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UPORABA MATIČNIH CELIC V MEDICINI
Primož Rožman, Marko Strbad
Povzetek
Matične celice ohranjamo v sebi celo življenje in nam omogočajo, da se naša tkiva in organi
regenerirajo navkljub številnim tkivnim poškodbam in okvaram, do katerih prihaja pri
vsakdanjem življenju. V zadnjem desetletju je postalo jasno, da se nahajajo v vseh tkivih
odraslega človeka. Z njimi lahko zdravimo določene degenerativne, rakaste in druge bolezni,
še bolj pa mehanske poškodbe tkiv in organov. Pri tem prihaja do vrste tehničnih in etičnih
vprašanj. Ker pa se po svetu zavedajo izjemne prednosti uporabe različnih vrst matičnih celic
za zdravljenje, številne univerze odpirajo specializirane laboratorije za raziskave matičnih
celic. O njihovi uporabnosti pričajo tudi številna klinična poročila o zdravljenju srčnih,
možganskih in drugih bolezni ter poročila o izrednem regenerativnem učinku celične terapije z
matičnimi celicami pri tkivnih poškodbah mišic, kosti, hrustanca in zob. Kaže, da bo v
naslednjem desetletju regenerativna medicina z uporabo matičnih celic postala najhitreje
rastoča panoga medicine, priključili pa se ji bosta tudi spremljajoča farmacevtska in
biotehnološka dejavnost.
Ključne besede: celična terapija, embrionalna matična celica, endotelna matična celica,
hemangioblast, krvotvorna matična celica, mezenhimska matična celica, multipotentna
prednica odraslega, regenerativna medicina
UVOD
V človekovem telesu se nahaja posebna vrsta celic, ki jo ohranjamo v sebi celo življenje in ki
nam omogoča, da se naša tkiva in organi obnavljajo navkljub številnim tkivnim poškodbam in
okvaram, do katerih prihaja pri vsakdanjem življenju. Te celice se imenujejo matične celice
(MC, angl. stem cells) in so nediferencirane celice embrija, zarodka ali odraslega, ki imajo
sposobnost dolgotrajnega deljenja in tvorbe sebi identičnih kopij – samoobnavljanja – ter
diferenciacije v bolj usmerjene tkivne celice. Najdemo jih v vseh tkivih odraslega človeka
(epitelu, prebavilih, skeletnih mišicah, očeh, jetrih, dojki, zobni pulpi, koži, lasnih mešičkih,
periferni krvi, maščobnem tkivu, testisih, prostati, ovarijih) in so odgovorne za nadomeščanje
odmrlih celic ali popravljanje tkivnih poškodb. Z njimi je moč zdraviti določene
degenerativne, presnovne, prirojene in rakaste bolezni, še bolj pa mehanske poškodbe tkiv in
organov.
Matične celice (angl. stem cells) so maloštevilna populacija nespecializiranih celic, ki jih
najdemo v tkivu zarodka pa tudi v tkivih odraslih živali in človeka. So nediferencirane, po
obliki podobne majhnim limfocitom in sposobne dolgotrajnega asimetričnega deljenja, pri
doc.dr. Primož Rožman, dr.med.,spec.transf.med., Marko Strbad, univ.dipl.mikr.,
Zavod RS za transfuzijsko medicino Ljubljana, Oddelek za imunohematologijo, Educell d.o.o.

1

Zbornik predavanj: »Pridobivanje krvotvornih matičnih celic - zdravljenje in zdravstvena nega bolnika
ob presaditvi KMC« Zreče, maj 2007

čemer na eni strani tvorijo v procesu samoobnavljanja identične kopije celic, na drugi strani pa
tvorijo nove linije bolj diferenciranih celic. Pri tem najprej nastanejo celice prednice
(prekurzorji) specializiranih tkivnih celic in iz njih nato funkcionalne celice tkiv.
Matične celice lahko osamimo iz zarodka na stopnji morule in blastociste, lahko pa tudi iz
popkovnične krvi novorojenca oziroma posteljice in iz kostnega mozga odraslega človeka.
Šele v zadnjem desetletju pa je postalo jasno, da se nahajajo tudi v različnih drugih tkivih
odraslega človeka. Matične celice se lahko razvijejo v različne vrste celic. Po sposobnosti
diferenciacije jih lahko razdelimo na toti-, pluri-, multi- in unipotentne. Totipotentne celice so
se sposobne diferencirati v vse celične vrste, vključno s spermiji in jajčeci. V odraslih sesalcih
in v človeku je tako več kot 200 različnih celičnih vrst, ki izvirajo iz ene same celice-zigote
oz. oplojenega jajčeca. Pluripotentne celice so se sposobne diferencirati v vse tri celične plasti
(mezoderm, ektoderm in endoderm), ne pa v trofoblast, to je v del blastociste, ki se vgnezdi v
steno maternice ter se kasneje razvije v posteljico. Take so npr. krvotvorne matične celice,
hemangioblasti in mezenhimske matične celice. Multipotentne celice (tudi oligopotentne) so
se sposobne diferencirati v več celičnih vrst, vendar ne v vse. Take so npr. mieloične
krvotvorne matične celice. Unipotentne matične celice pa so se sposobne diferenciati le v eno
celično vrsto. Imenujemo jih tudi celice prednice (progenitorji). Take so npr. predniške
epitelne matične celice.
Matične celice lahko iz njihovega naravnega okolja presadimo v novo mikrookolje. Takrat
pridobijo lastnosti, ki ustrezajo novemu okolju. To sposobnost prilagoditve in spremembe
matične celice imenujemo plastičnost. Plastičnost pomeni, da so matične celice poleg
samoobnavljanja, proliferacije in diferenciacije sposobne pridobiti tudi fenotip celic iz
drugačnega tkiva, v določenih primerih pa celo preskočiti iz ene somatske linije v drugo (npr.
iz mezoderma v endoderm) (Tabeli 1 in 2).
Tabela 1: Somatske plasti in pripadajoča tkiva
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Somatske plasti

endoderm

mezoderm

ektoderm

Pripadajoča tkiva
priželjc, ščitnica, obščitnične žleze,
požiralnik, sapnik, pljuča,
sečila, vagina, maternica,
gastrointestinalni organi, jetra, trebušna slinavka,
celice prebavil, celice dihal,
kostni mozeg (kri),
skorja nadledvične žleze, limfni organi,
skeletna, gladka in srčna mišična vlakna,
vezivna tkiva, kosti, hrustanec,
sečila in spolovila,
srce in ožilje,
koža,
živčna vlakna (nevroektoderm),
sredica nadledvične žleze,hipofiza,
vezivna tkiva glave in obraza,
oči, ušesa.

Plastičnost oz. spremenljivost matičnih celic je osupljiva in kaže, da je sestavljena iz štirih
elementov: iz sposobnosti za dediferenciacijo, tj. za razvoj odrasle ali linijsko usmerjene celice
prednice v bolj primitivne oblike, iz sposobnosti za transdeterminacijo; tj. preskoka v drugo
predniško celično linijo, iz sposobnosti za transdiferenciacijo, tj. sposobnosti, ki omogoči
diferencirani celici, da pridobi fenotipske značilnosti druge diferencirane celice, ter celo iz
sposobnosti za fuzijo z drugimi, že diferenciranimi celicami v tkivu, iz česar nastane
popolnoma nova celična vrsta (Slika 1).
Tabela 2: Plastičnost matičnih celic
Izvor
Kostni mozeg

Vrsta
KMC
KMC

Diferenciacija
miociti, kardiomiociti
epitelne celice jeter
kože, pljuč, požiralnika

KMC

Hepatociti

KMC

skeletne mišice
adipociti, hondrociti,
osteoblasti

MMC
MMC

astrociti, nevroni

MMC
MMC

skeletno mišičje
Miociti

Referenca
Orlic in sod., 2001
Krause in sod., 2000
Laggase in sod., 2000,
Thiese in sod., 2000
Gussoni in sod., 1999
Prockop, 1997,
Pittinger in sod., 1999
Kopen in sod., 1999,
Sanchez-Ramos in sod.,
2000
Woodbury in sod., 2000
Wakitani in sod., 1995
Mangi in sod., 2003,
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Koc in Gerson, 2003
MAPC

epitelij pljuč, prebavila,
astrociti,oligodendrociti,
nevroni, krvne celice

Jiang in sod., 2002

MAPC

Hepatociti

Jiang in sod., 2002,
Schwartz in sod., 2002

angioblasti
Možgani
Jetra
Maščobno
tkivo

ŽMC
ŽMC
KMC
AMC in
MMC
AMC
AMC

odrasli endotel, nove krvne
žile
rdeče in bele krvne celice
skeletno mišičje
vse celične linije krvi
adipociti, hondrociti,
miociti, osteoblasti
krvne žile
Nevroni

Kocher in sod., 2001
Bjornson in sod., 1999
Galli in sod., 2000
Taniguchi in sod., 1996
Zuk in sod., 2001,
Aust in sod., 2004
Rehman in sod., 2004
Zuk in sod. 2002

Legenda: KMC – krvotvorna matična celica, MMC – mezenhimska matična celica, MAPC –
multipotentna prednica odraslega, ŽMC – živčna matična celica, AMC – maščobna (adipozna)
matična celica.
Ta sposobnost izjemne plastičnosti ponuja edinstvene možnosti za zdravljenje različnih
bolezni, za uporabo pri celičnem in genskem zdravljenju ter za različna druga področja
regenerativne medicine.
Legenda:
1 - dediferenciacija
2 - transdeterminacija
3 - transdiferenciacija
4 - celična fuzija
MC – matična celica
(prirejeno po MartinRendon in Watt,
Transfusion Medicine
2003)

Slika 1: Mehanizmi, ki omogočajo izredno plastičnost matičnih celic
VRSTE MATIČNIH CELIC

doc.dr. Primož Rožman, dr.med.,spec.transf.med., Marko Strbad, univ.dipl.mikr.,
Zavod RS za transfuzijsko medicino Ljubljana, Oddelek za imunohematologijo, Educell d.o.o.

4

Zbornik predavanj: »Pridobivanje krvotvornih matičnih celic - zdravljenje in zdravstvena nega bolnika
ob presaditvi KMC« Zreče, maj 2007

Embrionalne matične celice
Embrionalne matične celice izvirajo iz celic embrija v blastocisti (Slika 2), ki nastane 5-7 dni
po oploditvi, pri čemer moramo postopek osamitve izvesti pred vgnezdenjem skupka v steno
maternice; torej še preden se začno razvijati zarodne plasti novega organizma. Ker s tem
postopkom zarodek uničimo, se glede uporabe embrionalnih matičnih celic porajajo številna
moralno-etična vprašanja. Trenutno na svetu dovoljujejo raziskave in poskuse z
embrionalnimi matičnimi celicami le določene države.
Človeške embrionalne matične celice pridobijo ponavadi s postopkom oploditve in vitro, tj. v
epruveti, kjer v laboratorijskem okolju združijo jajčece in spermije. Drugi način pridobivanja
embrionalnih matičnih celic je kloniranje, pri katerem jajčni celici odstranijo jedro, spermije
pa nadomesti jedro ali cela somatska celica bolnika. Med celicama pride do fuzije in nastanka
nove totipotentne celice, ki se lahko po razvoju v morulo in blastocisto razvije v cel
organizem. Tak pristop uporabljajo pri reproduktivnem kloniranju (slovita ovca Dolly).
Klonirane embrionalne matične celice, pridobljene iz blastociste, lahko gojimo in vitro, jih
razmnožimo in nato uporabimo za zdravljnje bolnika, ki je prispeval somatsko celico. Ves
postopek v tem primeru imenujemo terapevtsko kloniranje. Tudi ta postopek je naletel na
številna nasprotovanja, saj ga enačijo s kloniranjem ljudi, zamenjujejo pa ga tudi z neetično
trgovino s človeškimi jajčnimi celicami. V zadnjem času je nastala vrsta alternativnih metod, s
katerimi lahko pridobimo embrionalne matične celice, ne da bi pri tem žrtvovali blastocisto,
t.j. uničili zarodek.

Embrionalne matične celice se teoretično lahko razvijejo v katero koli celico. Iz njih lahko
ustvarimo različne celične linije vseh zarodnih plasti, z optimizacijo postopkov in izbiro
biološko prenosljivih in razgradljivih tridimenzionalnih nosilcev pa je možno iz njih izdelati
katero koli tkivo ali organ. Pri njihovem izkoriščanju so naleteli na številne stranske učinke,
ker še nimajo razvitih nadzornih genetskih mehanizmov, zaradi česar lahko pride pri njihovi
uporabi do nastanka teratomov. Njihova klinična uporaba zato ostaja vprašanje prihodnosti.
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Celice iz 5 dni stare blastociste
(ICM) so vir embrionalnih matičnih
celic. Teh 150 - 250 celic obdajajo
celice trofoektoderma, ki se
vgnezdijo v steno maternice in se
kasneje razvijejo v placento in
druge strukture, ki povezujejo
zarodek s krvnim sistemom matere.
Nosilec avtorskih pravic:
Advanced Fertility Center of
Chicago, Gurnee, Illionis, ZDA
http://www.advancedfertility.com/blastocy
stimages.htm

Slika 2: Blastocista
Matične celice iz popkovnice
Popkovnična kri vsebuje precejšnje število matičnih celic, ki jih že dalj časa uporabljamo v
medicinske namene. Večina teh celic je krvotvornih matičnih celic, poleg njih pa so tudi
mezenhimske matične celice. Ker se posteljica po rojstvu sicer zavrže, je zbiranje matičnih
celic iz popkovnice moralno-etično nesporno in zato tudi ni večjih pravnih zadržkov za
njihovo gojenje. Matične celice iz popkovnične krvi že dalj časa uporabljajo za zdravljenje
različnih, predvsem krvnih bolezni. V ta namen obstajajo v ZDA in Evropi že številne banke,
ki zbirajo in shranjujejo popkovnično kri, v katerih je trenutno zbranih že preko 130.000 enot
zamrznjene popkovnične krvi (npr. Cord Blood Registry, ZDA, Eurocord in druge). S
pomočjo organizacije NETCORD lahko te enote vsi sodelujoči člani uporabijo za alogenične
presaditve matičnih celic. Do sedaj so za zdravljenje v različnih bolnišnicah uporabili že več
kot 5400 enot. V večini primerov je šlo za zdravljenje levkemij pri otrocih. V zadnjem času pa
preučujejo tudi možnost za uporabo mezenhimskih matičnih celic iz popkovnice in posteljice
(https://www.netcord.org).

Matične celice odraslih tkiv in organov
Vsa tkiva odraslega človeka vsebujejo določene matične celice, ki so odgovorne za
obnavljanje odmrlih celic ali popravljanje tkivnih poškodb. Ponavadi gre za unipotentne
matične celice, nekateri organi pa vsebujejo tudi določen delež multipotentnih ali celo
pluripotentnih matičnih celic. Taka organa sta npr. kostni mozeg ali možgani. V kostnem
mozgu se nahaja več vrst matičnih celic, ki so izjemno plastične in jih je moč preko različnih
diferenciacijskih stopenj usmerjati v želeno razvojno obliko. To so mezenhimske matične
celice (Slika 3), krvotvorne matične celice (Slika 4) in hemangioblasti. Te vrste celic je moč z
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različnimi tehnikami najprej osamiti iz kostnega mozga, nato pa označiti glede na njihove
označevalce. Celični označevalci so določene površinske molekule, ki jih imenujejo molekule
CD (angl. Clusters of Differentiation). Tako pridobljene in izbrane matične celice so primerne
za uporabo v regenerativni medicini, za tkivno inženirstvo in za celično zdravljenje.

Slika 3: Mezenhimske matične celice v kulturi
Mezenhimske matične celice se prijemajo na
plastično podlago, kar omogoča enostavno osamitev
iz vzorcev kostnega mozga. V kulturi so celice zelo
heterogene, imajo različno dinamiko rasti in različno
morfologijo. V gojilnih posodicah je moč videti
vretenaste, fibroblastom podobne celice, poleg njih
pa še velike sploščene celice. (Fazni kontrast, 100kratna povečava, Marko Strbad 2004)

Slika 4: Krvotvorne matične celice v
periferni krvi
Nosilec avtorskih pravic:
Australian Family Association, North
Melbourne, Victoria, Australija
http://www.family.org.au/bioethics/cloning/

Krvotvorne matične celice
Od vseh vrst matičnih celic v medicini najbolj uspešno uporabljajo krvotvorne matične celice
(KMC). Začetki zdravljenja s KMC segajo že v 50. leta prejšnjega stoletja, ko so ugotovili, da
lahko z infuzijo kostnega mozga zdrave živali obnovijo krvotvorni sistem obsevane poskusne
živali, nato pa to potrdili tudi pri človeku. Z označevanjem kromosomov so dokazali, da imajo
KMC multipotenten značaj in da se lahko diferencirajo v vse krvne celice. V kostnem mozgu
najdemo eno krvotvorno matično celico na 10.000 drugih celic. S presaditvijo KMC zdravijo
danes že več kot petdeset različnih bolezni, predvsem različne oblike levkemij, različne
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imunske in genske bolezni (SCID, talasemija, Hurlerjev sindrom, Fanconijev sindrom,
osteopetroza itd.).
Ker so krvotvorne matične celice iz kostnega mozga pluripotentne, se lahko diferencirajo ne
samo v krvne, pač pa tudi druge celične vrste. Trenutno potekajo raziskave, ki bodo pokazale
ali obstaja možnost zdravljenja jetrne ciroze, sladkornih bolezni, mišične distrofije, multiple
skleroze, srčnega infarkta in drugih bolezni.
Za uspešno klinično transplantacijo je potrebna tkivna skladnost med dajalcem in
prejemnikom, ki jo določa histokompatibilnostni sistem MHC (angl. major histocompatibility
complex). Ker gre za sistem številnih in izjemno raznolikih molekul, je skoraj nemogoče najti
dve osebi z enakim sistemom MHC. Da bi našli bolniku skladnega dajalca, je potrebno
preiskati oz. tipizirati izjemno veliko število prostovoljnih dajalcev KMC. V ta namen
mednarodna organizacija BMDW (Bone Marrow Donors Worldwide, Leiden, Nizozemska)
vodi podatke o vseh registrih dajalcev kostnega mozga v svetu in omogoča mednarodno
izmenjavo kostnega mozga med 43 državami, med katerimi je tudi Slovenija. Trenutno je na
voljo v 58 registrih na svetu okrog 11,160.000 tipiziranih dajalcev kostnega mozga, od katerih
jih je v Sloveniji okrog 5000. (Glej http://www.bmdw.org).
Mezenhimske matične celice in hemangioblasti
Mezenhimske matične celice so morfološko in fenotipsko zelo raznolika populacija matičnih
celic v kostnem mozgu. So zelo redke in eno najdemo na 10.000 – 100.000 drugih celic
kostnega mozga. Ker imajo sposobnost, da se v kulturi prilepijo na plastično podlago
gojitvene posode, jih je razmeroma enostavno osamiti iz vzorcev kostnega mozga in namnožiti
do zadostnega števila, potrebnega za klinično uporabo (glej Sliko 5). Z ustreznimi rastnimi
dejavniki in citokini lahko te celice vzdržujemo v nediferenciranem stanju, v katerem tudi po
številnih pasažah ohranijo vse lastnosti, ali pa jih usmerimo v hrustančne, kostne, maščobne in
mišične celice ter celice vezivnega tkiva. To omogoča, da jih uporabimo pri zdravljenju
poškodb mezenhimskega tkiva; tj. pri zlomih kosti, osteoporozi, obrabi hrustanca ipd. Te
celice so sposobne tudi preskočiti iz mezoderma v ektoderm – iz njih namreč lahko nastanejo
tako kardiomiociti kot tudi živčne celice, npr. astrociti in nevroni.
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Slika 5: Gojenje mezenhimskih matičnih celic
A) enojedrne celice, izolirane iz kostnega mozga na dan 0, B) celice po 24 urah v mediju za
gojenje MMC, C) pritrjene razvejane pluripotentne MMC (dan 4-6), Č) razvejane MMC v
kulturi po 11 dneh, D) MMC v kulturi po 21 dneh in E) MMC v kulturi po 33 dneh gojenja.
(Fazni kontrast, 100-kratna povečava, Marko Strbad 2004)
Za razliko od mezenhimskih matičnih celic so hemangioblasti bipotentne matične celice v
kostnem mozgu, ki so lahko bodisi prekurzorji krvotvornih matičnih celic ali endotelnih celic
prednic – angioblastov. Dokazali so, da je tudi te celice možno uporabiti za zdravljenje (npr.
za okvare živčnega sistema, jeter, trebušne slinavke in za vaskularizacijo). Vendar bo pred
njihovo množično uporabo potrebno še raziskati nekatere njihove preostale značilnosti.
UPORABA MATIČNIH CELIC V KLINIČNI MEDICINI
Krvotvorne matične celice, matične celice iz popkovnične krvi in nekatere tkivne matične
celice že uporabljajo pri zdravljenju različnih bolezni. Pri tem ima uporaba lastnih
(avtolognih) celic veliko prednosti pred uporabo tujih (alogenskih) matičnih celic, saj pri
njihovi presaditvi ne pride do zavrnitvene reakcije. Pri uporabi alogenskih matičnih celic pa se
je potrebno zavedati, da imajo ti presadki enako usodo kot presajeni tuji organi, ki jo določa
tkivna skladnost med darovalcem in prejemnikom. Potrebno je tudi vedeti, da je uporaba
matičnih celic trenutno večinoma še omejena na celice v suspenziji, kajti ustvarjanje
kompleksnih organov (npr. ledvice ali jetra) nam je zaenkrat še nedosegljivo. Tako avtologne
kot alogenske matične celice že uporabljajo pri zdravljenju več vrst raka (levkemije, limfomi,
retinoblastomi), bolezni kostnega mozga, prirojenih motnjah hemoglobina (anemije srpastih
celic, beta talasemije), prirojenih motnjah metabolizma (Lesch-Nyhanov sindrom), prirojenih
oblikah imunske pomankljivosti (kronična granulomatoza), osteopetrozi, histiocitozi
Langerhansovih celic in drugih dednih boleznih.
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V zadnjem času so uspeli nediferencirane matične celice usmeriti v najrazličnejša tkiva (glej
Tabelo 2). V svetu se trenutno kar nekaj raziskovalnih skupin ukvarja z uporabo krvotvornih
matičnih celic za zdravljenje poškodb srca oz. za obnovitev odmrlih kardiomiocitov po kapi.
Krvotvorne matične celice se namreč lahko razvijejo v kardiomiocite, uspelo pa je določiti
tudi mehanizem, po katerem pride do tega.
Več kliničnih študij je dokazalo uporabnost mezenhimskih matičnih celic za zdravljenje
poškodb kosti in hrustanca ter za boljše prijemanje presadkov v dentalni medicini. Obstaja že
več podjetij, ki ponujajo izdelke iz mezenhimskih matičnih celic za obnovitev hrustanca in
kosti (npr. Osiris Therapeutics Inc., pri nas Educell d.o.o.).
V kombinaciji s fibroblasti in keratinociti uporabljajo matične celice za pripravo kožnih
nadomestkov (prekrivanje opeklin, kroničnih razjed, brazgotin in prirojenih anomalij),
nedavno pa so poročali tudi o uspešni regeneraciji poškodovane hrbtenjače pri človeku.
Proučujejo tudi možnost zdravljenja plešavosti z uporabo matičnih celic iz kože, kar jim je na
modelu golih miši že delno uspelo. Osamili, namnožili in presadili so namreč matične celice iz
kože, ter usmerili njihovo rast v lasne mešičke. Postopek prilagajajo tudi za človeške matične
celice.
Potekajo številne raziskave za zdravljenje Alzheimerjeve in Parkinsonove bolezni, multiple
skleroze in za trajno ozdravitev diabetesa in hemofilije s pomočjo matičnih celic. Izraelski
raziskovalci so prvi poročali, da jim je uspela transplantacija humanih embrionalnih matičnih
celic v možgane podgan, ki so kazale simptome Parkinsonove bolezni. Simptomi poskusnih
živali so se po posegu izboljšali, spremembe v možganih pa so se zmanjšale. Raziskovalcem je
tudi uspelo diferencirati embrionalne in krvotvorne matične celice tudi v ß-celice trebušne
slinavke, ki proizvajajo inzulin, s tem pa odprli vrata za zdravljenje sladkorne bolezni
številnim bolnikom. Še posebno izjemen potencial imajo embrionalne matične celice. S
poskusi na živalih so dokazali, da je z njimi moč uspešno zdraviti številne kronične bolezni,
kardiovaskularne bolezni, diabetes in poškodbe hrbtenjače.
Poleg same klinične uporabe pa raziskave matičnih celic omogočajo tudi napredek na drugih
področjih medicine. S proučevanjem molekularnih mehanizmov embrionalnih matičnih celic
dobimo tudi vpogled v ontogenetski razvoj človeka v zgodnji fazi razvoja. Predvidevajo, da
bodo s pridobljenim znanjem lahko v mnogih primerih številna vprašanja glede prirojenih
bolezni in genetskih napak.
ZAKLJUČEK
Številne univerze se zavedajo prednosti uporabe različnih vrst matičnih celic za zdravljenje in
odpirajo nove specializirane laboratorije, usmerjene v raziskave matičnih celic, poleg tega
nastajajo tudi nove banke za zbiranje in shranjevanje embrionalnih in popkovničnih matičnih
celic. Kaže, da bo v naslednjem desetletju regenerativna medicina z uporabo matičnih celic
postala najhitreje rastoča panoga medicine, priključili pa se ji bosta tudi spremljajoča
farmacevtska in biotehnološka dejavnost.
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ZGODOVINA PRESAJANJA KRVOTVORNIH MATIČNIH CELIC
V SLOVENIJI IN V SVETU
Dragoslav Domanović
Povzetek
Prispevek obravnava zgodovinske mejnike v razvoju presajanja krvotvornih matičnih (KMC)
celic v Sloveniji in v svetu. Zajeti so prvi poskusi presjanja in nadaljni razvoj presajanja
kostnega mozga, KMC iz periferne venske krvi in popkovnične krvi.
Ključne besede: krvotvorne matične celice, presaditev, razvoj
UVOD
Presajanje krvotvornih matičnih celic (KMC) je učinkovit način zdravljenja tako rakavih kot
tudi drugih bolezni. Razvoj presajanja KMC, ki se je pričel v drugi polovici 20. stoletja, je bil
tesno povezan z odkritjem antigenov tkivne skladnosti in razvojem zdravljenja s citostatiki,
imunosupresivnimi zdravili, antibiotiki in antimikotiki ter z napredkom obsevalne tehnike.
Presajanje KMC je zahteven postopek, ki zahteva koordinirano sodelovanje multidisciplinarne
skupine strokovnjakov. Z uvajanjem novih strategij in postopkov se indikacije za zdravljenje s
presajanjem KMC nenehno spreminjajo in širijo. Spoznanja in izkušnje, pridobljene s
presajanjem KMC, so sprožile raziskovanje matičnih celic in prispevale h graditvi temeljev
zdravljenja bolezni, ki se imenuje zdravljenje s celicami in tkivi ali celična terapija.
ZGODOVINA PRESAJANJA KMC V SVETU
Najprej so presajali kostni mozeg. Kasneje so odkrili, da se KMC nahajajo tudi v krvnem
obtoku odraslih (1) in v popkovnični krvi (2), razvili načine za njihovo zbiranje ter jih
uporabili kot alternativne vire KMC za presajanje (3,4). Zato so izraz »presajanje kostnega
mozga« spremenili v »presajanje KMC«.
Presajanje kostnega mozga
Pred skoraj sto leti so poskušali zdraviti bolnike z anemijo ali levkemije z dajanjem kostnega
mozga na različne načine tudi »per os«. Prvi poskus presajanja kostnega mozga so opisali že
leta 1939 pri ženski, ki je po zastrupitvi z zlatom zbolela za aplazijo kostnega mozga. Bolnico
so zdravili s transfuzijami alogenske krvi, v katero so dodajali punktat kostnega mozga
njenega brata. Zdravljenje ni bilo uspešno (5).
Osnova za razvoj zdravljenja bolezni s presajanjem KMC so bili izsledki raziskovanja
bioloških učinkov ionizirajočega sevanja. Njihov namen je bil ugotoviti možnost zaščite ljudi
pred škodljivimi učinki sevanja, ki so se pokazali v katastrofalni obliki po eksploziji atomske
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bombe leta 1945. Že leta 1949 je Jacobson s sodelavci ugotovil, da so miši preživele smrtni
odmerek ionizirajočega sevanja, če so jim prekrili vranico s svinčeno ploščico (6). Kasneje,
leta 1951, je Lorenz s sodelavci poročal, da so obsevanje preživele tudi miši, ki so jim po
obsevanju vbrizgali vranico ali kostni mozeg zdrave miši istega seva (7). Zaščito pred
sevanjem so zato pripisovali delovanju neznanih humoralnih dejavnikov v vranici. Šele nekaj
let kasneje so s spremljanjem citogenetskih označevalcev dokazali, da je učinek po infuziji
kostnega mozga posledica zamenjave obsevanega kostnega mozga z zdravim, ki nadaljuje
krvotvorno funkcijo (8). Poskusi na miših so tudi pokazali, da se lahko imunske celice iz
presajenega alogenskega kostnega mozga odzovejo na antigene gostitelja, napadejo njegove
organe in tkiva ter povzročijo sindrom, imenovan »sekundarna bolezen« (9). Sindrom so
kasneje preimenovali v bolezen presadka proti gostitelju (GVHD – graft versus host disease)
in raziskali imunsko podlago za njegov nastanek (10). Pri poskusu presaditve kostnega mozga
levkemičnim mišim, obsevanim z nemieloablativnim odmerkom sevanja, sta Barnes in Loutit
leta 1954 ugotovila, da se lahko presajane imunske celice odzovejo na maligne celice
prejemnika (11). Učinek so poimenovali učinek presadka proti levkemiji (GVL – graft versus
leukaemia effect). Pomen nastanka GVHD ali GVL po alogenski presaditvi kostnega mozga
so spoznali šele v 70. letih, ko so dosegli trajnejše delovanje presadka.
Raziskave na živalih so spodbudile Edwarda Donnalla Thomasa, da je s sodelavci leta 1959
prvič bolniku z akutno levkemijo presadil alogenski kostni mozeg njegovega brata dvojčka
(12). Slednji in tudi večina drugih poskusov presajanja kostnega mozga v tem obdobju so bili
neuspešni. Prvo sorodno alogensko presaditev z dolgotrajnim delovanjem presadka je dosegel
Mathé s sodelavci leta 1965, vendar je bolnik umrl zaradi kronične GVHD (13).
Konec 50. in v začetku 60. let prejšnjega stoletja so odkrili antigene HLA (antigeni človeških
levkocitov – human leukocyte antigens) in njihov pomen pri presajanju tkiv in organov. Leta
1954 sta Miescher in Fauconnet v človeški krvi odkrila protilevkocitna protitelesa, ki so
nastala po transfuziji krvi ali v nosečnosti (14). Z uporabo teh protiteles sta Dausset in van
Rood določala antigene na levkocitih, ki so jih kasneje poimenovali antigeni HLA (15). Sredi
60. let so s poskusi na psih dokazali, da je alogenska presaditev kostnega mozga uspešna, če
imata prejemnik in darovalec enake antigene DLA (dog leukocyte antigens) na levkocitih (16).
Hkrati so potrdili, da skladnost med prejemnikom in darovalcem v antigenih HLA odločilno
vpliva na uspešno presaditev organov in tkiv tudi pri človeku. Poznavanje pomena antigenov
HLA, učinkovitejši antibiotiki in citostatiki so omogočili, da je Gatti s sodelavci leta 1968
izvedel prvo uspešno sorodno alogensko presaditev kostnega mozga bolniku s hudo
kombinirano imunsko pomanjkljivostjo (17).
V 70. letih prejšnjega stoletja, ko so se alogenske presaditve kostnega mozga že uveljavile v
praksi, so pričeli bolnikom presajati tudi njihov lastni kostni mozeg (avtologna presaditev)
(18, 19, 20).
Presajanje KMC iz periferne krvi
Leta 1900 je ruski biolog Aleksander Maximow trdil, da se med malimi limfociti v periferni
krvi nahaja majhno število celic, ki imajo ali lahko pridobijo lastnosti pluripotentnih matičnih
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celic (21). Prisotnost KMC v krvi so dokazali šele v 60. letih prejšnjega stoletja in ugotovili,
da jih lahko presajamo enako uspešno kot KMC iz kostnega mozga (22, 23, 24, 25). Majhno
število KMC v krvi je bila ovira za njihovo učinkovito zbiranje in uporabo. S celičnimi
ločevalci so leta 1977 pokazali, da je možno z več zaporednimi citafereznimi postopki zbrati
iz venske krvi veliko število KMC (26, 27). Prve uspehe so dosegli z zbiranjem,
zamrzovanjem in presajanjem bolnikovih lastnih KMC iz venske krvi po zdravljenju
napredovale faze KML z velikimi odmerki citostatikov. S tem so začrtali temelje razvoja
avtolognega presajanja KMC iz venske krvi (28). Vendar je bilo za zbiranje zadostnega števila
KMC za presajanje potrebno opraviti 6 − 8 levkocitaferez, kar je bilo nesprejemljivo za
vsakdanjo prakso. Izkušnje iz leta 1976 so pokazale, da se 2 − 3 tedne po mielosupresivnem
zdravljenju značilno poveča število KMC v krvi (29). Zato so, da bi zvečali število KMC v
krvi bolnikov na raven, pri kateri bi bilo njihovo zbiranje smotrno in učinkovito, dajali
bolnikom citostatike.
Leta 1980 so prvič poročali o sorodni singenski presaditvi KMC iz periferne venske krvi
bolniku z Ewingovim sarkomom (30). V obdobju od leta 1984 so pospešeno raziskovali
zbiranje, kriokonzervacijo in presajanje avtolognih KMC iz krvi bolnikom z rakavimi
boleznimi krvotvornega tkiva (31, 31, 33). Po odkritju rastnih dejavnikov, ki so se uporabljali
za mobilizacijo KMC iz kostnega mozga v kri, se je uporaba KMC iz venske krvi uveljavila v
klinični praksi tako za avtologne kot tudi za alogenske presaditve. Danes se KMC iz venske
krvi uporabljajo pri skoraj vseh avtolognih presaditvah odraslih in pri več kot 60 % alogenskih
presaditev. Prednosti presajanja KMC iz venske krvi v primerjavi s presajanjem kostnega
mozga je več. Primerjave kliničnih kazalcev so pokazale, da je po presaditvi KMC iz venske
krvi začel presadek delovati hitreje, da je bila vzpostavitev imunskega sistema boljša,
obolevnost, povezana s presajanjem, manjša in preživetje bolnikov boljše. Pogostnost
nastanka GVHD je bila enaka kot pri presajanju kostnega mozga. Zaradi zgodnejšega začetka
tvorbe levkocitov in trombocitov po presaditvi KMC iz venske krvi je obseg nadomestnega
zdravljenja s pripravki trombocitov in eritrocitov manjši (34, 35, 36, 37). Hkrati je odvzem
KMC iz periferne krvi manj invaziven poseg od odvzema kostnega mozga in s tem tudi
ugodnejši za darovalca in bolnika.
Presajanje KMC iz popkovnične krvi
Leta 1972 v ZDA so prvič poročali o poskusu zdravljenja otroka z akutno limfoblastno
levkemijo z večkratnimi zaporednimi infuzijami PK (38). Leta 1988 so otroku s Fanconijevo
anemijo v Parizu sorodno PK tudi uspešno presadili (39). Manjša pogostnost GvHD pri
alogenskih presaditvah sorodne PK je spodbudila nastanek hipoteze, da je možno presaditi
tudi nesorodno alogensko PK. V ta namen so leta 1991 v transfuzijskem centru v New
Yorkuustanovili prvo banko za shranjevanje alogenske nesorodne PK (40). PK iz omenjene
banke so prvič presadili 1993 otroku z akutno limfoblastno levkemijo. Do danes so opravili
več kot 7000 alogenskih presaditev nesorodnih KMC iz PK (41). Kasneje pa so zasebna
podjetja v ZDA pričela ustanavljati banke za shranjevanje avtologne PK. Danes poznamo
javne in zasebne banke KMC iz PK.
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Zaradi posebnih bioloških in drugih značilnosti ima PK v primerjavi s kostnim mozgom ali
KMC iz periferne krvi lažjo in večjo dostopnost, manjše tveganje za prenos virusnih okužb
(CMV ali EBV) in manjše tveganje za nastanek GVHD po presaditvi. Glavni pomanjkljivosti
sta majhno število KMC v PK, ki praviloma zadostuje za presajanje pri otrocih in osebah s
telesno maso pod 40 kg, ter daljši čas od presaditve do pričetka delovanja presadka. Majhno
število KMC v PK poskušajo premostiti s presajanjem dveh enot PK hkrati oziroma ga
povečati z gojenjem v gojiščih izven telesa.
ZGODOVINA PRESAJANJA KMC V SLOVENIJI
V Sloveniji so v zgodnjih 60. letih prejšnjega stoletja v Mariboru opravili prvo presaditev
kostnega mozga, kasneje pa tudi na Jesenicah in v Brežicah (42). Leta 1962 je Černelč s
sodelavci prvič poročal o nesorodni alogenski presaditvi kostnega mozga, ki so jo opravili v
mariborski bolnišnici pri bolniku z akutno levkemijo (43). Žal so bili začetni poskusi
presajanja kostnega mozga neuspešni zaradi nerešljivih zapletov, predvsem reakcije presadka
proti gostitelju, kar je začasno ustavilo nadaljevanje takšnega načina zdravljenja. Presaditve
KMC so se v slovenski hematološki klinični praksi pričele rutinsko izvajati leta 1989 v
Ljubljani. Skupina za presajanje KMC, ki je bila sestavljena iz strokovnjakov Kliničnega
oddelka za hematologijo Kliničnega centra v Ljubljani, Zavoda Republike Slovenije za
transfuzijo krvi v Ljubljani in Onkološkega inštituta v Ljubljani, je konec decembra 1988 in v
začetku januarja 1989 odvzela in shranila avtologni kostni mozeg 19-letnega moškega bolnika
z akutno limfoblastno levkemijo (ALL) (44). Deset dni kasneje, po pripravi z busulfanom in
ciklofosfamidom, so bolniku lastni kostni mozeg presadili. Tri mesece kasneje so pri bolniku s
kronično mieloično levkemijo (KML) opravili tudi sorodno alogensko presaditev kostnega
mozga (44).
Najprej so presajanje KMC iz kostnega mozga izvajali le pri odraslih bolnikih z malignimi
boleznimi krvnega tkiva, leta 1991 pa so v program zdravljenja bolezni s presajanjem
kostnega mozga vključili tudi otroke in izvedli prvo avtologno presaditev kostnega mozga pri
otroku z nevroblastomom v Službi za onkologijo in hematologijo na Pediatrični kliniki v
Ljubljani (45). Istega leta je bil ustanovljen Register darovalcev kostnega mozga - Slovenija
Donor, ljubljanska skupina za presajanje KMC pa je postala član evropskega združenja za
presajanje KMC – EBMT, tj. European Group Blood and Bone Marrow Transplantation (46).
Prvi odvzem KMC iz periferne venske krvi za alogensko presaditev so izvedli strokovnjaki
Zavoda RS za transfuzijo krvi v Ljubljani leta 1994 s celičnim ločevalcem CS 3000. KMC iz
periferne venske krvi je bolniku s ponovitvijo akutne mieloične levkemije po presaditvi
darovala sestra, ki je pred tem niso stimulirali z rastnimi dejavniki. Za zbiranje zadostnega
števila KMC za presaditev so bile potrebne 4 levkocitafereze, ki so bile opravljene v štirih
zaporednih dneh. Samo nekaj dni kasneje so prvič odvzeli KMC iz periferne venske krvi za
avtologno presaditev bolniku z AML. Tudi pri njem so izvedli 4 zaporedne levkocitafereze.
Krvotvorne citokine, ki spodbujajo tvorbo granulocitnih kolonij (G-CSF- granulocyte colony-
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stimulating factor), so prvič dali darovalki KMC za sorodno alogensko presaditev leta 1995
Zaradi štirikratnega neuspešnega zbiranja KMC s celičnim ločevalcem so darovalko
stimulirali z G-CSF in po dveh zaporednih odvzemih zbrali dovolj KMC za presaditev (47).
Leta 1997 so opravili prvo avtologno presaditev KMC pri bolnicah s karcinomom dojke (48 )
in leta 2000 tudi z malignimi limfomi (46).
Prvo zbiranje KMC iz popkovnične krvi za sorodno alogensko presaditev so leta 1999 izvedli
strokovnjaki Zavoda RS za transfuzijsko medicino in Porodnišnice v Ljubljani. Vendar so šele
leta 2004 prvič izvedli alogensko nesorodno presaditev popkovnične krvi v Službi za
onkologijo in hematologijo na Pediatrični kliniki v Ljubljani. Popkovnično kri so pridobili iz
banke popkovnične krvi otroške bolnišnice v Sydneyu v Avstraliji. Po akreditaciji laboratorija
za tipizacijo HLA je center za presajanje KMC v Ljubljani dobil dovoljenje za izvajanje
nesorodne presaditve KMC, ki so jo prvič opravili leta 2002 (44). Do leta 2006 je ljubljanska
skupina za presajanje KMC opravila več kot 300 presaditev KMC.
ZAKLJUČEK
Presejanje KMC se je v relativno kratkem časovnem obdobju postalo pomemben način
zdravljenja številnih bolezni. V svetu opravijo več kot 45000 presaditev KMC letno. Glede na
dosedanji razvoj lahko pričakujemo nenehno širjenje indikacijskega območja in
izpopolnjevanje načinov zdravljenja bolezni z avtolognimi in alogenskimi presaditvami KMC,
ki danes več kot 45000 presaditev na leto (41).
LITERATURA
1. Barr RD, Whang-Peng J, Perry S. Hematopoietic stem cells in human peripheral blood.
Science 1975; 190: 284-5.
2. Broxmeyer HE, Douglas GW, Hangoc G et al. Human umbilical cord blood as a potential
source of transplantable hematopoietic stem/progenitor cells. Proc Natl Acad Sci USA 1989;
86: 3828-32.
3. Juttner CA, To LB, Haylock DN et al. Circulating autologous stem cells collected in very early
remission from acute nonlymphoblastic leukemia produce prompt but incomplete
haemopoietic reconstitution after high dose melphalan or supralethal chemoradiotherapy. Br J
Haematol 1985; 61: 739-45.
4. Gluckman E, Broxmeyer HE, Auerbach AD, et al. Hematopoietic reconstitution in a patient
with Fanconi's anemia by means of umbilical-cord blood from an HLA-identical sibling. N

Engl J Med 1989; 321: 1174-8.
5. Osgood EE, Riddle MC, Mathews TJ. Aplastic anemia treated with daily transfusions and
intravenous marrow; case report. Ann Intern Med 1939; 13: 357-67.
6. Jacobson LO, Marks EK, Robson MJ et al. Effect of spleen protection on mortality following
x-irradiation. J Lab Clin Med 1949; 34: 1538-43.
7. Lorenz E, Uphoff D, Reid TR, Shelton E. Modification of irradiation injury in mice and guinea
pigs by bone marrow injections. J Natl Cancer Inst 1951; 12: 197-201.
8. Ford CE, Hamerton JL, Barnes DWH, Loutit JF. Cytological identification of radiation
chimeras. Nature 1956; 177: 452-4.
dr. Dragoslav Domanović, dr.med.,spec.transf.med.,
Zavod RS za transfuzijsko medicino Ljubljana, Oddelek za preskrbo s krvjo

16

Zbornik predavanj: »Pridobivanje krvotvornih matičnih celic - zdravljenje in zdravstvena nega bolnika
ob presaditvi KMC« Zreče, maj 2007
9. Van Bekkum DW, DeVries MJ. Radiation chimaeras. 1966 Rijskwijk, Radiobiological
instiutute, TNO. 1-277.
10. Billingham RE. The biology of graft-versus-host reactions. The Harvey Lectures. New York:
Academic Press, 1966: 21-78.
11. Thomas ED, Lochte HL Jr, Cannon JH, et al. Supralethal whole body irradiation and isologous
marrow transplantation in man. J Clin Invest 1959; 38: 1709-16.
12. Mathé G, Amiel JL, Schwarzenberg L et al. Adoptive immunotherapy of acute leukemia:
Experimental and clinical results. Cancer Res 1965; 25: 1525-31.
13. Miescher PA, Fauconnet M. Mise en évidence de différents groupes leucocytaires chez
l'homme. Schweiz Med Wochenschr 1954; 84: 597-9.
14. Dausset J. Iso-leuco-anticorps. Acta Haematol 1958; 20: 156-66.
15. Van Rood JJ, Earnisse JG, van Leeuwen A. Leukocyte antibodies in sera from pregnant
women. Nature 1958; 181: 1735-6.
16. Thomas ED, Collins JA, Herman EC Jr, Ferrebee JW. Marrow transplants in lethally irradiated
dogs given methotrexate. Blood 1962; 19: 217-28.
17. Gatti RA, Meuwissen HJ, Allen HD et al. Immunological reconstitution of sex-linked
lymphopenic immunological deficiency. Lancet 1968; 2: 1366-9.
18. Kurnick NB, Montano A, Gerdes JC et al. Preliminary observations on the treatment of
postirradiation hematopoietic depression in man by the infusion of stored autogenous bone
marrow. Ann Intern Med 1958; 49, 973-86.
19. McGovern JJ Jr, Russel PS, Atkins L et al. Treatment of terminal leukemic relapse by totalbody irradiation and intravenous infusion of stored autologous bone marrow obtained during
remission. N Engl J Med 1959; 260: 675-83.
20. Appelbaum FR, Herzig GP, Ziegler JL et al. Successful engraftment of cryopreserved
autologous bone marrow in patients with malignant lymphoma. Blood 1978; 52: 85-95.
21. Maximow A. Der Lymphozyt als gemeinsameStammzelle der verschiedene Blutelemente in
der embryonalen Entwicklung und im postfetalen Leben der Saugetiere, Folia Haematol.
(Leipzig), 8; 125-141, 1909.
22. Goodman JW, Hodgson GS. Evidence for stem cells in the peripheral blood of mice. Blood
1962; 19: 702-14.
23. Cavins JA, Scheer SC, Thomas ED et al. The recovery of lethally irradiated dogs given
infusions of autologous leukocytes preserved at -800C. Blood 1964; 23: 38-43.
24. Storb R, Graham TC, Epstein RB et al. Demonstration of hemopoietic stem cells in the
peripheral blood of baboons by cross circulation. Blood 1977; 50: 537-42.
25. McCredie K, Hersh E, Freireich E. Cells capable of colony formation in peripheral blood of
man. Science 1971; 171: 293-4.
26. Sutherland DR, Keating A. The CD34 antigen: Structure, biology and potential clinical
applications. J Hematother 1992; 1: 115-29.
27. Weiner RS, Richman CM, Yankee RA. Semicontinuous flow centrifugation for the pheresis of
immunocompetent cells and stem cells. Blood 1977; 49: 391-7.
28. Goldman JM, Th’ng KH, Lowenthal RM. In vitro colony forming cells and colony stimulating
factor in chronic granulocytic leukaemia. Br J Cancer 1974; 30: 1-12.
29. Richman CM, Weiner RS, Yankee RS. Increase in circulating stem cells following
chemotherapy in man. Blood 1976; 47: 1031-9.
30. Abrams RA, Glaubiger D, Appelbaum FR, Diesseroth AB. Result of attempted hematopoietic
reconstitution using isologous, peripheral blood mononuclear cells: case report. Blood 1980;
56: 516-20.
31. To LB, Haylock DN, Kimber JR, Juttner CA. High levels of circulating haematopoietic stem
cells in very early remission from acute non-lymphoblastic lekaemia and their collection and
cryopreservation. Br J Haematol 1984; 58: 399-410.
dr. Dragoslav Domanović, dr.med.,spec.transf.med.,
Zavod RS za transfuzijsko medicino Ljubljana, Oddelek za preskrbo s krvjo

17

Zbornik predavanj: »Pridobivanje krvotvornih matičnih celic - zdravljenje in zdravstvena nega bolnika
ob presaditvi KMC« Zreče, maj 2007
32. Juttner CA, To LB, Haylock DN et al. Circulating autologous stem cells collected in very early
remission from acute non-lymphoblastic lekaemia produce prompt but incomplete
haematopoietic reconstitution after high dose melphalan or supralethal chemoradiotherapy. Br
J Haematol 1985; 61: 739-45.
33. Juttner CA, To LB, Ho JQK et al. Early lympho-hematopoietic recovery after autografting
using peripheral blood stem cells in acute lymphoblastic leukemia. Transplant Proc 1988; 20:
40-2.
34. Champlin RE, Schmitz N, Horowitz MM et al. Blood and stem cells compared with bone
marrow as a source of hematopoietic cells for allogeneic transplantation. Blood 2000; 95:
3702-9.
35. Bensinger WI, Clift R, Martin P et al. Allogeneic peripheral blood stem cell transplantation in
patients with advanced hematologic malignances: A retrospective comparison with marrow
transplantation. Blood 1996; 88: 2794-800.
36. Ottinger HD, Beelen DW, Scheulen B et al. Improved immune reconstitution after
allotransplantation of peripheral blood stem cells instead of bone marrow. Blood 1996; 88:
2775-9.
37. Couban S, Simpson DR, Barnett MJ et al. A randomized multicenter comparison of bone
marrow and peripheral blood in recipients of matched sibling allogeneic transplants for
myeloid malignancies. Blood 2002; 100: 1525-31.
38. Ende M, Ende N. Hematopoietic transplantation by means of fetal (cord) blood: A new
method. Va Med Mon, 1972; 99: 276-280.
39. Gluckman E, Broxmeyer HA, Auerbach AD, Friedman HS, Douglas GW, Devergie A,
Esperou H, Thierry D, Socie G, Lehn P, et al. Hematopoietic reconstitution in a patient with
Fanconi's anemia by means of umbilical-cord blood from an HLA-identical sibling. N Engl J
Med. 1989 Oct 26;321(17):1174-8.
40. Rubinstein P, Rosenfield RE, Adamson JW, Stevens CE. Stored placental blood for unrelated
bone marrow reconstitution. Blood 1993;81:1679-1690.
41. http://www.bmdw.org
42. Pretnar J. Petnajst let presajanja krvotvornih matičnih celic v Sloveniji. Zdrav Vestn 2004;
73(S I): 4.
43. Černelč M, Kušar V, Mihev I. Nenavadna komplikacija po transplantaciji kostnega mozga.
Zdrav Vestn 1962; 31: 17-20.
44. Pretnar J, Bohinjec M, Černelč P, Lukić L, Zwitter M. Presaditev kostnega mozga pri
zdravljenju levkemij – naše prve izkušnje. Zdrav Vestn 1990; 59: 265-7.
45. Benedik-Dolničar M, Anžič J. Avtologna presaditev krvotvornih matičnih celic pri otrocih s
solidnimi tumorji. Zdrav Vestn 1998; 67 (S 1): 15-18.
46. Pretnar J. Presajanje krvotvornih matičnih celic. Med Razgl 2000; 39 (S6):1-3.
47. Pretnar J. Presajanje krvotvornih matičnih celic. Zdrav Vestn 1996; 65: 267-8.
48. Zakotnik B, Pajk B, Pretnar J. Zdravljenje solidnih tumorjev odraslih z zelo velikimi odmerki
citostatikov in avtologno presaditvijo krvotvornih matičnih celic. Zdrav Vestn 1998; 67 (S 1):
19-22.

dr. Dragoslav Domanović, dr.med.,spec.transf.med.,
Zavod RS za transfuzijsko medicino Ljubljana, Oddelek za preskrbo s krvjo

18

Zbornik predavanj: »Pridobivanje krvotvornih matičnih celic - zdravljenje in zdravstvena nega bolnika
ob presaditvi KMC« Zreče, maj 2007

KRVOTVORNE MATIČNE CELICE – PRIDOBIVANJE, UPORABA IN
POSEBNOSTI BOLNIKOV PO PRESADITVI
Jože Pretnar
Povzetek
Krvotvorne matične celice (KMC) se pri odraslem človeku nahajajo predvsem v kostnem
mozgu. Imajo sposobnost obnavljanja in diferenciacije v zrelejše oblike. Krvotvorne matične
celice uporabljamo v namene zdravljenja že petdeset let. Presaditev krvotvornih matičnih celic
(PKMC) je danes najučinkovitejši način zdravljenja vrste krvnih bolezni, uporabljamo pa jih
za zdravljenje tudi nekaterih drugih bolezni. KMC za presajanje dobimo lahko iz kostnega
mozga, danes pa vse pogosteje uporabljamo matične celice, ki jih zberemo iz venske krvi s
citaferezo. Za PKMC lahko uporabimo tudi matične celice, ki jih zberemo iz popkovnične krvi
po rojstvu posteljice. Presajamo lahko lastne KMC. V tem primeru govorimo o avtologni
presaditvi. PKMC spremljajo številni zapleti. V prvem obdobju so to predvsem okužbe. V
kasnejšem obdobju pa se pri bolnikih po alogenični presaditvi pojavlja bolezen presadka proti
gostitelju – graft versus host disease. Zaradi vseh zapletov bolniki po presaditvi potrebujejo
poseben režim izolacije, nege in intenzivnega zdravljenja.
Ključne besede: krvotvorna matična celica, alogenična presaditev, avtologna presaditev,
zapleti
LASTNOSTI KRVOTVORNIH MATIČNIH CELIC
KMC se pri odraslem človeku nahajajo pretežno v kostnem mozgu. Gre za enojedrne celice, ki
jih lahko identificiramo s prisotnostjo specifičnega membranskega antigena CD34 na celični
membrani. V kostnem mozgu jih je približno en odstotek. Te celice so sposobne asimetrične
delitve. To pomeni, da se ohranja vse življenje pul nediferenciranih matičnih celic, po drugi
strani pa nastaja z delitvijo populacija bolj zrelih, že usmerjenih KMC, iz katerih tekom
naslednjih delitev in procesa diferenciacije nastajajo vse bolj zrele krvotvorne celice, ki v
končni fazi po zaključeni diferenciaciji prehajajo iz kostnega mozga v kri (1).
Za zdravljene s PKMC so najprej pričeli uporabljati KMC, ki so jih zbrali neposredno iz
kostnega mozga. Pri tem načinu darovalcu s številnimi punkcijami obeh zadnjih trnov
črevnice zberemo približno 1000 ml kostnega mozga, pomešanega s krvjo. Za uspešno prijetje
presadka mora le-ta vsebovati nad 2,0 x 108 vseh celic z jedri na kg telesne teže bolnika.
Postopek zbiranja je vezan na poseg v splošni anesteziji v operacijski dvorani. V zadnjih 10
letih se je najprej pri avtologni PKMC, kasneje pa tudi pri alogenični PKMC, vse bolj
uveljavilo zbiranje KMC, ki jih zberemo iz venske krvi. Za to, da KMC preidejo iz kostnega
mozga v kri, je potrebna stimulacija darovalca s filgrastimom – dejavnikom rasti nevtrofilne
granulocitne vrste. Darovalec tako pet do šest dni pred pričetkom zbiranja prične dobivati 10
do 12 mcg filgrastima v obliki podkožnih injekcij. Ko v krvi ugotovimo zadostno število
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KMC, darovalcu s posebnim postopkom citafereze zberejo matične celice. Za uspešno prijetje
moramo zbrati 2,0 x 106 CD34+ celic na kg telesne teže bolnika.
Prav tako je možno iz popkovnične vene po rojstvu posteljice zbrati zadostno količino KMC
za presajanje, predvsem pri otrocih (2). Neposredno po rojstvu posteljice iz popkovnične vene
zberemo kri, v kateri je veliko število KMC. Le te lahko uporabljamo lahko za takojšnjo
alogenično sorodno presaditev, lahko pa jih zmrznemo in shranimo za morebitno kasnejšo
uporabo. Po svetu so tako številne tkivne ustanove - banke, kjer hranijo te matične celice.
Lahko so dostopne preko mednarodnih registrov za morebitno nesorodno alogenično
presaditev. Lahko pa se starši odločijo, da te celice hranijo le za morebitno avtologno uporabo
pri otroku v primeru, če bi zbolel za levkemijo ali drugo boleznijo, ki jo lahko zdravimo s
PKMC. V Sloveniji takšne banke popkovnične krvi zaenkrat še nimamo.
ZDRAVLJENJE S PRESAJANJEM KRVOTVORNIH MATIČNIH CELIC
Poznamo dva načina PKMC. Pri alogenični PKMC je dajalec oseba, ki je z bolnikom skladna
v antigenih sistema HLA. Največkrat so to najožji sorodniki (sestre, bratje). Če bolnik nima
sorodnega HLA skladnega dajalca, pride v poštev tudi presaditev skladnega nesorodnega
dajalca, ki ga poiščemo v mednarodnih registrih prostovoljnih darovalcev kostnega mozga.
Danes je po svetu že več kot deset milijonov registriranih prostovoljnih nesorodnih darovalcev
KMC. Tudi v Sloveniji obstaja register nesorodnih darovalcev KM Slovenija - Donor, v
katerega je vključeno osem tisoč darovalcev. Drugi način je avtologna PKMC, pri kateri
presadimo v določenem obdobju zdravljenja bolnikove lastne KMC, ki smo jih zbrali in zatem
shranili zmrznjene v tekočem dušiku.
Zaradi hitrega napredka medicine, predvsem učinkovitejšega podpornega zdravljenja pa tudi
odkritja novih, predvsem tarčnih zdravil, se indikacije za ta način zdravljenja hitro
spreminjajo.
Alogenična sorodna PKMC prihaja v poštev pri bolnikih do starosti 55 let in je zdravljenje
izbora pri akutnih levkemijah, mielodisplastičnih sindromih in hudi aplastični anemiji.
Alogenična nesorodna PKMC prihaja v poštev le pri bolnikih, ki so mlajši od 45 let in se
zdravijo akutnih levkemij z visokimi dejavniki tveganja in zaradi nekaterih oblik
mielodisplastičnih sindromov ter hude oblike aplastične anemije.
Avtologna PKMC prihaja v poštev v starosti do 65 let pri bolnikih z diseminiranim
plazmocitomom, Hodgkinovimi in ne-Hodgkinovimi limfomi in morda nekaterimi akutnimi
levkemijami. Njena koristnost pri zdravljenju predvsem solidnih malignih novotvorb
(neuroblastom, germinalni tumorji itd) še ni dokončno ovrednotena, pri nekaterih rakih, npr.
rak dojke, pa se je praktično povsem opustila. Prav tako poizkušajo z avtologno PKMC
zdraviti rezistentne oblike nekaterih avtoimunskih bolezni, kot so multipla skleroza, sistemski
lupus, sistemska skleroza, revmatoidni artritis itd (3). V zadnjih letih poteka vse več študij o
zdravljenju nekaterih degenerativnih bolezni in poškodb srčne mišice in osrednjega živčevja z
uporabo avtolognih KMC zbranih iz kostnega mozga ali periferne krvi (4, 5).
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Na samo presaditev je potrebno bolnika pripraviti – govorimo o kondicioniranju.
Kondicioniranje bolnika predstavlja pravzaprav intenzivno zdravljenje bolezni in obenem
imunosupresijo. Kondicioniranje je do neke mere odvisno tudi od bolezni in načina PKMC –
alogenična oziroma avtologna. Običajno bolnika pripravimo na presaditev s kombinacijo več
citostatikov ali pa vključimo v shemo priprave frakcionirano obsevanje celega telesa z
ionizirajočimi žarki. Pri običajni pripravi s kombinacijo zdravil in/ali obsevanja povzročimo
ireverzibilno okvaro krvotvornih celic (6). Pri starejših bolnikih in pri tistih, ki potrebujejo
ponovno presaditev pa je taka intenzivna priprava preveč toksična in združena z visoko
smrtnostjo. V tem primeru prihaja v poštev t.i. nemieloablativna transplantacija. Pri tem
načinu PKMC je pomemben dejavnik reakcija presadka proti levkemiji oz. malignomu.
Nosilec te reakcije so darovalčevi limfociti T (7).
POSEBNOSTI BOLNIKOV PO PRESADITVI KRVOTVORNIH MATIČNIH CELIC
Tako kot vsako intenzivno zdravljenje, spremljajo tudi PKMC številni zapleti. Glede na čas
pojavljanja jih lahko delimo na zgodnje in kasne. Zgodnji zapleti se pojavijo v prvih 100 dneh
po PKMC. Kasni zapleti se pojavljajo po 100 dneh, lahko pa tudi po več desetletjih. Med
pogostejše zaplete v zgodnjem obdobju sodijo bakterijske in glivične okužbe ter pri alogenični
PKMC akutna reakcija presadka proti gostitelju - aGVHD (acute graft versus host disease).
Bakterijske in glivične okužbe se pojavijo predvsem v obdobju hude nevtropenije, ki traja
približno dva do tri tedne. Bolnike poizkušamo zaščititi pred temi okužbami z različnimi
sistemi izolacije ter profilaktično uporabo protibakterijskih in protiglivičnih zdravil. Akutna
GVHD je posledica neskladnosti med prejemnikovimi in darovalčevimi transplantacijskimi
antigeni izven sistema HLA. Kaže se lahko različno intenzivno, najpogostejše prizadeti organi
so koža, jetra in črevo. Za reakcijo so odgovorni limfociti T v presadku. Akutna GVHD se
kljub profilaksi z imunosupresivnimi zdravili – najpogosteje uporabljamo kombinacijo
ciklosporina in metotreksata – pojavi pri 25 % bolnikov po sorodni alogenični PKMC,
medtem ko je pri nesorodni alogenični PKMC ta odstotek še višji. Kljub zdravljenju je
smrtnost aGVHD še vedno relativno velika. V kasnem obdobju so pogostejše virusne okužbe,
predvsem je nevarna intersticijska pljučnica, ki jo povzroča citomegalovirus. Kljub zgodnjemu
zdravljenju s protivirusnimi zdravili (ganciklovir, foskarnet) je smrtnost te pljučnice še vedno
zelo velika – med 60 do 80 %. V kasnem obdobju se lahko razvije tudi kronična GVHD. Za to
reakcijo so odgovorni limfociti T, ki so se razvili iz darovalčevih KMC. Bolezen se kaže s
kliničnimi znaki avtoimunskih bolezni (dermatomiozitis, sicca sindrom, biliarna ciroza).
Kronične GVHD ne moremo uspešno preprečevati, zdravimo jo z imunosupresivnimi zdravili.
Smrtnost je velika, predvsem zaradi okužb, ki so posledica delovanja imunosupresivnih
zdravil in sočasne okvare celične imunosti zaradi same kGVHD. V prvih letih po presaditvi
lahko pride tudi do ponovitve levkemije oziroma druge maligne bolezni, zaradi katere je bila
PKMC opravljena. V takih primerih prihaja v poštev zdravljenje s transfuzijo darovalčevih
limfocitov, ki so odgovorni za reakcijo presadka proti levkemiji oz. malignomu ali pa
nemieloablativna retransplantacija. Med druge kasne zaplete sodijo zaostala rast pri malih
otrocih, okvara endokrinih žlez, katarakta, sterilnost in večja pogstost sekundarnih tumorjev
(8).

prim. Jože Pretnar, dr.med.,
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ZGODOVINA PRESAJANJA KMC V SVETU IN PRI NAS
Prvi poizkusi z zdravljenjem s PKMC segajo v pozna petdeseta leta prejšnjega stoletja. Tako
je Thomas v ZDA opravil leta 1957 prve presaditve pri bolnikih z akutno levkemijo, Mathe v
Franciji pa je leta 1959 opravil presaditev pri poškodovancih, ki so prejeli kritično dozo
sevanja v nesreči v jedrskem reaktorju v Vinči pri Beogradu. Prvo presaditev kostnega mozga
je v Sloveniji opravil v Mariboru že leta 1960 Černelč pri bolniku z akutno levkemijo in o tem
poročal leta 1962 v Zdravstvenem vestniku (9). V bivši SFR Jugoslaviji so s PKMC pričeli že
leta 1983 v Zagrebu.
Ker je bilo že takrat očitno, da en sam center za celotno državo ne bo zadoščal, smo v
naslednjih letih pričeli s pripravami na presaditve tudi v Ljubljani. Skupino so sestavljali
strokovnjaki Kliničnega centra, Onkološkega inštituta in takratnega Zavoda za transfuzijo
krvi. Prvo avtologno PKMC smo izvedli v januarju 1989. Že v istem letu smo pričeli
opravljati tudi alogenične PKMC, sprva pri odraslih bolnikih, v naslednjih letih pa v
sodelovanju s hemato-onkološkim oddelkom Pediatrične klinike tudi avtologne in alogenične
PKMC pri otrocih (10). Od januarja 1989, do konca leta 2006 smo opravili 455 PKMC, od teh
veliko večino pri odraslih bolnikih. Od leta 2002 Ljubljani opravljamo tudi PKMC nesorodnih
skladnih dajalcev, od leta 2006 pa tudi v KC poteka raziskava o zdravljenju ishemične
dilatativne kardiomiopatije z avtolognimi matičnimi celicami iz venske krvi.
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DELOVANJE SLOVENSKEGA REGISTRA PROSTOVOLJNIH
NESORODNIH DAROVALCEV KMC, SLOVENIJA - DONOR
Miha Tonejc
Povzetek
Presajanje krvotvornih matičnih celic (KMC) se je v zadnjih desetletjih uveljavilo kot
najuspešnejši način zdravljenja poprej večinoma neozdravljivih bolezni krvotvornih organov,
predvsem različnih vrst levkemij.
Osnovni kriterij za izbiro primernega darovalca KMC je tkivna skladnost oziroma ujemanje v
tkivnih antigenih HLA (Human Leukocyte Antigens) s prejemnikom presadka. Najustreznejši
darovalec je bolnikov najožji sorodnik - sorojenec (brat, sestra), ki je z njim v omenjenih
antigenih genotipsko skladen.
Ker pa večina bolnikov (∼ 75 %) med najožjimi družinskimi člani nima ustreznih, HLA
skladnih sorodnih darovalcev, obstaja v določenih primerih možnost, da le-te poiščemo med
prostovoljnimi nesorodnimi osebami, ki so člani posameznih nacionalnih registrov, združenih
v svetovnega - Bone Marrow Donors Worldwide (BMDW). Danes šteje BMDW več kot 11
miljonov darovalcev. Vanj je vključen tudi slovenski register Slovenija – Donor (SD), ki
predstavlja povsem anonimno zbirko fenotipov HLA trenutno 8046 vpisanih slovenskih
prostovoljnih nesorodnih darovalcev KMC (NDKMC) od katerih je 5576 že tipiziranih in
vpisanih tudi v BMDW. Le-ti so se z največjo mero človekoljubnosti zavestno odločili, da
bodo, če bodo izbrani, darovali svoje KMC za kateregakoli bolnika, kjerkoli v svetu, ki bi
potreboval tovrstno zdravljenje. Delovanje slovenskega registra NDKMC je povsem
transparentno in v celoti vpeto v nacionalni in mednarodni program presajanja alogenskih
KMC.
Ključne besede: krvotvorne matične celice, presajanje,
transplantacijski center, odvzemni center, darovalci, standardi

register

Slovenija-Donor,

UVOD
Leta 1989 so na Hematološkem oddelku Kliničnega Centra (KC) v Ljubljani opravili prvo
uspešno avtologno ter prvo uspešno sorodno alogensko presaditev kostnega mozga. Šele
konec leta 2002 pa so izvedli tudi prvo transplantacijo KMC prostovoljnega nesorodnega
darovalca. Slovenski register Slovenija-donor smo na pobudo prof. dr. Mateje Bohinjec
ustanovili v Centru za tipizacijo tkiv (CTT) konec leta 1991. Že leta 1992 je postal
polnopravni član svetovnega registra BMDW, v katerem so zbrani podatki o tkivnih oziroma
transplantacijskih antigenih HLA NDKMC ter enot popkovnične krvi, ki jih skupaj prispevajo
posamezni sodelujoči nacionalni registri in celične banke. Register BMDW so udejanili v letih
1988-1989 v Leidnu, na Nizozemskem. Njegov idejni oče in ustanovitelj je bil prof. dr. Jon
van Rood.

mag. Miha Tonejc, dr.med.,spec.transf.med.,
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http://www.zdravstvena.info
NOSILCI NACIONALNEGA PROGRAMA PRESAJANJA KMC
Nacionalni program transplantacije KMC v Republiki Sloveniji (RS) sooblikujejo naslednje
inštitucije: javni zavod Slovenija-transplant; Klinični oddelek za hematologijo KC v Ljubljani;
Služba za onkologijo in hematologijo v okviru Pediatrične klinike KC v Ljubljani, slednja sta
centra za transplantacijo (CT) in centra za odvzem (CO) KMC Zavoda RS za transfuzijsko
medicino (ZTM), kjer sta center za odvzem (CO) - zbiranje, čiščenje in shranjevanje KMC iz
periferne krvi in register Slovenija Donor.
NALOGE IN DEJAVNOSTI REGISTRA SLOVENIJA-DONOR
Vpis novih prostovoljnih nesorodnih darovalcev KMC
Kdo je lahko darovalec KMC
Darovalec je lahko vsakdo, ki se prostovoljno odloči za darovanje svojih KMC za potrebe
kateregakoli bolnika, kjerkoli v svetu in to tudi pisno potrdi. Obvezno mora izpolnjevati
naslednje pogoje: biti mora star od 18 do 55 let, popolnoma zdrav, torej brez kroničnih
telesnih in/ali psihičnih bolezni ter mora v celoti izpolnjevati tudi vse ostale predpisane
zahteve, ki veljajo za krvodajalce v RS in so opredeljene v Zakonu o preskrbi s krvjo.
Pristop k potencialnemu darovalcu
Darovalca moramo na njemu razumljiv način obvezno seznaniti z: indikacijami za presaditev
KMC; uspehi in morebitnimi posledicami tovrstnega zdravljenja, zlasti s postopki odvzema
KMC in možnimi spremljajočimi zapleti; s sistemom tkivnih antigenov HLA ter
imunogenetskimi merili, ki so pogoj za uspešno presaditev; z razlogi za presajanje KMC
nesorodnih darovalcev; s postopkom in stroški tipizacije HLA ter iskanja v svetovnem
(BMDW) in posameznih nacionalnih registrih NDKMC kakor tudi s pravicami članov registra
SD in z načinom uporabe podatkov o njihovih fenotipih HLA. Potem, ko je seznanjen z
omenjenimi informacijami, mora izpolniti anketo o svojem zdravstvenem stanju in
življenjskih navadah ter se pogovoriti z zdravnikom. Darovalec mora vedno pisno potrditi, da
je prebral ves razpoložljivi informativni material o nalezljivih boleznih, ki se lahko prenašajo s
presaditvijo KMC ter prav tako pisno privoliti v odvzem krvnih vzorcev za tipizacijo
antigenov HLA, ki je obvezno pred vključitvijo v register SD. Prav tako mora tudi pisno
potrditi, da se strinja z vpisom v register, in sicer do dopolnjene starosti 55 let, ko mu članstvo
avtomatično poteče ter izjavo, da se je za ta svoj korak odločil prostovoljno, zavedajoč se
dejstva, da je darovanje KMC anonimno in brezplačno. Na darovalca v nobenem delu
postopka ne smemo izvajati nikakršnih pritiskov. Neodtuljiva pravica slehernega darovalca je,
da lahko v vsakem trenutku in brez kakršnihkoli posledic zanj izstopi iz postopka izbire.

mag. Miha Tonejc, dr.med.,spec.transf.med.,
Zavod RS za transfuzijsko medicino Ljubljana, Center za tipizacijo tkiv
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Registracija darovalca
V register SD vpišemo fenotipe tkivnih antigenov HLA darovalcev, izključno pod ustrezno
šifro ter nato podatke posredujemo tudi v BMDW.
Zagotovljanje anonimnosti in varnosti osebnih podatkov
Osebni podatki o darovalcih so dostopni le najožjemu krogu pooblaščenih in zapriseženih oseb
iz registra SD. Vsi podatki, shranjeni na elektronskih medijih morajo biti ustrezno varovani
(gesla, kriptiranje), pisne dokumente ter elektronske kopije pa moramo obvezno hraniti v
zaklenjenih železnih omarah. Podatkov, ki so shranjeni v registru nikoli ne smemo uporabiti v
namene, za katere darovalec predhodno ni dal pisne privolitve.
Zaščita darovalcev
Darovalci vsakič darujejo svoje KMC le za enega bolnika in morajo biti tekom celotnega
postopka ustrezno zdravstveno zavarovani.
ISKANJE BOLNIKOM USTREZNIH NDKMC, ORGANIZACIJA ODVZEMA,
TRANSPORTA IN TRANSPLANTACIJE KMC
Iskanje NDKMC v registru Slovenija-Donor za bolnike iz tujine
Poizvedbe za bolnike iz drugih držav v nacionalnem registru SD obravnavamo le, če zahteve
zanje pošljejo registri, ki so člani BMDW. Celoten postopek iskanja in morebitne izbire
NDKMC mora potekati izključno na nivoju komunikacije med SD in ustreznim registrom iz
tujine. Register Slovenija-Donor je odgovoren za to, da ugotovi, da darovalec ob vsakem
nadaljnem testiranju izpolnjuje vse predpisane pogoje. Register Slovenija-Donor skladno z
naročilom tujega registra naroči tipizacije različnih lokusov HLA razreda I in/ali II v CTT. V
večini primerov pa register potem, ko dobi iz tujega registra zahtevo za vzorec polne krvi
izbranega, tkivno skladnega nesorodnega darovalca, ki ga le-ta potrebuje za izvedbo
potrditvene tipizacije, sočasno naroči preiskave virusnih markerjev in krvne skupine AB0 in
RhD. Krvni vzorec, kasneje pa še rezultate omenjenih preiskav, SD pošlje v ustrezni register.
Če je kateri od markerjev pozitiven, SD darovalca izloči iz nadaljnega postopka, pooblaščeni
zdravnik pa ga o rezultatu pisno obvesti ter ga seznani s potrebnimi ukrepi. Če tuji register ne
sporoči svoje odločitve o dokončni izbiri našega darovalca v roku 90 dni po začetku dokončne
izbire, SD ponovno sprosti njegovo predhodno rezervacijo. Register SD mora obvezno
obvestiti darovalca o odločitvi glede njegove (ne)izbire.
Tkivna skladnost
Register SD se pri ugotavljanje tkivne skladnosti dvojice bolnik – darovalec praviloma ravna
skladno z lastnimi, ali pa uporabi minimalne kriterije, ki jih predpisuje WMDA (World
mag. Miha Tonejc, dr.med.,spec.transf.med.,
Zavod RS za transfuzijsko medicino Ljubljana, Center za tipizacijo tkiv
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Marrow Donor Association). V določenih primerih mora upoštevati tudi dogovore sprejete v
okviru Konzilija TC. Le-ta lahko, odvisno od zahtevnosti vsakega primera posebej, na osnovi
strinjanja lečečega zdravnika iz TC ter mnenja strokovnjaka s področja imunogenetike oz.
ugotavljanja tkivne skladnosti iz CTT oz. SD, sprejme odločitev o ustreznosti tudi takšnih
NDKMC, ki se od bolnika razlikujejo v po 1 antigenu HLA-A ali redkeje -B. Skoraj vedno pa
je ob tem prisotno tudi neujemanje v 1 ali obeh antigenih HLA-DP. Bolnike, ki so mlajši od
18 let, znotraj Konzilija TC KC, obravnavamo posebej, in sicer v dogovoru z lečečim
pediatrom – hematologom.
Genska tipizacija HLA-A*, -B*, (Cw*), DRB1* in DQB1* na nivoju visoke ločljivosti (4
številke) je pri nas minimalni pogoj za določitev ustrezne tkivne skladnosti med bolnikom in
NDKMC. S celičnimi testi kot je npr. CTLp (Cytotoxic T-Lymphocyte Precursor
Frequencies), to je ugotavljanje frekvenc predhodnikov citotoksičnih T limfocitov, pa lahko
ocenimo imunogenost morebitnih razlik v antigenih HLA razreda I med bolnikom in izbranim
darovalcem KMC in vitro.
Postopek iskanja NDKMC za našega bolnika v tujih registrih
Najprej v CTT na osnovi napotnice lečečega zdravnika, specialista hematologa, tipiziramo
bolnikovo ožjo in kadar je to smiselno tudi širšo družino, da bi našli ustreznega sorodnega
darovalca KMC. Pri tem vedno, kadar je to mogoče (prisotnost obeh staršev) pri bolniku in
ostalih družinskih članih določimo genotipe oz. haplotipe HLA. Kadar na ta način ne najdemo
ustreznega darovalca, lahko postopek iskanja NDKMC za posameznega bolnika v registru SD
sprožimo in vodimo le če: od lečečega zdravnika, specialista hematologa, ki ugotovi, da je pri
bolniku zdravljenje s presaditvijo KMC indicirano, dobimo ustrezno napotnico; je bolnik
seznanjen z zdravljenjem in je nanj pisno privolil ter je uvrščen na čakalno listo TC; rezultati
preliminarnega iskanja v BMDW obetajo dovolj veliko verjetnost, da bomo zanj našli tkivno
skladnega NDKMC; je zagotovljeno plačilo iskanja in tovrstnega zdravljenja s strani
zdravstvene zavarovalnice. Poskrbimo tudi za to, da pri bolniku predhodno izvedemo
tipizacijo genskih zapisov DRB1* in DQB1* na nivoju visoke ločljivosti.
Rezultat preliminarnega iskanja v okviru BMDW je seznam potencialnih darovalcev iz
različnih nacionalnih registrov, ki ga pregleda strokovnjak za imunogenetiko oz. ugotavljanje
tkivne skladnosti registra SD. Le-ta nato na osnovi svoje ekspertize v izbranem registru naroči
dodatne tipizacije, praviloma na visoki stopnji ločljivosti, tistih antigenov HLA (običajno DR
in DQ), ki so potrebni za ugotovitev minimalne zahtevane tkivne skladnosti dvojice bolnikdarovalec, in sicer vsakič za 5 do 10, z bolnikom najbolj tkivno skladnih darovalcev, naenkrat.
Ko v SD prispejo rezultati naročenih tipizacij HLA, strokovnjak za imunogenetiko oz.
ugotavljanje tkivne skladnosti registra SD izbere skladne darovalce in zanje od tujega registra
pridobi še podatke o krvnih skupinah AB0 in RhD in virusnih markerjih. Register SD nato za
vsakega bolnika naroči vzorce polne krvi enega ali več izbranih, tkivno skladnih darovalcev za
potrditvene tipizacije in morebitne funkcijske teste tkivne skladnosti (MLR - reakcije v kulturi
pomešanih limfocitov, CTLp). Potrditvene tipizacije bolnika in izbranih darovalcev izvedemo
na stopnji visoke ločljivosti na nivoju DNK, in sicer s tehnikama PCR-SSP (verižna reakcija s
polimerazo ob uporabi sekvenčno specifičnih začetnih verig) in SBT (sekvenciranje).
mag. Miha Tonejc, dr.med.,spec.transf.med.,
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Odvzem matičnih celic lahko TC naroči le za takojšnjo transplantacijo in ne za njihovo
krioprezervacijo. Iskanje NDKMC lahko zaradi najrazličnejših vzrokov (npr. poslabšanje
bolezni ali smrt bolnika) kadarkoli prekinemo, o čemer morata TC ali SD nemudoma obvestiti
vse vpletene tuje registre.
Priprave na odvzem KMC
Darovalca moramo pred začetkom postopka dokončne izbire natančno seznaniti z vsemi
nadaljnimi potrebnimi preiskavami, načini odvzema KMC ter s tem povezanimi tveganji,
kakor tudi s predvidenim časom, ki ga bo moral za to porabiti ter z dejstvom, da ga morda
lahko prosijo za darovanje levkocitnega koncentarata (DLI) ali ponovno darovanje KMC za
istega bolnika. Darovalec mora pisno potrditi, da je sezananjen s celotnim potekom postopka,
še posebej pa, da se zaveda, da lahko bolnik v fazi priprave na presaditev umre, če si darovalec
v tem času premisli in odstopi od darovanja KMC. Center za odvzem KMC je tisti, ki
odgovarja za varnost darovalca ter za predhodno oz. pravočasno ugotavljanje vseh bolezni, ki
bi se s presaditvijo KMC lahko prenesle na bolnika. Center za odvzem KMC mora SD
pravočasno obvestiti o začasni ali trajni neprimernosti darovalca. Darovalec, ki v celoti
izpolnjuje pogoje za odvzem KMC mora svojo popolnoma prostovoljno odločitev o darovanju
potrditi z lastnoročnim podpisom ustreznega predpisanega obrazca.
Odvzem KMC
Pred klasičnim odvzemom KMC (punkcija ploščatih kosti v predelu medenice), darovalca
predhodno napotimo na odvzem lastne krvi za avtotransfuzijo. Pri tem moramo poskrbeti, da v
nobeni fazi postopka ne pride do stika med izbranim darovalcem in bolnikom, saj lahko le na
ta način zagotovimo njuno popolno anonimnost, ki jo zahtevajo predpisi. Odvzem KMC
opravimo lahko le v primeru upravičenega zdravljenja s presaditvijo KMC. Center za odvzem
KMC mora poskrbeti za zagotovitev in potrditev kvalitativnih in kvantitativnih zahtev za
odvzete oz. zbrane KMC (celokupno število celic z jedrom, volumen pripravka, mirkobiološka
neoporečnost, itd.).
Priprava odvzetih KMC za transport
Krvotvorne matične celice moramo odvzeti in shraniti v dve neprodušno zaprti sterilni
plastični vrečki, od katerih ima vsaka omogočen aseptičen dostop. Vrečki morata biti obvezno
označeni z nalepkama na katerih so sledeči podatki: naziv pripravka (izvor oz. način odvzema
KMC); koda darovalca (nikoli darovalčevi osebni podatki); ime in priimek zdravnika,
odgovornega za odvzem, z njegovim čitljivim podpisom; vrsta in količina uporabljenega
antikoagulantnega sredstva; volumen suspenzije odvzetih KMC; datum in ura odvzema; ime
in priimek ter koda bolnika; datum in vrsta morebitne predelave oz. obdelave pripravka;
temperatura hranjenja ter darovalčeva krvna skupina AB0 in RhD.
mag. Miha Tonejc, dr.med.,spec.transf.med.,
Zavod RS za transfuzijsko medicino Ljubljana, Center za tipizacijo tkiv
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Transport odvzetih KMC
V primeru, ko bi v našem CO odvzeli KMC izbranega slovenskega nesorodnega darovalca za
bolnika iz tujine, ki bi mu opravili presaditev v njegovem TC, bi za prenos poskrbel
pooblaščeni kurir omenjenega TC ali pa ustreznega tujega registra.
Register SD je tisti, ki organizira pridobivanje krvnih vzorcev izbranih NDKMC iz tujine ter
prenos njihovih KMC v Slovenijo, za potrebe naših bolnikov.
Vedno moramo za transport uporabiti posebne, toplotno izolirane čvrste vsebnike, ki
preprečujejo poškodbe in morebitno iztekanje vsebine, tako kot v primeru prenosa krvnih
komponent.
Praviloma moramo prenos KMC opraviti na najhitrejši možni način in sicer tako, da od časa
odvzema do presaditve ne mine več kot 24 ur (maksimalno 76 ur). Celice lahko transportiramo
pri sobni temperaturi. V primeru, ko pričakujemo, da bi lahko čas od odvzema do presaditve
presegel 24 ur, pa mora biti notranjost vsebnika obvezno ohlajena in vzdrževana na + 4 0C.
Transport KMC lahko opravi le za to posebej usposobljeno osebje.
Spremljanje darovalca po opravljenem odvzemu KMC
Po odvzemu KMC mora odgovorni zdravnik CO poskrbeti za dobro počutje in ustrezno
zdravstveno stanje darovalca. Če je to potrebno, darovalca ustrezno medicinsko oskrbi.
Darovalca nato spremlja do njegove popolne rehabilitacije. Tudi v tem primeru morajo biti vsi
postopki zabeležni na predpisanem obrazcu ter shranjeni v CO.
Morebitni ponovni odvzem KMC pri istem darovalcu
Kadar presaditev ne uspe lahko darovalca prosimo, da še enkrat daruje KMC za istega bolnika.
Pri tem, v primeru relapsa bolnikove bolezni darovalcu praviloma odvzamemo KMC s
postopkom zbiranja iz periferne krvi, v primeru pa, ko se prvi presadek ni prijel, pa uporabimo
klasični odvzem KMC. Predno začnemo s postopkom zbiranja KMC iz periferne krvi, mora
darovalec prejeti rekombinantni rastni dejavnik G-CSF (Granulocyte-Colony-StimulatingFactor).
Darovalca moramo že pred prvim odvzemom KMC obvezno seznaniti z možnostjo ponovnega
darovanja. O ponovni transplantaciji KMC istega darovalca pri nas odloča Konzilij TC.
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VPIS PROSTOVOLJNIH NESORODNIH DAJALCEV KRVOTVORNIH
MATIČNIH CELIC V SPLOŠNI BOLNIŠNICI NOVO MESTO V
REGISTER SLOVENIJA - DONOR
Marjeta Martinčič
Povzetek
Razvoj medicine je omogočil zdravljenje bolnikov tudi z nadomestitvijo bolnih krvnih celic.
Pridobiti zdrave, ustrezne celice, ki so tkivno skladne pa ni enostavno. Sorodne dajalce se išče
med ožjim sorodstvom, nesorodne dajalce pa med zdravo populacijo ljudi. V ta namen se je
organiziral register prostovoljnih dajalcev krvotvornih matičnih celic (KMC). Da bi ljudi
seznanili o pomenu in potrebi registra, se organizirajo predavanja po vsej Sloveniji. Po
predstavitvi zbiranja in presaditve KMC, se kandidatom za prostovoljne dajalce odvzame
vzorce venozne krvi za tipizacijo HLA antigenov. Pri transfuzijskih oddelkih v slovenskih
bolnišnicah so organizirani Donorski centri, ki sodelujejo pri širjenju informacij o pomenu
registra nesorodnih dajalcev in vršijo odvzeme vzorcev krvi prostovoljnim dajalcem KMC.
Ključne besede: nesorodni dajalec, kostni mozeg, vzorec krvi, register
UVOD
Medicina, mikrobiologija, molekularna biologija, zlasti pa vedenje o krvnih in tkivnih celicah
ter njihovem delovanju in raznolikosti so zelo mlade vede. Same krvne skupine so bile odkrite
šele v letu 1900. V petdesetih letih prejšnjega stoletja so bili pojasnjeni ključni elementi
imunskega sistema pri človeku. V tem času so odkrili tudi raznolike celice in proteinske
molekule, ki določajo tkivno skladnost. Imenovali so jih človeški levkocitni antigeni – HLA
(Human Leukocyte Antigens) in se nahajajo na površini večine celic. Te snovi tvorijo naš
imunski sistem, tako da prepoznavajo katere celice so telesu lastne in katere ne in s tem
poskrbijo za odstranitev bakterij, virusov, tumorskih celic. Znanstveniki, ki so delovali na tem
odkritju so bili leta1980 Nobelovi nagrajenci (Jean Dausset, Baruj Benacerraf in George D.
Snell).
Šele vedenje o tkivni skladnosti oziroma neskladnosti je pripeljalo do prvih uspešnih
poizkusov presaditve kostnega mozga sorodnih dajalcev in šele nato nesorodnih dajalcev.
Pionirsko delo na tem področju je izvedel Nobelov nagrajenec – dr. E. Donnal Thomas.
Ugotovitev, da dva bolnika od treh nimata sorodnega dajalca je pripeljalo do razmišljanja o
ustanovitvi registra nesorodnih dajalcev, leta 1970 na srečanju Nemškega združenja
transfuziologov. Prvi delujoči register je nastal leta 1974 in je bil namenjen iskanju dajalca
kostnega mozga za otroka s prirojeno oslabelostjo imunskega sistema.

Marjeta Martinčič, dipl.m.s.,
Splošna bolnišnica Novo mesto, Oddelek za transfuzijo krvi
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V Sloveniji so prvi poizkusi avtologne presaditve kostnega mozga leta 1989 in leta 1991 začne
Center za tipizacijo tkiv redno opravljati preiskuse na celičnih kulturah. V letu 1992 se
ustanovi register nesorodnih dajalcev v Sloveniji in se priključi v mednarodni register.
Število darovalcev, ki so vpisani v register nesorodnih dajalcev kostnega mozga se bliža
številki 8000. Število je naraslo v zadnjih letih, ko je skupina zanesenjakov razširila delo in
vzpodbudila iskanje darovalcev s predavanji in odvzemi vzorcev krvi na terenu, oziroma v
domačem okolju. Z ustanovitvijo Donorskih centrov pri že obstoječih oddelkih za transfuzijo
krvi se je odvzem vzorcev in seznanjanje potencialnih darovalcev približalo ljudem.
Donorski centri v Sloveniji so pri splošni bolnišnici Izola, Ptuj, Murska Sobota, Jesenice,
Novo mesto, Slovenj Gradec in Maribor. Podatki o času odvzema, telefonskih številkah se
nahajajo na internetni strani Zavoda RS za transfuzijsko medicino (htpp://www.ztm.si).
VPIS V REGISTER NESORODNIH DAJALCEV
Vsaka zdrava oseba, ki napolni 18 let do vključno 55. leta starosti, se lahko prostovoljno
odloči za vpis v register nesorodnih dajalcev. Oseba pokliče na Donorski center in se dogovori
za obisk, najprej pri zdravniku, ki mu pojasni postopek privolitve in sam postopek odvzema
krvotvornih matičnih celic. Vsak potencialni dajalec KMC izpolni in podpiše vprašalnik
(SOP.16.2.) in list z osebnimi podatki (SOP.16.1.). Pomembna je seznanitev dajalca, da je v
tej prvi fazi še vedno možnost odstopa zaradi kakršnega koli vzroka.
ODVZEM VZOCEV KRVI ZA TESTIRANJE
Medicinska sestra odvzame 7-10 ml venozne krvi v epruveto s konzervansom po postopku
sterilnega odvzema krvi. Označi epruveto z darovalčevimi podatki (ime in priimek, datum
rojstva) in preveri podatke na vprašalniku in listu z osebnimi podatki. Vzorec in dokumente
shrani v vrečko za prenos vzorcev in organizira prevoz na Center za tipizacijo tkiv v
Ljubljano.
Na transfuzijskem oddelku splošne bolnišnice Novo mesto smo prvič sodelovali pri
pridobivanju nesorodnih dajalcev KMC leta 2004. Odvzemi vzorcev krvi potencialnim
dajalcem KMC so bili organizirani dvakrat. Z Zavoda RS za transfuzijsko medicino v
Ljubljani, kjer ima sedež register Slovenija – Donor je prišla ekipa zdravnikov in
laboratorijskih tehnikov. Po seznanitvi potencialnih dajalcev s postopki odvzema KMC je
sledil pregled pri zdravniku in izpolnitev vprašalnikov. Laboratorijski tehniki so kandidatom
odvzeli vzorce krvi za tipizacijo HLA antigenov. Iz primerjave spolne strukture krvodajalcev
in potencialnih dajalcev KMC je razvidno, da med krvodajalci prevladujejo moški, med
dajalci krvotvornih matičnih celic pa je več žensk.
V nadaljevanju smo seznanitve in odvzeme krvi potencialnim dajalcem KMC prevzeli
Donorski centri. Širjenje informacij poteka predvsem v krogu krvodajalcev in osebja
bolnišnice. Seznanjanje poteka tudi s predavanji po srednjih šolah na področju Novega mesta.

Marjeta Martinčič, dipl.m.s.,
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ZAKLJUČEK
Register, oziroma vpis v register nesorodnih dajalcev je zelo enostaven postopek, ki temelji na
prostovoljni odločitvi posameznika s poudarkom na pojasnilni dolžnosti in seznanitvi ljudi o
potrebnosti le tega, saj omogoča obolelim večjo možnost pridobitve ustreznega dajalca.
Organizacija Donorskih centrov pri slovenskih bolnišnicah je dejavnost registra Slovenija –
Donor približala ljudem po vsej Sloveniji in tako pospešila širitev registra nesorodnih dajalcev
KMC.
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Priloga 2
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PROGRAM ZBIRANJA IN SHRANJEVANJA KRVOTVORNIH
MATIČNIH CELIC IZ POPKOVNIČNE KRVI V SLOVENIJI
Dragoslav Domanović
Povzetek
Od leta 1988, ko so jo prvič uspešno presadili, je popkovnična kri (PK) postala pomemben vir
krvotvornih matičnih celic za zdravljenje bolezni krvotvornega tkiva in genetskih bolezni s
presajanjem. Glede uporabe PK je bil narejen značilni napredek na področju etičnih vprašanj
in zdravstvene politike. Spoznali so tudi, da je potrebno zgraditi nacionalni sistem za zbiranje,
shranjevanje, razdeljevanje in uporavo PK. V prispevku smo predstavili predlog Programa
zbiranja in shranjevanja popkovnične krvi v Sloveniji
Ključne besede: popkovnična kri, banka popkovnične krvi, program
UVOD
Zaradi izrednega polimorfizma transplantacijskih antigenov je težko zagotoviti HLA
skladnega darovalca kostnega mozga ali krvotvornih matičnih celic (KMC) iz periferne krvi
vsem bolnikom, ki zdravljenje s presajanjem alogenskih nesorodnih KMC potrebujejo. Kljub
milijonom ljudi vpisanih v sezname (registre) darovalcev KMC v svetu, se lahko le za 25 – 50
% bolnikov najde skladnega darovalca (1). Za bolnike iz manjših etničnih skupin so te
možnosti še manjše. Zdravljenje s HLA delno skladnimi KMC pa je povezano z resnimi
zapleti, zlasti z neozdravljivo boleznijo presadka proti gostitelju (GvHD). Za zvečanje
možnosti, da se bolnikom zagotovi zdravljenje z HLA skladnimi alogenskimi KMC, so kot
alternativni vir KMC v klinično prakso uvedli popkovnično kri (PK).
Slovenska javnost se je s potrebami po darovalcih KMC soočila leta 2004, ko je znana
glasbenica v trenutku prejemanja najvišjega državnega odlikovanja, pogumno povedala, da je
na smrt bolna ter priznala, da preživi lahko le spomočjo primernega darovalca kostnega
mozga. S tem je želela prepričati čim večje število Slovencev, da bi se vpisali na seznam
prostovoljnih darovalcev. Ob tem je poudarila, da ne gre le zanjo, saj bo "zaradi tega lahko
rešen kdo drug". Učinek je bil izjemen. Ljudje so se množično odzvali in vpisovali v register
darovalcev KMC, njihovo testiranje pa je financirala država. Decembra 2003 je bilo v registru
vpisanih 439 darovalcev, danes pa jih je več kot 8000. Kljub temu pa darovalca za našo
glasbenico med njimi niso našli.
V Sloveniji pridobivamo KMC za presajanje iz kostnega mozga in periferne venske krvi.
Načrtujemo pridobivanje KMC tudi iz PK in ustanovitev banke popkovnične krvi (BPK) na
Zavodu RS za transfuzijsko medicino. V zadnjih letih se je v Sloveniji povečal interes javnosti
za shranjevanje PK za avtologne namene v privatnih bankah PK. Ocenili smo, da se pri več
kot 20 primerih letno shrani PK v privatni banki avstrijskega Gradca.
dr. Dragoslav Domanović, dr.med.,spec.transf.med.,
Zavod RS za transfuzijsko medicino Ljubljana, Oddelek za preskrbo s krvjo
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Po drugi strani, medicinska stroka bolj podpira ustanavljanje javnih bank PK, ki imajo
trenutno večjo uporabnost za zdravljenje bolezni s presajanjem. Program zbiranja in
shranjevanja popkovnične krvi v Sloveniji ponuja rešitve omenjen problematike.
BANKE POPKOVNIČNE KRVI
Banke popkovnične krvi so ustanove za celice in tkiva, ki zbirajo, obdelujejo, shranjujejo
dodeljujejo in razdeljujejo PK, namenjeno predvsem zdravljenju bolezni s presajanjem (2).
Poznamo »javne« (državne) in »zasebne« banke PK.
V javnih neprofitnih bankah se praviloma shranjuje PK, ki so jo porodnice darovale
prostovoljno in brez karkšnegakoli nadomestila. Namenjena je zdravljenju bolezni z alogensko
nesorodniško presaditvijo.
V zasebnih profitnih bankah se za ustrezno plačilo shranjuje PK, ki je namenjena za zasebno
uporabo pri otroku, ki je njen lastnik (avtologna presaditev). PK za uporabo pri ožjih
družinskih članih (usmerjena alogenska sorodniška presaditev) ali v raziskovalne namene se
shranjuje tako v javnih kot tudi zasebnih bankah (3).
OSNOVNI CILJ IN NAMEN PROGRAMA
Osnovni cilj programa je zagotoviti možnost porodnicamv Sloveniji, da darujejo PK za javne
namene ali jo shranijo le za potrebe lastnega otroka. Namen programa je ustanovitev BPK v
Sloveniji, ki bo zagotovila zbiranje, obdelavo, zamrzovanje, shranjevanje in razdeljevanje PK.
Izvedba programa bo omogočila vključitev Slovenije v mednarodni register PK in izmenjavo
le-teh za zdravljenje bolnih otrok in tudi odraslih z alogenskim presajanjem krvotvornih
matičnih celic iz PK. Hkrati bomo omogočili našim porodnicam shranjevanje PK v Sloveniji v
zasebne namene avtologne presaditve in ne v tujini, kot je to sedanja praksa.
Nosilec programa je Ministrstvo za zdravje oziroma v prihodnosti Nacionalni svet za
zdravljenje s celicami in tkivi, ki naj bi bil ustanovljen pri Ministrstvu za zdravje kot to
predvideva predlog Zakona o kakovosti in varnosti celic in tkiv namenjenih zdravljenju (Slika
1).

dr. Dragoslav Domanović, dr.med.,spec.transf.med.,
Zavod RS za transfuzijsko medicino Ljubljana, Oddelek za preskrbo s krvjo
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Program zbiranja in shranjevanja popkovnične krvi v Sloveniji

Nosilec

Izvajalec

Plačnik
JAVNA ENOTA

MINISTRSTVO ZA
ZDRAVJE
(Nacionalni svet za
zdravljenje s celicami
in tkivi)

Banka popkovnične krvi
(ZTM in porodnišnice v
SLO)

- Državni proračun
- Fondacija
- Del sredstev iz samoplačniške banke
popkovnične krvi

SAMOPLAČNIŠKA ENOTA
- Sredstva od zaračunanih storitev

Slika 1. Shema zgradbe programa zbiranja in shranjevanja popkovnične krvi v
Sloveniji
IZVAJALEC PROGRAMA
Za zbiranje, obdelavo, zamrzovanje, shranjevanje in razdeljevanje PK bo odgovorna v ta
namen ustanovljena Banka popkovnične krvi na Zavodu RS za transfuzijsko medicino v
Ljubljani. Zbiranje se bo izvajalo v vseh porodnišnicah v državi, ki se bodo postopoma
vključile v program. V BPK pa se bo odvzeta PK obdelovala, zamrzovala, shranjevala in
razdeljevala (Slika 1).
VSEBINA PROGRAMA
Možnost za vključitev v program morajo imeti vse nosečnice oz. porodnice v Sloveniji.
Nosečnice bodo lahko darovale PK v javne in zasebne namene v vseh porodnišnicah v
Sloveniji. Glede na letno število porodov in velikost države je v Sloveniji smiselno imeti le
eno BPK. Zaradi obstoječe infrastrukture (od leta 1988 se na ZTM shranjujejo krvotvorne
matične celice za namene presajanja) in opravljenega usposabljanja na področju zbiranja in
shranjevanja PK predlagamo, da se BPK ustanovi na Zavodu RS za transfuzijsko medicino.
ETIČNI PRINCIPI IN VREDNOTE
Pri ustanavljanju in delovanju BPK v Sloveniji bomo upoštevali etične principe in vrednote, ki
veljajo v Evropski skupnosti.
dr. Dragoslav Domanović, dr.med.,spec.transf.med.,
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Princip spoštovanja človekovega ponosa in integritete, ki preprečuje komercializacijo
človekovega telesa.
Princip samostojnosti posameznika in pravice do samostojnega odločanja na podlagi
posredovane mu popolne in ustrezne informacije.
Princip pravičnosti in solidarnosti pri enaki dostopnosti do zdravstvenih storitev.
Princip dobrodelnosti, ali dolžnosti delati dobro posebej na zdravstvenem področju.
Princip neškodljivosti oziroma dolžnosti ne škodovati in zaščititi ranljive skupine in
posameznike ob upoštevanju zasebnosti in zaupnosti.
Princip proporcionalnosti, ki implicira ravnovesje med cilji in sredstvi.

http://www.zdravstvena.info
ZNAČILNOSTI BPK V SLOVENIJI
Predvidevamo mešano obliko BPK, ki bo imela dve funkcionalni enoti: javno in
samoplačniško. V javni enoti banke popkovnične krvi bi shranjevali PK za alogensko
sorodniško in nesorodniško presaditev ter v raziskovalne namene. V samoplačniški enoti BPK
se bo shranjevala PK, namenjena za avtologno (zasebno) uporabo.
Izkazalo se je, da so t.i. »hibridne BPK« smotrne prav zato, ker se lahko v eni BPK izvaja
shranjevanja PK za javne in zasebne namene in s tem zagotovi preglednost njihovega
delovanja. Takšne BPK se že ustanovljajo v Evropi: v Barceloni, Bratislavi in v Zagrebu.
Letni obseg programa
Leta 2006 je bilo v Sloveniji 18801 porodov. Po podatkih v literaturi je pri 25 % porodov
odvzem PK za javne namene uspešen, kar pomeni, da lahko načrtujemo maksimalno 4500 –
4700 shranjenih enot PK letno. Za shranjevanje PK v zasebne namene se v tujini odloči
približno 3 % nosečnic, kar bi v Sloveniji zneslo okrog 500 – 560 enot PK letno. Sedaj se
letno v Sloveniji, po naši oceni, odloči za zasebno shranjevanje PK približno 30- 40 nosečnic.
Predvidevamo, da bomo maksimalno število shranjenih PK na leto dosegli v 5 – 10 letih po
odprtju BPK.
Ustanovitelj
Ustanovitelj BPK je Republika Slovenija v okviru Zavod RS za transfuzijsko medicino v
Ljubljani (ZTM). V ta namen bo ZTM zagotovil, kadre, prostore in opremo ter mednarodno
akreditacijo pri organizaciji NETCORD.
Financiranje
Samoplačniška enota BPK se bo financirala iz plačil posameznikov. Javna enota bi se lahko
financirala delno iz samoplačniških sredstev ter iz posebne fondacije in iz sredstev državnega
proračuna, na isti način kot se financira register darovalcev kostnega mozga (Slika 1).
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Cene storitev pri zbiranju in shranjevanju pk
Cena odvzema, zamrzovanja in shranjevanja PK v javne namene in zasebne namene je
različna. V primeru shranjevanja PK v zasebne namene ni potrebno določati transplantacijskih
antigenov tkivne skladnosti HLA. Cene izdanih pripravkov PK za alogensko presaditev se pri
razdeljevanju oblikujejo glede na cene v svetu.
Organizacijska struktura BPK
BPK bo delovala na ZTM v okviru Oddelka za preskrbo s krvjo kot ločena organizacijska
enota v sklopu Centra za hemafereze, avtotransfuzije in transplantacije (Slika 2). BPK bo
imela vodjo in strokovnega vodjo ter Enoto za obdelavo, zamrzovanje in shranjevanje PK ter
Podporno koordinacijsko enoto. V okviru ZTM bodo v delu BPK sodelovali: Služba za
kakovost, HLA laboratorij, Imunohematološki laboratorij, Virusni laboratorij, Register
darovalcev KMC in režijske služne ZTM. Storitve zunaj ZTM bodo potrebne v porodnišnicah,
mikrobiološkem in genetskem laboratoriju.
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Zavod RS za transfuzijsko medicino
Banka popkovnične
krvi
Vodstvo Banke
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OPK CZHAT

Slika 2. Organizacijska struktura BPK

ZAKLJUČEK
Program zbiranja in shranjevanja popkovnične krvi v Sloveniji predvideva ustanovitev »
hibridne« banke PK, v kateri bi bilo mogoče shranjevati PK za privatne in javne ter
raziskovalne namene. Banko nameravamo tudi mednarodno akreditirati in se priključiti
mednarodnim registrom PK. Ob že obstoječi infrastrukturi in kadrih na ZTM je zagotovitev
financiranja ključnega pomena za uresničitev predlaganega programa.
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PRESADITEV AVTOLOGNIH KRVOTVORNIH MATIČNIH CELIC V
SRCE BOLNIKOV Z NAPREDOVALIM SRČNIM POPUŠČANJEM
Matjaž Sever, Bojan Vrtovec, Dragoslav Domanović, Luka Ležaič, Jure Fettich, Peter Černelč
Povzetek
Srčne mišične celice imajo ob poškodbi omejeno sposobnost obnavljanja, kar pripelje do
zmanjšane krčljivosti srčne mišice in srčnega popuščanja pri bolnikih. Krvotvorne matične
celice (KMC) imajo nasprotno zelo veliko sposobnost obnavljanja in razvijanja v različne tipe
somatičnih celic. Pri sedmih bolnikih z napredovalim srčnim popuščanjem neishemičnega
vzroka smo stimulirali kostni mozeg s filgrastimom ter nato opravili citaferezo in
imunomagnetno selekcijo zbranih enojedrnih celic. Pridobili smo raztopino KMC, ki smo jo s
kateterizacijo srca vbrizgali v izbrano venčno arterijo na podlagi funkcijske ocene
nuklearnomedicinskih preiskav. Pri vseh bolnikih je en mesec po presaditvi KMC prišlo do
bistvenega izboljšanja kliničnega stanja, zmanjšanja plazemskih vrednosti pro-B
natriuretičnega peptida, izboljšanja iztisnega deleža levega prekata in skrajšanja intervala QTc
na visokoločljivem EKG posnetku.
Ključne besede: srčno popuščanje, krvotvorne matične celice, zdravljenje.
UČINKI MATIČNIH CELIC NA SRČNO MIŠICO
Sposobnost obnavljanja srčnih mišičnih celic je zelo omejena, zato poškodbe miocitov
(ishemična bolezen srca, virusna okužba, imunsko neravnovesje) pogosto vodijo do
nepopravljivih poškodb srčne mišice (1). Pri bolnikih z napredovalim srčnim popuščanjem je
krčljivost srčne mišice zmanjšana zaradi odmiranja miocitov in močno okrnjenega delovanja
preostalih še delujočih srčnih mišičnih celic. V nasprotju z miociti imajo krvotvorne matične
celice (KMC) zelo veliko sposobnost obnavljanja in razvijanja v različne tipe somatičnih celic.
Ugodni učinki presaditve matičnih celic v srčno mišico temeljijo na spreminjanju v specialne
celice, razvoju ožilja in izločanju hormonov.
SPODBUJANJE KOSTNEGA MOZGA IN ZBIRANJE KMC
Pri presajanju uporabljamo pretežno KMC iz periferne krvi. Za njihovo zadostno količino v
periferni krvi vzpodbujamo kostni mozeg s filgrastimom, ki je rekombinantni dejavnik za
pospešitev nastanka in dozorevanja granulocitov (G-CSF) (2), v odmerku 5 μg/kg telesne
mase dvakrat na dan. Postopek je relativno varen z blagimi neželenimi pojavi kot so bolečine
v kosteh, glavobol, utrujenost, slabost. Življenjsko ogrožujoči zapleti so izredno redki (3).
Vzpodbuditev običajno poteka štiri dni. Peti dan je raven KMC v periferni krvi tudi do
štiridesetkrat večja od začetne (4). Njihovo število ocenjujemo s pretočnim citometrom
posredno preko določanja celic CD34+, ki se ob vzpodbujanju prav tako sprostijo iz kostnega
1
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mozga in so v krvi prisotne v večjem številu. Zato se za zbiranje odločamo na podlagi števila
celic CD34+ v krvi. KMC iz periferne krvi zbiramo s citaferezo. Pri tem postopku odvzamemo
periferno vensko kri iz telesa, ji dodamo antikoagulantno sredstvo in jo s centrifugiranjem
ločimo v sestavine. Nato želeno sestavino krvi obdržimo, ostale pa vrnemo nazaj v telo (5). Na
ta način pridobimo enojedrne celice iz krvi. Pretok krvi med posegom je 30-80 ml/min. Z
odvzemom matičnih celic iz 1,5-2-kratnega kostnega volumna krvi zberemo do 80 % celic
CD34+ v krvnem obtoku (6). Tudi citafereza je varen postopek. Najpogostejši neželeni pojavi
so hipokalcemija zaradi uporabe citrata in zamašitev venskega pristopa. Ko s citaferezo
enojedrne celice zberemo, jih z aparatom za imunomagnetno selekcijo celic (npr. Isolex 300i)
očistimo preostalih celic, ki jih ne potrebujemo (8). S tem postopkom postopno pridobimo
raztopino celic CD34+, ki se lahko vbrizga v venčne arterije.
NUKLEARNOMEDICINSKE PREISKAVE PRI PRESADITVI KMC V SRCE
Nuklearnomedicinske metode omogočajo funkcijsko oceno stanja srčne mišice, kar
uporabljamo pred presaditvijo KMC pri načrtovanju posega, po presaditvi pa pri sledenju
uspešnosti zdravljenja, medtem ko z označevanjem KMC ocenjujemo akutno uspešnost
posega na podlagi razporeditve in deleža presajenih KMC v srčni mišici. Pred presaditvijo
KMC potrebujemo oceno življenjske sposobnosti (viabilnosti) srčne mišice. Oceno opravimo s
perfuzijsko scintigrafijo srčne mišice z metodo elektrokardiogramsko sprožene enofotonske
emisijske tomografije (GSPECT) (1), pri kateri uporabljamo talij (201Tl) ali tehnecijeve
izotope (99mTc sestamibi). Razporeditev presajenih KMC v srcu in drugje po telesu
spremljamo, če jih označimo z radioaktivnim izotopom 99mTc hidroksimetilpropilenaminoksim
(HMPAO) ali 111Inoksin, v zadnjem času tudi 18FDG (8). Scintigrafski posnetki nam
omogočijo oceno razporeditve presajenih KMC v srcu in izračunanje deleža celic, ki ostanejo
v srčni mišici, saj se preostale celice kopičijo v retikuloendotelnem sistemu jeter, vranice in
kostnega mozga.
TEHNIKE PRESADITVE MATIČNIH CELIC
Za presaditev KMC je na voljo več metod, katerih cilj je doseči čim večje zadrževanje celic v
srčni mišici. V zadnjem času se največ uporabljata vbrizganje v venčne arterije in skozi
endokard.
Pri vbrizganju v venčno arterijo po standardnem femoralnem pristopu namestijo v venčno
arterijo kateter, po katerem v časovnih presledkih vbrizgajo KMC. V nekaterih laboratorijih
med vbrizgavanjem celic tudi napihnejo balon za mestom vbrizganja, da s tem povečajo
učinkovitost zadrževanja celic v srčni mišici (9).
Pri bolnikih z neprehodnimi venčimi arterijami je možno KMC presaditi skozi endokard (10).
Pri tej tehniki uvedemo injekcijski kateter po standardnem femoralnem pristopu v votlino
levega prekata. S pomočjo elektromehanskega označevanja (»mappinga«) določimo ciljna
mesta, kamor nato skozi endokard po injekcijskem katetru neposredno vbrizgamo KMC (11).
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PRESADITEV MATIČNIH CELIC V SLOVENIJI
Od maja 2006 smo v Kliničnem centru v Ljubljani opravili presaditev avtolognih KMC pri
sedmih bolnikih z napredovalim srčnim popuščanjem neishemičnega vzroka, ki so bili
uvrščeni na listo čakajočih za presaditev srca.
Bolnike smo na zbiranje perifernih KMC iz krvi s selektivno citaferezo pripravili z rastnim
dejavnikom granulocitne vrste – G-CSF (filgrastim). Peti dan po začetku priprave z G-CSFom smo opravili zbiranje enojedrnih celic z levkocitaferezami. Dan po končani levkoferezi
smo opravili kateterizacijo srca in koronarografijo ter v venčno arterijo vbrizgali raztopino
celic CD34+, katere smo predhodno osamili iz pripravka enojedrnih celic. Bolnike smo 24 ur
po posegu opazovali v enoti za intenzivno zdravljenje in jih čez 48 ur odpustili domov.
Pri vseh bolnikih je en mesec po presaditvi KMC prišlo do bistvenega izboljšanja kliničnega
stanja (ocenjeno z lestvico NYHA in šest minutnim testom hoje), zmanjšanja plazemskih
vrednosti pro-B natriuretičnega peptida, izboljšanja iztisnega deleža levega prekata in
skrajšanja intervala QTc na visokoločljivem EKG posnetku.
Na podlagi opisanih rezultatov lahko sklepamo, da je presaditev KMC relativno varen
postopek, s katerim lahko izboljšamo klinično stanje, krčljivost in elektrofiziološke lastnosti
levega prekata pri bolnikih z napredovalim srčnim popuščanjem.
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VLOGA MEDICINSKE SESTRE PRI ZBIRANJU KRVOTVORNIH
MATIČNIH CELIC IZ PERIFERNE KRVI
Blanka Musar
Povzetek
Presaditev krvotvornih matičnih celic je eden sodobnih in učinkovitih načinov zdravljenja
krvnih in tudi nekaterih drugih bolezni. Poznamo avtologno in alogenično (sorodno in
nesorodno) presaditev. Predstavljen je odvzem krvotvornih matičnih celic iz periferne krvi s
pomočjo celičnih ločevalcev s postopkom citafereze na Zavodu Republike Slovenije za
transfuzijsko medicino v Ljubljani. Posebej so prikazane naloge in funkcije medicinske sestre
pri zbiranju krvotvornih matičnih celic s celičnim ločevalcem. Medicinske sestre izvajajo vse
postopke od priprave dajalca in celičnega ločevalca, vzpostavitve žilnih pristopov do nadzora
nad delovanjem celičnega ločevalca. Poleg tega izvajajo vse potrebne intervencije zdravstvene
nege pri dajalcu pred, med in po odvzemu in vodijo vso potrebno zdravstveno dokumentacijo.
Ključne besede: zdravstvena nega, dajalec, zbiranje krvotvornih matičnih celic
UVOD
Presaditev krvotvornih matičnih celic (v nadaljevanju PKMC) je sodoben način zdravljenja pri
nekaterih hematoloških, onkoloških, presnovnih in tudi drugih obolenjih. V zadnjih letih so
odkrili, da se v kostnem mozgu poleg krvotvornih matičnih celic (v nadaljevanju KMC)
nahajajo tudi druge matične celice. S poskusi na živalih so dokazali, da se lahko s presaditvijo
teh celic doseže regeneracijo miokarda, jeter in živcev. (Pretnar, 2005). KMC se danes lahko
pridobi s punkcijo kostnega mozga ali s posebnim postopkom – citafereza iz periferne venske
krvi. Najnovejši postopek pa je zbiranje KMC iz placentarne krvi takoj po rojstvu otroka
(Musar, 2005).
KMC pridobljene iz venske krvi, so skoraj popolnoma nadomestile odvzem KMC iz kostnega
mozga. Presaditev KMC iz venske krvi ima v primerjavi s presajanjem kostnega mozga več
prednosti, kot so hitrejše prijetje presadka in zgodnejši pričetek tvorbe levkocitov in
trombocitov po presaditvi, zmanjšanje potrebnega nadomestnega zdravljenja s pripravki
trombocitov in eritrocitov ter boljše preživetje bolnikov (Domanović, 2004). Prvi odvzem
KMC s celičnim ločevalcem je bil izveden na Zavodu Republike Slovenije za transfuzijsko
medicino v Ljubljani (v nadaljevanju ZTM) 15.5.1989 (Nunar Perko, 2004).
Cilj zdravstvene nege med zbiranjem KMC je odkrivanje in reševanje problemov in potreb
bolnika/darovalca (v nadaljevanju dajalca) in preprečitev oziroma omilitev zapletov in
neželenih reakcij, ki lahko nastanejo pri dajalcu med odvzemom.
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KRVOTVORNE MATIČNE CELICE
KMC so primitivne pluripotentne celice s sposobnostjo samoobnovitve in tudi diferenciacije v
vse vrste krvnih celic. Pripravki KMC iz vseh virov (iz punktata kostnega mozga, periferne
venske krvi in placentarne krvi) so namenjeni zagotavljanju uspešne presaditve KMC, ko se
vse vrste krvnih celic v prejemnikovi krvi dvignejo na normalno raven in normalno delujejo.
Matične celice se prepozna po njihovi sposobnosti tvorbe kolonij v različnih poskusih in vitro
in po specifičnih površinskih membranskih označevalcih. Membranski označevalec CD34 se
uporablja za izolacijo KMC ter kot kazalec pri kontroli kakovosti pripravkov. (Priporočilo o
pripravi, uporabi in zagotavljanju kakovosti komponent krvi, 2002).
KMC se predvsem nahajajo v kostnem mozgu, kjer se jih pri zdravih osebah in bolnikih v
remisiji bolezni najde od 0,5 do 5%. V manjšem številu pa krožijo tudi v periferni krvi, kjer jih
je od 0,1 do 0,5% (Dreger in Schmitz, 1998). Zato bolnikom oziroma dajalcem pred
odvzemom KMC spodbujajo razraščanje teh celic z rastnim faktorjem G-CSF (granulocytecolony stimulating factor), ki se daje v obliki podkožnih injekcij vsaj 6 dni zapored (Nunar
Perko, 2004).
VRSTE PRESADITEV KRVOTVORNIH MATIČNIH CELIC IN INDIKACIJE ZA
ZDRAVLJENJE Z NJIMI
Avtologna PKMC
Pri avtologni presaditvi bolniku presadijo njegove lastne KMC, ki mu jih odvzamejo po
predhodni pripravi s citokini, za povečanje količine KMC v periferni krvi. Zbiranje se izvede,
ko je bolnik v obdobju remisije. Odvzamejo njegove lastne KMC, jih nato zamrznejo in
shranijo. Za avtologno presaditev pridejo v poštev bolniki nekje do 70 leta starosti, predvsem
pri zdravljenju akutnih levkemij, plazmocitoma, Hodgkinovih in ne-Hodgkinovih limfomov
V zadnjih letih je s celicami zbranimi iz kostnega mozga tudi pri nas opravljenih kar nekaj
uspešnih presaditev pri bolnikih po miokardnem infarktu za regeneracijo miokarda (Pretnar,
2005). Tak način zdravljenja se uporablja tudi pri nekaterih avtoimunskih boleznih (sistemski
lupus, multipla skleroza, revmatoidni artritis) in za zdravjenje nekaterih solidnih malignih
novotvorb (rak dojk, nevroblastom, germinalni tumorji) (Nunar Perko, 2004).
Alogenična sorodna PKMC
Pri alogenični presaditvi so KMC od sorodne tkivno skladne osebe. Najprimernejši dajalec je
bolnikov brat ali sestra, redkeje starši, otroci, bratranec ali sestrična, ki se z njim ujema v
podedovanih lastnostih, imenovanih antigeni HLA (humani limfocitni antigeni). Žal je taka
skladnost možna le v 25% primerov. Uporablja se pri bolnikih do starosti 55 let za zdravljenje
akutnih levkemij, kronične mieloične levkemije, diseminiranih plazmocitomov,
mielodisplastičnih sindromov in hudih aplastičnih anemij (Pretnar, 2000).
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Alogenična nesorodna PKMC
Zadnje čase se vse bolj uveljavlja alogenična nesorodna presaditev KMC. Če bolnik nima
sorodnega HLA tkivno skladnega dajalca, ali zaradi narave bolezni avtologna PKMC ni
možna, se odločijo za presaditev nesorodnega tkivno skladnega dajalca, ki se poišče v
mednarodnih registrih prostovoljnih dajalcev kostnega mozga (Bone Marrow Donors
Worldwide - BMWD) v katerega je vključen slovenski nacionalni register dajalcev KMC
(Slovenija-Donor – SD). Zaradi možnosti zapletov in neželenih učinkov zdravljenja se izvaja
pri bolnikih, ki so mlajši od 45 let, in le pri tistih boleznih, kjer nobeno drugo zdravljenje ne
omogoča ozdravitve ali bistvenega izboljšanja bolezni (kronična mieloična levkemija,
mielodisplastični sindrom) (Nunar Perko, 2004).
ODVZEM KMC IZ PERIFERNE KRVI
Odvzem KMC iz venske krvi na ZTM izvaja za to posebej usposobljen tim na odseku za
citafereze. Postopek zbiranja vodi zdravnik transfuziolog. V timu sta običajno dve do tri
izkušene in dodatno usposobljene višje ali diplomirane medicinske sestre (Musar, 2005).
Zbiranje KMC iz venske krvi se izvaja s celičnimi ločevalci. To so pretočni ločevalci, ki
ločujejo polno kri v posamezne sestavine. Pri vseh ločevalcih je zbiranje avtomatsko in
računalniško vodeno. Računalnik spremlja postopek ločevanja in v primeru nepravilnosti z
alarmom opozori nanjo ali samodejno prekine postopek. S tem je poskrbljeno za dodatno
varnost dajalca. Potek zbiranja se spremlja na kontrolnem zaslonu (Nunar Perko, 2004).
Različni ločevalci so programirani za zbiranje različnih krvnih celic (trombocitov,
granulocitov, limfocitov, eritrocitov, KMC) in plazme. Na ZTM se zadnja leta uporabljajo
predvsem celični ločevalci Amicus.
Zbiranje KMC se izvaja s celičnim ločevalcem tako, da se pri dajalcu izvede venepunkcija v
kubitalni veni na obeh rokah, oziroma se zbiranje KMC izvaja preko ustreznega venskega
katetra z dvema izvodiloma. Kri teče iz ene vene ali enega izvodila katetra po sistemu cevk v
celični ločevalec, kjer se pomeša z antikoagulantom in se v pretočni centrifugi po načelu
različne specifične gostote in velikosti delcev KMC ločujejo in zbirajo v zbiralni vrečki. Vse
ostale sestavine krvi pa se istočasno vrača v veno na drugi roki, oziroma v drugo izvodilo
katetra. Celoten postopek odvzema KMC traja približno tri do pet ur (Musar, 2005).
VLOGA MEDICINSKE SESTRE PRI ZBIRANJU KMC
Zbiranje KMC iz venske krvi je zahteven postopek tako za dajalca kot za osebje. Obravnava
dajalca je izjemen doživljaj, intelektualen napor in odgovorno dejanje, ki se ga mora zavedati
vsaka medicinska sestra, ki sodeluje pri tem postopku. Osnovna in samostojna funkcija
medicinske sestre je zdravstvena nega, zelo pomembna pa je tudi njena odvisna in soodvisna
funkcija, saj sodeluje pri realizaciji celotnega programa zbiranja in predelave KMC, katerega
iniciator je zdravnik (Musar, 2005).
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Najpomembnejše naloge, ki jih opravlja medicinska sestra
Sprejem dajalca
Ob sprejemu medicinska sestra seznani dajalca s postopkom zbiranja, predelavo in
shranjevanjem KMC ter vzporedno zbira podatke glede potreb po zdravstveni negi. Zelo je
dobrodošlo, da nas na posebne potrebe oz. probleme opozorijo medicinske sestre, ki imajo
dajalca v oskrbi na kliniki.

http://www.zdravstvena.info
Priprava dajalca na odvzem
Pomembna je psihična in fizična priprava dajalca, saj se s kompleksno in dobro pripravo
zmanjša doživljanje bolečine, poveča uspešnost venepunkcije in seveda tudi zbiranja KMC.
Priprava se mora pričeti že na kliniki, kjer se odvija zdravljenje in priprava dajalca s
spodbujevalci rasti KMC. Dajalca je potrebno seznaniti, da je pomembno, da pride na odvzem
KMC naspan in spočit, da pije dovolj tekočine in zajtrkuje nemastno lahko hrano. Če pride na
ZTM tešč mu ponudimo manjši, lažji obrok hrane, ki mora biti v skladu z dieto kadar je to
potrebno. Pred pričetkom postopka odsvetujemo pitje prave kave, ker ima diuretični učinek. V
primeru hujših bolečin je zelo pomembno, da se pogovori z lečečim zdravnikom o primernem
analgetiku pred prihodom na odvzem. Vse to vpliva na zagotavljanje ugodja pri dajalcu in na
preprečevanje neželenih zapletov, kot so dehidracija in slabo polnjene žile ter slabost ali
kolaps. Mnogokrat se dajalci izogibajo uživanju tekočin pred prihodom na odvzem KMC, ker
se bojijo, da bodo imeli med postopkom težave zaradi potrebe po mikciji. Potrebno jim je
pojasniti, da jim bo ta omogočena z namestitvijo plenice.
Izkušnje kažejo, da je zelo pomembno dobro sodelovanje osebja klinike in transfuzijskega
tima za citafereze. Še posebej pomembno je to sodelovanje pri bolnikih, saj je po številnih
terapijah začasno spremenjena njihova telesna podoba in zaradi vseh težav zapadejo lahko v
depresijo in postanejo odklonilni do okolice in osebja. Prav tako so pri njih zaradi
dolgotrajnega zdravljenja in številnih kemoterapij njihove vene pogosto močno spremenjene.
Zelo dobro je kadar medicinske sestre iz ZTM lahko bolnika obiščemo na kliniki, se z njim
spoznamo in mu posredujemo potrebne informacije o zbiranju KMC ter mu odgovorimo na
morebitna vprašanja, ki ga pestijo. Pomembno je, da si ogledamo njegove vene in presodimo
njihovo ustreznost za izvajanje citafereze. Pri večji prizadetosti ven se transfuziolog in lečeči
zdravnik dogovorita za ustrezni venski kateter. Kadar so vene pri bolniku še v zadovoljivem
stanju se dogovorimo z bolnikom in medicinskimi sestrami na kliniki, katere vene naj ne
uporabljajo in jih ohranijo za odvzem KMC. Izkušnje kažejo, da so taki obiski bodočih
dajalcev koristni, saj so ob prihodu na odvzem KMC manj anksiozni in bolj dovzetni za
sodelovanje in sprejemanje novih informacij.
Pred pričetkom postopka je potrebno dajaleca sprostiti in psihično umiriti ter dobno namesti
na ležalnik za odvzem, zaradi nekaj urnega mirovanja v polsedečem položaju. To je
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mnogokrat precej obremenilno, še posebej pri dajalcih, ki imajo bolečine v udih, ledvenem ali
medeničnem predelu (Musar, 2005).

Priprava in nadziranje delovanja celičnega ločevalca
Priprava ločevalca zajema namestitev ustreznega seta za zbiranje KMC, testiranje tega seta in
vnos podatkov v računalnik celičnega ločevalca, na osnovi katerih bo potekalo zbiranje.
Odgovorni zdravnik transfuziolog na podlagi višine in teže dajalca izračuna njegov krvni
volumen, glede na število levkocitov pri dajalcu pa določi koliko ciklusov in koliko krvi na en
ciklus bo potrebno predelati, da bo zbranih dovolj celic za uspešno presaditev. Za uspešno
presaditev je potrebno zbrati vsaj 2 x 106 CD34+ celic na kg telesne teže prejemnika (Nunar
Perko, 2004). Čeprav je ločevalec računalniško voden, ga je potrebno ves čas postopka skrbno
nadzirati.
Poseg venepunkcije in začetek odvzema
Za venepunkcijo so najprimernejše vene v komolčni jami. Pomemben je udoben in primeren
položaj rok, ki omogoča dober žilni pristop. Venepunkcija je zelo pomembna in zahtevna
naloga za medicinske sestre, saj so pri bolnikih vene pogosto zelo prizadete. Velikokrat je
venepunkcija zelo velika skrb tudi za dajalca. Seveda se pri večji prizadetosti ven odvzem
KMC lahko izvaja preko usteznega venskega katetra (najprimernejši je femoralni kateter z
dvema izvodiloma), katerega žal iz različnih razlogov mnogokrat dajalci nimajo vstavljenega
ali pa je za naše potrebe neustrezen, saj je pri odvzemu potrebno zagotoviti pretok krvi 4070ml/minuto. Pred pričetkom odvzema se pri dajalcu odvzame tudi vzorce krvi za testiranja,
ki se jih opravi za zagotavljanje kakovosti pripravkov KMC. Ko sta uspešno vzpostavljena oba
žilna pristopa se prične s citaferezo (Musar, 2005).
Interdisciplinarni problemi in njihovo reševanje
Zapleti oz.neželene reakcije, ki lahko nastanejo pri dajalcu med ali po odvzemu so: hematom,
sinkopa (slabost) ali kolaps (vazovagalna reakcija), hipovolemija, reakcija na citrat in
trombocitopenija. Preprečevanje in razreševanje teh komplikacij je pristojnost zdravnika,
vendar medicinska sestra z njim sodeluje in samostojno izvaja intervencije po njegovem
naročilu. Pomembno je, da medicinska sestra spozna začetne znake zapeta in takoj ukrepa
(Musar, 2005).
Zdravstvena nega
Vzporedno z vsemi ostalimi aktivnostmi in nalogami medicinska sestra sproti prilagaja
zdravstveno nego glede na motene življenjske potrebe dajalca ali glede na možnost nastanka
zapleta ali težave. Vedno pa si mora najti tudi čas za izvajanje zdravstvene vzgoje. Da lahko
medicinska sestra izvaja ustrezno zdravstveno vzgojo se mora nenehno izobraževat, spremljati
spremembe in novosti. Vse postopke in intervencije medicinska sestra tudi sproti dokumentira.
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Zaključek odvzema
Ob zaključku se odvzame vzorce za laboratorijske preiskave preden se odstrani žilne pristope.
Pomembna je pravilna oskrba punkcijskih mest (kompresijska obveza), kajti iste vene
mnogokrat potrebujemo še naslednji dan. Dajalcu se pomaga urediti za odhod, potrebno je tudi
poskrbeti za ustrezno spremstvo oz. po potrebi za prevoz dajalca nazaj na kliniko.
Medicinska sestra poskrbi tudi za pripravek KMC in sicer za pravilen transport, kadar je
presaditev KMC takoj po odvzemu oz. za zamrzovanje KMC po določenem protokolu, kadar
se celice hrani na ZTM. Zamrznjene KMC hranimo na ZTM v hlapih tekočega dušika na
temperaturi od -140 do -150 0C 10 ali več let.
SKLEP
Zbiranje KMC iz venske krvi s celičnim ločevalcem je varen in učinkovit postopek, ki se ga
na ZTM že vrsto let uspešno izvaja. Medicinska sestra je nepogrešljiv član tima saj je ves čas
postopka prisotna in poleg različnih funkcij, ki jih izvaja nudi dajalcu tudi čustveno oporo.
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ZAMRZOVANJE KRVOTVORNIH MATIČNIH CELIC
Metka Krašna
Povzetek
S krvotvornimi matičnimi celicami (KMC) lahko zdravimo nekatere krvne bolezni.
Najpogosteje KMC zberemo iz periferne krvi z aferezo, nato pa jih do uporabe zamrznemo in
shranimo pri nizkih temperaturah tekočega dušika. Celice zamrznemo tako, da jim dodamo
kemično spojino (krioprotektor), nato pa jih počasi zamrznemo s hitrostjo od –1 do -2°C na
minuto. Med zamrzovanjem s krioprotektorjem se celična vsebina spremeni iz tekoče oblike v
trdno obliko amorfnega ledu, ki ne vsebuje velikih kristalov, ki bi lahko poškodovali strukturo
celic v tej meri, da le-te po odmrzovanju ne bi preživele. Ko jih ohladimo do približno –70°C,
jih trajno shranimo pri zelo nizkih temperaturah v posebnih vakuumskih posodah s tekočim
dušikom. Teoretično lahko celice v tekočem dušiku shranjujemo neomejeno dolgo. V
laboratorijskih pogojih so tako uspešno razmnoževali KMC, ki so bile zamrznjene 15 let.
Ključne besede: zamrzovanje celic, amorfni led, krioprotektor
UVOD
KMC uporabljamo pri zdravljenju nekaterih bolezni krvi (levkemije, limfomi, mielomi), in
presnovnih motnjah (mukopolisaharidoze, adrenolevkodistofije) (1,2). Nahajajo se v periferni
krvi, v kostnem mozgu in v popkovnični krvi.
Zdravljenje bolnikov s KMC iz periferne krvi poteka v dveh delih. Najprej bolnika
stimuliramo z rastnimi dejavniki, ki pospešijo izplavljanje KMC v periferno kri, nato celice z
aferezo zberemo in jih shranimo pri izjemno nizkih temperaturah (3). Ko zberemo dovolj
KMC za uspešno presaditev, približno 2 x 106/kg telesne teže (5), bolnika pripravimo na drugi
del zdravljenja. Bolnika obsevamo in mu dodamo citostatike, da ustavimo rast rakavih celic,
nato pa mu vrnemo prej odvzete KMC, ki v 10 do 14 dneh ponovno vzpostavijo normalno
delovanje kostnega mozga. Ker KMC preživijo izven telesa v ustrezni raztopni največ 7 dni
(4), jih lahko trajno shranimo z zamrzovanjem.
Na Zavodu za transfuzijsko medicino zamrzujemo KMC od leta 1988 (5). Do danes smo
zamrznili KMC 420 bolnikom, samo v letu 2006 pa 78 bolnikom. Trenutno imamo
zamrznjenih 266 pripravkov KMC, ki pripadajo 111 bolnikom.
ZAMRZOVANJE CELIC
Voda sestavlja od 60% do 80% celice, zato ima pomembno vlogo pri zamrzovanju celice.
Zamrzovanje je spreminjanje tekočega stanja v trdno obliko. Bolj fizikalno lahko zamrzovanje
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razložimo tako, da gre na začetku zamrzovanja za proces ločevanja čiste vode v obliki ledu,
kar posledično koncentrira vse topljence v nezamrznjeni tekočini toliko časa, dokler vse
skupaj ne zamrzne. Ker zamrzovanje zniža hitrost kemičnih reakcij, imajo zamrznjene celice v
tekočem dušiku popolnoma ustavljen celični metabolizem in transport (6).
Med zamrzovanjem lahko nastanejo poškodbe, zaradi prepočasnega ali pa prehitrega
ohlajevanja. Optimalna hitrost ohlajevanja je od -0,5 do -2°C na minuto. Med odmrzovanjem
pa lahko nastanejo poškodbe le zaradi prepočasnega segrevanja celic, zato je pomembno, da
zamrznjene celice odmrznemo čim hitreje. Ko celična raztopina zmrzuje, nastanejo kristali
ledu najprej izven celic, zato se poveča koncentracija topljencev v vodi, ki lahko poškodujejo
zunanjo strukturo celic (deformirajo membrane, beljakovine). Te poškodbe so pogoste pri
prepočasnem zamrzovanju. Za prehitro zamrzovanje pa je značilno, da v notranjosti celice
nastanejo večji kristali ledu, ki porušijo celično strukturo, saj celica ni imela dovolj časa, da bi
med zamrzovanjem izločila dovolj vode (intracelularna kristalizacija). Pri uspešnem
zamrzovanju moramo tako uravnotežiti oba procesa. Pri odmrzovanju pa se celice lahko
poškodujejo zato, ker iz majhnih kristalnih jeder, ki so nastala v raztopini med fazo
zamrzovanja, začnejo rasti večji kristali, ki lahko uničijo celice (6).
Voda lahko zamrzne na več načinov in tvori različne kristalne strukture ledu: heksagonalna,
kubična struktura ali oblika ledu po klasifikaciji od ledu I do XIV (7). V kateri obliki se bo led
nahajal, je odvisno od pritiska, hitrosti ohlajevanja, čistosti vode. Za celice je najbolje, če voda
zamrzne amorfno, brez kristalov v obliki stekla. Temu procesu pravimo vitrifikacija.
KRIOPROTEKTORJI
Krioprotektorji so kemične snovi, ki omogočajo uspešno zamrzovanje celic. Zaradi svoje
kemične strukture lahko z vodo tvorijo številne vodikove vezi in tako preprečijo nastanek
ledenih kristalov, zato lahko voda zamrzne v amorfni obliki. Pri zamrzovanju KMC
uporabljamo kot krioprotektor DMSO (dimetil sulfoksid), lahko pa za zamrzovanje drugih vrst
celic uporabljamo tudi glicerol, trehaloza, dekstran, HES (hidroksietil škrob) in propilen
glikol. Manjši krioprotektorji (DMSO, glicerol) preidejo v celice, večji (HES, dekstran) pa
ostanejo zunaj celic in stabilizirajo membrane. Pomembno je, da celicam dodajamo
krioprotektor počasi, da se izognemo hitremu povečanju ozmotskega tlaka, ki povzroči celično
lizo. DMSO je tudi toksičen za celice, saj se živost celic zmanjša za 50%, če jih shranjujemo
pri sobni temperaturi eno uro v 25% DMSO-ju (8).
ZAMRZOVANJE KMC
KMC zamrznemo tako, da jim počasi dodamo ohlajen krioprotektor DMSO (10%), jih
zamrznemo s hitrostjo od -1 do -2 °C na minuto, nato pa jih trajno shranimo v tekočem dušiku
(-196°C) ali pa v parah tekočega dušika (od -196°C do -130°C). Teoretično lahko celice v
tekočem dušiku shranjujemo neomejeno dolgo. V laboratorijskih pogojih so tako uspešno
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razmnoževali KMC, ki so bile zamrznjene 15 let (9). KMC lahko izven telesa razmnožujemo v
posebnih gojiščih z metilcelulozo ali agarozo. V 14 dneh se celice razrastejo v značilne
kolonije, po katerih lahko spoznamo vrsto krvotvornih matičnih celic. Oblikujejo se eritroidne,
granulocitne-makrofagne in megakariocitne kolonije (10). Prav z razmnoževanjem celic in
vitro lahko preverimo uspešnost zamrzovanja celic, saj se le žive celice lahko razmnožujejo
(Slika 1). V našem laboratoriju smo iz zamrznjenih pripravkov KMC uspešno razmnožili od
70 do 90% celic CD 34+.

Slika 1: Mikroskopska slika kolonij odmrznjenih KMC v metilceluloznem gojišču. (rdeče
eritroidne kolonije; bela granulocitna-makrofagna kolonija). Invertni mikroskop Nikon Eclipse
TE 300, temno polje.
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FILTRIRANJE KRVNIH KOMPONENT
Marina Kos, Margareta Keuc
Povzetek
Pri bolnikih z imunskimi pomanjkljivostmi ter bolnikih, ki so močno prizadeti bodisi zaradi
osnovne bolezni ali pa zaradi zdravljenja s citostatiki, je velikokrat potrebno nadomestno
zdravljenje s krvjo. Pri nadomestnem zdravljenu s krvjo bolniki prejemajo le krvne
komponente, ki jih potrebujejo. Bolnikom so namenjene kakovostne in varne komponente, ki
so filtrirane. S filtracijo dosežemo zmanjšanje števila levkocitov v polni krvi oziroma v krvnih
komponentah. Odstranjevanje levkocitov izvajamo z in–line filtracijo, laboratorijsko filtracijo
in obposteljno filtracijo.
Ključne besede: filtracija, levkociti, eritrociti, trombociti, plazma
UVOD
Krvne komponente z odstranjenimi levkociti-filtrirane krvne komponente imajo številne
prednosti. S filtriranimi komponentami zmanjšujemo možnost nehemolitične transfuzijske
reakcije - febrilne reakcije, HLA aloimunizacije, prenosa limfotropnih virusov (CMV, EBV,
HTLV-1/2, CJB).
Bolniki s hematoonkološkimi obolenji in bolniki po presaditvi krvotvornih matičnih celic so v
fazi zdravljenja odvisni od podporne terapije z eritrociti, trombociti in svežo zamrznjeno
plazmo. Podporno zdravljenje s krvjo lahko traja dalj časa, zato tem bolnikom pripravljamo
krvne komponente z odstranjenimi levkociti. Vse te krvne komponente so še dodatno
obsevane.
ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI KRVNIM KOMPONENTAM
•

•
•
•
•

pravilna izbira krvodajalca je eden glavnih postopkov v transfuzijski medicini za
zagotovitev varne in kakovostne transfuzije krvi; izvajamo zdravstveno vzgojno delo:
krvodajalce učimo o zdravem načinu življenja, prehranjevanja, seznanimo jih z
možnostjo prenosa bolezni, ki se prenašajo s krvjo,
odvzem krvi - pomen čiščenja mesta venepunkcije, izbor vene, izvedba venepunkcije,
in-line filtracija polne krvi – filtracija krvi po odvzemu krvi krvodajalcu in pred
predelavo krvi,
predelava krvi v krvne komponente - predelava vrečk s krvjo se izvaja v zaprtem
sistemu in na celičnih separatorjih,
testiranje vsake enote odvzete krvi na bolezni, ki se lahko prenesejo s krvjo,
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•

•

shranjevanje krvnih komponent na ustrezni temperaturi:
- koncentrirane eritrociti, filtrirani: na +2°C do +6°C,
- koncentrirani trombociti: na +22°C do +24°C,
- sveža zamrznjena plazma: na -28°C do -35°C,
ustrezen transport in distribucija.

FILTRIRANI KONCENTRIRANI ERITROCITI
Filtrirane koncentrirane eritrocite lahko pripravimo na več načinov.
In - line filtracija (angl. prestorage filtration) polne krvi
Pri odvzemu krvi krvodajalcem imamo možnost, da odvzamemo kri v vrečko, katera ima
vgrajen filter za in-line filtracijo. Na razpolago imamo dve vrsti vrečk:
• vrečke za odvzem krvi s filtrom, ki pri filtraciji polne krvi zadrži levkocite in
trombocite, s predelavo krvi dobimo filtrirane koncentrirane eritrocite in filtrirano
svežo zamrznjeno plazmo,
• vrečke za odvzem krvi z vgrajenim filtrom, ki pri filtraciji polne krvi zadrži le
levkocite in prepusti trombocite; s predelavo krvi dobimo vse tri krvne komponente
filtrirane.
Odstranitev levkocitov po odvzemu krvi in pred predelavo ter shranjevanjem zmanjša možnost
tvorb mikroagregatov in sproščanje citokinov, ki lahko povzročijo nehemolitične febrilne
reakcije.
Po odvzemu pustimo polno kri na sobni temperaturi 4 do 6 ur, zaradi fagocitnega učinka
levkocitov. Zatem nadaljujemo postopek filtracije:
• vrečko s krvjo premešamo,
• obesimo na stojalo,
• prelomimo zaporo v sistemu in pričnemo s filtracijo polne krvi,
• postopek zabeležimo v ustrezen obrazec,
• po filtraciji dobimo filtrirano polno kri,
• vrečke vložimo v kivete za centrifugiranje – pospeši sedimentacijo krvnih sestavin,
• glede na vrsto krvne komponente, ki jo želimo pripraviti izberemo ustrezen program v
centrifugi - predpisano število obratov, čas centrifugiranaja in ustrezno temperaturo,
• po centrifugiranju izvedemo ločevanje krvnih sestavin na avtomatskem celičnem
separatorju,
• celični separator oddvoji plazmo v satelitno vrečko - filtrirana plazma,
• v osnovni vrečki ostanejo filtrirani koncentrirani eritrociti (KEF), celični separator na
eritrocite spusti ohranitveno raztopino SAGM.
Filtirano plazmo zamrznemo. Filtrirane koncentrirane erirocite dobro premešamo z
ohranitveno tekočino. Obe krvni komponenti hranimo v karanteni dokler niso znani izvidi
predpisanih laboratorijskih preiskav.
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Vnos laboratorijskih rezultatov v transfuzijski informacijski sistem omogoča računalniški
zaključek - finalizacijo in nato izdajo krvnih komponent za bolnike.
Krvno komponento KEF imamo zmeraj na zalogi in je uporabna do 42 dni. Iz te krvne
komponente lahko pripravimo deljene doze za otroke.
Laboratorijska filtracija (angl. poststorage filtration)
S filtri za laboratorijsko filtracijo koncentriranih eritrocitov lahko filtriramo že predelane
krvne komponente. Priporočljivo je filtriranje v 48 urah po odvzemu. S posebnim aparatom za
sterilno varjenje privarimo filter k vrečki s krvno komponento in izvedemo postopek filtracije.
S tem postopkom dobimo koncentrirane eritrocite z odstranjenimi levkociti (KEL).
Obposteljna filtracija (angl. bedside filtration)
Filtriranje krvnih komponent poteka ob postelji bolnika. Postopek je zelo enostaven, vendar je
zaradi odprtega sistema večja možnost bakterijske kontaminacije. Zaradi te pomanjkljivosti se
obposteljna filtracija opušča.
Postopek pridobivanja filtriranih eritrocitov z odstranjenim buffy coat-om (BC)
Po odvzemu pustimo polno kri na sobni temperaturi 4 - 6 ur
Nato vrečko s polno krvjo centrifugiramo. Glede na vrsto krvne komponente, ki jo želimo
pripraviti izberemo ustrezen program v centrifugi,v programu je določeno število obratov, čas
centrifugiranja in ustrezna temperatura.
Po centrifugiranju izvedemo ločevanje krvnih sestavin na avtomatskem celičnem separatorju,
ki istočasno odvaja plazmo v prazno satelitno vrečko in eritrocite v drugo satelitno vrečko. V
tretji satelitni vrečki je ohranitvena raztopina (SAGM). Pred to satelitno vrečko je vgrajen
filter za filtracijo eritrocitov. Ohranitveno raztopino spustimo skozi filter na eritrocite, jih
premešamo, obrnemo vrečko in spustimo skozi filter - dobimo filtrirane koncentrirane
eritrocite (KEF).
V osnovni vrečki ostane sloj BC (levkociti, trombociti, eritrociti, plazma), ki ga lahko
uporabimo za pripravo trombocitnega koncentrata po posebnem postopku.
FILTRI ZA FILTRACIJO ERITROCITNIH KOMPONENT
Filter ima izgled mrežice ali spužve z majhnimi kanalčki, sestavljen je iz večih plasti. Filter je
narejen iz poliesterskih ali poliuretanskih vlaken, ki zadržijo levkocite (eni tudi trombocite).
Mehanizem filtracije
Filter deluje kot:
● sito,
● adhezija,
● indirektna adhezija na trombocite.
Marina Kos, dipl.m.s., Margareta Keuc, dipl.m.s.,
Splošna bolnišnica Maribor, Oddelek za transfuziologijo in imunohematologijo

57

Zbornik predavanj: »Pridobivanje krvotvornih matičnih celic - zdravljenje in zdravstvena nega bolnika
ob presaditvi KMC« Zreče, maj 2007

Filtri nam omogočajo odstranitev levkocitov 99,99% (log 4). Število levkocitov v filtrirani
krvni komponenti mora biti manjše od 1x106 na enoto.Vsaka enota koncetriranih eritrocitov
mora vsebovati najmanj 40g hemoglobina.
FILTRIRANI KONCENTRIRANI TROMBOCITI
Tudi filtrirane koncentrirane trombocite lahko pripravimo na več načinov.
Laboratorijska filtracija
Krvno komponento pripravimo iz sveže polne krvi, ki vsebuje večji del prvotnega števila
trombocitov v terapevtsko učinkoviti obliki (plazma bogata s trombociti - PRP).
Filtriramo že predelane koncentrirane trombocite (KT5). Standardna terapevtska enota za
odraslega pacienta je pridobljena iz 4 do 6 enot polne krvi.
In-line filtracija polne krvi
Krvodajalcu odvzamemo kri v posebno vrečko z vgrajenim filtrom, ki zadrži samo levkocite.
Vrečko polne krvi pustimo stati na sobni temperaturi 4 do 6 ur. Nato jo filtriramo in
centrifugiramo. Število obratov, čas centrifugiranj, temperatura so odvisni od uporabljene
centrifuge. Sledi ločevanje trombocitov na avtomatskem celičnem separatorju. Celični
separator odvaja plazmo bogato s trombociti v prazno satelitno vrečko, ohranitveno tekočino
spusti na eritrocite. Plazmo bogato s trombociti ponovno centrifugiramo in nato s celičnim
separatorjem odstranimo odvečno plazmo. Tako dobimo eno enoto koncentiranih trombocitov
(TF5). Sledi karantena do izvidov laboratorijskih preiskav.
Priprava iz BC
Filtrirane koncentrirane trombocite pridobivamo tudi iz BC. Vrečke z BC zlivamo (4 - 6
vrečk). Vrečke namenjene za pripravo BC pustimo do naslednjega dne na sobni temperaturi v
posebem prostoru. Prav tako eno od plazem BC. Naslednij dan izvedemo najprej finalizacijo
krvnih komponent.
Nato pričnemo s postopko priprave BC. Na set za pooliranje BC s sterilnim varilcem
privarimo vse vrečke BC. BC in vrečko plazme zlijemo v eno izmed satelitnih vrečk. Vrečko
centrigiramo na ustreznem program. Na celičnem separtorju sledi separacija – separator
oddvoji plazmo bogato s trombociti v satelitno vrečko namenjeno za hranjenje trobocitov. V
sistemu seta je lahko vgrajen tudi filter za filtracijo trombocitov. Postopek filtracije poteka
istočasno kot separacija. Če pa uporabimo sistem za pooliranje brez filtra, je potrebo narediti
še laboratorijsko filtracijo.
Trombofereza
Komponente pripravimo iz polne krvi enega dajalca z uporabo avtomatskih naprav za
ločevanje celic. Vsebnost levkocitov niha glede na uporabljeno metodo dela. Da zmanjšamo
število levkocitov v koncentratu, lahko uporabimo še laboratorijsko filtracijo.
Marina Kos, dipl.m.s., Margareta Keuc, dipl.m.s.,
Splošna bolnišnica Maribor, Oddelek za transfuziologijo in imunohematologijo

58

Zbornik predavanj: »Pridobivanje krvotvornih matičnih celic - zdravljenje in zdravstvena nega bolnika
ob presaditvi KMC« Zreče, maj 2007

FILTRI ZA FILTRACIJO TROMBOCITNIH KOMPONENT
Filtri za leukodeplecijo koncentriranih trombocitov so narejeni iz poliesterskih ali
pliuretanskih vlaken, ki zadržijo le levkocite. Filtri so primerni za filtracijo ene enote do osmih
enot koncentriranih trombocitov. Upoštevamo navodila proizvajalca.
FILTRIRANA SVEŽA ZAMRZNJENA PLAZMA
Filtrirano svežo zamrznjeno plazmo pridobivamo z odvzemom krvi v vrečko, ki omogoča inline filtracijo. Filtrirana plazma je posebej označena in se izdaja za hematološke, onkološke in
druge bolnike.
Iz sveže filtrirane plazme imamo pripravljene deljene doze za otroke. Sveža zamrznjena
plazma je indicirana za terapijo motenj hemostaze.
ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI FILTRIRANIH KRVNIH KOMPONENT
Proces priprave krvnih komponent mora biti strogo nadzorovan in voden. Za vsak postopek
dela morajo biti izdelani napisani standardni operativni postopki (SOP), ki jih redno
nadzorujemo. Vsi postopki in metode dela morajo biti dokumentirani, ovrednoteni in redno
nadzorovani. Na kakovost v proizvodnji krvnih komponent vpliva več dejavnikov, zato je
potreben nadzor od vene do vene.
Po priporočilu Sveta Evrope sistem kakovosti predpisuje kontrole končnih proizvodov krvnih
komponent. Na našem oddelku je vpeljana kontrola kakovosti, ki redno spremlja in analizira
vse zahtevane parametre po določenih predpisanih protokolih. Mesečno se opravijo kontrole
vsaj v 1% predelanih krvnih komponent. Dovoljeno število levkocitov v posamezni
komponenti je:
• KEF 0,1 x 106 na enoto - kontrola10 enot na mesec,
•

KEL <1,2 x 109 na enoto - ob filtraciji,

•

KT5 0,2 x 109 na enoto - kontrola 8-10 vrečk,

•

TFF < 1 x 106 na enoto - kontrola 10 enot na mesec,

•

SZP 0,1 x 109 na liter - kontrola 1% odvzemov,

•

TF < 0,1 x 106 na enoto – kontrola 10 enot na mesec.
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ZAKLJUČEK
Z razvojem medicine se povečuje število presaditev. Sodobni način zdravljenja in intenzivna
kemoterapija povečujeta potrebo po filtriranih krvnih komponentah, ki zmanjšujejo možnost
neželenih učinkov transfuzije. Večina evropskih držav izvaja 100% filtracijo krvnih
komponent. V prihodnosti je pričakovati postopno uvedbo 100% filtracije tudi v Sloveniji.
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TROMBOCITI PRIDOBLJENI S POSTOPKOM AFEREZE
Andreja Nunar Perko
Povzetek
S postopkom trombocitafereze odvzamemo trombocite izbranim krvodajalcem. Pripravljen
krvni pripravek se uporablja v procesu zdravljenja bolnika, ki v krvi nima zadostnega števila
trombocitov, zato potrebuje tudi podporno zdravljenje s krvnimi pripravki. Varne krvne
pripravke zagotavljajo prostovoljni, neplačani, ozaveščeni krvodajalci. Montrealski kodeks
etike krvodajalcev predpisuje, da mora biti kri varna tako za tistega, ki jo daje, kot tudi za
bolnika, ki jo dobi. Medicinska sestra izvaja postopke sprejema in izbora krvodajalca, priprave
celočnega ločevalca, izvedbe postopka trombocitafereze. Pri krvodajalcu po potrebi izvaja vse
aktivnosti zdravstvene nege.
Ključne besede: krvodajalec, trombociti, trombocitafereza, celični ločevalec
UVOD
Afereza je postopek pridobivanja ene ali več komponent krvi s strojno obdelavo polne krvi, po
katerem se druge komponente krvi med samim postopkom ali po njem vrnejo krvodajalcu (1).
Citafereza je postopek ločevanja celic iz krvi za pripravo celičnih komponent. S tem
postopkom lahko odvzamemo vse vrste krvnih celic: eritocite, levkocite (granulocite,
limfocite), trombocite in krvotvorne matične celice. Odvzem trombocitov s postopkom afereze
imenujemo trombocitafereza.
Pripravljen krvni pripravek imenujemo koncentrirani trombociti – trombocitafereza (v
nadaljevanju pripravek trombocitov).
Po novem pravilniku se pripravki trombocitov imenujejo - trombociti, afereza (1).
TROMBOCITI
Trombociti so brezjedrni celični fragmenti, ki nastanejo z razpadom megakariocitov. Dejansko
so majhni delci megakariocitne citoplazme. V krvnem obtoku imajo obliko ovalnih ploščic. V
premeru merijo 1,5 do 3,3µm, njihovo običajno število pa je med 170 – 350 x 109/L. Dnevno
nastane 2,5 x 109 trombocitov na kg telesne mase človeka. Od celokupne količine v telesu sta
dve tretjini trombocitov v krvi, medtem ko se ostala tretjina že normalno zadržuje v vranici
(2). Njihova življenjska doba po izplavitvi iz kostnega mozga v kri je okrog 7 – 9 dni. Glavna
fiziološka naloga trombocitov je zaustavljanje krvavitve (hemostaza). Ko se postarajo, jih iz
krvi odstranjuje predvsem vranica (3).
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INDIKACIJE ZA TRANSFUZIJO PRIPRAVKA TROMBOCITOV
Glavne indikacija za transfuzijo trombocitov je pomanjkanje trombocitov- trombocitopenija
(zaradi nezadostne tvorbe trombocitov, povečane porabe ali izgubljanja trombocitov zaradi
krvavitve ali škodljivega delovanja nekaterih snovi) ali okvara funkcije trombocitov –
trombocitopatija (pridobljene funkcijske napake trombocitov, ki so posledica drugih bolezni
ali neželenega stranskega učinka nekaterih zdravil) (4).
NAROČANJE PRIPRAVKA TROMBOCITOV
Pripravek trombocitov se naroča z naročilnico, ki jo v primeru, da je potrebno določiti krvno
skupino prejemnika, spremlja vzorec krvi bolnika. Za transfuzijo pripravka trombocitov ni
potreben izvid navzkrižnega preizkusa. Naročilo sprejme medicinska sestra/zdravstveni tehnik
na Odseku za sprejem in izdajo krvi in krvnih pripravkov Zavoda RS za transfuzijsko
medicino v Ljubljani (v nadaljevanju Zavod). Če pripravek trombocitov potrebujejo bolniki na
oddelkih splošnih bolnišnic, ga oddelki naročijo na transfuzijskem oddeleku v njihovi
bolnišnici ali na Zavod.
Vsaka naročilnica mora vsebovati vsaj naslednje podatke:
• priimek in ime bolnika,
• datum rojstva,
• identifikacijsko številko (EMŠO, matična številka bolnika, - če obstajajo),
• naročnik preiskav (naziv in naslov klinike oziroma ordinacije, oddelek in lečeči
zdravnik),
• kontaktno telefonsko številko,
• datum in čas naročanja
• datum in čas transfuzije
• razlog naročila (zdravniška diagnoza in indikacija),
• zahtevane preiskave, storitve in naročeni krvni pripravki,
• stopnja nujnosti preiskav,
• podatke o prejšnjih transfuzijah in nosečnostih (če obstajajo),
• ime naročnika in čitljiv podpis.
Navedene morajo biti tudi dodatne zahteve (CMV-neg, filtriranje, obsevanje) (5)
IZBIRA KRVODAJALCA ZA TROMBOCITAFEREZO
Poleg splošnih meril za izbor krvodajalca za dajanje polne krvi, morajo krvodajalci za
tromobcitaferezo izpolnjevati dodatne zahteve:
• krvodajalec naj bi imel pred prvo trombocitaferezo vsaj dva uspešna odvzema polne
krvi, oziroma plazme,
• število trombocitov v krvi krvodajalca >150 x 109/L,
Andreja Nunar Perko, dipl.m.s.,
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•
•
•
•
•

pet dni pred trombocitaferezo ne sme jemati zdravil, ki vsebujejo acetilsalicilno kislino
(Aspirin, nesteroidni antirevmatiki),
ni imel reakcij pri prejšnjih odvzemih krvi,
ni imel težav z želodcem (rana na želodcu, kronični gastritis)
nima alergije na zdravila ali hrano,
ne sme imeti bolezni srpastih celic.

Trombocitafereze se rutinsko ne izvaja pogosteje kot enkrat na dva tedna. Krvodajalec ima
lahko do 24 postopkov trombocitaferez v enem letu. Ne sme se mu odvzeti več kot 15 litrov
plazme letno. Če mu v postopku trombocitafereze ni bila uspešno opravljena reinfuzija
eritrocitov, ima lahko naslednji odvzem plazme ali trombocitov najmanj čez 8 tednov (6,7,8).
SPREJEM KRVODAJALCA ZA TROMBOCITAFEREZO
Medicinska sestra na Odseku za citafereze osebju v Sprejemni pisarni naroči klicanje
krvodajalca krvne skupine AB0, ki je skladna s krvno skupino AB0 prejemnika. Osebje
sprejemne pisarne pokliče krvodajalca po telefonu in se z njim dogovori za pregled in odvzem
krvi. Praviloma krvodajalec pride na pregled in odvzem vzorcev za testiranje krvi en dan pred
trombocitaferezo. S tem se zagotovi, da so rezultati vseh testiranj znani že pred postopkom
citafereze in ustrezajo zahtevam kakovosti.
Krvodajalec se prijavi v Sprejemni pisarni. Pri prijavi in vpisu za dajanje trombocitov je treba
preveriti ime in priimek, datum in kraj rojstva in naslov krvodajalca na njegovem osebnem
dokumentu. Po prijavi dobi list krvodajalca (9).
Nato medicinska sestra sprejme krvodajalca na Odseku za citaferezo. Krvodajalca seznani z
načinom izvajanja postopka, trajanjem in morebitnimi zapleti med in po postopku. Pregleda
ustreznost kubitalnih ven na obeh rokah. Na list za citaferezo nalepi etiketo s številko krvi,
vpiše krvno skupino AB0 in Rh, številko krvodajalca, osebne podatke, telesno težo in višino,
datum in uro odvzema. Na list krvodajalca in na epruvete za vzorce krvi za laboratorijske
preiskave nalepi številko krvi (6).
V laboratoriju krvodajalcu iz enega vzorca krvi določijo orientacijsko krvno skupino,
hemogram in vrednost beljakovin. Iz ostalih vzorcev se kasneje opravijo naslednje preiskave
in testi:
• imunohematološke preiskave za določitev krvnih skupin in ugotavljanje eritrocitnih
protiteles (določitev krvne skupine AB0, RhD, Kell, indirektni Coombsov test),
• presejalno testiranje na označevalce okužb (HBsAg, HBV DNA, anti-HCV, HCV
RNA, anti-HIV 1/2/0 in p 24Ag, HIV RNA, anti Treponema pallidum).
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Krvodajalec nato izpolni vprašalnik, ki se uporablja za pridobivanje informacij o splošnem
počutju krvodajalcev, sedanjem in preteklem zdravstvenem stanju, o tveganju okužb z virusi,
ki povzročajo aids, hepatitis tipa B in C, Creutzfeldt-Jakobovo bolezen, o tveganju za okužbo
zaradi potovanja v tujino, tveganju za okužbo zaradi tveganega načina življenja.
Krvodajalec izpolnjeni vprašalnik podpiše. S podpisom potrdi:
• izjavo, da je prebral in razumel informacijsko gradivo,
• da je bil seznanjen z možnostjo spraševanja,
• soglasje, da se njegova kri ali komponente krvi lahko uporabijo za transfuzijo,
• da se z njegovo krvjo opravijo predpisani testi,
• da se ga o pozitivnih izsledkih zaupno obvesti in po potrebi pokliče na odvzem vzorca
krvi za ponovitev testiranja.
• soglasje za nadaljevanje postopka za odvzem krvi (9)
Medicinska sestra krvodajalcu izmeri krvni tlak in srčni utrip. Napoti ga na zdravniški pregled.
Zdravnik opravi pregled krvodajalca, pregleda vprašalnik in izvide hemograma. Če
krvodajalec ustreza kriterijem za odvzem trombocitov zdravnik podpiše vprašalnik in list
krvodajalca.
Medicinska sestra se s krvodajalcem dogovori za čas odvzema. Posreduje mu napotke za
prehranjevanje in pitje pred odvzemom krvi.
POSTOPEK TROMBOCITAFEREZE
Celični ločevalci
Odvzem trombocitov s postopkom trombocitafereze se izvaja s celičnimi ločevalci. Odvzeta
venska kri se ločuje v želene sestavine, ki se zadržijo izven telesa, preostale sestavine se
vrnejo krvodajalcu. Faze afereznega postopka (odvzem krvi, ločevanje, zadrževanje želenih
sestavin in vračanje preostalih sestavin krvi) se ponavljajo, dokler ne zberemo predvidene
količine krvne sestavine. Pri aferezi se sestavine krvi ločujejo s pomočjo centrifugiranja po
načelu različne specifične gostote in velikosti delcev v krvi (10). Kot antikoagulant se dodaja
raztopina ACD-A, ki se meša z vensko krvjo.
Postopek odvzema s celičnimi ločevalci je lahko neprekinjen, kjer se odvzem krvi iz vhodne
vene in vračanje preostalih sestavin krvi v povratno veno opravljata istočasno. V centrifugi
celičnega ločevalca sta nameščeni dve vrečki, v katerih se opravlja postopek ločevanja celic in
plazme. S pomočjo črpalke, teče po sistemu cevk kri pomešana z antikoagulantom v ločevalno
vrečko, kjer se ločuje na plazmo bogato s trombociti in koncentrirane eritrocite. Plazma bogata
s trombociti teče v zbiralno vrečko, kjer se trombociti v manjši količini plazme zadržijo,
preostala plazma se po sistemu cevk združi z eritrociti in vrne krvodajalcu nazaj. Med
postopkom se zbere še določena količina plazme, katero dodamo zbranim trombocitom po
zbiranju.
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Odvzem pa je lahko prekinjen, kjer se za odvzem in vračanje krvi uporabi le ena vena. Kri, ki
prihaja od krvodajalca in ji je dodan antikoagulant, se črpa v vrteči se zvon (del sistema za
enkratno uporabo za zbiranje trombocitov s celičnim ločevalcem), kjer se zaradi centrifugalne
sile kri loči na komponente. Ko je zvon napolnjen, celični ločevalec preko sistema cevk,
ventilov in črpalk usmeri posamezne komponente v zbirne vrečke. Te vrečke imajo funkcijo
zbiranja za končni pripravek ali vlogo začasnega rezervoarja. Po razdeljevanju komponent v
posamezne vrečke, celični ločevalec ponovno s sistemom ventilov, cevk in črpalk, krvodajalcu
vrne komponente, ki jih v trenutnem procesu ne zbira. To predstavlja en ciklus zbiranja.
Število ciklusov je odvisno od želene količine zbranih trombocitov. Oba načina odvzema
uporabljamo tudi v naši ustanovi.
Pri celičnih ločevalcih je zbiranje avtomatsko in računalniško vodeno. V računalnik celičnega
ločevalca se vnese podatke o krvodajalcu: število trombocitov, povprečni volumen
trombocitov, telesna višina, telesna teža, spol, vrednost hematokrita, želeno število
trombocitov v pripravku. Na podlagi vpisanih podatkov računalnik izračuna čas trajanja
postopka (med 30 in 70min) količino predelane krvi (do 4500ml), količino zbrane plazme (do
500ml), količino porabljenega antikoagulanta (odvisno od celičnega ločevalca), število
trombocitov pri krvodajalcu po odvzemu. Računalnik spremlja postopek zbiranja in v primeru
nepravilnosti samodejno prekine postopek. S tem je poskrbljeno za dodatno varnost
krvodajalca. Potek zbiranja spremljamo na kontrolnem zaslonu.
Za odvzem se uporabljajo različni seti, ki so prirejeni zbiranju določenih krvnih celic.
Uporablja se eno - ali dvoigelne sterilne sisteme, za enkratno uporabo (11,12).
Postopek odvzema
Postopek trombocitafereze izvaja diplomirana/višja medicinska sestra, oz. diplomiran
zdravstvenik (v nadaljevanju medicinska sestra), pod nadzorom zdravnika.
Medicinska sestra pripravi potreben material za trombocitaferezo. Pripravi celični ločevalec,
set in začne s postopkom testiranja. Pri testiranju se cevke v setu napolnijo s fiziološko
raztopino in antikoagulantom. V računalnik celičnega ločevalca vnese potrebne podatke za
odvzem in jih napiše na list za citaferezo. Pred odvzemom skozi intravenozni kanili spusti
fiziološko raztopino.
Pred odvzemom krvi, oziroma trombocitov mora medicinska sestra obvezno preveriti ime in
priimka krvodajalca in ju primerjati s podatki na listu krvodajalca in listu za citaferezo
(pozitivna identifikacija) Krvodajalec obleče zaščitno haljo in se udobno namesti na stol za
odvzem. Medicinska sestra pregleda kubitalne vene na obeh rokah. Za vhodni kanal izbere
najprimernejšo veno. Izvede venepunkcijo in prične s postopkom trombocitafereze (13).
Ob krvodajalcu je ves čas postopka prisotna medicinska sestra, ki zagotavlja zdravstveno nego
v času odvzema. Namen zdravstvene nege je pomagati krvodajalcu pri življenjskih
aktivnostih, kjer se lahko pojavijo problemi ali pa je zadovoljevanje le teh potrebno posebej
obravnavati. Vse morebitne posege in intervencije zdravstvene nege pred, med in po odvzemu
beleži na list za citaferezo. V primeru nepravilnosti in neželenih reakcij pri krvodajalcu se
ravna po navodilih zdravnika, ki vodi postopek.
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Med postopkom medicinska sestra nadzoruje delovanje celičnega ločevalca. Vse morebitne
napake vpiše na list za citaferezo in jih poskuša odpraviti.
Po končanem odvzemu medicinska sestra sterilno oskrbi punkcijski mesti in jih povije.
Krvodajalcu svetuje, kako naj ravna po odvzemu (punkcijsko mesto naj bo povito vsaj še dve
uri, priporočljiv je obrok, pitje tekočin, odsvetuje se večje telesne aktivnosti in svetuje se mu,
kako ukrepati v primeru slabosti). Če je počutje krvodajalca po odvzemu normalno, ga napoti
v jedilnico za krvodajalce, kjer naj se zadrži vsaj še pol ure po odvzemu krvi.
ZAPLETI MED TROMBOCITAFEREZO
Med trombocitaferezo lahko nastanejo neželene reakcije pri krvodajalcu ali zapleti, zaradi
motenj v delovanju celičnega ločevalca.
Krvodajalec
Težave lahko povzročijo vene, ki se pri krvodajalcu uporabljajo za odvzem trombocitov s
postopkom afereze. Pri sprejemu krvodajalcu medicinska sestra pregleda kubitalne vene. Če
presodi, da za postopek afereze niso ustrezne, lahko predlaga odklon krvodajalca ali ga napoti
na odvzem polne krvi. Če so kubitalne vene ustrezne samo na eni roki, se odloči za odvzem z
enoigelnim sistemom. V primeru neuspešne venepunkcije lahko ponovi venepunkcijo le z
dovoljenjem krvodajalca.
Možni zapleti pri venepunkciji in med postopkom odvzema so enaki kot zapleti pri odvzemu
polne krvi (hematom, lokalna kožna alergija, punkcija arterije, poškodba živca, aseptični ali
septični tromboflebitis, vazovagalna reakcija, sinkopa, kardiovaskularni zapleti, alergična
reakcija, epileptična kriza, zračna embolija (14).
Med postopkom odvzema lahko krvodajalec zaradi nehotenega giba roke poškoduje veno
(hematom). Pred odvzemom medicinska sestra opozori krvodajalca, da naj za vsak gib ali
premik, ki ga želi med postopkom narediti z roko, pove medicinski sestri. S takim ravnanjem
se lahko izogne morebitni poškodbi vene. Hematom med odvzemom lahko povzroči motnje v
pretoku krvi.
Slabost ali vazovagalno reakcijo pri krvodajalcih najpogosteje povzroči strah pred neznanim,
gledanje postopka, pogled na kri, bolečine povezane s punkcijo, slabo psihofizično počutje,
slab zrak v prostoru, lakota. Krvodajalec lahko kolabira pred, med in po odvzemu krvi. Kolaps
glede intenzivnosti delimo v tri stopnje. Pomembno je, da medicinska sestra že pri sprejemu
krvodajalca pouči o postopku trombocitafereze, o mogočih zapletih in reakcijah. S tem
krvodajalec lahko prepozna znake morebitne reakcije in pravočasno opozori medicinsko
sestro. Medicinska sestra mora poznati začetne znake neželene reakcije in takoj ustrezno
ukrepati.
Pri krvodajalcu se med postopkom trombocitafereze nahaja v sistemu cevk in vrečk v
celičnem ločevalcu določena količina krvi, ki je odvisna od uporabljenega seta in celičnega
ločevalca. Zunaj telesni volumen ne sme biti večji od 20% skupnega krvnega volumna
krvodajalca. Pri enoigelnem sistemu pa je lahko le 15% (7).
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Lahko se pojavijo klinični znaki zmanjšanega krvnega volumna: znižan krvni tlak, tahikardija,
pojavi se potenje, vrtoglavica, omotičnost in krči. V teh primerih postopek upočasnimo ali
prekinemo. Volumen krvi začasno nadomeščamo s fiziološko raztopino. Ko se počutje
krvodajalca normalizira, odvzem nadaljujemo s počasnejšim pretokom krvi. Če stanje
krvodajalca ne dopušča nadaljevanje odvzema, postopek prekinemo.
Pri odvzemu uporabljeni antikoagulant lahko povzroči hipokalcemijo, ki je rezultat vezave
kalcija na citrat. Take reakcije se kažejo pri približno 15% krvodajalcev. Reakcija se pri
krvodajalcu izraža z odrevenelostjo in mravljinci v udih in z mravljinci okoli ust. V težjih
primerih pa se pojavijo krči v udih in bolečina za prsnico. Postopek začasno ustavimo ali
dodatno upočasnimo hitrost pretoka krvi. Znaki hipokalcemije hitro izginejo, če krvodajalcu
damo kalcij (tableta ali injekcija) (15).
Pomembno, je da krvodajalca skrbno opazujemo ves čas postopka. Predvsem moramo biti
pozorni pri krvodajalcih z manjšo telesno težo, pri krvodajalcih, ki so prvič na aferezi in pri
krvodajalcih, ki so pri prejšnjih odvzemih že imeli znake določene reakcije. Zdravnik lahko
krvodajalca zaradi reakcij pri aferezi za nadaljne odvzeme krvi odkloni.
Celični ločevalec
Največkrat se pojavijo napake v setu za odvzem trombocitov (počena ali neprehodna cevka).
Pred pripravo celičnega ločevalca set pregledamo. Če so na setu vidne napake, ga zavržemo.
Ko set namestimo na celični ločevalec, hkrati preverimo njegovo delovanje in ustreznost.
Zapleti v delovanju lahko nastanejo tudi zaradi namestitve neustreznega seta za
trombocitaferezo. Med postopkom odvzema lahko pride do prekinitve električne napetosti.
Pred odvzemom mora medicinska sestra preveriti, ali je ločevalec priključen na pravo
vtičnico, ki omogoča delovanje tudi v primeru prekinitve električne napetosti.
PRIPRAVEK TROMBOCITOV
Medicinska sestra po končani trombocitaferezi vrečko s pripravkom trombocitov loči od
odvzemnega seta. Po potrebi pripravek razdeli v dve vrečki, ki sta namenjeni za shranjevanje
trombocitov. Plastične vrečke, namenjene shranjevanju trombocitov morajo biti prepustne za
pline tako, da zagotavljajo trombocitom dotok kisika (8).
Vrečko s pripravkom opremi z nalepko, ki vsebuje:
• uradno ime komponente krvi (trombociti, afereza),
• prostornino ali težo komponente krvi,
• enotno numerično identifikacijsko oznako odvzema (dodatno oštevilčenje, če sta pri
enem odvzemu narejena dva pripravka),
• ime transfuzijskega zavoda ali centra, ki je pripravil kri,
• krvno skupino AB0 in RhD,
• datum odvzema ali čas zapadlosti ,
• dodatne informacije o komponenti (obsevanje, odstranjeni levkciti, transfuzija),
• temperaturo shranjevanja (1,8).
Andreja Nunar Perko, dipl.m.s.,
Zavod RS za transfuzijsko medicinoLjubljana, Oddelek za preskrbo s krvjo
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Podatke o odvzemu vpišemo v računalnik. Pripravek trombocitov pustimo mirovati na sobni
temperaturi 2 - 3 ure. Nato ga shranjujemo v stresalniku za trombocite, pri temperaturi od
+200C do +240C. Pripravek trombocitov, ki je bil pripravljen z zaprtim sistemom, je uporaben
do pet dni od datuma priprave.
Pripravek trombocitov, ki je bil pripravljen z odprtim sistemom je uporaben 24ur.
Vitalnost trombocitov se pod optimalnimi pogoji ohrani do 7 dni. Vseeno shranjevanje
trombocitov, ki je daljše od 5 dni, ni priporočljivo, razen v primeru uporabe dodatnih
ohranitvenih raztopin in zagotavljanja odsotnosti bakterijske okužbe (8).
Standardi kakovosti pripravka trombocitov (1,4)
• pripravek (ena terapevtska doza) vsebuje 100 do 200 ml plazme s trombociti,
• število trombocitov v eni terapevtski dozi naj bo več kot 2 x 1011,
• število levkocitov mora biti manj kot 1,0 x 106 na enoto (če je število levkocitov večje,
je pred uporabo potrebno pripravek filtrirati),
• pripravek se lahko obseva (več kot 25 Gy na enoto),
• pripravek zadošča 4 - 8 dozam koncentriranih trombocitov, pripravljenih z običajnim
odvzemom 450ml polne krvi,
• pH 6,4-7,4 (merjen na 220C, ob izteku roka uporabnosti),
• bakteriološka kontrola (2 enoti na teden),
• kontrola kakovosti:
- volumen (vse enote),
- število trombocitov (1% vseh enot in najmanj 10 enot na mesec),
- število levkocitov, (1% vseh enot in najmanj 10 enot na mesec),
- pH, (1% vseh enot, najmanj 4 enote na mesec).
TRANSFUZIJA PRIPRAVKA TROMBOCITOV
Pred transfuzijo trombocitov so pri bolniku potrebne naslednje transfuzijske preiskave:
določitev KS sistema AB0 in RhD in Kell. Transfuzijo trombocitov je treba začeti v 20
minutah po tem, ko jih dostavijo do bolnika. Priporočeni čas transfuzije ene terapevtske doze
trombocitov je ena ura, izjemoma do 4 ure, če gre za bolnika, ki mu grozi nevarnost volumske
preobremenitve (5).
Vrečko s pripravkom trombocitov se pred transfuzijo nežno premeša. Transfuzijski filter (170200 mikronski) je potrebno napolniti s fiziološko raztopino, da se prepreči lepljenje
trombocitov na filter ali steno sistema.
Neželeni učinki, povezani s transfuzijo trombocitov lahko nastopijo med, takoj po transfuziji
ali pa odloženo čez nekaj ur ali dni in so enaki kot pri transfuziji ostalih krvnih pripravkov.
ZAKLJUČEK
Postopek trombocitafereze omogoča zbiranje trombocitov od izbranih krvodajalcev.
Medicinska sestra izvaja izbor krvodajalca, zdravstveno nego med in po postopku, pripravi
celičnei ločevalec in nadzira njegovo delovanje. Z doslednim izvajanjem vseh postopkov
sodeluje pri pripravi varnega pripravka trombocitov.
Andreja Nunar Perko, dipl.m.s.,
Zavod RS za transfuzijsko medicinoLjubljana, Oddelek za preskrbo s krvjo
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OBSEVANJE KRVNIH KOMPONENT
Zvone Nagode
Povzetek
Obsevanje krvnih pripravkov z ionizirajočimi žarki pripomore k uničenju limfocitov T in s
tem preprečitvi nastanka postransfuzijske reakcije presadka proti gostitelju. Z novo
pridobitvijo na Zavodu za transfuzijsko medicino v Ljubljani (ZTM) je storjen velik korak v
pomoči pacientom, ki potrebujejo obsevano kri in krvne pripravke, da se s tem izognejo redki,
toda najpogosteje usodni komplikaciji ob transfuziji.
Medicinske sestre na ZTM so z novim izobraževanjem prišle do novih delovnih dolžnosti in s
tem do pomembne naloge v pomoči pacientom.
Ključne besede: obsevanje, krvne komponente
UVOD
Eden od zapletov intenzivnega imunosupresivnega zdravljenja je postransfuzijska reakcija
presadka proti gostitelju, ki jo sprožijo limfociti v krvnih pripravkih. Do te reakcije pride
lahko predvsem po presaditvi krvotvornih matičnih celic, po presaditvi solidnih organov in
drugih tkiv, pri zdravljenju aplastične anamije z imunosupresivnimi zdravili in zdravljenju
nekaterih limfoproliferativnih bolezni s citostatiki (fludarabin). Transfuzijska bolezen
presadka proti gostitelju je prisotna, če se pojavijo 1 – 6 tednov po transfuziji klasični znaki
TA-GVHD (transfusion-associated graft-versus-host disease) in jih ne moremo povezati z
drugimi vzroki. Transfundirani limfociti T se odzovejo na antigene prejemnika, kar sproži
njihovo aktiviranje in proliferacijo ter uničenje tarčnih celic v tkivih prejemnika transfuzije.
Vzrok, da se imunske celice prejemnika ne odzovejo ustrezno je lahko nezrel imunski sistem
(intrauterina transfuzija), pomanjkljiv imunski odziv (prirojene bolezni, presajanje KMC,
normalen imunski odziv. Edino učinkovito preprečevanje postransfuzijske reakcije presadka
proti gostitelju je obsevanje krvnih komponent z ionizirajočimi žarki (Domanović, 2005).
Na ZTM se izvaja obsevanje krvnih komponent od marca 2007. Obsevalna naprava
Gammacell 1000 Elite je samostoječa naprava, namenjena obsevanju krvnih komponent. Vir
sevanja predstavlja izotop Cs-137. Obsevanje izvajajo višje in diplomirane medicinske sestre,
po predhodnem izobraževanju s področja varstva pred ionizirajočim sevanjem.
OBSEVALNIK GAMMACELL ELITE 1000
Obsevalna naprava Gammacell 1000 Elite je zgrajena iz štirih sklopov: zaščitnega vsebnika,
vira sevanja, izmenjevalnika vzorcev in nadzorne enote. Poleg tega vključuje še tipkovnico,
optični čitalec, kovinsko posodo za vzorce in tiskalnik.
Zvone Nagode, dipl.zn.,
Zavod RS za transfuzijsko medicino Ljubljana, Oddelek za preskrbo s krvjo
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Zaščitni vsebnik je iz svinca vlitega v jekleno ogrodje. Debelina svinca je povsod najmanj 20
cm. Vir sevanja predstavlja izotop Cs-137, z začetno aktivnostjo 49,2 TBq in z razpolovno
dobo 30 let. V zaščitnem vsebniku je tudi izmenjevalnik vzorcev s katerim se vzorce z
zasukom premakne v položaj za obsevanje. Posoda, v katero se vloži vzorec za obsevanje,
med obsevanjem rotira, s čemer se zagotovi homogeno obsevanje (MDS Nordion).
Obsevalno napravo je zaradi njene konstrukcije mogoče uporabiti v navadnem laboratorijskem
okolju oziroma v prostoru brez posebne dodatne zaščite. Tak prostor spada v radiološko
nadzorovano območje, kamor je dovoljen vstop le delavcem, ki so razvrščeni kot sevanju
poklicno izpostavljeni, ostali pa lahko prihajajo v prostor le pod nadzorom. Na ZTM
obsevanje krvnih komponent izvajajo diplomirane medicinske sestre, diplomirani
zdravstveniki in višje medicinske sestre. Vsi imajo opravljeno usposabljanje iz varstva pred
sevanji (obnovitve na 5 let), opravljen zdravniški pregled (na 3 leta), obvezna je redna uporaba
osebnih dozimetrov in mesečna kontrola le-teh. Dodatna zaščita v smislu osebne varovalne
opreme (Pb plašč) ni potrebna (Zdešar, 2005).
V obsevalni napravi vgrajeni vir je vir zaprtega tipa, zato pri delu ne nastajajo radioaktivni
odpadki, niti ni izpustov radioaktivnih snovi v okolje. Cs-137 seva beta in gama žarke.
Zaščitni ovoj iz jekla in svinca preprečuje, da bi beta žarki dosegli vzorec, zelo prodorni gama
žarki, sestavljeni iz elektromagnetnih valov (podobno kot svetloba, mikrovalovi) pa pridejo do
vzorca (MDS Nordion).
VRSTE VZORCEV ZA OBSEVANJE
Vzorci za obsevanje so komponente krvi, ki se po obsevanju transfundirajo bolnikom. Ker so
krvne celice občutljive na sevanje je potrebna natančna določena doza od 25 – 50 Gy na enoto
krvnega pripravka, ki bo okvarila limfocite, ne pa tudi ostale krvne celice. Na ZTM je
centralna doza za obsevanje krvnega pripravka 30 Gy.
Komponente krvi, ki jih je potrebno obsevati:
• KEA – filtrirana polna kri z ohranitveno raztopino CPDA1,
• KEF – filtrirana polna kri z ohranitveno raztopino SAGM,
• KEL – koncentrirani eritrociti z odstranjenimi levkociti (po filtraciji),
• KEK – koncentrirani eritrociti pripravljeni za izmenjalno transfuzijo,
• KTF – koncentrirani trombociti pridobljeni z aferezo,
• TF5 – koncentrirani trombociti z odstranjenimi levkociti (po filtraciji),
• koncentrirani granulociti pridobljeni z aferezo,
• celične komponente od sorodnikov v prvem in drugem kolenu,
• HLA skladni tipizirani koncentrirani trombociti.
Sveže zmrznjene plazme in kriopricititata ni potrebno obsevati!
Vse krvne pripravke, ki morajo biti filtrirani, se filtrira pred obsevanjem (SOP, 2007).
Zvone Nagode, dipl.zn.,
Zavod RS za transfuzijsko medicino Ljubljana, Oddelek za preskrbo s krvjo
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SPREJEM NAROČILA IN IZDAJA OBSEVANIH KOMPONENT KRVI
Naročilnica za kri, krvne pripravke in storitve mora vsebovati vse podatke o pacientu, o
količini in vrsti krvnega pripravka ter jasno označeno, da je potrebno pripravek obsevati.
Posebna naročilnica za obsevanje ni potrebna. Medicinska sestra mora ob pripravi krvi oz.
krvnega pripravka nalepiti nalepko »OBSEVATI« na omenjeni pripravek. Eritrocitne krvne
pripravke, ki so pripravljeni za obsevanje se hrani v hladilnici v predalu, ki je označen z
znakom za obsevanje, trombociti, ki so pripravljeni za obsevanje pa so shranjeni v
trombolatorju. Krvne pripravke se lahko obseva, ko so opravljeni vsi laboratorijski testi in je
končan navzkrižni preizkus. Obsevanje izvaja medicinska sestra/zdravstvenik. Pred
obsevanjem medicinska sestra odstrani nalepko OBSEVATI in nalepi nalepko z indikatorjem
sevanja na hrbtno stran krvnega pripravka. Na nalepko predhodno napiše datum, uro, dozo
obsevanja (30Gy) in identifikacijsko številko izvajalca obsevanja. Po končanem obsevanju
medicinska sestra preveri indikator sevanja; srednji krog iz bele preide v modro barvo. Na
spodnjo stran krvnega pripravka nalepi nalepko »OBSEVAN PRIPRAVEK«. Ob izdaji
krvnega pripravka na kliniko mora medicinska sestra na izdajnico odtisniti žig »OBSEVAN
PRIPRAVEK«.
Obsevan pripravek ne seva!
PRIPRAVA OBSEVANIH KOMPONENT KRVI
Eritrocite se lahko obseva do14 dni od datuma odvzema in priprave, uporabni pa so še 28 dni
po obsevanju oz. do konca roka uporabe. Novorojenčkom se obsevane krvne pripravke
emija).
Trombociti se obsevajo kadarkoli znotraj roka uporabnosti, rok uporabnosti se po obsevanju
ne spremeni (Standardni operativni postopek SOP-P.I51, 2007).
Granulociti se obsevajo takoj po pripravi, rok hranjenja naj bo čim krajši čas, transfundirani
naj bodo čim prej po obsevanju (Chapman in sod., 1996).
ZAKLJUČEK
Obsevanje krvi in krvnih komponent je zanesljiv način preprečevanja nastanka
postransfuzijske reakcije presadka proti gostitelju.
Velika prednost za paciente in klinike je, da je možno dobiti obsevane pripravke 24 ur na dan
skozi vse leto.
Za obsevanje se na ZTM uporablja komercialni obsevalnik Gammacell 1000 Elite, ki
omogoča nadzorovano in validirano odmerjanje količine potrebnega sevanja. Ob tem pa je
pomembno, da je obsevalnik varen za okolje in medicinske sestre/zdravstvenike, ki s tem
aparatom upravljamo.
Zvone Nagode, dipl.zn.,
Zavod RS za transfuzijsko medicino Ljubljana, Oddelek za preskrbo s krvjo
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ZAKON IN PRAVILNIKI NA PODROČJU PRESKRBE S KRVJO
Z VIDIKA ZDRAVSTVENE NEGE
Cvetka Gregorc
Povzetek
V prispevku so predstavljene posamezne vsebine Zakona o preskrbi s krvjo (2006) in
pravilnikov na področju preskrbe s krvjo, ki se dotikajo dela medicinskih sester v transfuzijski
dejavnosti in predstavljajo določeno spremembo dosedanje transfuzijske prakse.
Zakon in pravilniki nakazujejo reorganizacijo transfuzijske službe v Sloveniji. Uvajajo
dodatne transfuzijske preiskave tako za krvodajalce kot za prejemnike krvnih komponent.
Določajo pristojnosti in odgovornosti zdravnikov v zvezi s transfuzijo krvnih komponent.
Pristojnosti in odgovornosti medicinskih sester v zvezi s transfuzijo niso opredeljene.
Zapisano pa je, da lahko zdravnik za izvedbo posameznih postopkov v zvezi s transfuzijo
pooblasti ustrezno usposobljenega zdravstvenega delavca, ki postopke izvaja pod njegovim
nadzorom. Seznam zdravstveni delavcev, ki ga je izdalo Ministrstvo za zdravje, poleg
zdravnikov in medicinskih sester vključuje številne druge poklice. Razširjeni strokovni kolegij
za zdravstveno nego bo zakonadajalcu podal pobudo za dopolnitve pravilnikov s konkretnimi
opredelitvami pristojnosti medicinskih sester v zvezi s transfuzijo.
Zakon in pravilniki z osnovnimi smernicami za izvajanje transfuzijske dejavnosti predstavljajo
osnovo za poenotenje področja preskrbe s krvjo v Sloveniji in vodijo v varno in učinkovito
zdravstveno nego in zdravljenje bolnikov s krvnimi pripravki.
Ključne besede: zakon, predpisi, preskrba s krvjo, medicinske sestre
UVOD
S pripravami in vstopom Slovenije v Evropsko skupnost držav je bilo potrebno v skladu z
njenimi zakoni in predpisi pripraviti oz. prilagoditi slovensko zakonodajo tudi na področju
preskrbe s krvjo.
Razpoložljivost krvi in komponent krvi, ki se uporabljajo v terapevtske namene, je v veliki
meri odvisna od državljanov v Evropski skupnosti, ki so pripravljeni dati kri. Da bi zaščitili
javno zdravje in preprečili prenos nalezljivih bolezni, je treba sprejeti vse zaščitne ukrepe med
njenim zbiranjem, predelavo, razdeljevanjem in uporabo, pri čemer je treba ustrezno
upoštevati znanstveni razvoj na področju odkrivanja in inaktivacije ter odstranjevanja
povzročiteljev bolezni, ki se prenašajo s transfuzijo. Pomembno je, da predpisi Skupnosti
zagotovijo primerljivo kakovost in varnost krvi in njenih komponent v celotni transfuzijski
verigi krvi v vseh državah članicah, pri čemer se upošteva prosto gibanje državljanov na
ozemlju Skupnosti. Zato bo določitev strogih standardov kakovosti in varnosti prispevala k
temu, da bo javnosti zagotovljeno, da človeška kri in komponente krvi, ki izhajajo iz dajanj v
drugih državah članicah izpolnjujejo enake zahteve, kot so zahteve v njihovi lastni državi.
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Poleg tega morajo države članice sprejeti potrebne ukrepe za spodbujanje samozadostnosti
Skupnosti glede človeške krvi ali komponent krvi ter pospeševati prostovoljno in neplačano
dajanje krvi in komponent krvi (Direktiva 2002/98/ES, 2003).
V skladu z evropskimi direktivami na področju preskrbe s krvjo je bil v Sloveniji 13. 6. 2000
sprejet prvi »Zakon o preskrbi s krvjo« (Uradni list RS 52/2000), ki ga je 27. 9. 2004
nadomestil nov “Zakon o preskrbi s krvjo” (Uradni list RS 104/2006). Prvemu in drugemu
zakonu so sledili številni pravilniki, ki podrobneje urejajo posamezna področja preskrbe s
krvjo (Priloga 1).
V nadaljevanju so predstavljene vsebine novega Zakona in pravilnikov na področju preskrbe s
krvjo, ki se dotikajo oz. opredeljujejo delo medicinskih sester v transfuzijski dejavnosti v
Sloveniji in predstavljajo določeno spremembo dosedanje transfuzijske prakse.
ZAKON O PRESKRBI S KRVJO (UR.L. ŠT. 104/2006)
Zakon ureja standarde kakovosti in varnosti pri preskrbi prebivalstva s krvjo in krvnimi
pripravki. Po zakonu je potrebno v Sloveniji vpeljati, vzdrževati in dopolnjevati celovit sistem
kakovosti v preskrbi prebivalstva s krvjo.
Področje zakona je:
Preskrba s krvjo po tem zakonu je del transfuzijske dejavnosti, ki vključuje načrtovanje,
zbiranje, predelavo, testiranje, shranjevanje, razdeljevanje, zdravljenje in enakomerno ter
zadostno preskrbo prebivalstva s krvjo in krvnimi pripravki ter promet z njimi. Vse naštete
dejavnosti se opravljajo v skladu z načeli nacionalne samozadostnosti in prostovoljnega
neplačanega krvodajalstva zaradi zagotavljanja zadostnega števila krvodajalcev in varne
transfuzije krvi.
Transfuzijsko testiranje bolnikov in dobro klinično prakso pri zdravljenju s krvjo in zdravili iz
krvi.
Določila o pogojih za organiziranje, zbiranje in testiranje krvi ter komponent krvi za izključno
uporabo pri avtologni transfuziji.
Določbe tega zakona se ne uporabljajo za krvotvorne matične celice.
V zakonu so opredeljeni naslednji izrazi (opredelitev je dodana pri izrazih, ki so uprabljeni v
prispevku):
• transfuzijska dejavnost se ukvarja s krvodajalstvom, zbiranjem, testiranjem,
predelavo krvi, predtransfuzijskim testiranjem, terapevtskimi posegi, transfuzijo krvi in
krvnih pripravkov,
• transfuzijska veriga je organiziran niz med seboj povezanih postopkov od izbire
krvodajalca do transfuzije krvi ali krvnih pripravkov bolniku,
• krvodajalstvo – načela, krvodajalec, samozadostnost, odklonitev, imunizacija,
• transfuzijsko testiranje vključuje predtransfuzijsko testiranje in vsa ostala testiranja,
potrebna za varno transfuzijo,
• kri je polna človeška kri, odvzeta od krvodajalca in pripravljena za transfuzijo ali
nadaljnjo uporabo,
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krvni pripravek je vsak zdravilni pripravek (komponenta ali zdravilo), ki izvira iz
človeške krvi ali plazme,
komponenta krvi je zdravilna komponenta krvi (rdeče krvne celice, bele krvne celice,
krvne ploščice, plazma), ki jo je mogoče iz krvi pripraviti z različnimi postopki,
zdravilo iz krvi je vsako zdravilo, izdelano iz človeške krvi ali plazme,
razdeljevanje, transfuzija, alogenska transfuzija in avtologna transfuzija,
dobra klinična praksa, nadzorstveni pregled,
hud neželen dogodek, huda neželena reakcija pri bolniku ali krvodajalcu,
hemovigilanca je niz organiziranih postopkov nadzora v zvezi s hudimi neželenimi ali
nepričakovanimi dogodki ali reakcijami pri krvodajalcih ali prejemnikih krvi in
komponent krvi ter epidemiološko spremljanje krvodajalcev,
strokovno usposobljen zdravstveni delavec oz. delavka je oseba, ki v zdravstveni
dejavnosti opravlja storitve v skladu s svojo strokovno izobrazbo in usposobljenostjo;
bolnišnični transfuzijski odbor je organ, ki nadzira uporabo in ravnanje s krvjo,
krvnimi pripravki in zdravili iz krvi;
transfuzijski zavod je javni zavod, ki je odgovoren za zbiranje, testiranje in predelavo
krvi in krvnih pripravkov, ne glede na predvideni namen uporabe, ter za njihovo
predelavo, shranjevanje, razdeljevanje in zdravljenje, kadar so namenjeni za
transfuzijo,
transfuzijski center v bolnišnici je odgovoren za zbiranje krvi, testiranje, predelavo
zbrane krvi v krvne komponente in njihovo shranjevanje. Izvaja predtransfuzijsko
testiranje in bolnišnične transfuzijske dejavnosti ter bolnišnice in druge porabnike
oskrbuje s krvjo in krvnimi komponentami,
bolnišnična krvna banka v bolnišnici shranjuje in razdeljuje kri ter krvne
komponente in opravlja predtransfuzijsko testiranje in bolnišnične transfuzijske
dejavnosti,
transfuzijski oddelki so enote transfuzijskega zavoda ali transfuzijskega centra v
območni bolnišnici, ki zbira, shranjuje in razdeljuje kri in krvne pripravke ter opravlja
predtransfuzijsko testiranje in bolnišnične transfuzijske dejavnosti.

Zakon na območju Slovenije predvideva en transfuzijski zavod. Pogoje za pridobitev statusa
transfuzijskega centra izpolnjuje le mariborska bolnišnica. Mnenje Zavoda za transfuzijsko
medicino v Ljubljani je, da bi bilo najbolj primerno, da bi se poleg zavoda in enega centra vsi
ostali oddelki preoblikovali v njune organizacijske enote. To bi pomenilo, da bi se kri še
naprej zbirala na 11. lokacijah, medtem ko bi predelavo v komponente in testiranje na virusne
markerje opravljali le na Zavodu v Ljubljani in v mariborski bolnišnici. Po mnenju
predstavnikov bolnišnic bi bilo zaradi finančnih razlogov in tradicije krvodajalstva bolje, če bi
transfuzijski oddelki ostali v sestavi bolnišnic, Zavod pa bi skladno z zakonom izvajal
kontrolo kakovosti preskrbe s krvjo (ZIB, 13. 4. 2007).
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Za izvajanje zakona je odgovorna Javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke
(Agencija) v okviru Ministrstva za zdravje, ki preverja ali transfuzijski zavod oz. transfuzijski
center izpolnjuje zahteve, določene s tem zakonom, mu izda dovoljenje, v katerem določi,
katere dejavnosti lahko opravlja in pod katerimi pogoji. V ta namen mora transfuzijski zavod
ali transfuzijski center Agenciji vsako leto predložiti z zakonom predpisane podatke. Agencija
izvaja tudi redne nadzorstvene preglede in odredi primerne kontrolne ukrepe v zvezi z izdajo
dovoljenja.
V nadaljevanju zakon vsebuje določbe za transfuzijski zavod in transfuzijski center glede:
• vodenja sistema kakovosti,
• hemovigilance,
• kakovosti in varnosti krvi in komponet krvi,
• potreb po krvi in načtrovanja krvodajalskih akcij,
• varstva in izmenjave podatkov, poročil,
• cene krvi in krvnih pripravkov, ki jih predpiše minister pristojen za zdravje,
• kazanske določbe z določeno denarno kaznijo za pravne osebe in odgovorne osebe, ki
ne upoštevajo določil zakona.
Za bolnišnične krvne banke se uporabljajo tiste določbe zakona, ki se nanašajo na osebje,
sistem kakovosti, dokumentacijo, sledljivost, hude neželene dogodke in hude neželene
reakcije, shranjevanje, prevoz in razdeljevanje krvi, varovanje podatkov in zaupnost.
PRAVILNIK O NAČINU DELA STROKOVNEGA SVETA ZA PRESKRBO S KRVJO,
KRVNIMI PRIPRAVKI IN ZDRAVILI IZ KRVI (UR.L. RS, ŠT. 39/2002)
Pravilnik določa sestavo in način delovanja strokovnega sveta za preskrbo s krvjo. Strokovni
svet za preskrbo s krvjo obravnava strokovna vprašanja in svetuje pri oblikovanju predloga
nacionalne politike in strategije preskrbe s krvjo. Sedež strokovnega sveta je pri Ministrstvu za
zdravje. Sestavljajo ga predsednik in deset članov, ki jih izmed predstavnikov Ministrstva za
zdravje, Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino, transfuzijskih oddelkov pri
bolnišnicah v Republiki Sloveniji, Rdečega križa Slovenije, organizacije hemofilikov, Zavoda
za zdravstveno zavarovanje Slovenije in sredstev javnega obveščanja imenuje minister.
PRAVILNIK O SKLADIŠČENJU, ODDAJI, PREVOZU IN ODSTRANJEVANJU
NEUPORABLJENE KRVI IN KRVNIH PRIPRAVKOV (UR.L. RS, ŠT. 100/2002)
Neuporabljeno kri in krvne pripravke skladišči, oddaja, prevaža in odstranjuje le transfuzijski
zavod ali transfuzijski center (Zakon, 2006).
Transfuzijske organizacije morajo imeti izdelana navodila z natančno oblikovanimi načini
ravnanja z neuporabljeno krvjo in krvnimi pripravki ter dogovor z določenimi izvajalci in
odgovornimi osebami o ravnanju z neuporabljeno krvjo in krvnimi pripravki.
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Za ravnanje z neuporabljeno krvjo in krvnimi pripravki, ki so namenjeni za odstranjevanje, je
odgovoren zdravnik specialist transfuziolog, za izvajanje postopkov pa je zadolženo
medicinsko osebje v transfuzijskih organizacijah.
Pravilnik definira katere pripravke prištevamo med neuporabljeno kri in krvne pripravke
(vrnjeni, zapodel rok uporabe, ne ustrezajo kriterijem kakovosti, terapevtski odvzemi).
Določeni so pogoji za ravnanje z neuporabljeno krvjo in krvnimi pripravki, označevanje,
prevoz, začasno skladiščenje in odstranjevanje le-teh.
Skladiščeno neuporabljeno kri in krvne pripravke ter vzorce krvi, ki so ostali po opravljenem
testiranju, se lahko v soglasju z odgovornim zdravnikom nameni za laboratorijske potrebe ali
za raziskave in se jih ustrezno evidentira.
Pravilnik določa tudi ravnanje z neuporabljenimi pripravki krvotvornih matičnih celic.
Nadzor nad izvajanjem pravilnika opravlja Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije.
PRAVILNIK
O
POGOJIH
ZA
ORGANIZIRANJE
KRVODAJALSKIH AKCIJ (UR.L. RS, ŠT. 92/2003)

IN

IZVAJANJE

Nacionalni organizator krvodajalskih akcij je Rdeči križ Slovenije. Krvodajalske akcije lahko
izvajajo v sodelovanju z Rdečim križem Slovenije tudi drugi organizatorji krvodajalskih akcij
(Zakon, 2006). Organizatorji krvodajalskih akcij so tudi transfuzijski zavod in transfuzijski
oddelki. Redne in izredne krvodajalske akcije potekajo v transfuzijskih organizacijah ali na
terenu z mobilno transfuzijsko ekipo v prostorih, ki ustrezajo tehničnim zahtevam pravilnika.
PRAVILNIK O POGOJIH ZA PRIDOBIVANJE LASTNE KRVI, ZBIRANJE
POSAMEZNIH VRST CELIC IN KRVNE (UR.L. RS, ŠT. 118/2003)
Pravilnik določa pogoje za odvzem, pripravo, testiranje in shranjevanje krvi in krvnih
komponent bolnikov v postopku predoperativne avtotransfuzije in s hemaferezo, to je odvzem
določenih celic iz krvi (citafereza) ali odvzem krvne plazme (plazmafereza).
PRAVILNIK O VSEBINI VODENE DOKUMENTACIJE O UPORABI KRVI,
KRVNIH
PRIPRAVKOV
IN
ZDRAVIL
IZ
KRVI,
VKLJUČNO
Z
BIOTEHNOLOŠKIMI NADOMESTKI ZA KRI (UR.L. RS, ŠT. 70/2003; ŠT. 9/2007)
Pravilnik določa vsebino dokumentacije, ki jo vodi zdravnik ob vsaki uporabi krvi, krvnih
pripravkov in zdravil iz krvi, vključno z biotehnološkimi nadomestki za kri, ki jih uporablja za
zdravljenje bolnikov. Dokumentacija vsebuje:
• pisno potrditev oziroma privolitev bolnika v transfuzijo krvi in krvnih pripravkov,
• izvide krvnih skupin,
• izvide drugih opravljenih preiskav,
• dokumentacijo o spremljanju poteka transfuzije krvi in krvnih pripravkov,
• dokumentacijo o uporabi zdravil iz krvi in biotehnoloških nadomestkov za kri.
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Dokumentacija mora omogočiti izsleditev vsakega krvnega pripravka ali zdravila iz krvi
vsakega krvodajalca in vsakega prejemnika krvi, krvnega pripravka ali zdravila iz krvi.
Za vodenje dokumentacije je odgovoren zdravnik, ki bolnika zdravi. Za izvedbo postopkov
vodenja dokumentacije je zadolženo zdravstveno osebje v bolnišnicah.
PRAVILNIK O STROKOVNO MEDICINSKIH POGOJIH ZA ODVZEM KRVI
(UR.L. RS, ŠT. 75/2003; ŠT. 9/2007)
Pravilnik v skladu z evropskimi direktivami določa strokovno-medicinske pogoje ter načine in
postopke ugotavljanja primernosti krvodajalcev za odvzem krvi ter vsebino in obseg
informacij, ki jih mora transfuzijski zavod ali transfuzijski center zagotoviti prihodnjim
krvodajalcem in obseg informacij, ki se od krvodajalcev zahtevajo pred običajnim odvzemom
krvi in z aferezo.
Za ugotavljanje primernosti krvodajalcev je odgovoren zdravnik, usposobljen z znanji na
področju postopkov in meril za izbor krvodajalcev.
Postopke za ugotavljanje primernosti krvodajalcev izvaja medicinsko osebje z opravljenim
podiplomskim izobraževanjem iz transfuzijske medicine pod nadzorom zdravnika; če je
potreben pregled, svetovanje, zavrnitev ali sporočanje izsledkov preiskav krvi krvodajalcu pa
tudi zdravnik.
Pravilnik vsebuje dve prilogi:
• Izjava o poučenosti in pisno soglasje za odvzem krvi,
• Merila sprejemljivosti za krvodajalce polne krvi in komponent krvi .
PRAVILNIK O OBVEZNEM TESTIRANJU KRVI IN KOMPONENT KRVI
(UR.L. RS, ŠT. 100/2002; ŠT. 9/2007)
Obvezno je testiranje vsake odvzete enote krvi in komponente krvi, ki je namenjena za
pripravo in uporabo komponent krvi in zdravil iz krvi. Obvezne so naslednje preiskave in testi:
A) Imunohematološke preiskave za določitev krvnih skupin in ugotavljanje eritrocitnih
protiteles:
• določitev krvne skupine ABO,
• določitev krvne skupine RhD,
• določitev krvne skupine Kell in antigenov krvnoskupinskega sistema Rh (C,c,E,e) ob
prvem in drugem zaporednem testiranju,
• ugotavljanje prisotnosti protiteles proti eritrocitnim antigenom z antiglobulinskim
testom ICT/indirektni Coombsov test).
B) Presejalno testiranje na označevalce okužb:
• z virusom hepatitisa B: Hepatitis B antigen (HBsAg) in HBV DNA,
• z virusom hepatitisa C: protitelesa proti hepatitis C virusu (anti-HCV) in HCV
RNA,
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•
•

z virusom pridobljene imunske pomankljivosti (HIV): protitelesa proti virusu HIV in
Hiv Ag (anti-HIV 1/2/0 in p24Ag) in HIV RNA,
s povzročiteljem sifilisa: protitelesa proti Treponemi pallidum (anti-Treponema
pallidum).

Pri odvzeti krvi za avtologno transfuzijo morajo biti v vsaki enoti opravljene preiskave
označene s krepko pisavo pod točko A in B.
O vsakem nepričakovanem izsledku testiranja ali pozitivnem rezultatu testiranja na
označevalce okužb je potrebno obvestiti krvodajalca, Službo za hemovigilanco in
epidemiološko službo.
Od vsake testirane enote krvi se iz preostanka vzorca po testiranju odvzame in zamrzne
najmanj 1 ml plazme ter shrani v arhivu. Čas shranjevanja zamrznjenih vzorcev plazme je pet
let na temperaturi od -20 do -30 stopinj C.
PRAVILNIK O ZBIRANJU, PRIPRAVI, SHRANJEVANJU, RAZDELJEVANJU IN
PREVOZU KRVI IN KOMPONENT KRVI (UR.L. RS, ŠT. 9/2007)
Pravilnik določa postopke pri zbiranju, pripravi, shranjevanju, razdeljevanju in prevozu krvi in
komponent krvi ter zahteve glede njihove varnosti in kakovosti. V splošnih določbah so
opredeljene posamezne vrste krvnih komponent in postopki za njihovo pridobivanje, pripravo
in shranjevanje. Pravilniku so dodane tri priloge:
• Seznam komponent krvi
• Standardi kakovosti in varnosti krvi in komponent krvi
• Pogoji za shranjevanje in zmrzovanje tekočih komponent krvi
PRAVILNIK O TRANSFUZIJSKIH
TRANSFUZIJI (UR.L. RS, ŠT. 9/2007)

PREISKAVAH

IN

POSTOPKIH

OB

Pravilnik ima dva sklopa. Prvi sklop določa način in postopke pri transfuzijskih preiskavah
drugi sklop pa postopke pri naročanju in dajanju transfuzij bolniku.
Transfuzijske preiskave lahko izvajajo transfuzijski laboratoriji v transfuzijskem zavodu,
transfuzijskem centru ali bolnišnični krvni banki. Laboratoriji, ki opravljajo transfuzijske
preiskave, morajo imeti dovoljenje za delo Ministrstva za zdravje in morajo delovati v skladu
s Pravilnikom o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji za izvajanje preiskav na
področju laboratorijske medicine (Uradni list RS, št. 64/04). Transfuzijski laboratorij mora biti
vključen v mrežo transfuzijske telemedicine v Sloveniji.
Pravilnik predvideva za vso državo enake naročilnice za transfuzijske preiskave, storitve in
pripravke iz krvi. Dokler bolniki ne bodo označeni s črtno kodo s serijskimi številkami,
nalepljenimi na transfuzijsko zapestnico (rdeče barve), bodo imele naročilnice tudi črtne kode
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za označevanje vzorčkov bolnikove krvi za transfuzijske preiskave. Podatki iz celotne
transfuzijske verige naj bi bili vodeni v enotnem transfuzijskem informacijskem sistemu.
Osnovne transfuzijske preiskave so:
• določitev krvne skupine (KS) sistema ABO, RhD in Kell,
• navzkrižni preizkus (NP),
• določitev klinično pomembnih nepričakovanih eritrocitnih protiteles ter njihova
specifikacija.
Vzorec za navzkrižni preizkus sme biti odvzet največ 4 dni pred transfuzijo. Če je bolnik dobil
transfuzijo v zadnjih 30 dnevih (ali gre za nosečnico), sme biti vzorec odvzet največ 24 ur
pred transfuzijo. Kadar bolniki ponavljajoče prejemajo transfuzijo, dnevni vzorec za NP ni
obvezen. Pri teh bolnikih se izvaja presejalno testiranje na klinično pomembna eritrocitna
protitelesa vsakih 72 ur. Vzorec seruma vsakega preiskovanega vzorca, ki je bil uporabljen za
NP ali drugo transfuzijsko preiskavo, se po preiskavi shrani v volumnu vsaj 0.5 ml in hrani pri
-20 stopinj Celzija za obdobje vsaj treh let.
Osnovne imunohematološke preiskave med nosečnostjo in po porodu so: določitev krvne
skupine sistema ABO, RhD, Kell in ICT.
Odčitavanje, interpretacijo, podpisovanje, pošiljanje in shranjevanje izvidov izvaja zdravstveni
delavec, ki je za to ustrezno usposobljen in pooblaščen. Licence za samostojno delo na državni
ravni izdaja Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino.
POSTOPKI OB TRANSFUZIJI
Izvajalec transfuzije (14. člen)
Za naročanje in izvedbo transfuzije je odgovoren bolnikov lečeči zdravnik. Za vse postopke ob
transfuziji mora bolnišnica izdelati pisna navodila.
Dokumentiranje transfuzije (15. člen)
Zdravnik, ki pri zdravljenju uporablja kri, vodi dokumentacijo (Pravilnik, Ur. l. RS št.
70/2003) o vsaki uporabljeni enoti krvi in krvnih pripravkov, vključno z biotehnološkimi
nadomestki za kri.
Varnostni in preventivni ukrepi ob transfuziji (16.člen)
Zdravstveni delavec, ki daje bolniku transfuzijo, je odgovoren za preverjanje bolnikove
identitete in ostale varnostne ukrepe ob transfuziji. Identifikacijo bolnika izvaja tako, da ga
vpraša za ime in priimek ter rojstne podatke, jih nato dodatno preveri na bolnišnični
zapestnici, ki je pripeta na zapestju bolnika v skladu s posebnimi dokumentiranimi postopki.
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Zdravstveni delavec pred pričetkom transfuzije preveri ali je zanjo uporabljen ustrezen
transfuzijski set, ki se po odprtju ne sme uporabljati več kot 6 ur. Preveriti se mora tudi
komponenta krvi, če na njej obstajajo vidne spremembe ali poškodbe.
Nadzor skladnosti med bolnikom in enoto krvi (17. člen)
Nadzor skladnosti med bolnikom in enoto krvi se opravi tako, da se:
• primerjajo podatki o identiteti, ki jih je dal bolnik, s podatki na njegovi dokumentaciji
in na njegovi bolnišnični ali rdeči transfuzijski zapestnici (če obstajata) in s podatki na
laboratorijskem izvidu NP;
• preveri bolnikovo KS, navedeno na originalnem izvidu KS in KS, označeno na etiketi
enote krvi;
• preveri številke (ali presvetli črtne kode s čitalcem) na izvidu NP in na enotah krvi;
• preveri, da enoti krvi ni potekel rok uporabnosti;
• če ima bolnišnica elektronski sistem identifikacije bolnika s črtno kodo ali RFID
sistemom, se preveri črtne kode na izvidu NP, na bolnikovi transfuzijski zapestnici
(rdeče barve) in na komponenti krvi in se jih presvetli s čitalcem črtne kode.
Orientacijska določitev KS ob postelji bolnika (18. člen)
Orientacijska določitev KS ob postelji bolnika (bedside test) je del identifikacije bolnika, ki
preprečuje usodne zamenjave in administrativne napake. Izvaja jo zdravnik ali od njega
pooblaščen usposobljen zdravstveni delavec pod njegovim nadzorom.
Če ima bolnišnica elektronski sistem identifikacije bolnika s črtno kodo ali RFID sistemom ter
označuje bolnike-prejemnike transfuzije s transfuzijsko zapestnico (rdeče barve), na kateri je
nalepljena enaka črtna koda kot na vzorcih za NP in na naročilnicah za kri, orientacijska
določitev bolnikove KS ob naročilu ni potrebna in se komponento krvi lahko transfundira na
podlagi negativnega izvida NP.
Klinični nadzor in hitrost transfuzije (19. člen)
Pred transfuzijo je treba zabeležiti osnovne vitalne znake bolnika v transfuzijski list, kot so
telesna temperatura, tlak, pulz in frekvenca dihanja.
Med transfuzijo komponent krvi je treba bolnika skrbno opazovati. To se še posebej nanaša na
prvih 15 minut transfuzije, v katerih se bolj pogosto pojavijo klinično pomembne reakcije na
transfuzijo krvi in komponent krvi.
Priporočeni so naslednji režimi transfundiranja:
• vsi pripravki se transfundirajo skozi ustrezne filtre,
• koncentrirani eritrociti: transfuzijo je treba začeti najpozneje v 30 minutah po
odvzemu iz hladilnika. Čas transfundiranja ene enote KE je ponavadi okrog dve uri,
izjemoma do štiri ure, če gre za bolnika, ki mu grozi nevarnost volumske
preobremenitve,
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•
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•

•

če gre za neurgentne primere, ki ne krvavijo, se transfundira le eno enoto in ne več
enot krvi hkrati,
za ohlajene komponente krvi mora biti hitrost transfundiranja manjša kot 100
ml/h,
trombociti: transfuzijo je treba začeti v 20 minutah po tem, ko prispejo k postelji
bolnika. Priporočeni čas transfuzije ene terapevtske doze trombocitov je ena ura,
izjemoma do štiri ure, če gre za bolnika, ki mu grozi nevarnost volumske
preobremenitve,
plazma: transfuzijo je treba začeti v 20 minutah po tem, ko prispe enota k postelji
bolnika. Priporočeni čas transfuzije ene enote sveže zamrznjene plazme enega
krvodajalca (ekvivalent 500 ml) je 30 do 120 minut, izjemoma do 4 ure, če gre za
bolnika, ki mu grozi nevarnost volumske preobremenitve.

Dodajanje zdravil ali infuzij v enote krvi in ogrevanje krvi (20. člen)
Komponenti krvi ni dovoljeno dodajati zdravil, raztopin, infuzij ali drugih substanc. Hitra
transfunzija mrzle krvi je lahko nevarna, zato je pri masivnih transfuzijah treba kri segreti na
telesno temperaturo. Vsi pripomočki za ogrevanje morajo biti stalno nadzorovani in validirani,
da je zagotovljeno varno ogrevanje komponente krvi na največ 37 stopinj Celzija.
Učinek in povratna informacija o transfuziji (23. in 24. člen)
Učinkovitost vsake transfuzije je treba pred njo in po njej spremljati z beleženjem parametrov,
ki so določeni v Standardih. Po vsaki opravljeni transfuziji je treba poslati ustrezno obvestilo
transfuzijski službi v bolnišnično krvno banko ali transfuzijski center ali Zavod Republike
Slovenije za transfuzijsko medicino.
Za pošiljanje povratne informacije je odgovoren zdravnik ali od njega pooblaščen usposobljen
zdravstveni delavec, ki je izvedel transfuzijo.
Za prijavljanje neželenih učinkov transfuzije (neželenih reakcij in neželenih dogodkov) je
zadolžen zdravnik.
PRAVILNIK O HEMOVIGILANCI (UR.L. RS, ŠT. 9/2007)
Pravilnik določa način poročanja o neželenih reakcijah in neželenih dogodkih ob transfuziji
krvi in komponent krvi ter ob zbiranju, testiranju, predelavi, shranjevanju in razdeljevanju krvi
in komponent krvi. Opredeljeni so način zbiranja in vrednotenja podatkov o neželenih
reakcijah in neželenih dogodkih ob transfuziji krvi in komponent krvi in način ukrepanja z
namenom upravljanja in zmanjševanja tveganja, povezanega s krvjo. Poleg zdravnikov in
drugih zdravstvenih delavcev lahko prijavijo in poročanjo o neželenih rakcijah tudi
prejemniki, ki ugotovijo kakršnekoli neželene reakcije po transfuziji krvi. Pravilnik vključuje
sedem prilog, ki omogočajo enotno in standardizirano zbiranje podatkov.
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PRAVILNIK O STANDARDIH IN TEHNIČNIH ZAHTEVAH SISTEMA
KAKOVOSTI ZA TRANSFUZIJSKO DEJAVNOST (UR.L. RS, ŠT. 9/2007)
V pravilniku so opredeljeni standardi in tehnične zahteve sistema kakovosti glede osebja,
prostorov, opreme in materialov, dokumentacije, zbiranja, testiranja, shranjevanja,
razdeljevanja in odpoklica krvi in krvnih komponent v transfuzijski dejavnosti. V 7. členu je
opredeljeno usposabljanene zaposlenih. Za osebje mora biti zagotovljeno začetno in nadaljnje
usposabljanje za delo v transfuzijski dejavnosti po programu, ki ga določi Zavod Republike
Slovenije za transfuzijsko medicino. O usposabljanju se vodijo zapisi, v katere se vključuje
tudi ocena usposobljenosti. Usposobljenost osebja, programi usposabljanaja in njihova
učinkovitost se redno preverjajo.
PRAVILNIK O NAČINU IN OBLIKI DOSTOPA DO DOKUMENTACIJE (UR.L. RS,
ŠT. 9/2007)
Pravilnik določa odgovorne osebe in podatke, ki jih mora voditi transfuzijski zavod ali
transfuzijski center ter roke in in vsebino letnih poročil Javni agenciji Republike Slovenije za
zdravila in medicinske pripomočke.
13. PRAVILNIK O VELJAVNOSTI PRIPOROČILA O PRIPRAVI, UPORABI IN
ZAGOTAVLJANJU KAKOVOSTI KOMPONENT KRVI (UR.L. RS, ŠT. 64/2002)
V slovenski jezik prevedena 8. izdaja »Priporočila o pripravi uporabi in zagotavljanju
kakovosti komponent krvi«, ki ga je izdal Svet Evrope, s 1. avgustom 2002 velja kot
nacionalni standard. V priporočilih so smernice in načela za pripravo, uporabo in zagotavljanje
kakovosti komponent krvi, ne zajemajo pa zdravil iz krvi. Služijo lahko za pripravo
standardnih operativnih postopkov (SOP).
14. PRAVILNIK O POSTOPKIH ZBIRANJA, SHRANJEVANJA IN UPORABE
KRVOTVORNIH MATIČNIH CELIC (UR.L. RS, ŠT. 104/2003)
Pravilnik določa postopke zbiranja, shranjevanja in uporabe krvotvornih matičnih celic
(KMC), namenjenih za zdravljenje s presaditvijo. V pravilniku so opredeljeni pojmi: KMC,
avtologna in alogenična presaditev, zbiranje, shranjevanje, prevoz KMC, SOP. Zbiranje KMC
iz kostnega mozga in vse postopke presaditve izvaja Transplantacijski center. Zavod RS za
transfuzijsko medicino izvaja dejavnosti vezane na delovanje registra Slovenija – Donor,
zbiranje, predelavo in shranjevanje vseh pripravkov KMC.
Za vse druge postopke na področju preskrbe s krvjo, ki jih pravilniki ne urejajo, se uporabljajo
Standardi za delo v transfuzijski dejavnosti, ki jih pripravlja Razširjeni strokovni kolegij za
transfuzijsko medicino pri Ministrstvu za zdravje.
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SKLEPNE UGOTOVITVE
V praksi pri postopkih ob transfuziji z zdravnikom sodelujejo medicinske sestre (višja, visoka
strokovna ali univerzitetna izobrazba), ki že med šolanjem pridobijo bazična znanja in
usposobljenost za sodelovanje pri zdravljenju bolnikov. Razmejitev zdravstvene nege (1997)
navaja, da medicinske sestre in zdravstveni tehniki v bazičnem izobraževalnem programu ne
pridobijo znanj, ki bi jim dovoljevala aplikacijo krvi in krvnih pripravkov ter določanje krvne
skupine na ploščici. Dokument v nadaljevanju navaja, da je potrebno za izvajanje omenjenih
postopkov pridobiti dodatna znanja v posebnih izobraževalnih programih. Verificiran program
izobraževanja in usposabljanja medicinskih sester za področje transfuzijske dejavnosti je v
pripravi v obliki nacionalne poklicne kvalifikacije. Trenutno lahko medicinske sestre pridobijo
dodatna znanja in usposobljenost za delo na področju transfuzijske dejavnosti v tečaju iz
transfuzijske medicine, ki ga oranizira Zavod RS za transfuzijsko medicino v Ljubljani.
Za potrebe prakse je v letu 2006 Raširjen strokovni kolegij za zdravstveno nego pri
Ministrstvu za zdravje na pobudo glavnih medicinskih sester Kliničnega centa v Ljubljani
imenoval delovno skupino za pripravo nacionalne smernice »Postopki in posegi zdravstvene
nege v zvezi z ravnanjem s krvjo«. Izhodišče za pripravo smernice predstavljajo Zakon o
preskrbi s krvjo in iz njega izhajajoči pravilniki, ki določajo, da je za vse postopke v zvezi s
transfuzijo odgovoren zdravnik in jih tudi v večini izvaja. Medicinske sestre v teh predpisih
niso omenjene, zapisano pa je, da lahko zdravnik za izvedbo posameznih postopkov v zvezi s
transfuzijo pooblasti ustrezno usposobljenega zdravstvenega delavca, ki postopke izvaja pod
njegovim nadzorom.
Zdravstveni delavec je zelo širok pojem in vključuje poleg zdravnikov in medicinskih sester
(V, VI, VII/I stopnje izobrazbe) tudi zobozdravnike, magistre farmacije, inženirje farmacije,
farmacevtskt tehnike, medicinske biokemike, medicinske mikrobiolge, klinične psihologe,
sanitarne inženirje in tehnike, delovne terapevte, radiološke inženirje, fizioterapevte,
dipl.inž.lababoratorijske biomedicine, višje laboratorijske tehnike, laboratorijske tehnike,
inženirje ortotike in protetike, ustne higienike, zobotehnike (Seznam poklicev v zdravstveni
dejavnosti. Ur. l. RS, št. 82/27.7.2004).
Glede na navedeno bo na pobudo delovne skupine za pripravo nacionalne smernice, RSK za
zdravstveno nego poslal zakonodajalcu pobudo za dopolnitve pravilnikov. Potrebno je
konkretno imenovati oz. določiti katere zdravstvene delavce lahko zdravnik pooblasti za
izvedbo določenih postopkov ob transfuziji in opredeliti vsebino in izvajalce podiplomskega
usposabljanja posameznih poklicnih skupin zdravstvenih delavcev, ki sodelujejo pri
transfuzijskih postopkih.
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ZAKLJUČEK
Zakon in pravilniki z osnovnimi smernicami za izvajanje transfuzijske dejavnosti predstavljajo
osnovo za poenotenje področja preskrbe s krvnimi pripravki v Sloveniji. Natančna navodila za
izvajanje posameznega področja v transfuzijski verigi bodo opisana v nacionalni smernici
»Postopki in posegi zdravstvene nege v zvezi z ravnanjem s krvjo«, ki jih pripravlja RSK za
zdravstveno nego in »Standardih«, ki jih pripravlja RSK za transfuzijsko medicino.
Upoštevanje navedenih predpisov ter nastajajočih nacionalnih smernic in standardov vodi v
varno in učinkovito zdravstveno nego in zdravljenje bolnikov s krvnimi pripravki.
LITERATURA
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•
•
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Priloga 1: Predpisi na področju preskrbe s krvjo.

Priloga 1: Predpisi na področju preskrbe s krvjo.
PREDPISI EVROPSKE SKUPNOSTI
1. DIREKTIVA 2002/98/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 27.
januarja 2003 o določitvi standardov kakovosti in varnosti za zbiranje, preskušanje,
predelavo, shranjevanje in razdeljevanje človeške krvi in komponent krvi ter o
spremembi Direktive 2001/83/ES
2. DIREKTIVA KOMISIJE 2004/33/ES z dne 22. marca 2004 o izvajanju Direktive
2002/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede nekaterih tehničnih zahtev za kri in
komponente krvi
3. Direktiva Komisije 2005/61/ES z dne 30. septembra 2005 o izvajanju Direktive
Evropskega parlamenta in Sveta 2002/98/ES glede zahtev po sledljivosti in obveščanju
o hudih neželenih reakcijah in dogodkih.
4. Direktiva Komisije 2005/62/ES z dne 30. septembra 2005 o izvajanju Direktive
Evropskega parlamenta in Sveta 2002/98/ES glede standardov in specifikacij
Skupnosti v zvezi s sistemom kakovosti za transfuzijske ustanove.
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PREDPISI V SLOVENIJI
Zakon o preskrbi s krvjo /ZPKrv-1/ (Ur.l. RS, št. 104/2006) EVA: 2004-2711-0133 EPA:
0810-IV SOP: 2006-01-4461 Naslov - ang.: Supply of Blood Act. Organ sprejema: Državni
zbor RS. Datum sprejema: 27.09.2006 Datum objave: 09.10.2006 Datum začetka veljavnosti:
24.10.2006
Predpisi, na katere predpis vpliva:
Zakon o preskrbi s krvjo /ZPKrv/ (Ur.l. RS, št. 52/2000, 2/2004) Ne velja od: 24.10.2006.
Podrejeni predpisi:
1. Pravilnik o načinu dela Strokovnega sveta za preskrbo s krvjo, krvnimi pripravki
in zdravili iz krvi (Ur.l. RS, št. 39/2002)
2. Pravilnik o skladiščenju, oddaji, prevozu in odstranjevanju neuporabljene krvi in
krvnih pripravkov (Ur.l. RS, št. 100/2002)
3. Pravilnik o pogojih za organiziranje in izvajanje krvodajalskih akcij (Ur.l. RS, št.
92/2003)
4. Pravilnik o pogojih za pridobivanje lastne krvi, zbiranje posameznih vrst celic in
krvne plazme (Ur.l. RS, št. 118/2003)
5. Pravilnik o vsebini vodene dokumentacije o uporabi krvi, krvnih pripravkov in
zdravil iz krvi, vključno z biotehnološkimi nadomestki za kri (Ur.l. RS, št.
70/2003; št. 9/2007))
6. Pravilnik o strokovno medicinskih pogojih za odvzem krvi (Ur.l. RS, št. 75/2003;
št. 9/2007)
7. Pravilnik o obveznem testiranju krvi in komponent krvi (Ur.l. RS, št. 100/2002; št.
9/2007)
8. Pravilnik o zbiranju, pripravi, shranjevanju, razdeljevanju in prevozu krvi in
komponent krvi (Ur.l. RS, št. 9/2007)
9. Pravilnik o transfuzijskih preiskavah in postopkih ob transfuziji (Ur.l. RS, št.
9/2007)
10. Pravilnik o hemovigilanci (Ur.l. RS, št. 9/2007)
11. Pravilnik o standardih in tehničnih zahtevah sistema kakovosti za transfuzijsko
dejavnost (Ur.l. RS, št. 9/2007)
12. Pravilnik o načinu in obliki dostopa do dokumentacije (Ur.l. RS, št. 9/2007)
Drugi predpisi:
1. Pravilnik o postopkih zbiranja, shranjevanja in uporabe krvotvornih matičnih
celic (Ur.l. RS, št. 104/2003)
2. Pravilnik o veljavnosti Priporočila o pripravi, uporabi in zagotavljanju kakovosti
komponent krvi (Ur.l. RS, št. 64/2002)
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ZDRAVSTVENA NEGA BOLNIKA PRED PRESADITVIJO
KRVOTVORNIH MATIČNIH CELIC IN POSTOPEK PRESADITVE
Jasmina Pidič, Belkisa Burnić
Povzetek
Presaditev krvotvornih matičnih celic poteka v Sloveniji od leta 1989. Do konca leta 2006 je
bilo opravljenih kar 519 presaditev kostnega mozga in/ali perifernih matičnih celic. S
presaditvijo krvotvornih matičnih celic težimo k boljšemu in kakovostnejšemu življenju
bolnika.
Bistveni element zdravstvene nege je preprečevanje in omilitev zapletov pred in po presaditvi,
na katere lahko vpliva dobro in strokovno usposobljena medicinska sestra. Veliko vlogo igra
predvsem psihična priprava bolnika na samo presaditev krvotvornih matičnih celic. Takšna
priprava zahteva od medicinske sestre veliko kompleksnega in strokovnega znanja, ustreznih
delovnih izkušenj in dodatnih usposobljenih znanj, ki so pri procesu izvajanja zdravstvene
nege takega bolnika izrednega pomena. Znanje in strokovnost pomenita usklajenost
zdravstvenega tima, saj sprejema različne vloge ter obenem nudi bolniku veliko čustveno
oporo in trdnost.
Ključne besede: medicinska sestra, bolnik, zdravstvena nega, presaditev
UVOD
Presaditev krvotvornih matičnih celic(PKMC) je način zdravljenja s katerim zamenjamo bolne
krvotvorne matične celice z zdravimi. V zadnjih desetletjih je presaditev krvotvornih matičnih
celic postala eden izmed najuspešnejših načinov zdravljenja, predvsem neozdravljivih
malignih bolezni krvi in krvotvornih organov prirojenih motenj v delovanju imunskega
sistema ter nekaterih rakavih bolezni.
Skrb za drugega kot jedro in osrednja vrednota zdravstvene nege vključuje poleg izvajanja
dobre fizične oskrbe tudi aktivno poslušanje, tolaženje, spoštovanje in poznavanje bolnika kot
posameznika, dotikanje, informiranje za samostojno odločanje, ugotavljanje, da tudi bolnik
sebe najbolje pozna, zaznavanje bolnikovih potreb, zagovarjanje bolnika, podporo pri
informiranjem odločanju in pospeševanje avtonomnosti ter nudenje občutkov varnosti, udobja
in lastne vrednosti (Rankin in Stallings, 1996).
ZDRAVSTVENA NEGA BOLNIKA
Zdravstvena nega bolnika je del celovite zdravstvene oskrbe. Pacienti, ki se pripravljajo na
presaditev kostnega mozga potrebujejo vrsto informacij in znanj o svoji bolezni, posegih in
načinih zdravljenja, ter življenju po presaditvi.
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V proces takega zdravljenja so vključeni vsi člani zdravstvenega tima, pomembno vlogo pa
imajo predvsem medicinske sestre, ki paciente spremljajo od prvega dneva hospitalizacije in
so ob njemu prisotne 24 ur.
Zdravstvena nega bolnika je usmerjena v negovalne probleme, ki se lahko pojavijo pred
presaditvijo in s tem ogrozijo življenje bolnika po presaditvi. Da bi preprečili nastanek le-teh,
je potrebno:
• konstantno opazovanje bolnika
• kontinuirano merjenje vitalnih funkcij,
• nadzor nad elektrolitskim ravnovesjem tekočin,
• opazovanje in merjenje diureze,
• nadzor nad spremembami kože in sluznic,
• nadzor nad stanjem bolnika, ko je bolj izpostavljen možnim infektom zaradi znižanja
nevtrofilnih levkocitov,
• nadzor nad metaboličnimi procesi, ki privedejo do izgube apetita,
• pravilna aplikacija terapije,
• spremljanje delovanja citostatske terapije, ki povzroča slabost in bruhanje,
• spremenjen ritem defekacije, ki se kaže z diarejo,
• opazovanje bolnika, ko izraža neverbalno neugodje zaradi bolečine,
• pogovor z bolnikom,
• spremljanje in nadzor nad možnostjo poškodb ali vnetja ob izvajanju oskrbe
vstavljenega centralnega venskega katetra,
• spremljanje bolnika z psihološkega vidika, ko so izražena spremenjena čustva, strah
pred življenjem po transplantaciji,
• spremenjena telesna podoba,
• izčrpanost, zaradi katere bolnik nima dovolj psihične in fizične energije, da bi opravljal
vsakodnevne aktivnosti.
Te intervencije in zbrane podatke, medicinska sestra sprotno vpisuje v negovalno
dokumentacijo in jih na podlagi postavljenih ciljev sprotno evalvira.
TEMELJNE ŽIVLJENJSKE AKTIVNOSTI IN NALOGE MEDICINSKE SESTRE
PRI REŠEVANJU NASTALIH PROBLEMOV PRI BOLNIKU
Dihanje
Zaradi aplikacije različne terapije in kot zaplet pri uvajanju centralnega venskega katetra se
lahko pojavijo motnje dihanja, respiratorne okužbe in oteženo dihanje.
Naloge edicinske sestre:
• spremljanje vitalnih funkcij,
• merjenje bilance tekočin,
• vsakodnevno tehtanje.
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Prehranjevanje in pitje
Poškodba ustne sluznice, slabost, bruhanje, spremenjen vonj in okus hrane, pomanjkanje
apetita, bolečine pri požiranju se pojavijo predvsem, zaradi aplikacije citostatske terapije in
obsevanja celotnega telesa pred presaditvijo krvotvornih matičnih celic. To posledično vodi v
podhranjenost bolnika, zato mora medicinska sestra zagotoviti:
• termično obdelano hrano (prekuhana, prepečena), brez surovega sadja in zelenjave, da
preprečimo vnos bakterij v telo,
• pogovor z dietetikom in izbira hrane po želji, v okviru njegove diete,
• spodbujanje k jedi,,
• hrano lahko prinesejo svojci, seveda mora biti termično obdelana,
• kompletna paranteralna prehrana, po naročilu zdravnika.
Izločanje
Kot stranski učinek citostatske terapije in obsevanja telesa se v večini primerov pojavi slabost,
bruhanje, driska, potenje, zvišana telesna temperatura, kar lahko vodi v izsušitev.
Naloge medicinske sestre:
• opazovanje in nadzor vitalnih funkcij,
• spremljanje bilance in nadomeščanje tekočin,
• apliciranje antiemetikov po naročilu zdravnika,
• skrb za čisto ustno sluznico ( izpiranje ustne votline večkrat na dan; tantum verde,
hexoral, 0,1% klorhexidinijev dikloglunat, žajbljev čaj),
• beleženje frekvence odvajanja, opazovanje količine in izgleda, bolečine pri defekaciji,
• poostrena anogenitalna nega.

Gibanje in ustrezna lega
Moteno in omejeno gibanje zaradi fizične oslabelosti, bolečin, slabega počutja, prisotnosti
centralnega venskega katetra, prostorske omejitve (bolniška soba), depresije.
Naloge MS:
• pogovor in spodbujanje k gibanju,
• pomoč pri izvajanju osebne higiene,
• pomoč pri vstajanju in hoji,
• obračanje in ustrezna lega nepokretnih (preprečevanje razjed zaradi pritiska),
• fizioterapija po naročilu zdravnika.

http://www.zdravstvena.info
Spanje in počitek
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Zaradi fizične oslabelosti organizma, aplikacije terapije, izvajanja različnih medicinskotehničnih posegov, bolnik večino časa prespi. Lahko pa se pojavijo tudi motnje spanja.

Naloge medicinske sestre:
• pogovor in svetovanje (zaposlitev preko dneva: branje, gledanje TV, kvačkanje itd.),
• uspavala po naročilu zdravnika.

Ohranjanje normalne telesne temperature
Povišana telesna temperatura se običajno pojavi zaradi aplikacije različne antibiotične in
citostatske terapije, aplikacije krvnih pripravkov, lahko pa je tudi znak bakterijske okužbe, če
ne pade sama od sebe.
Naloge medicinske sestre:
• opazovanje in merjenje vitalnih funkcij, predvsem temperature,
• opazovanje in aseptična preveza centralnega katetra( povišana telesna temperatura
zaradi kateterske okužbe),
• odvzem krvi za hemokulturo, pri temperaturu nad 38ºC,
• odvzem nadzornih kužnin (brisi za bakteriološko preiskavo),
• aplikacija antipiretikov po naročilu zdravnika,
• osvežitev telesa (tuširanje, posteljna kopel),
• sveže osebno in posteljno perilo.

Izogibanje nevarnostim v okolju
Zaradi okrnjenega imunskega odziva so okužbe med najpogostejšimi nevarnostmi.
Medicinska sestra zagotovi:
• ustrezno pacientovo okolje (omejitev obiskov),
• osebna higiena (tuširanje, menjava osebnega in posteljnega perila vsak dan, po potrebi
tudi večkrat, ustrezna ustna nega),
• pravilno izvajanje diagnostično- terapevtskih posegov (sterilnost),
• ustrezna sterilna prehrana,
• redna in pravilna oskrba centralnega venskega katetra (aseptična oskrba 3x na teden)
• zdravstvena vzgoja pacienta in svojcev.
Komunikacija
Komunikacija med pacientom, njegovimi svojci in medicinsko sestro, v obdobju pred
transplantacijo, je zelo pomembna. Bolnik je lahko zaprt vase, prestrašen ali zelo zgovoren in
postavlja veliko vprašanj. Medicinska sestra mora biti sposobna pokazati empatijo, sprejemati
pacientove stiske, spodbujati ga, da izraža svoja čustva, ga poslušati, dati odgovore na številna
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vprašanja. Iskren in partnerski odnos med medicinsko sestro in pacientom je temelj za
kakovostno zdravstveno nego.

KRVOTVORNE MATIČNE CELICE IN VRSTE PRESADITVE
Pri avtologni PKMC se v določenem obdobju zdravljenja presadijo bolnikove lastne celice, ki
so jih prehodno zbrali s posebnim postopkom (citafereza) in nato zamrznili v tekočem dušiku,
medtem, ko so pri alogenični sorodni PKMC dajalci največkrat najbližji sorodniki (sestre,
bratje). Pri alogenični nesorodni PKMC se dajalec poišče v mednarodnih registrih
prostovoljnih dajalcev kostnega mozga.
POSTOPEK PRESADITVE KRVOTVORNIH MATIČNIH CELIC
Odvzete krvotvorne matične celice (KMC) se aplicirajo kot transfuzija krvi, na oddelku v
bolniški sobi.
Avtologna PKMC
Med postopkom avtologne (PKMC) je prisotna ekipa iz Zavoda za transfuzijsko medicino, ki
jo sestavlja zdravnik in dve diplomirani/višji medicinski sestri, ter lečeči zravnik, diplomirana
medicinska sestra, ter sobna medicinska sestra (zdravstveni tehnik), ki je pri bolniku prisotna
24 ur.
Z Zavoda za transfuzijsko medicino nam javijo točno uro prihoda ekipe. Med tem časom se
ustrezno pripravi bolnika in pripomočke potrebne za presaditev. Bolniku se vstavi dovolj
veliko, dobro pretočno kanilo, največkrat v komolčno veno. Odtaljene KMC nikoli ne
infundiramo na centralni venski kateter, zaradi morebitnih zapletov, kot je zastoj srca.
Pripravimo najmanj 6 litrov 0,9% fiziološke raztopine, ki se uporabi za odtajanje KMC. Pol
ure pred najavljenim prihodom ekipe, se pacientu intravenozno aplicira predmedikacijo po
zdravnikovem pisnem naročilu. Na kanilo se priključi posebni sistem za točenje KMC. To je
dvopretočni sistem s posebnim filtrom, ki ima širše membrane, skozi katere lažje prehajajo
odtaljene celice. Po drugem delu sistema se dovaja fiziološko raztopino s pomočjo katere na
koncu izperemo sistem in s tem omogočimo, da bolnik dobi vse celice.
Med infuzijo KMC je bolnik ves čas priključen na monitor, preko katerega spremljamo vitalne
znake. Nadlaket, kjer poteka infuzija segrevamo s pomočjo toplih, ogretih brisač, zaradi
krčenja žil in prijetnejšega občutka. Cel postopek presaditve poteka dokaj hitro (10-15 minut,
odvisno od količine zbranih KMC).
Med posegom in še 24 ur po njem je pacient življenjsko ogrožen. Pojavi se lahko zvišana
telesna temperatura z mrzlico, nastopijo bolečine v prsih, mišična okorelost, slabost in
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bruhanje, dispnea, kratka sapa, občutek tesnobe in polnosti v grlu, draženje na kašelj. Po
naročilu zdravnika lahko za kratek čas prekinemo ali upočasnimo apliciranje. Vitalne funkcije
se merijo na 15 minut, vodimo urno diurezo. Količina zbranih KMC, ki smo jih infundirali
bolniku se zabeležijo v temperaturni list bolnika.

Alogenična PKMC
Pri alogenični presaditvi se aplikacija oz. infundiranje KMC sorodnega ali nesorodnega
dajalca KMC razlikuje ođ avtologne PKMC. Ob infundiranju, ki v tem primeru lahko poteka
preko centralnega venskega dovoda, je prisotna samo ekipa Kliničnega oddelka za
hematologijo. Sestavljajo jo sobna medicinska sestra ali zdravstveni tehnik, timska medicinska
sestra in sobni zdravnik. Pred samo aplikacijo KMC bolnik dobi potrebno premedikacijo,
njegove vitalne znake spremljamo preko monitorja. Infundiranje KMC lahko traja dalj časa,
odvisno je.od količine koncentrata KMC.Možnost pojava reakcije na koncentrat KMC je tu
večja. Bolnika se po infuziji še 24 ur kontinuirano spremlja s pogostim merjenjem vitalnih
znakov na monitorju in opazovanjem bolnika.
ZAKLJUČEK
Obdobje zdravljenja in priprava na presaditev krvotvornih matičnih celic predstavlja tako za
pacienta, kot tudi za medicinsko sestro težko psihično obremenitev. Priprave lahko trajajo tudi
po več mesecev. V tem času se bolnik spopada z različnimi težavami, bodisi sam s sabo,
svojega sprejemanja bolezni in zdravljenja, omejitve glede osebne higiene, omejitve obiskov.
Vse to lahko vpliva na bolnikovo psihično počutje. Veliko vlogo pri tem ima prav medicinska
sestra, ki mora biti pripravljena na pacientov izbruh jeze, žalosti, depresije in se temu tudi
pravilno odzvati. Kljub maloštevilni kadrovski zasedbi na oddelku ter vsem ostalem delu, ki
ga je potrebno opraviti v času izmene, je le 10 minut več kot dovolj da določenega pacienta
potolažimo in spravimo v dobro voljo. Nasmeh, lepa beseda, dotik roke, pacientu lahko veliko
pomeni.
Večina pacientov, ki so že imeli presaditev krvotvornih matičnih celic, pravi, da dan
presaditve zanje predstavlja novo rojstvo, nov začetek.
Na koncu vedno ostane upanje.
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PRESADITEV KRVOTVORNIH MATIČNIH CELIC PRI
ODRASLEM
Irena Katja Škoda
Povzetek
Presaditev krvotvornih matičnih celic je relativno nova metoda zdravljenja, ki se uporablja za
zdravljenje bolezni, ki so nekoč veljale za neozdravljive.
Zdravstvena nega bolnikov po presaditvi krvotvornih matičnih celic je logično nadaljevanje
zdravstvene nege pred presaditvijo. Obe sta enako pomembni in v obe je vključena tudi
zdravstvena vzgoja. Eno izmed osnovnih načel za vse udeležene pri izvajanju zdravstvene
nege bolnikov, ki se zdravijo s presaditvijo krvotvornih matičnih celic, je zavedanje
pomembnosti izvajanja preventivnih ukrepov, saj s tem zmanjšamo možnost okužb. Ob
pojavu zapletov je le- te treba prepoznati in pravilno ukrepati, kar zahteva veliko strokovnega
znanja in poznavanja sodobne zdravstvene nege. Posledično se tako skrajša čas bivanja v
bolnišnici in pripomore k boljšim rezultatom zdravljenja.
Ključne besede : presaditev, bolnik, zdravstvena nega
UVOD
Presaditev krvotvornih matičnih celic je zahteven postopek tako za osebje, kot tudi za bolnika
in njegovo družino. Kljub vsem težavam pa je življenje po presaditvi za marsikaterega bolnika
kakovostnejše in dragocenejše.
Ideje o presajanju tkiv so se pojavile že v davnini, danes pa je presaditev postala ena od
rutinskih metod zdravljenja v primerih, kjer so drugi načini zdravljenja neučinkoviti ali
bistveno manj uspešni.
PRESADITEV KRVOTVORNIH MATIČNIH CELIC
S presaditvijo krvotvornih matičnih celic nadomestimo obolele krvotvorne matične celice z
zdravimi celicami in s tem vzpostavimo zdravo hematopoezo. Krvotvorne matične celice
lahko dobimo s punkcijo kostnega mozga ali s posebnim postopkom – citaferezo iz periferne
krvi. Ker lahko s pomočjo dejavnikov (rastni faktorji), ki spodbujajo rast in zorenje
krvotvornih matičnih celic, zberemo zadostno količino teh celic tudi iz periferne krvi in ne
samo iz kostnega mozga, danes govorimo raje o presajanju krvotvornih matičnih celic in ne
samo o presajanju kostnega mozga (Pretnar, 1998). Najnovejši postopek zbiranja matičnih
celic pa je zbiranje matičnih celic iz placentarne krvi po rojstvu novorojenčka.
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Danes sta znana dva načina in sicer avtologna in alogenična. O avtologni presaditvi govorimo
v primeru, ko bolniku presadimo njegove lastne krvotvorne matične celice, ki smo jih odvzeli
v remisiji bolezni. Ta način presaditve izvajamo pri bolnikih do 65. leta starosti. Alogenična
presaditev je lahko sorodna ali nesorodna. Pri alogenični sorodni presaditvi je dajalec
sorodnik, ki je z bolnikom popolnoma skladen po tkivnih antigenih sistema HLA, presaditev
se izvaja pri bolnikih do 55. leta starosti. Pri alogenični nesorodni presaditvi krvotvornih
matičnih celic, pa je dajalec nesorodna oseba, ki pa je prav tako popolnoma skladna v tkivnih
antigenih sistema HLA. Dajalca se poišče po mednarodnih računalniško vodenih seznamih
prostovoljnih dajalcev kostnega mozga. Tudi Slovenija je s svojim registrom Slovenija donor
vključena v mednarodno mrežo. Nesorodne presaditve za slovenske bolnike je izvajal do
setembra 2002 transplantacijski center v Londonu. Od takrat naprej nesorodne PKMC za naše
bolnike izvajamo na Kliničnem oddelku za hematologijo v KC Ljubljana.
PKMC je pri nas relativno nova metoda zdravljenja, saj je bila prva PKMC narejena 1989 leta.
Od takrat pa do konca leta 2006 smo na Kliničnem oddelku za hematologijo izvedli 519
PKMC. Samo v letu 2006 je bilo skupno narejenih 85 presaditev. Na KO za hematologijo je
bilo narejenih 80 presaditev: avtolognih 64, alogeničnih 16, od tega je bilo 7 nesorodnih. 5
presaditev je bilo narejenih na SPS Pediatrična klinika Služba za onkologijo in hematologijo.
ZDRAVSTVENA NEGA BOLNIKA PRED IN PO PRESADITVI KMC
Zdravstvena nega in zdravstvena vzgoja pred presaditvijo in predvsem po presaditvi
krvotvornih matičnih celic sta sestavni del oskrbe bolnika ter pomembna faktorja pri
okrevanju bolnika. V proces zdravstvene vzgoje naj bi bili vključeni vsi bolniki s presajenimi
krvotvornimi matičnimi celicami in njihovi svojci. Pomembno je, da je zdravstvena vzgoja
prilagojena zdravstvenemu stanju in tudi razumevanju bolnika in/oziroma svojca, zato je za
boljšo kakovost življenja bolnikov po presaditvi potrebna individualna obravnava.
Bolnik je nastanjen v enoposteljni sobi v Enoti za presaditev kostnega mozga, kjer je poostren
higienski režim. Soba ima lastno kopalnico in sanitarije, v njej pa je le najnujnejša oprema, ki
jo je lahko čistiti in razkuževati. Medicinske sestre v sobe vstopajo iz predprostora, kjer si
umijejo roke, nadenejo masko in kapo ter si nato razkužijo še roke.
Glede na postopek, ki ga bodo opravile v sobi, si po potrebi dodatno nadenejo še predpasnik
za enkratno uporabo. V sobe se vstopa čim manjkrat, zato vse postopke zdravstvene nege in
medicinsko-tehnične posege načrtujejo ter si pred vstopom v sobo vse pripravijo. Če je le
možno, se bolnika v času aplazije ne vozi na preiskave, temveč se opravijo v sobi. Obiski pri
bolniku so dovoljeni, vendar omejeni na eno osebo in to le za kratek čas.
Bolnika konstantno opazujejo, vitalne znake se meri na 4 ure, bilanco tekočine na 8 ur, če
zdravnik ne naroči drugače. Po programu se rutinsko odvzame kri za različne preiskave.
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Bolnik poleg ostalih zdravil prejema nadomestno zdravljenje s krvjo in krvnimi pripravki, ki
morajo biti obsevani, da se uničijo limfociti, ki lahko povzročijo zavrnitveno reakcijo. Nujna
zdravila pri alogenični presaditvi, so tudi imunosupresivna sredstva, s katerimi se skuša
preprečiti zavrnitveno reakcijo, vendar se z njimi še dodatno zmanjša bolnikovo odpornost.
Kot preventivo pred okužbo v gastrointestinalnem traktu dobiva bolnik kinolon ciprofloksacin
in antimikotik flukonazol ter ima poseben režim prehrane (Pretnar, 1998). Obdobje hude
nevtropenije, ki traja tri do štiri tedne po presaditvi se lahko skrajša z dajanjem citokinov, ki
pospešijo obnavljanje nevtrofilnih granulocitov. Ob okužbi bolnik prejema antibiotično in
antimikotično terapijo. Pri alogenični presaditvi se lahko v tem času pojavi akutna GVHD, ki
je posledica aktivacije dajalčevih limfocitov v presadku (Pretnar, 1998).
Po presaditvi krvotvornih matičnih celic lahko pride do oslabljene fizične sposobnosti zaradi
splošne oslabelosti, prostorske omejitve na sobo in pojava depresije. Dodatno gibanje ovira
tudi centralni venski kateter, infuzijsko stojalo in pojav bolečin. Ker je po presaditvi za
vzdrževanje tekočinskega ravnovesja in celostne prehrane, nadomestno zdravljenje s
transfuzijami krvi in krvnih pripravkov ter zdravljenje z antibiotiki in antimikotiki centralni
venski kateter, kar nekaj časa edina možnost centralni venski kateter, je zelo pomembna
natančna, kontinuirana, skrbna in pravilna nega le tega. Odvisna je od materiala, ki ga
izberemo individualno in prilagajamo sproti.
Zaradi spremenjenega imunskega odziva so bolniki po presaditvi zelo dovzetni za okužbe, ki
jih povzročajo mikrobi iz okolja kakor tudi njihovi lastni. Bolnikovo življenje je ogroženo.
Možnost nastanka različnih zapletov zaradi okužb poskušamo zmanjšati. Opazovanje in
pravilno ukrepanje ob zapletih je del zdravstvene nege. Poleg okužb je resen zaplet po
presaditvi tudi krvavitev. Nastane lahko, ker je kostni mozeg poškodovan zaradi kemoterapije
in obsevanj, podaljšana je regeneracija kostnega mozga in ker odpove presadek. Prvi znak
okužbe je običajno povišana telesna temperatura. Osebno higieno bolnik, če je le mogoče,
opravlja sam. Če je preslaboten, mu pri tej aktivnosti pomaga medicinska sestra oziroma jo
izvede namesto njega. Bolnika pouči o osnovnih zahtevah osebne higiene in mu pove, da že s
tem zmanjša možnost okužb. Tudi pri bolnikih je osnovna zahteva redno, pravilno umivanje in
razkuževanje rok. Zaradi stranskih učinkov kemoterapije je moteno prehranjevanje, ki se kaže
s spremembami na sluznici ust (stomatitis), bolečinami pri žvečenju, odsotnostjo pravega
okusa, vonja in s tem tudi apetita ter pojavom slabosti in bruhanja. Vse to vodi v slabo
prehranjenost bolnika. Zaradi možnosti okužbe preko poškodovanega prebavnega trakta vso
hrano, ki jo ponudimo bolniku, še dodatno steriliziramo v mikrovalovni pečici.
Driska se lahko pojavi kot stranski učinek citostatske terapije in obsevanj, zaradi antibiotične
terapije, okužbe, lahko pa je znak akutne GVHD. Povečani frekvenci odvajanja je ponavadi
pridružena tudi bolečina v trebuhu, nujnost odvajanja ter glasni in močnejši črevesni zvoki.
Ker je analni predel ob driski nadražen, bolnika medicinska sestra pouči o poostreni
anogenitalni negi oz. jo izvaja ona, če bolnik to ni zmožen sam.
Komunikacija z bolnikom in sprejemanje bolnika takšnega kot je, je ena od pomembnih nalog
medicinske sestre ob vsakodnevnem rutinskem delu. Bolniki so po presaditvi zelo občutljivi in
dovzetni za naša stališča in naš odnos do njega. Lahko se umakne, pokaže odpor, nezaupanje
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in sovraštvo, s tem pa si onemogočimo komunikacijo. Zapade lahko v depresijo. S tem izgubi
kontrolo nad telesom in s tem samospoštovanje. Postane odklonilen do svojcev in dostikrat
tudi do osebja. Lahko je žalosten ali pa jezen na ves svet, noče se pogledati v ogledalo, polaga
manj pozornosti na zunanji izgled in se skriva v prevelikih oblačilih ali pod rjuho. Medicinska
sestra bolnika vzpodbuja, da naj govori o svojih čustvih, izrazi svoje občutke sprejemanja, mu
zagotovi oz. razloži, da so te spremembe začasne, in da njegov čustveni odziv ni nič
nenavadnega.
Bolnika je lahko tudi strah. Lahko ima slabe izkušnje. Boji se smrti, strah ga je tega, kako se
bo spopadel s problemi, kako bo, ko bo prišel domov, kakšne bodo reakcije svojcev in
znancev. Kako se bo odzval na vse strahove, je odvisno od njegove osebnosti, sledi mu
razumevanje presaditve, kako sprejema svojo bolezen sam in njegovi najbližji, veliko pa je
odvisno tudi od negovalnega osebja.
Pozno obdobje po presaditvi traja od treh mesecev do treh let po presaditvi. Čeprav so po
odpustu iz bolnišnice najhujše težave že mimo, pa traja do popolne normalizacije bolnikovega
stanja več mesecev, včasih pa tudi več let. Bolnik je v tem obdobju doma, vendar je še vedno
izpostavljen številnim možnim zapletom, ki jih mora prepoznati in o njih čim prej obvestiti
zdravnika.
O življenju po presaditvi se z bolnikom pred odhodom domov pogovorita zdravnik in
medicinska sestra. Opozorita ga na probleme in zaplete, ki se lahko pojavijo. Bolnik dobi ob
sprejemu za presaditev brošuro, v kateri so zbrane informacije za življenje po odpustu. Namen
le-te ni samo posredovati bolnikom in svojcem odgovore na različna vprašanja, temveč
olajšati pogovor med njimi in zdravstvenim osebjem že v času bivanja v bolnišnici. Po vrnitvi
domov informacije bolnikom omogočajo lažje razumevanje trenutnega stanja in
komuniciranje z zdravstvenim osebjem ob obiskih v ambulanti.
Poleg težav, kot so kašelj in vročina, ki sta znak okužbe, pojav sprememb na koži in sluznicah,
pojav sprememb prebave, pojav motenj pri uriniranju in nevšečnosti pri jemanju zdravil, se v
tem času lahko pojavi tudi kronična GVHD.
Bolnik tudi v tem času včasih še potrebuje transfuzije krvi in krvnih pripravkov ter infuzije
drugih zdravil. Počasi se ponovno vključuje v vsakdanje življenje, vendar še obstajajo
določene omejitve.
ZAKLJUČEK
V Sloveniji izvajamo presaditev krvotvornih matičnih celic izključno samo kot bolnišnično
zdravljenje. Bolnik je hospitaliziran približno 4 – 6 tednov, sicer v navadnih enoposteljnih
sobah in ne tako kot v tujini, kjer uporabljajo sterilne šotore ali sobe z nadtlakom in hepa filtri.
Prednost takšne hospitalizacije je, da je s tem olajšano izvajanje zdravstvene nege, z bolnikom
imamo lahko direkten stik in boljšo komunikacijo ter tako preprečujemo hujše psihične težave,
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ki jih pri naših bolnikih skoraj ni. Kljub temu, da nimamo optimalnih možnosti za izvedbo
presaditev krvotvornih matičnih celic, so rezultati po uspešnosti primerljivi z evropskimi.
Nov trend, ki pa je šele v »povojih« je, da se presaditev KMC izvaja kot ambulantna
dejavnost. Bolniki so nastanjeni v hotelu blizu bolnišnice v primerno prirejenih sobah, dnevno
jih obišče medicinska sestra ali pa se bolniki javijo v bolnišnico na pregled. Do hospitalizacije
pride samo pri pojavu težjih sprememb.
Eno izmed osnovnih prizadevanj zdravstvene nege hematoloških bolnikov je, da se zavedamo
in tudi izvajamo preventivne ukrepe, saj s tem zmanjšamo možnost okužb ter posledično čas
bivanja v bolnišnici in pripomoremo k boljšim rezultatom zdravljenja.
Tudi pri bolnikih s krvnimi obolenji, ki se zdravijo s presaditvijo krvotvornih matičnih celic je
cilj zdravstvene nege povrnitev zdravja in preprečitev oziroma omilitev zapletov zdravljenja.
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PRESADITEV KRVOTVORNIH MATIČNIH CELIC PRI OTROKU
Marjanca Rožič
Povzetek
Presaditev krvotvornih matičnih celic je eden od sodobnih načinov zdravljenja pri nekaterih
hematoloških, onkoloških in presnovnih obolenjih, pri katerih klasični način zdravljenja ne da
zadovoljivih rezultatov. Presaditev krvotvornih matičnih celic je zahteven način zdravljenja,
tako za otroka njegove starše in zdravstveno osebje. Pomembna je celostna obravnava otroka
in njegove družine.
Ključne besede: presaditev krvotvornih matičnih celic, otroci, zdravstvena nega
UVOD
Zdravljenje in zdravstveno nego bolnika opredeljujejo problemi, ki nastjajo pred, med in po
presaditvi krvotvornih matičnih celic. Presaditev kostnega mozga je intravenska infuzija
krvotvornih matičnih celic (KMC) bolniku, s katero želimo ponovno vzpostaviti normalno
delovanje okvarjenega kostnega mozga (1). Pripravek KMC je tekoč in je podoben krvnemu
pripravku. Bolniku steče v veno podobno kot transfuzija drugih krvnih pripravkov. Pred
presaditvijo se kostni mozeg bolnika uniči s tako imenovano mieloablativno terapijo, ki je
običajno kombinacija več citostatikov v visokih odmerkih. Običajno vzporedno poteka
obsevanje celega telesa, ki dokončno okvari bolnikov kostni mozeg. Po mieloablativnem
zdravljenju in transplantaciji krvotvornih matičnih celic, sledi obdobje aplazije. To obdobje
traja nekaj tednov, dokler se ne vzpostavi normalna funkcija nastajanja krvnih celic.
Pri aplastični anemiji je kostni mozeg okvarjen v osnovi, v tem primeru se ga zamenja z
zdravim, če ima bolnik ustreznega dajalca.
AVTOLOGNA IN ALOGENIČNA PRESADITEV KMC
Pri avtologni presaditvi je dajalec kostnega mozga bolnik sam. Bolniku se odvzeme KMC v
obdobju remisije, ko v bolnikovem kostnem mozgu ni malignih celic. Odvzet pripravek KMC
se ustrezno shrani in ponovno vrne po mieloablativnem zdravljenju. Prednost take presaditve
je, da ne pride do zavrnitvene reakcije, slabost pa je, da so v odvzetih KMC lahko tudi maligne
celice.
Pri alogenični presaditvi bolnik dobi KMC od darovalca. Med bolnikom in darovalcem mora
biti ustrezna tkivna skladnost, da ne pride do zavrnitvene reakcije. Idealni dajalec je genetsko
identičen enojajčni dvojček. Drugače je najbolj idealen HLA identičen sorojenec. Če bolnik
nima ustreznega sorodnega dajalca, se išče nesorodnega identičnega dajalca v svetovnem
registru dajalcev kostnega mozga.
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KMC pridobivajo na več načinov. Klasičen odvzem KMC je z igelno aspiracijo kostnega
mozga. Drugi način je zbiranje KMC iz periferne krvi, po predhodni stimulaciji kostnega
mozga s citokini. Pri otrocih – dajalcih KMC je gre glede dajanja teh zdravil je več zadržkov
etične in tehnične narave. Odvzem celic, pri otrocih lažjih od 25 kilogramov je težaven.
Možni vir KMC je tudi popkovna kri, ki se odvzame po koncu poroda.
ZAPLETI PO PRESADITVI KMC
Zapleti, ki ogrožajo otroka po presaditvi so številni. Že sama mega terapija pred presaditvijo
lahko prizadene številne organe. Dolgotrajna aplazija med samim postopkom ogroža bolnika.
Aplazija je v tem obdobju glavni vzrok obolevnosti in umrljivosti. Otroka ogrožajo bakterijski,
glivični in virusni povzročitelji okužb. Drugi hujši zaplet v zgodnji fazi je jetrna venookluzivna bolezen, trombotična mikroangijopatija in hemolitično-uremični sindrom.
Najpomembnejši zaplet je bolezen presadka proti gostitelju (GVDH). Ta akutni zaplet lahko
preide v kroničnega.
Z večanjem števila presaditev krvotvornih matičnih celic, se širi poznavanje poznih posledic
zdravljenja, ki so posledica osnovne bolezni, zaradi katere je bila presaditev opravljena, ali pa
same presaditve. Prizadeti so lahko številni organski sistemi. Najpogostejši zaplet je nastanek
katarakte. Pojavijo se spremembe na ožilju oči, keratokonjuvitis itd. Pogoste so spremembe na
pljučih. Na gibalih se pojavi osteoporoza. Okvare na jetrih so lahko posledica uporabe
nekaterih zdravil, ali pa kronične GVHD. Prizadeto je lahko srce, tako miokard kot perikard.
Prav tako je lahko prizadeta funkcija ledvic.
Pri otrocih po presaditvi je pomembno sledenje funkcij žlez z notranjim izločanjem in
ustrezno nadomestno zdravljenje.
Pri populaciji bolnikov po presaditvi krvotvornih matičnih celic je večja možnost nastanka
sekundarnega nastanka malignih obolenj, kot v ostali populaciji, zato je potrebno tudi temu
problemu posvetiti veliko pozornosti (1, 5).
ZDRAVSTVENA NEGA
Naloge medicinske sestre v pediatriji so odvisne od otrokove bolezni, njegove starosti in
njegove razvojne stopnje.
Te naloge se spreminjajo in dobivajo nove dimenzije. Ob negovalnih in drugih dejavnostih, ki
so že tradicionalno temeljna opravila in zahtevajo temeljna znanja, je vedno več nalog iz
področja izobraževanja, psihološke podpore otroku in staršem, svetovalnega dela (7).
Poučenost staršev in otroka o bolezni in zdravljenju odpravi številne strahove in skrbi.
Pomembno je sodelovanje z vsemi zdravstvenimi delavci in sodelavci.
Pri delu z bolnikom sta enako pomembna ustrezna strokovna obravnava, kot primeren čustven
odnos. Ta odnos daje bolniku zaupanje do zdravljenja in mu poveča samozavest.
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Eden od najpomembnejših elementov odnosa z bolnikom in njegovimi svojci je komunikacija.
To je dajanje in sprejemanje sporočil. Komunikacija odraža naša znanja, stališča, čustva in
razmišljanja. V preteklosti so otroku navadno prikrili resnico o bolezni. S prikrivanjem starši
ne morejo zaščititi otroka. Otrok čuti, da je nekaj narobe, počuti se slabo, izpostavljen je
bolečim posegom, obenem pa čuti strah in bojazen staršev, sorojencev in prijateljev.
Odkrit pogovor z otrokom zmanjša njegovo negotovost, strah in občutek krivde. Odkritost
prispeva k boljšemu sodelovanju otroka v procesu zdravljenja in zdravstvene nege.
Zdravstveno nego otroka delimo v tri obdobja, prav tako delimo postopke zdravstvene nege
pred, med in po presaditvi (2, 3, 6).
Postopki zdravstvene nege pred presaditvijo: (- dnevi)
• pogovor z otrokom in starši,
• priprava prostora, izolacija, zaščita otroka, staršev in osebja,
• dekontaminacija kože, GIT(zdravstvena nega kože in sluznic,dajanje antibiotikov in
drugih zdravil, ki se ne resorbirajo),
• prehrana,
• zdravstvena nega centralnih venskih pristopov,
• priprava in aplikacija citostatikov po protokolu,
• merjenje vitalnih funkcij,
• dajanje krvnih preparatov, ki so vsi filtrirani in obsevani.
• odvzem mikrobioloških kultur po protokolu.
Postopki zdravstvene nege med presaditvijo: (0 dan)
• osnovni postopki zdravstvene nege,
• monitoring vitalnih funkcij,
• zdravstvena nega centralnega venskega pristopa,
• vstavitev perifernega pristopa za infuzijo krvotvornih matičnih celic (če so bile
zamrznjene tudi segrevanje okončine),
• dajanje zdravil za preprečevanje stranskih učinkov infuzije krvotvornih matičnih celic,
• infuzija krvotvornih matičnih celic.
Postopki zdravstvene nege po presaditvi: (+ dnevi)
• osnovni postopki zdravstvene nege, izolacija, posebna prehrana,
• ob povišani temperaturi, odvzem mikrobioloških kultur in dajanje antibiotikov po
protokolu,
• parenteralna prehrana,
• preprečevanje bolečin po protokolu,
• transfuzija krvnih preparatov (filterirani in obsevani pripravki),
• zdravstvena nega centralnih venskih pristopov,
• priprava in dajanje podpornih zdravil in zdravil proti zavrnitveni reakciji.
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Odhod domov:
• priprava otroka za odhod domov,
• redne kontrole v ambulanti.
PRESADITEV KRVOTVORNIH MATIČNIH CELIC PRI OTROKU V SLOVENIJI
Presaditev krvotvornih matičnih celic pri otroku je pri nas sorazmerno nova dejavnost. Pri
otrocih jo v Sloveniji opravljamo od leta 1989. Prve presaditve so bile opravljene v Zagrebu.
Prva presaditev krvotvornih matičnih celic v Ljubljani je bila opravljena 1991, fantku z
aplastično anemijo. V Sloveniji se število presaditev pri otrocih giblje od ena do sedem na
leto. S pridobitvijo licence za izvajanje alogenične presaditve nesorodnih dajalcev, vse
presaditve, razen izjemno specifičnih, opravljamo v Ljubljani. S pridobitvijo licence beležimo
porast presaditev pri otrocih. Tako smo leta 2004 opravili 10 presaditev krvotvornih matičnih
celic (1, 4).
ZAKLJUČEK
Število presaditev krvotvornih matičnih celic je na Pediatrični kliniki razmeroma majhno.
Zaradi prostorske stiske lahko hkrati izvajamo, le eno alogeno presaditev, oziroma dve
avtologni. Na novi pediatrični kliniki bo tudi posebna transplantacijska enota, v kateri bomo
lahko opravljali dve presaditvi hkrati z boljšim bivanjskim standardom. Izvajanje zdravstvene
nege pri otroku pred, med in po presaditvi krvotvornih matičnih celic je visoko specializirano
delo, saj od medicinske sestre zahteva veliko znanja, čustvene zrelosti in stabilnosti.
Za kvalitetno delo medicinske sestre so pomembni dobri medosebni odnosi in sicer med
otrokom, starši in odnosi znotraj negovalnega in zdravstvenega tima.
Medicinske sestre in drugi zdravstveni delavci in sodelavci, ki delamo z otroci obolelimi z
rakom, smo pod nenehnim pritiskom; tako psihičnim in fizičnim. Vsi smo pod stalnim
stresom, ki ga doživljamo ob težko bolnih otrocih in ob neuspehih zdravljenja. Prevzemanje
odgovornosti in sprejemanje čustvenih stisk ob odločitvah v procesu zdravljenja je
obremenjujoče. Pogovori med člani negovalnega in zdravstvenega tima o lastnih čustvenih
reakcijah deluje razbremenilno in preprečuje izgorevanje (5).
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24 - URNO SOŽITJE OTROKA Z MEDICINSKO SESTRO OB
PRESADITVI KRVOTVORNIH MATIČNIH CELIC
Iva Pečar
Povzetek
V prispevku predstavljam, kako zahteven je poseg presaditve kostnega mozga, tako za otroka
kot celotni zdravstveni tim, zaradi prisilne izolacije. Medicinska sestra pomaga staršem
upoštevati posebne preventivno-higienske ukrepe, hkrati pa mora poznati težave, ki se
pojavijo pri otroku ob presaditvi kostnega mozga in ukrepe ob nenadnih spremembah oz.
poslabšanju otrokovega stanja.
Ključne besede: otrok, sožitje, medicinska sestra
POSEBNOSTI PRESADITVE KRVOTVORNIH MATIČNIH CELIC PRI OTROKU
Obolevnost med otroki je manjša v primerjavi z odraslimi, kadar gre za težke ali celo življenje
ogrožujoče bolezni. Rak krvi in krvotvornih organov se pri otrocih pojavi le približno v 1 %
od »vseh rakov«. Tudi naš otrok kdaj zboli. Kar naenkrat ni več tak, kot ga navadno poznamo.
Bolezenski znaki pri otroku potekajo hitreje kot pri odraslem, zato pri otroku ne smemo dolgo
čakati. Lahko se zgodi, da je bolezen tako resna, da bo moral kar v bolnišnico. To pa bo zanj
velika sprememba, zato se vsi zaposleni trudimo, da bo bivanje v bolnišnici čimbolj prijetno,
prijazno in čim krajše. Naša maskota je medvedek, zato se tudi naša bolnišnica imenuje kar
»medvedja bolnišnica«.
Presaditev kostnega mozga je zahteven poseg za otroka in celoten zdravstveni tim. Potrebna je
temeljita priprava otroka in njegovih staršev. Zdravnik že pred samim začetkom postopka
presaditve seznani starše z otrokovo boleznijo, napovedjo izida, potekom presaditve in
možnostjo preživetja.
Breme presaditve je še posebej hudo zaradi prisilne osamitve. Otrok se boji biti sam,
velikokrat želi iti v družbo vrstnikov (na hodnik, v jedilnico) tudi, kadar je zelo bolan. Otroka
zelo zanima potek presaditve, sprašuje, katere sestre bodo med presaditvijo z njim v sobi, če
bosta lahko prisotna očka in mamica, ali bo lahko imel pri sebi svojo najljubšo igračo. Povemo
mu, da bo v vsaki izmeni pri njem ena medicinska sestra, v dopoldanskem in popoldanskem
času pa tudi eden od staršev. Izjemoma je lahko eden od staršev prisoten 24 ur. Sestra starše že
pred začetkom presaditve pouči in vzgaja za posebne preventivno-higienske ukrepe, postopke,
ki so potrebni med časom zaščitne osamitve. Medicinska sestra se s starši pogovori, kaj
njihovega otroka zanima, katere knjige rad prebira, kateri risani filmi so zanj zanimivi, katere
družabne igre se rad igra itd., da se pripravi za v sobo, kjer bo presaditev. Seveda pa moramo
paziti, da so stvari iz materiala, ki ga je lahko čistiti in razkuževati.
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Za zmanjšano možnost prenosa okužbe iz okolja poskrbimo s tem, da otroka namestimo v
sobo, kjer je poostren higienski režim, tj. soba s predprostorom oziroma imamo dve bolniški
sobi, ki sta med seboj povezani. Iz predprostora pridemo v prvo bolniško sobo, ki nam služi
kot intervencijski prostor (priprava zdravil, infuzijskih tekočin), v drugi sobi je nameščen
otrok. Sobi imata poseben prezračevalni sistem. Pred sprejemom jih temeljito očistimo in
razkužimo. Soba je enoposteljna in v njej je vsa oprema. Poskrbimo tudi za dodatno opremo
(TV sprejemnik, video predvajalnik, radio, igrice, kasete, barvice, punčke, kocke), da bo
dolgotrajno bivanje otroka v njej čim bolj udobno in prijetno.
Predprostor nam služi za umivanje, razkuževanje in preoblačenje. Obiskovalci se preoblečejo
v lahka oblačila, obvezno se morajo preobuti. Obrazne maske menjavamo približno vsaki dve
uri, staršem ni treba uporabljati mask, če so zdravi. Sterilnih zaščitnih plaščev ne uporabljamo
več. Pri negi uporabljamo zaščitni plašč oz. predpasnik, pri rokovanju z bolnikom pa zaščitne
rokavice.
Pred pričetkom presaditve ima zdravstveni tim (lečeči zdravnik, oddelčna medicinska sestra in
zdravstveni tehniki, če je mogoče, tudi psiholog), enega ali več sestankov, kjer izdelamo načrt
nege in zdravljenja za določenega posameznega otroka.
Oddelčna medicinska sestra za vsako izmeno razpiše po enega zdravstvenega tehnika ali
medicinsko sestro za »sterilno sobo«. Tako imenujemo v žargonu bolniško sobo, kjer poteka
presaditev. V timu za presaditev sodelujejo medicinske sestre z nekajletno prakso, kajti
poznati morajo težave, ki se pojavijo pri otroku ob presaditvi kostnega mozga in ukrepe ob
nenadnih spremembah oz. poslabšanju otrokovega stanja. Zdravstvena nega otroka pred
presaditvijo in po njej je po zahtevnosti ocenjena z najvišjo stopnjo. Od vseh zaposlenih
zahteva strokovno usposobljenost, zrelost pa tudi hrabrost.
IZ DNEVNIKA MEDICINSKE SESTRE
Po tem, ko sem tiho vstopila v sobo, sem videla, da Matic mirno spi. Danes je že +10, torej
deseti dan po presaditvi kostnega mozga (z – označujemo dneve do presaditve, 0 je dan
presaditve in s + se označujejo dnevi po presaditvi). Matic je brez temperature, le hrana mu ne
diši preveč. Sedaj pa se je začelo nekaj premikati v postelji. Drobne očke so se odprle in
voščim dobro jutro. Ni odgovora. Pokrije se čez glavo in nekaj zamrmra. Malo ga požgečkam
po podplatih in takrat mi zagrozi, naj že neham. Povem mu, da ob desetih pride mamica in da
bi jo rada presenetila. To pa bi bila poteza.
Med tem časom je prišla že medicinska sestra in mu začela razlagati, da ga bo malo
požgečkala s posebno vatirano palčko, ker je pač tako predpisal zdravnik. Razni terapevtskodiagnostični postopki in posegi v zdravstveni negi so odprta pot za okužbo. Nevarnost
predstavljajo tudi oportunistične klice, ki so v flori normalno prisotne. Tako dvakrat tedensko
odvzamemo brise žrela, kožnih gub in predela anusa na nadzorne kužnine. Ob nastanku
spremeb na koži in sluznici po zdravnikovem naročilu odvzamemo še dodatne brise, s katerimi
iščemo prisotnost gliv, virusov in bakterij.
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Medicinska sestra Maticu še pove, da mu bo odvzela še malo krvi, ker nas zanima njegova
krvna slika. To je vsakodnevno najbolj težko pričakovani izvid. Tisti trenutek že piska
infuzijska črpalka. Zamenjam steklenico in pogledam, da bom pravilno naravnala hitrost
infuzije. Sedaj pa Matic že priganja. Rad bi se osvežil, zato pripravim vse za posteljno kopel.
Skupaj izbereva lepo bombažno pižamo z mucki.
Dvakrat dnevno in po potrebi se otroka umije oz. tušira, odvisno od njegovega stanja in
starosti. Za umivanje uporabljamo blaga antiseptična mila (ne dražijo kože) skupaj s sterilnim
olivnim oljem. Po umivanju za nego kože uporabljamo sterilno olivno olje, puder canesten,
predpisane entibiotične in antimikotične kreme. Koža je največkrat suha in zato tudi bolj
ranljiva, zato se izogibamo drgnjenju in praskanju. Pri negi moramo biti posebno pozorni na
dele kože in sluznice s tveganjem, predvsem kožne gube: pazduhe, zadnjice in dimelj ter
sluznico ustne votline in anusa oz. spolovil. Anogenitalni predel umivamo po vsakem
uriniranju oz. odvajanju. Vsako spremembo moramo zabeležiti na temperaturni list.
Spremenjeno kožo in sluznico sterilno oskrbimo in obvestimo zdravnika. Posteljo ravno tako
preoblečemo dvakrat dnevno in po potrebi. Otroka preoblečemo po vsakem tuširanju oz. po
potrebi.
Matic je že nekoliko utrujen. Pustim ga, da se umiri in mu izmerim vitalne funkcije in telesno
temperaturo. Vitalne funkcije in telesna temperatura se merijo na 4 oz. 6 ur, če ni
nepredvidenih dogodkov in je stanje otroka oz. bolnika stabilno. O vsaki pomembni
spremembi takoj obvestimo zdravnika in se ravnamo po njegovih navodilih.
Poleg vitalnih funkcij, gibanja telesne temperature, sestra opazuje in beleži vse morebitne
spremembe počutja in stanja otroka kot npr.: bolečine, mrzlico, spremembe stanja zavesti,
dihanje. Beleži tudi število mikcij in izgled urina.
Matic, poglej! Nekdo nama trka na vrata. Pogledam in vidim kolegico, ki naju sprašuje, ali
imava kakšne želje za kosilo. Kaj bi naš Matic rad jedel? Usedem se na stol ob njegovi postelji
in ga pogledam. Nobene želje nima. Odklanja hrano, pravi, da mu »smrdi«. Hrana je brez
pravega okusa in vonja, Matic nima apetita in slabo mu je. Pohecam se z njim in mu rečem, da
je prav, bo pač danes jedel zrezke, krompir in sladico v tekočem stanju (TPP – totalna
parenteralna prehrana). Nastane smeh in me sprašuje: Kako? Kaj? Zakaj? Včasih vprašanj ni
konca, odgovorov pa bolj malo.
Otroci v času kondicioniranja in prve dneve, celo tedne po presaditvi malo jedo, zaradi
spremenjenega okusa, slabosti in sprememb prebavne sluznice, zaradi zdravil in stanja po
obsevanju.
Pogledam na uro in vidim, da se približuje čas obiskov. Potrebno je opraviti še ustno nego.
Temu se Matic upira. Toda povem mu, da je to zanj tudi del zdravljenja in da je treba usta
izpirati najmanj 6-krat dnevno, obvezno po vsakem obroku. Medicinska sestra pomaga otroku
pri izvajanju ustne nege ali jo izvede sama. Pri tem mora biti pozorna na vsako spremembo, ki
se pojavi. To je lahko prisotnost oblog, razjed, mehurčkastih sprememb, krvavitev iz dlesni ali
razjed.
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Toda Matic takoj najde rešitev. Če ne bom jedel, potem mi ni potrebno spirati ust. Koliko
pregovarjanja, lepih besed in motivacije je včasih potrebno. Včasih sploh ne veš, kaj bi storil.
Po tem te pogledajo tiste žalostne, zvedave oči in rečejo: sedaj sem pa pripravljen! Opraviva
še to zoprno stvar in nazadnje si oba oddahneva. Prosi me, da mu prižgem televizijski
sprejemnik. Da bova skupaj gledala risanke. Toda risanke ga ne zanimajo, rad bi barval in
risal. Risanje je moja šibka točka, zato mu rečem, da naj riše on, da bova risbico obesila na
steno. Tako riševa in ustvarjava. Ko je risbica končana, jo obesiva na steno in pod njo
napiševa: za mamico tvoj sonček.
Takrat spet nekdo potrka na vrata. Vsa zasopihana je prišla mamica in prinesla cel šop pisem
od prijateljev. Vsi želijo, da bi se Matic čim prej vrnil mednje in da bi mu dolgi dnevi v
bolnišnici kar najhitreje minili. Pisem seveda ne moreva brati v sobi, ker jih pač ni moč
razkužiti. Nalepimo mu jih na zunanjo stran steklenih vrat in tako občuduje risbice prijateljev.
Mamica si je že umila in razkužila roke in smuknila v sobo. Toplo naju je pozdravila in
stisnila Matica k sebi. Sprašuje naju, kaj sva počela in če so izvidi že gotovi. Takrat pa se ji
ustavi pogled na steni in vidi risbico. Poškilim od strani in vidim, da so se ji orosile oči. Ta
ganljiv prizor je z besedami težko opisati, kajti tudi jaz sem samo človek, čeprav moram ostati
profesionalna.
Pustim ju sama. Izkoristim, da grem na čaj ali kavo in malo pokukam na oddelek. Prav prileže
se, da za nekaj časa zapustim »sterilno sobo« in malo poklepetam s kolegicami. Hemogram je
že gotov in izvid je podoben prejšnjemu. Vrednost levkocitov je še vedno zelo nizka, padlo je
tudi število trombocitov, tako da bo Matic rabil transfuzijo trombocitov. Ostali mikrobiološki
izvidi so še v delu oz. negativni, zabeležim vitalne funkcije na temperaturni list, bilanco
tekočin in telesno temperaturo. Poskrbeti moram še za naročilo perila in ostalega materiala
(posteljno perilo, brisače, plenice, umivalne krpice, pižame), ki je sterilizirano in pakirano za
enkratno uporabo.
Na oddelku je ravno čas kosila in pogledam, kaj je dobil Matic. Res, da je kosilo odklonil,
morda pa ga bo vendarle premamil vabljiv pogled! Ne bom ga silila s hrano, če nima teka.
Medicinska sestra moram skrbeti, da je otrok med presaditvijo kostnega mozga dobro
prehranjen in hidriran. Med presaditvijo je organizem bolj dovzeten za okužbe , zato ima otrok
dieto z zmanjšanim vnosom bakterij.
Dieta izključuje sveže sadje, surovo zelenjavo, nekatere vrste sirov in delikatesne
mesnine.Hrana je sveže pripravljena, živila se servirajo na servirnih pladnjih, ustrezno pokrita
ali zavita, da se prepreči možnost kontaminacije po pripravi. Otroku zagotovimo hrano po želji
v okvirih dovoljenega. Obroki naj bodo majhni, hranljivi in vabljivi na pogled. Pripravljeno
hrano ne smemo puščati na sobni temperaturi dlje kot 2 uri. Hrana mora biti pripravljena tako,
da jo bolnik lahko zaužije (če ima razjede v ustih kašasta oz. tekoča). Ponujamo tudi
tovarniško izdelane napitke (Nutrodip, Nutrisake), ki so kalorično bogati s primerno sestavo
lahko prebavljivih hranil in vsebujejo tudi vitamine in oligoelemente.
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Vrnem se nazaj v »sterilno sobo«. Mamica mi pove, da sta dvakrat urinirala, enkrat bruhala in
tudi usta sta si že spirala. Pohvalim Matica, ki se tolaži v maminem naročju. To naročje je
toplo, mehko in vedno prav veliko. Lahko se poveča ali pomanjša, vedno je prave velikosti.
Mamica me povpraša po izvidih in povem ji, da ni dosti sprememb. Matica položi v posteljo,
vendar ga še vedno drži za roko. Tisto drobno ročico, ki je danes narisala risbico za mamico.
Nastane tišina.
Po tem, ko so bili narejeni še zadnji medicinsko tehnični posegi in vizita v dopoldanski službi,
je popoldan trajal celo večnost. Kazalca na uri se nista in nista hotela pomikati, kot da se je čas
ustavil. Mamica je odšla na kosilo in bilo je zelo mirno. Zatišje pred nevihto bi lahko rekli.
Matic spi že več ur. Le kaj se mu lepega sanja? Naenkrat jok! Mamice ni. Povem mu, da je
odšla na kosilo in da se vrne. Mi zaupa, verjame! Pridobila sem si njegovo zaupanje, to pa je
tudi najpomembnejša vez med sestro in otrokom.
Končno se je mamica vrnila. Umila in razkužila si je roke in vstopila v sobo. Pogledala je
Matica in mene. »Ali je bilo hudo?« je vprašala. Matic ji je prikimal. Pobožala ga je po goli
»bučki« in stisnila k sebi. Preostalo popoldne sta si krajšala s prebiranjem pravljic in
sestavljanjem Lego kock. Dan se je že nagibal k večeru in počasi se je stemnilo. V bolniški
sobi pa je postalo prav živahno. Opraviti je bilo treba posteljno kopel, ustno nego in vzeti
večerni odmerek zdravil. Vse je bilo lažje, ker mi je pri tem pomagala mamica. Matic pa je
vedel, da po vsem tem pride čas, ko se je treba posloviti. »Lahko noč, Matic. Jutri se spet
vidiva. Lepe sanje ti želim!« je rekla mamica in smuknila skozi vrata. Vsak dan je bilo težje
poslavljanje.
Dan se je prevesil v noč. Matic je objel svojega medvedka in zaspal. Ura v sosednjem zvoniku
je odbila polnoč. Zamenjam infuzijsko steklenico, pomerim vitalne funkcije in se vsedem na
stol ob postelji. V roke vzamem knjigo, da bi premagala utrujenost in da bi noč čim hitreje
minila.
Misli pa mi vedno znova uhajajo k Maticu. Koliko noči bova še prebedela skupaj? Današnja je
bila mirna, kaj pa jutri?
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ZDRAVSTVENA NEGA BOLNIKA PO PRESADITVI KRVOTVORNIH
MATIČNIH CELIC
Nataša Režun, Alenka Kobal
Povzetek
Presaditev krvotvornih matičnih celic zahteva posebno pripravo bolnika in njegovih svojcev.
Zdravstveno nego teh bolnikov izvajajo medicinske sestre in zdravstveni tehniki, ki so posebej
usposobljeni za to delo. So člani širšega zdravstvenega tima.
Ker je bolnik po presaditvi izpostavljen številnin zapletom je cilj zdravstvene nege preprečiti
oziroma zmanjšati možnosti za nastanek najpogostejših problemov.
Ključne besede: presaditev, krvotvorne matične celic, zdravstvena nega, negovalne diagnoze
TEŽAVE BOLNIKOV PO PRESADITVI KMC
Zdravstvena nega in zdravstvena vzgoja po presaditvi krvotvornih matičnih celic sta sestavni
del oskrbe bolnika s presajenimi krvotvornimi matičnimi celicami. Sta zelo pomembna
faktorja pri okrevanju bolnika. Da pa medicinske sestre pravilno izvajajo zdravstveno nego
morajo najprej poznati najpogostejše težave s katerimi se lahko sooči bolnik po presaditvi
krvotvornih matičnih celic. Le te so:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

povišana telesna temperatura,
poškodovana ustna sluznica,
izguba apetita,
slabost in bruhanje,
diareja in izsušitev,
izguba telesne teže,
nagnjenost h krvavitvam,
spremljajoča bolečina,
psihična in fizična oslabelost,
prisotnost edemov,
spremenjena bolnikova celostna podoba.

Povišana telesna temperatura
Povišana telesna temperatura je največkrat prvi znak okužbe, zato jo bolniku večkrat merimo.
Ob povišani temperaturi odvzamemo kužnine za mikrobiološki laboratorij, bolniku damo
antipiretik, po potenju bolnika osvežimo s kopeljo, preoblečemo mu osebno perilo in posteljo.
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Poškodovana ustna sluznica
Poškodovana ustna sluznica je pogosto vzrok za okužbo, gre za prizadetost ustne sluznice in
sluznice prebavil.
Bolnika že ob sprejemu v bolnišnico seznanimo z načinom čiščenja ustne votline. Svetujemo
mu opustitev zobne ščetke in zobne paste, pekočih ustnih vod, ter zobne nitke, zaradi pogostih
ulceracij in stomatitisov.
Usta naj se čistijo pred in po obrokih, oziroma vsaj šestkrat dnevno s posebnimi gobicami, ali
s tamponi za ustno nego. Bolnikom najbolj odgovarjajo zeliščni čaji (žajbljev) ali soda
bikarbona.
V primeru, da pride do obsežnejših razjed ustne sluznice se uporabljajo tudi lokalni anestetiki,
katere predpiše zdravnik.
Izguba apetita
Izguba apetita posledično nastopi zaradi poškodovane ustne sluznice – zaradi bolečin v ustih,
zaradi izgube okusa, ter zaradi predhodnega prejemanja citostatske terapije. Bolnika
vzpodbujamo k uživanju majhnih prigrizkov hrani dodajamo beljakovinske dodatke,
pomembna je tudi kulturna postrežba vsakega obroka.
Slabost in bruhanje
Po prejemanju citostatikov, obsevanju, ter zdravljenju okužb z različnimi antibiotiki pri
bolniku pogosto nastopijo težave z vrtoglavico, s slabostjo, bruhanjem, s slinjenjem, ter
prebledevanjem.
Pri preprečevanju slabosti in bruhanja bolniku svetujemo naj ob pojavu slabosti odpre okno,
naj globoko diha, naj ne misli na slabost. Poskrbimo, da so obroki manjši in pogostejši,
poskrbimo da bolnik dobi dovolj tekočine. Pred jutranjim vstajanjem naj zaužije nekaj suhe
hrane, ter naj po zaužitju hrane počiva. Po zdravnikovem naročilu apliciramo antiemetike.
Diareja in izsušitev
Diareja je lahko posledica zdravljenja s citostatiki in obsevanjem, pojavi se lahko tudi zaradi
okužbe in zdravljenja z antibiotiki in antimikotik , lahko pa je znak akutne zavrnitvene
reakcije. Pri diareji se spremeni sluznica črevesja, postane rdeča, boleča in razdražena.
Lahko se pojavijo dehidracija, abdominalna bolečina, izguba telesne teže, omejitev pri gibanju
in motena samopodoba.
Poleg tega bolnik pogosto odklanja hrano in tekočino, zato ga poučimo o pomembnosti
zadostnega uživanja tekočin, ustrezne dietne hrane v času diareje, nadzora nad zaužito
tekočino in hrano. Zaradi pomembnosti preprečevanja vnetja perianalnega predela ga
naučimo, da naj si po vsakem odvajanju umije sluznico rektuma z antiseptičnim milom in naj
si nato ta predel še osuši z mehkim papirjem ali krpico za enkratno uporabo v smeri od spredaj
nazaj.
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Pozorni moramo biti na:
• telesno težo bolnika,
• število stolic in ocenjevanje le teh (barva, volumen),
• spremljanje vetrov,
• spremljanje krčev,
• napetost trebuha,
• stanje kože v perianalnem predelu.
Spremljamo kožni turgor in vlažnost ustne sluznice. Turgor kože je slabši, bolnik je žejen,
sluznice so suhe. Zagotoviti moramo zadostno količino tekočine dnevno večkrat na dan v
manjših odmerkih, ter visoko kalorično dietno hrano v obliki manjših in pogostejših obrokov.
Beležimo bilanco tekočin, če je potrebno jo nadomestimo paranteralno, bolniku pa
omogočimo počitek
Izguba telesne teže
Izguba telesne teže je posledica vseh do sedaj omenjenih možnih stranskih učinkov presaditve
krvotvornih matičnih celic, ter že samo bivanje v bolnišnici. Zato se skupaj z bolnikom
trudimo, da ne izgubi preveč kilogramov.
Večini bolnikov zaradi spremenjenega okusa ne ustreza vedno hrana, ki jo dobijo pri obroku,
zato imamo na našem oddelku tako imenovano hrano po želji. S pogovorom z dietetičarko si
lahko bolnik izbira hrano iz jedilnega lista, ki ga pripravijo v kuhinji. Ker je to še vedno
bolnišnična hrana in bolnik kljub temu, da si je sam izbral, kar je mislil, da bo lahko pojedel
večino obroka pusti na krožniku, mu predlagamo, da mu svojci prinesejo hrano od doma,
seveda v okviru sterilne prehrane, ali pa mu k osnovni prehrani dodamo kalorične napitke, kot
je na primer ProSure in drugi. V skrajnem primeru, ko bolnik ne zaužije nobene hrane mu
damo paranteralno prehrano.
Nagnjenost h krvavitvam
Krvavitev se pojavi v času po presaditvi, zaradi okvare kostnega mozga, zaradi kemoterapije
in obsevanj. Vzrok krvavitve je lahko okužba, razjede po kemoterapiji, polipi, stresni ulkusi,
nizko število trombocitov.
Bolnik lahko krvavi iz nosu, iz dlesni, v mrežnico, lahko kri izkašlja, ima meleno, hematurijo,
ali pa krvavi v glavo.
Spremljamo bolnikovo stanje, pogosto merimo vitalne funkcije, opazujemo bolnika, redno
kontroliramo krvno sliko in glede na rezultat apliciramo obsevane krvne pripravke. Nemirne
bolnike in bolnike z motnjo zavesti zaščitimo z obposteljnimi ograjicami. V prostoru
odstranimo vse ovire (kolesa postelje morajo biti obrnjena navznoter, tla morajo biti suha). Pri
vstajanju in hoji bolnika spremljamo. Ob nastali krvavitvi bolnika oskrbimo (očistimo, po
potrebi naredimo tamponado), zmerimo vitalne funkcije, obvestimo zdravnika, opazujemo
bolnikovo splošno stanje, njegove izločke in njegovo obnašanje.
Pozorni smo na znake, ki napovedujejo šok: padec tlaka, tahikardija, oligurija, hladna potna
koža, bolečina, omotičnost, nemir in prestrašenost bolnika.
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Spremljajoča bolečina
Spremljajoča bolečina je pogosta težava, ki se pojavi po presaditvi krvotvornih matičnih celic.
Pomembno je, da ugotovimo kako se bolnik odzove na bolečino, da merimo jakost in mesto
bolečine, da obvestimo zdravnika, če je možno odstranimo vzrok bolečine, začnemo z
analgetičnim zdravljenjem, si zapisujemo pogostost dajanja analgetikov, ter njihovo
učinkovitost.
Psihična in fizična oslabelost
V času zdravljenja je bolnik prostorsko omejen na sobo, kar pomeni določeno oviro v gibanju.
Pogosto je bolnik slabo gibljiv zaradi splošne oslabelosti in bolečin. Postane potrt, depresiven,
strah ga je, ob gibanju se počuti slabše, slabo mu je, ima vrtoglavico, bolečina pa je hujša, zato
najraje večino časa preživi v postelji, kjer se počuti varnega.
Pri gibanju bolnika vzpodbujamo, omogočimo mu sprehod po hodniku z zaščitno masko. Po
potrebi vključimo fizioterapevta, ki bolnika razgibava v postelji, ali pa se s pomočjo hodulje
sprehajata po hodniku.
Bolnika vzpodbujamo, da nam pove o svoji oslabljeni telesni sposobnosti in mu pomagamo pri
premagovanju le-te (pomoč pri osebni higieni). Za bolnika je fizična oslabelost tudi psihično
zelo stresna. Boji se, da ne bo več zmožen skrbeti zase, boji se reakcije svojcev, nadaljnega
poteka zdravljenja in soočanja s svojimi strahovi.Bolnika pri izvajanju fizičnih aktivnosti
bodrimo in podpiramo.
Prisotnost edemov
Pri intenzivni hidraciji bolnika, zdravljenju z antibiotiki in antimikotiki v infuzijski raztopini,
nadomeščanju krvi in krvnih pripravkov in paranteralni prehrani, lahko telo preobremenimo s
tekočino, pri tem pa se zviša telesna teža. Bolnika dnevno tehtamo in vodimo bilanco tekočin
iz katere je razvidno, da je vnos večji od diureze. Bolnik postane nemiren, prestrašen, vratne
vene so nabrekle, prisotni so edemi, dihanje in utrip sta hitrejša, krvni tlak je povišan.
O vsem obvestimo zdravnika in ukrepamo po njegovih navodilih.
Spremenjena bolnikova celostna podoba
Po presaditvi je lahko bolnikov zunanji izgled bistveno spremenjen.
Koža je suha, srbeča, pordela in se lušči, pojavi se alopecija, nohti so zlomljeni ali jih ni,
zaradi razjed v ustih bolnik večkrat krvavi, težko govori, težko požira kar vodi v hujšanje.
Večkrat se pojavi tudi krvavitev iz nosu. Bolnik postane odklonilen do svojcev in do osebja,
zapre se vase in je žalosten.
Razložimo mu, da je stanje le prehodno in da spremlja vsako presaditev.Poskrbimo, da
pravočasno dobi lasuljo, svetujemo mu naj se umiva z blagimi mili, zlomljene nohte naj si
prikrajša, poostrimo ustno higieno ter bolniku nudimo fizično, čustveno in duševno oporo.
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ZAKLJUČEK
Naj bo problem še tako velik in bolečina še tako huda, bo tesna povezanost in sodelovanje
bolnika in negovalnega tima rešila še tako velik problem in omilila še tako hudo bolečino.

http://www.zdravstvena.info
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OKUŽBA PRI BOLNIKU PO PRESADITVI KRVOTVORNIH
MATIČNIH CELIC
Veronika Jagodic
Povzetek
Preživetje in kvaliteta življenja bolnikov po presaditvi krvotvornih matičnih celic je vse
uspešnejše zaradi boljših zdravil in novejših, uspešnejših tehnik zdravljenja ter dobre
zdravstvene oskrbe, katere pomemben del je tudi zdravstvena nega. Posledično pa so vse večji
problem hude okužbe, ki so jim ti bolniki zaradi oslabljenega imunskega sistema bolj
podvrženi. Okužbe so lahko virusnega, bakterijskega, pogosto pa tudi glivičnega izvora.
Bolnik s težko okužbo in / ali multiorgansko odpovedjo potrebuje zdravljenje in nadzor v enoti
intenzivne terapije. Medicinska sestra, ki skrbi za takega bolnika, mora biti primerno
usposobljena in poleg znanja o delu in zdravstveni negi septičnega bolnika potrebuje tudi
osnovna znanja o zdravstveni negi bolnika po presaditvi krvotvornih matičnih celic.
Ključne besede: okužba, presaditev krvotvornih matičnih celic, zdravstvena nega, bolnik
UVOD
Presaditev krvotvornih matičnih celic (PKMC) je poseben in uspešen način zdravljena
predvsem malignih bolezni krvotvornih tkiv.
Kljub vsem preventivnim ukrepom in novim možnostim zdravljenja so glavni razlog
obolevnosti in smrtnosti pri bolnikih po PKMC še vedno okužbe. Nevarnost okužbe je manjša
pri avtologni PKMC kot pri alogenični, saj imunosupresivna zdravila in obsevanje, pogosto
potrebno v času priprave bolnika, še dodatno oslabijo imunski sistem in sluznične pregrade
(Pretnar, 2002; McCann, Byrne, Rovira, 2004; Tomažič, 2005).
Povzročitelji okužbe so ne le eksogene bakterije, temveč tudi endogene bakterije in glive, ki so
sicer normalno navzoče v človekovem organizmu (Tazbir, 2004).
Bolnike ogroža predvsem dolgotrajna in huda nevtropenija. O hudi nevtropeniji in veliki
nevarnosti za okužbo govorimo, kadar ima bolnik v krvi manj kot 0,5 x109/l nevtrofilcev v
krvi (Pretnar, 2002). Pri takem bolniku lahko vsako lokalno vnetje hitro napreduje v
sistemsko, življenjsko nevarno bolezen (Videčnik in Pretnar 2005). Febrilna nevtropenija
(enkraten porast TT nad 38,5 C, dva ali večkraten porast nad 38 v 12 urah ) je opozorilo, da
moramo takoj poiskati vzrok okužbe in bolnika intenzivno zdraviti (Anžič, 2002).
SEPSA
O sepsi govorimo, kadar pride do sistemskega vnetnega odgovora (systemic inflammatory
response sindrom: SIRS), povzročenega z okužbo. Za SIRS morata biti izpolnjena vsaj dva od
štirih kriterijev:
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•
•
•
•

temperatura > 38°C ali < 36°C,
tahipneja > 20/min ali PaCO2 < 32 mm Hg (4,27 kPa),
tahikardija > 90/min,
levkocitoza > 12x109/L, levkopenija < 4x109/L ali > 10% nezrelih (paličastih),
nevtrofilcev v periferni krvni sliki.

V praksi ločimo sepso, hudo sepso in septični šok.
O hudi sepsi govorimo, kadar se pričnejo kazati znaki popuščanja enega od organov, kar se
najpogosteje kaže kot hipotenzija (sistolni tlak < 90 mm Hg), hipoperfuzija ter pljučna
disfunkcija, pa tudi kot oligurija, trombocitopenija, tromboza, metabolna acidoza, motnja
zavesti. Prizadeti so koža, jetra, želodec, črevesje, pogosto so prisotne krvavitve iz želodca,
slabost, bruhanje, driska ali ileus (Taylor, Anderson, 2005).
Pri napredovanju bolezni pride do septičnega šoka (huda sepsa in arterijska hipotenzija,
neodzivna na nadomeščanje tekočine) in multiorganske odpovedi (Grant, 2005).
Za ugoden izhod bolezni je pomembno zgodnje zaznavanje znakov in diagnosticiranje
vzrokov za sepso. Da bi v bolnišnicah lahko zgodaj odkrili ogrožene bolnike (ne le septičnih),
so razvili točkovni sistem za vitalne znake, ki jih večkrat dnevno beležijo medicinske sestre:
tlak, pulz, frekvenco dihanja, temperaturo in stanje zavesti (Tabela 1). Vrednosti nad 5 so bile
združene s potrebo po sprejemu na intenzivni oddelek in z večjo umrljivostjo (Jurca, 2006). S
prepoznavo SIRS kriterijev ter kliničnih in fizioloških znakov in simptomov lahko preprečimo
visoko obolevnost in umrljivost, ki je še vedno od 30 do 50%, pri septičnem šoku celo 60%
(Kleinpell, 2003; Wesley, Kleinpell at al, 2003).
Tabela 1. Prirejeno točkovanje za zgodnje opozorilo (Modified Early Warning Score)
Točke
3
Sistol. tlak < 70
Pulz
Dihanje
Tel. temp.
Zavest

2
71-80
< 40
<9
<35

1
81-100
41-50

0
1
2
101-199
> 200
51-100 101-110 111-129
9-14
15-20
21-29
35-38,4
> 38,5
Reagira Reagira na
Buden
na klic
bolečino

3
> 130
> 30

Enote
mm Hg
/min
/min
°C

Neod
ziven

ZDRAVSTVENA NEGA SEPTIČNEGA BOLNIKA
Bolnika namestimo v enoposteljno sobo in izvajamo vse ukrepe standardne ter zaščitne
izolacije ter glede na povzročitelja okužbe po potrebi še ukrepe kapljične, aerogene ali
kontaktne izolacije (Taylor, 2005).
Bolnika priključimo na monitor, kjer kontinurano spremljamo frekvenco in kakovost srčnega
ritma, frekvenco dihanja, saturacijo O2, krvni tlak, ki ga merimo z invazivnimi metodami, s
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katerimi merimo tudi delovanje srca in potrebe bolnika po tekočini. Bolniki po PKMC
običajno že pridejo z vstavljenim CVK, sicer pa čim prej zagotovimo vsaj začasen periferen
venski dostop. Pogosto so zaradi hude prizadetosti bolnika potrebni invazivni posegi in
postopki, kot so vstavitev CVK, intubacija, mehanska ventilacija.
Zgodnje odkrivanje povzročiteljev je odločilnega pomena za potek zdravljenja septičnega
bolnika. Ob sprejemu je pomemben natančen telesni pregled bolnika, s katerim lahko
odkrijemo mesto okužbe. Pozorni moramo biti na kožo (septične embolije, vnetne spremembe
ob žilnih vstopih), ustno votlino (razjede, soor), nosno sluznico (nekrotične lezije, ki so
povezane z invazivno glivično okužbo), perianalno področje (herpes, nozokomialne bakterije)
ter znake prizadetosti pljuč (prisotnost izločka-količina, vrsta, vonj), uropoetskega sistema
(količina urina, vonj, barva), trebuha (bolečina in napetost) ter osrednjega živčevja (Tomažič,
2005). Pri nevtropeničnem bolniku so klinični znaki okužbe pogosto slabo izraženi in moramo
biti pozorni že na minimalno izražene spremembe.
Zelo pomemben je odvzem kužnin po naročilu zdravnika za mikrobiološke preiskave še pred
uvedbo antibiotika. Odvzamemo dva ali več vzorcev krvi za hemokulturo. Aplikacija
antibiotika pred odvzemom lahko vpliva na počasnejšo rast mikroorganizmov ali dobimo
lažno negativen izvid hemokulture. Vzamemo še ostale kužnine, običajno so to vzorec urina,
sputum ali aspirat traheje, bris ran, likvor, punktat telesne votline, košček vnetega tkiva.
Opazovanje bolnika
Pri bolniku opazujemo, merimo, beležimo in interpretiramo splošne vitalne zanke, delovanje
vitalnih organov in mentalni status.
Splošni vitalni zanki
Telesna temperatura telesna temperatura je lahko povišana (nad 38°C) ali znižana (pod 36°C).
Ob naraščanju telesne temperature ima bolnik lahko mrzlico. Povišana telesna temperatura
vpliva na presnovo (porast TT za 1°C zviša metabolizem za 12 do 15% in poveča porabo
kisika), na pojav preležanin, kar še zmanjša bolnikove možnosti za preživetje. Frekvenca
merjenja telesne temperature je odvisna od bolnikovega stanja, merimo jo v ušesu na 2 uri ali
pogosteje, oziroma neprekinjeno v femoralni arteriji.
Srčni utrip: pri bolniku z okužbo zraste nad 90 utripov na minuto.
Dihanje: opazujemo kvaliteto in frekvenco dihanja, uporabo pomožne dihalne muskulature.
Krvni tlak: bolnik je hipotenziven (sistolični tlak pod 90 mm Hg). Kadar se hipotenzija kljub
ustreznemu nadomeščanju tekočin v eni uri ne popravi oziroma bolnik za normotenzijo
potrebuje vazopresorje, govorimo o septičnem šoku.
Kardiovaskularni sistem
Spremljamo delovanja srca (frekvenca, krivulja). Opazujemo morebitne motnje srčnega ritma,
ki so lahko posledica nizke perfuzije, acidoze ali hipoksije. Pozorni smo na spremembe v
meritvah hemodinamskega monitoringa (zvišan cardiac output index, nizka sistemska
vaskularna rezistenca).
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Bolniku moramo zagotoviti podporo cirkulaciji z intenzivnim nadomeščanjem oz. dovajanjem
tekočin, inotropov in vazopresorjev, kar naredimo po naročilu zdravnika.
Respiratorni sistem
Spremljamo frekvenco dihanja, vrsto dihanja in merimo oksigenacijo s pulznim oksimetrom
ali s plinsko analizo arterijske krvi. Pojavi se tahipneja (frekvenca dihanja nad 20 na minuto),
v plinski analizi arterijske krvi je zaznavna respiratorna alkaloza. Pri septičnem šoku lahko
pride do odpovedi dihanja in pri bolniku je potrebna intubacija in umetna ventilacija.
Izvajamo redne aspiracije in ustno nego bolnika glede na njegove individualne potrebe,
bolnika namestimo v drenažni položaj in ga obračamo na 2 uri, s tem izboljšamo predihanost
in cirkulacijo krvi v pljučih. in preprečujemo atelektaze.
Opazujemo bolnikovo zavest, saj so anksioznost, utrujenost, neorientiranost, somnolenca in
upočasnjenost lahko znak hipoksije ali retiniranja CO2 v krvi.
Delovanje ledvic
Bolniku vstavimo urinski kateter ter merimo urne diureze, s katerimi hitro opazimo znake
pojavljajoče se oligourije, anurije ali poliurije. Zdravnika opozorimo, če količina urne diureze
pade pod 0,5 ml/kg/h. Opazujemo izločanje ter kvaliteto urina (videz, vonj, primesi, količino)
ter vodimo tekočinsko bilanco. Po naročilu zdravnika redno spremljamo parametre ledvične
funkcije (kreatinin in sečnina) ter elektrolitov v krvi. Po naročilu zdravnika merimo CVP.
Pri bolniku, ki dobiva nefrotoksična zdravila (antibiotik gentamicin, vankomicin),
nadzorujemo nivo zdravila v njegovem serumu. Kadar se pojavijo znaki zmanjšanega
delovanja ledvic prilagodimo odmerek in / ali časovni razmik med odmerkoma.
Pogosto pride do odpovedi ledvic in bolniki potrebujejo hemodializno zdravljenje.
Hematopoetski sistem
Pozorni smo na pojav modric in krvavitev ter pojav anemije, ki se pri septičnih bolnikih
pogosto razvije. Spremljamo faktorje koagulacije: število trombocitov, protrombinski (PČ)in
parcialni tromboplastinski čas (aPTČ).
Gastrointestinalni trakt
Prizadeta so jetra, želodec in črevesje. Hipotenzija privede do akutne jetrne okvare. Opazimo
zlatenico, zvišane jetrne encime in znižano koncentracijo albuminov v krvi.
Stresne ulceracije privedejo do krvavitev iz želodca. Prisotna je slabost, bruhanje, driska ali
ileus. Hipotenzija povzroči ishemično okvaro črevesja in nastanek nekroz.
Pogosto opazimo velik rezidualni volumen hrane (> 200 ml), takrat znižamo hitrost hranjenja
ali ga začasno prekinemo, da ne pride do bruhanja in posledične aspiracije želodčne vsebine.
Pri motnjah v delovanju prebavil bolniku vstavimo v želodec nazogastrično sondo za sukcijo
in razbremenitev prebavnega trakta, pri normalnem delovanju prebavil pa bolnike hranimo
glede na kalorične potrebe pri določenem bolniku. Pri septičnem bolniku je pomembno, da se
čimprej po prihodu v EIT prične enteralno hranjenje, saj s tem zmanjšamo verjetnost prehoda
bakterij iz črevesja v kri in s tem možnost okužbe. Pri bolnikih na umetni ventilaciji je zaradi
preventive stresnega ulkusa in želodčne krvavitve pomembno dajanje profilaktične zaščite
(Russel, 2006).
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Zavedati se moramo nevarnosti aspiracije želodčne vsebine in posledično bolnišnično
pridobljene pljučnice. Bolniku, ki leži z nizkim vzglavjem, želodčna vsebina zateka ob sondi
nazaj v žrelo in sapnik. Bolnik naj ima zato ves čas dvignjeno vzglavje za 30°C.
Beleženje pogostosti, oblike in spremembe odvajanja blata je zelo pomembno. Bolniki lahko
zadržujejo blato zaradi boleče defekacije ob ranjeni sluznici rektuma. Lahko pa ima bolnik
pogoste, celo tekoče defekacije, vendar je praznjenje črevesja nepopolno in blato zastaja v
bolniku. Ob vsakem odvajanju blata naredimo anogenitalno nego. Dokumentiramo odvajanje
blata in sicer zabeležimo tako konsistenco, barvo, količino kot morebitne primesi blata. Zaradi
nedelovanja peristaltike po naročilu zdravnika apliciramo odvajala.
Pri bolniku spremljamo vrednost krvnega sladkorja, ki je pri bolnikih s sepso praviloma
zvišan. Ogroženi so bolniki s povišanim krvnim sladkorjem (> 7,7 mmol/l pri bolniku brez
sladkorne bolezni). Preživetje bolnikov, pri katerih so ves čas vzdrževali nivo serumske
glukoze med 3,6 in 8,3 mmol/l, je bilo bistveno večje (optimalno med 4,4 in 6,1 mmol/l). Do
stabilizacije vrednosti sladkorja v krvi ga merimo na 60 minut, nato vsaki 2 uri (Russel, 2006).
Nivo krvnega sladkorja vzdržujemo s prilagajanjem odmerkov insulina v infuziji. Insulin
medicinske sestre odmerjamo po protokolu urejanja krvnega sladkorja.
Mentalni status
Zmedenost se pojavi zlasti pri starejših in pri bolnikih s predhodno nevrološko prizadetostjo.
Pojavijo se zaspanost, zmedenost, apatičnost ali koma. Stanje zavesti je pomembno, zato
sedative uporabljamo le kadar so nujno potrebni za dobro oksigenacijo bolnika z mehansko
ventilacijo (nemiren bolnik, ki potrebuje visoke odstotke kisika in se ne ujame z
ventilatorjem). Stopnjo sedacije ocenjujemo po Ramsey-evi lestvici z rahlim udarcem po čelu
ali glasnim klicem in sicer na 2 uri. Zdravnika obvestimo o morebitni nezadostni ali
pregloboki sedaciji ali analgeziji.
Bolečina je vsekakor prisotna pri bolnikih s preležaninami in drugimi kroničnimi ranami, na
kar smo pogosto premalo pozorni. Z dobrim opazovanjem bolnika bolečino lahko preprečimo.
Težava pri prepoznavanju bolečine se kaže pri bolnikih, ki ne morejo niti verbalno niti
neverbalno komunicirati.
Opazovanje kože
Prizadetost kože pri sepsi se lahko kaže na različne načine. Pozorni smo na pojav kakršnih koli
sprememb na koži, opazujemo barvo kože in temperaturo kože.
Hipotenzija, diseminirana intravaskularna koagulacija in uporaba vazopresorjev povzročijo
akrocianozo in ishemično nekrozo, zlasti na prstih. Pojavijo se lahko petehije, celulitis,
pustule, bule hemoragične in difuzne spremembe.
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Osebna higiena
Vzdrževanje osebne higiene je ena izmed pomembnih nalog medicinske sestre. Bolnik je
zaradi bolezni ni zmožen opraviti sam. Poleg jutranje posteljne kopeli bolniku čez dan
opravimo osvežilno kopel ter anogenitalno nego zaradi povečanega potenja in inkontinence
blata. Posebno pozornost je potrebno posvetiti anogenitalni negi (Dykewicz, 2001).
Bolnika obračamo na dve uri zaradi preprečitve nastanka preležanin. Pri vsaki menjavi lege in
izvajanju osebne higiene bolnika medicinska sestra opazuje pojav morebitnih novih sprememb
na koži in sluznici ter nemudoma izvede ukrepe za preprečitev širjenja poškodbe tkiva. Pri
bolniku je zaradi nepokretnosti, deficita v prehrani (premalo beljakovin, vitaminov), izgubi
motoričnih in senzoričnih sposobnosti, spremenjenega turgorja kože, anemije, spremenjenega
krvnega obtoka, edemov, znižane ali zvišane telesne temperature povečana možnost nastanka
razjede zaradi pritiska.
Zaradi umetne dihalne poti se v bolnikovih ustih nabirajo izločki in obloge, ki jih čistimo s
pomočjo trahealne aspiracije in ustne higiene. Zelo pomembno je opazovanje in beleženje
sprememb na koži in v ustni votlini, saj na podlagi zapisanega lahko ugotavljamo izboljšanje
ali poslabšanje sprememb. Lahko je prisoten stomatitis, rane v ustni votlini, leukoplakije,
edem, krvavitev, bolečine.
Ohranjanje bolnikove osebne integritete
Med pomembne ukrepe sodi ohranjanje bolnikove osebne integritete. Zavedati se moramo, da
je za bolnike popolnoma novo okolje, ne razumejo dogajanja okoli sebe, vsepovsod cevke,
hrup, svetloba. Moteno je bolnikovo spanje, komunikacija z okolico je prekinjena in vse to
bolniki doživljajo kot travmo. Slišijo pogovore in si jih narobe interpretirajo, zato moramo biti
previdni, kaj se pogovarjamo v njihovi bližini, saj nemir lahko povzroča še dodatne težave in
zaplete na poti k ozdravitvi.
Z bolnikom, ki je intubiran ali traheotomiran, a pri polni zavesti, se še vedno lahko
sporazumevamo z govorico znakov, pisanjem, gibi rok, abecedno sestavljanko, tablico s
črkami in številkami oziroma s postavljanjem kratkih in jasnih vprašanj.
Posebno skrb namenjamo tudi bolnikovim svojcem. V času intenzivnega zdravljenja bolnika
potrebujejo svojci ustrezno količino informacij in podpore (Anžič, 2002).
VLOGA MEDICINSKE SESTRE PRI PREPREČEVANJU SEPSE
Medicinska sestra se mora zavedati nevarnosti dodatne okužbe nevtropeničnega bolnika.
Bolnik po PKMC je v EIT še dodatno izpostavljen novim okužbam, predvsem bolnišničnim
okužbam z nozokomialnimi bakterijami. Medicinska sestra in ostalo zdravstveno osebje mora
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storiti vse, da pri bolniku ne pride do poslabšanja stanja in dodatne okužbe. Potrebno je
dosledno izvajanje higiene rok, izvajanje standardnih previdnostnih ukrepov za preprečevanje
prenosa bolnišničnih okužb, izvajanje posegov in postopkov v skladu s sodobnimi spoznanji in
standardi zdravstvene ustanove: ustna nega, trahealne aspiracije, rokovanje s sistemi za
umetno ventilacijo, obračanje bolnika, nameščanje bolnika v ustrezen položaj, nega kože,
oskrba vstavljenih katetrov in drenov, oskrba rane, ustrezna, tako imenovana »sterilna
prehrana« pri bolniku, ki uživa hrano per-os (Založnik, 2005). Pozorni smo na vse rizične
dejavnike, s čimer lahko preprečimo pojavljanje sepse in zmanjšamo umrljivost zaradi sepse v
naših bolnišnicah.
ZAKLJUČEK
Bolnik po PKCM s hudo okužbo vsekakor sodi na oddelek intenzivne terapije, kjer mu je
zagotovljen potreben nadzor. Zdravstvena nega septičnega bolnika in bolnika, ki je življenjsko
ogrožen, zahteva od medicinske sestre znanje, sposobnost dobrega opazovanja ter sprotno in
odgovorno odzivanje na spremembe v bolnikovem kliničnem stanju.
Medicinska sestra stalno spremlja bolnikovo stanje, pri bolnikih s sumom na sepso je še
posebej pozorna na hemodinamsko stabilnost in perfuzijo organov. Poznati mora normalne
vrednosti naštetih parametrov. Poznati mora patofiziologijo sepse, hude sepse in septičnega
šoka. Vsa opažanja in izmerjene vrednosti zabeleži v zdravstveno dokumentacijo in o
odstopanjih od normalne sproti obvešča sobnega zdravnika.
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VPLIV PRESADITVE KRVOTVORNIH MATIČNIH CELIC NA
SPOLNOST BOLNIKA
Irena Katja Škoda
Povzetek
V članku je predstavljen vpliv zdravljenja maligne bolezni s presaditvijo krvotvornih matičnih
celic na spolnost bolnika in soočanje s težavami.
Spolnost je pomemben del življenja za ljudi, ki imajo partnerja ali ne. Večina ljudi, ki zboli za
rakom v katerikoli obliki, se bo srečala z nekaj težavami v spolnosti. Že postavitev diagnoze
maligne bolezni je strah zbujajoča, kljub napredkom pri zdravljenju in večji možnosti
preživetja, zdravljenje pa nato še dodatno vpliva na zmanjšanje želje po spolnosti.
Ker je spolnost še vedno tabu tema, bolnik težko najde primernega sogovornika, ali pa o tem
tudi sam noče govoriti.
Ključne besede: presaditev krvotvornih matičnih celic, bolnik, spolnost
Večina odraslih bolnikov je pred odkritjem bolezni imela normalno spolno življenje.
Dojemanje spolnosti se povsem spremeni ob zdravljenju, ko se spremeni zunanji izgled,
počutje ob različnih terapijah in dojemanje (sprejemanje) samega sebe. Za bolnika je v tem
času najbolj pomemben občutek zaželjenosti, sprejetja in ljubezni. Enako pomembno je da se
o občutkih lahko z nekom pogovoriš.
Presaditev krvotvornih matičnih celic je poseben način zdravljenja predvsem malignih bolezni
krvotvornih tkiv pa tudi nekaterih drugih bolezni. Razdelimo jo lahko na štiri obdobja:
•
•
•
•

priprava na presaditev,
presaditev,
zgodnje obdobje po presaditvi,
pozno obdobje po presaditvi.

Skrb za preživetje bolnika, zmanjšanje zapletov in stranskih učinkov presaditve odvrača
pozornost zdravnikov in medicinskih sester od vpliva le-te na spolnost. Poleg tega je ljudem
tako bolnikom kot zdravstvenemu osebju težko spregovoriti o tem.
Bolnike se že pred presaditvijo informira o tem, da bodo po njej prikrajšani za možnost imeti
otroke. Pri ženskah kemoterapija in obsevanje v večini povzročita ustavitev menstrualnih
krvavitev in pojav simptomov menopavze, pri moških pa ustavitev proizvodnje sperme.
Plodnost je za ljudi zelo pomembna. Dejstvo, da po presaditvi ne bodo mogli imeti otrok je za
bolnike zelo boleče. Preteči mora dovolj časa, da se s tem sprijaznijo. Moškim se pred
presaditvijo predstavi možnost shranitve sperme.
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Presaditev krvotvornih matičnih celic ne pusti fizičnih posledic in nobenega razloga ni da
bolniki ne bi imeli po tem normalnega spolnega življenja. Vendar pa obstaja možnost, da se
želja po spolnosti zmanjša zaradi različnih vzrokov. Razumljivo je da so bolniki zaskrbljeni
glede izida zdravljenja in življenja v prihodnje. Bolečina, strah, utrujenost, izčrpanost,
spremenjen zunanji videz, problemi v razmerju in eksistenčne skrbi lahko prav tako negativno
vplivajo na razpoloženje. Bolečine ob spolnem odnosu se pri ženskah pojavijo ponavadi zaradi
zmanjšanja vlažnosti nožnice, pri moškem pa se pojavi bolečina ob ejakulaciji, ker so
obsevanja povzročila vnetje sečevodov. To privede do občutka strahu in neuspehov.
Premagovanje in izogibanje bolečini je tako prvi uspešnen korak k lepši spolnosti.
Zavedanje in podučitev o spolnih užitkih sta zelo pomembna. Ko se ponovno pričenja s
spolnostjo, naj se ne hiti takoj k spolnim odnosom s penetracijo. Najbolje je pričeti počasi, z
obilo nežnosti, ljubkovanja brez potrebe po doseganju orgazma.
Pretekle spolne izkušnje in vedenje, preteklo in sedanje spolno življenje, vedenje partnerja in
še nekaj drugih dejavnikov vpliva na to kaj se bo spremenilo pri spolnosti. Mogoče bo
potrebno razviti povsem nov način odprtosti, odkritosti in prilagodljivosti, tako v spalnici kot
zunaj nje. Vedeti moramo, da ni le bolnik tisti, ki je prizadet, težave s spolnostjo ima lahko
včasih tudi partner. Oba partnerja bosta šla skozi težke čase, vendar je spolnost v vseh njenih
oblikah dragocena terapija. Najbolj dragocen ob tem je odkrit pogovor, delitev tako negativnih
kot pozitivnih občutkov s partnerjem. Z odkritostjo pri pogovoru se odstrani večino težav, ki
se pojavijo pri komuniciranju o spolnosti.
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MOJA POT SKOZI BOLEZEN LEVKEMIJO IN PRESADITEV
KRVOTVORNIH MATIČNIH CELIC
Milena Remic
Povzetek
V prispevku želim opisati potek in svoje doživljanje bolezni in zdravljenja. Pri 41 letih me je
sredi dinamičnega in ustvarjalnega življenja doletela diagnoza krvnega raka - kronična
mieloična levkemija v blastni preobrazbi. Tri mesece po odkritju bolezni so mi na Kliničnem
oddelku za hematologijo v Kliničnem centru naredili presaditev krvotvornih matičnih celic
nesorodnega darovalca. Od presaditve do sedaj je poteklo dobro leto dni, med okrevanjem se
ves čas srečujem s posledicami bolezni in zdravljenja. Sem optimistična in po svojih močeh se
trudim delovati v smeri čimprejšnje ozdravitve. Dogodki minulih dveh let so mi spremenili
življenje in mi dali marsikatero novo spoznanje in nov pogled na stvari, ljudi in dogodke okoli
sebe.
Ključne besede: levkemija, zdravljenje, krvotvorne matične celice, presaditev
PREDSTAVITEV MOJE BOLEZNI IN ZDRAVLJENJA
Simptomi in odkritje bolezni
Junij 2005: nekoliko povečani levkociti v krvni sliki.
November 2005: zatekanje nog, nekoliko slabša splošna kondicija, krvna slika pokaže poleg
povečanih levkocitov tudi nezrele celice v krvi, sledijo takojšnje preiskave v hematološki
ambulanti Kliničnega centra v Ljubljani ter punkcija kostnega mozga.
29. november 2005: postavljena diagnoza: kronična mieloična levkemija BCR/ABL, v blastni
preobrazbi.
Zdravljenje
Prve 3 mesece ambulantno: prvi teden citostatiki v tabletah Litalir, nato 3 mesece biološko
zdravilo Glivec, občasne transfuzije eritrocitov in trombocitov, ter injekcije za vzpodbujanje
nastanka levkocitov Neupogen in eritrocitov Neorecormon.
Od 9. februarja do 15.marca 2006 zdravljenje na KO za hematologijo Kliničnega centra v
Ljubljani, s presaditvijo krvotvornih matičnih celic nesorodnega darovalca iz tujine. Najprej
odvzem lastnega kostnega mozga za ‘backup’ iz medeničnih kosti, ker iz periferne krvi ni
uspelo. Nato 5 dni intenzivne kemoterapije za uničenje mojih krvotvornih matičnih celic in 24.
februarja presaditev tujih krvotvornih matičnih celic.
Od 15. marca 2006 zdravljenje v domači oskrbi. Po 4 mesecih se je pojavila zavrnitvena
reakcija (GVHD) na jetrih in koži; terapija Medrol. Po enem letu se še vedno pojavljajo
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reakcije na koži, očeh in sklepih kot domnevna kronična zavrnitvena reakcija, zato še vedno
imunosupresivna terapija s Sandimunom in kortikosteroidne kreme za prizadete predele kože.
Zdravljenje še poteka, v tem času sem spoznala veliko čudovitih ljudi, utrdila sem stara
prijateljstva in še enkrat odkrila najlepše prijateljstvo in ljubezen svoje družine.
Zdravstvena ustanova
Zdravim se na Kliničnem oddelku za hematologijo v Kliničnem centru v Ljubljani. Do
presaditve sem se ambulantno zdravila pri doc.dr. Urošu Mlakarju. Presaditev na kliničnem
oddelku ter ambulantno zdravljenje po presaditvi pa vodi prim. Jože Pretnar, h kateremu se
lahko vedno obrnem po nasvet ali pojasnilo. Zelo prijazne in požrtvovalne so tudi medicinske
sestre na oddelku in v ambulanti.
DIAGNOZA IN ZAČETEK ZDRAVLJENJA
Začelo se je junija 2005, s krvno sliko, ki se je moji osebni zdravnici zdela sumljiva. Bila je
običajna viroza, ki pa jo je spremljalo precejšnje povišanje levkocitov na 26x109/L. Zdravnica
me ni in ni spustila iz bolniškega staleža, vsakih nekaj dni mi je odredila ponovni pregled krvi.
Ko so levkociti padli na 19x109/L, me je spustila v službo in me napotila v hematološko
ambulanto v Ljubljano pokazat izvide. Tam so po izvidih presodili, da stvar ni nujna in me
naročili na prvi pregled čez štiri mesece. Poletje sem preživela aktivno v službi in doma. Z
možem in osemletno hčerko smo planinarili in kolesarili kot vsako leto. Čisto sem pozabila na
predvideni jesenski obisk pri hematologu. Novembra pa so se mi začele pojavljati težave, ki
jih dotlej nisem bila vajena. Začele so mi zatekati noge. Prijateljice so me tolažile, da to ni
prav nič posebnega. Tudi sama se nisem preveč vznemirjala, sploh pa nisem pomislila na
povezavo s sumljivimi krvnimi izvidi iz meseca junija. Le na vnetje ledvic sem posumila in za
vsak primer sem vendarle obiskala mojo osebno zdravnico. Tokrat so krvni izvidi sprožili
bliskovito akcijo. Poleg povišanih levkocitov so v laboratoriju odkrili tudi nezrele celice v
krvi. V nekaj dneh sem bila že pri hematologu, ki je odredil natančne preiskave krvi vključno s
punkcijo kostnega mozga. Čez dva tedna je bila diagnoza jasna: kronična mieloična levkemija
BCR/ABL, v blastni preobrazbi. Četudi je šlo za kronično obliko, izgleda, da je pri meni
napredovala tako hitro, da je razvoj presenetil tudi hematologe.
Tako so se strokovnjaki iz Kliničnega oddelka za hematologijo začeli silovito bojevati z mojo
boleznijo. Moj lečeči zdravnik doc.dr. Uroš Mlakar mi je za začetek predpisal citostatik v
tabletah Litalir, zraven pa visoko dozo biološkega zdravila Glivec. Potem mi je pojasnil, da
sicer učinkoviti Glivec pri meni ne bo zadostoval in da lahko pričakujemo, da bo prej ali slej
prenehal učinkovati. Kot edino upanje na ozdravitev je navedel alogeno presaditev kostnega
mozga, in to čim prej, v roku 6 do največ 12 mesecev. Morala sem torej dobiti darovalca, ker
tudi avtologna presaditev ni obetala pravega učinka. Zdravnik je takoj odredil odvzem krvi za
tipizacijo moje sestre in nato še mame in hčerke, več bližnjih sorodnikov pa žal nimam. Takoj
so se vključili strokovnjaki s Centra za tipizacijo tkiv in po nekaj dneh je bilo že jasno, da
nobena od mojih sorodnic ni primerna za darovalko. Nato je zdravnik sprožil nujno iskanje
darovalca v svetovnem registru.
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Našli so identičnega darovalca in izvedli ves postopek, ki je k sreči potrdil skladnost tkiv in
pripeljal do tega, da sem pičle tri mesece po postavljeni diagnozi že prejela krvotvorne
matične celice darovalca iz tujine. Tej učinkoviti akciji je gotovo botrovala visoka strokovnost
in predanost sodelavcev Centra za tipizacijo tkiv.
In kako sem sama preživljala te prve tri mesece? Na svoj način sem se borila z boleznijo, s
strahom in z negotovostjo. Kaj če darovalca zame ne bo? Kaj če bo videti ustrezen, potem se
bo pa izkazalo, da ni? Kaj če bo vendarle ustrezen, potem se bo pa ustrašil in si premislil? Moj
mož je prestregel vsa moja preplašena vprašanja in me vsakič znova pomiril, da se bom
pozdravila. Tako ali drugače, je rekel, se bo že našel način. Vsak dan je pohajal z mano po
zasneženih poljih in travnikih, da sem nabirala moč in kondicijo. Zaradi Gliveca sem bila tako
otečena, da sem lahko obula samo prevelike gojzarje. Pa sem jih obula, in to vsak dan.
AKCIJE ZA VPIS V REGISTER DAROVALCEV KRVOTVORNIH MATIČNIH
CELIC
V življenju dotlej nisem bila vajena, da bi križem rok čakala, kaj bo. Vedno sem hotela jemati
usodo v svoje roke. Morda še preveč, morda me je prav to v preteklih letih izčrpalo in oslabilo,
da se me je polastila zahrbtna bolezen. Tudi tokrat nisem dolgo čakala, kmalu sem šla v
akcijo. Zadala sem si cilj, da bi z osebnimi poznanstvi pridobila kar največ potencialnih
darovalcev kostnega mozga. Morda bo usoda hotela, da bo eden od njih ustrezen zame, morda
kak bratranec, saj imam po pokojnem očetu številno sorodstvo, pa še podobni smo si po
izgledu, morda pa bo po srečnem naključju ustrezala prijateljica ali sodelavka ? Saj vem,
verjetnost je silno majhna, v šoli sem precej preštudirala o verjetnostnem računu, pa vendar,
upanje je tlelo.
Upanje so z menoj gojili tudi moji sorodniki, prijatelji in znanci, ki so se moji prošnji odzvali
v ganljivo velikem številu. Bivši sodelavci so se odpeljali na Center za tipizacijo tkiv z
avtobusom in kasneje še s kombiji, številni znanci iz Ljubljane so se zgrnili na Šlajmerjevo,
sorodniki in sošolci iz mladosti so se javljali na transfuzijske oddelke po vsej Sloveniji,
aktivisti Rdečega križa so v mojem domačem kraju organizirali akcijo, na katero se je prijavilo
preko sto krajanov. Strokovnjaki iz Centra za tipizacijo tkiv so prijazno in neutrudno vodili te
široke akcije odvzema vzorcev.
Sedaj, po presaditvi še vedno spremljam to področje in po svojih močeh vzpodbujam
darovalce za register krvotvornih matičnih celic, saj živo čutim z bolniki, ki čakajo na
darovalca kot na odrešitev. In tukaj se resnična drama šele začne. Izvedela sem, da je bilo v
letu 2006 v Sloveniji odvzetih približno 3000 vzorcev, med katerimi je bilo tudi več sto mojih
znancev. Toda konec istega leta je bilo zaostankov pri tipizaciji ravno tako okoli 3000, zato
laično sklepam, da nobeden od mojih znancev po enem letu še ni imel tipiziranega vzorca! Kaj
bi to pomenilo zame, če ne bi bila dobila darovalca iz tujine? Če bi bil na primer kdo od mojih
bratrancev ustrezen, ali ne bi bilo po več kot letu dni zame že prepozno? Zgrozim se, ko si
zastavljam ta vprašanja. Svojim prostovoljcem, ki so s takim ljubečim upanjem zame šli na
odvzem vzorca, si pa tega sploh ne upam povedati.
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Le kdo se bi še odločil za darovanje, ko bi to vedel. Počutim se popolnoma nemočna in ne
znam pomagati. Ali vidite vi kakšno pot? Ali lahko vi kaj storite?
PRESADITEV KRVOTVORNIH MATIČNIH CELIC
Dober mesec sem prebila v Enoti za transplantacije, pod skrbnim nadzorom prim. Jožeta
Pretnarja in ostalega medicinskega osebja. Imela sem svojo veliko sobo, kjer sem vsak dan
prehodila na stotine metrov gor in dol po sobi, s svojim ‘kužkom’ infuzijskim aparatom na
vrvici. Zunanji zrak je bil filtriran, zdravniki in medicinske sestre so prihajali v sobo vsi
zamaskirani, tudi moj mož je prihajal na obisk oblečen kot kirurg, pa čistilka z masko in kapo
je prišla dvakrat dnevno vse pobrisat, skratka, počutila sem se kot buba v varnem zapredku,
skrbno varovana pred okužbami zunanjega sveta.
Od bolnikov slišim pričevanja o nemogočih razmerah prostorske stiske na Kliničnem oddelku
za hematologijo Kliničnega centra, ki žene v obup tako bolnike kot medicinsko osebje. Vendar
o tem ne morem pisati iz svojih izkušenj, saj je bilo zame zares odlično poskrbljeno. A tako je
bilo lani. Sedaj slišim, da naj bi zaradi pomanjkanja prostora nameščali v sobo za presaditve
po dva bolnika. Kaj to pomeni za smrtonosne okužbe bolnika brez lastnega imunskega
sistema, lahko samo slutim.
Neizmerna potrpežljivost in dobra volja medicinskih sester sta mi olajšali pomanjkanje
opreme in oblačil na oddelku. Spominjam se nekega jutra, ko so se mi ravno začele pojavljati
slabosti po kemoterapiji. Na robu solz sem izdavila sestri, da sem si pobruhala pižamo, pa mi
ni imela dati druge. Vendar ni pozabila name, naslednje jutro mi je prinesla dve, rekoč,
shranite si eno za rezervo, danes sem jih dobila nekaj več na oddelek. Dotrajani infuzijski
aparati so včasih tudi brez razloga začeli piskati sredi noči, pa je prihitela sestra in se mi začela
opravičevati, ker aparat nagaja in mi krati spanec.
Drage medicinske sestre in dragi zdravniki, vaše razumevanje in predanost bolnikom sta se mi
velikokrat zdeli že na meji človekovih zmogljivosti !
SPET DOMA
Presaditev sem prestala brez večjih zapletov in po mesecu dni sem zapustila oddelek. Mož me
je ves sijoč odpeljal domov in po dolgem času sem spet objela hčerko, čeprav le bežno, saj
smo jo zaradi nevarnosti okužbe za tri mesece preselili k našim zlatim sorodnikom. To je bilo
15. marca lani, ko je pri nas na Gorenjskem še ležala poledenela snežna odeja. Tega leta se
sneg ni in ni hotel stopiti. Nestrpno sem čakala na prvi pomladni zvonček pod balkonom, kot
da mi bo prinesel zdravje in moč.
Kljub dolgi zimi sem čutila, da pomlad vendarle nezadržno prihaja in res je prišla, tudi zame.
Prinesla mi je boljše počutje, a tudi zavrnitveno bolezen na koži in na jetrih, katero mi je
počasi pozdravil Medrol, ki pa je prinesel tudi svoje stranske učinke.
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Nekateri učinki so bili celo prijetni, hahaha. Hiperaktivnost je bila vsekakor prijetna, čisto
malo spanja sem rabila in ponoči sem pekla jabolčne zavitke. Doletela me je seveda tudi
nenadna menopavza, kot posledica pripravljalne kemoterapije pred presaditvijo, ima pa še zdaj
zelo neprijetne učinke. Verjetno bi jih omilila s hormonsko terapijo, pa se zaradi kopice drugih
zdravil še nisem mogla odločiti za to. Včasih pride kak dan, ko bi samo sedela kot kup nesreče
in jokala. A za takim dnem vedno pride naslednji, ko spet posije sonce.
Sonce sicer gledam le skozi okno, ker koža še vedno burno reagira na žarke, tudi ob zaščitni
kremi, pa tudi po mnogih jedeh dobim izpuščaje podobne opeklinam. Tudi oči se mi še vedno
solzijo, kljub preverjeni dioptriji in očalom, sklepi so vedno bolj debeli in trdi, predvsem na
rokah, tako da ne morem stisniti pesti. Vse to naj bi spadalo h kronični zavrnitveni reakciji,
katere pa sem po zdravnikovih besedah lahko samo vesela, ker je zaradi tega manjša možnost
za ponovitev moje bolezni.
Še vedno sem doma in preventivno jemljem imunosupresiv Sandimun, da se zavrnitvena
bolezen ne bi razbohotila. Ko se počutim dobro, počnem stvari, ki so mi pri srcu in vidim v
njih smisel. Veliko časa preživim z mojima sončkoma, to je s hčerko in z možem, pa s
sorodniki in prijatelji. Rada se družim s so-bolniki, s katerimi si tako iskreno pomagamo in se
podpiramo, tako osebno kot preko računalniškega foruma Levkemija/transplantacija. Ta je na
spletnem portalu Med.Over.Net in zelo bi bili veseli tudi sodelovanja kakšne izkušene
medicinske sestre. Se nam pridružite?
Tako sem pririnila že do druge pomladi. Po eni strani živim v strahu pred ponovitvijo bolezni,
po drugi strani pa se bojim tudi tega, da bi se mi zavrnitvena reakcija preveč razbohotila.
Vendar sem hvaležna, da živim, živim pač z negotovostjo, vendar v upanju.
ZAKLJUČEK
Včasih razmišljam, kako bi se moje življenje zasukalo, če ne bi bila tako težko zbolela, ali pa
po drugi strani, kaj če pri moji bolezni ne bi bila dobila darovalca za presaditev. Odgovora ne
vem, nihče ga ne ve. Smo samo ljudje, ki ne bomo nikoli doumeli vsega, pa če se še tako
trudimo. Delamo in se odločamo pač v okviru možnega.
Res ni vse odvisno od nas, je pa od nas odvisno razumevanje in človeška toplina med nami.
Tega razumevanja sem bila pri zdravljenju deležna v veliki meri, tako od zdravnikov kot od
medicinskih sester in čistilk v bolnišnici. Vsaka razumevajoča beseda mi je veliko pomenila v
tisti veliki samotni votlini negotovosti. Kot lepi svetli utrinki so mi v spominu ostale tople
besede. Velikokrat se spomnim besed prim. Jožeta Pretnarja, ko mi je pred presaditvijo
pojasnjeval, da me z drugimi sredstvi pravzaprav ne bi mogli pozdraviti. Rekel mi je: “Ne bi
vam razlagal verjetnosti poteka zdravljenja v odstotkih, saj za vas ste vi sami sto odstotkov.”
In če vsi ljudje v procesu zdravljenja razumejo, da vsak bolnik samemu sebi pomeni sto
odstotkov, potem je to že zelo zelo veliko.
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ODVZEM POPKOVNIČNE KRVI ZA PRIDOBIVANJE
KRVOTVORNIH MATIČNIH CELIC
Anita Prelec
Povzetek
Krvotvorne matične celic so najbolj regenerativne in vitalne celice človekovega telesa. Z leti
izgubijo svojo kakovost in vitalnost. Zmanjša se tudi njihovo število, zato je pomembno, da se
jih odvzame in shrani, ko so na vrhuncu svoje moči, to je ob rojstvu.
V prispevku je predstavljeno pridobivanje krvotvornih matičnih celic iz popkovnične krvi po
porodu otroka. Opisani so pogoji odvzema krvotvornih matičnih celic, njihovo shranjevanje in
najpogostejše težave, ki se lahko pojavijo pri zbiranju in shranjevanju celic.
Ključne besede: krvotvorne matične celice, odvzem popkovnične krvi
UVOD
Človekovo telo skriva v sebi moči, da se samoobnavlja in krepi. Legende so polne poizkusov
človeka, da te moči ohrani in shrani. Na ta izziv je odgovorila sodobna znanost. Krvotvorne
matične celic (KMC) so najbolj regenerativne in vitalne celice človekovega telesa. Sposobne
so samoobnavljanja, prilagoditve in intenzivne rasti, kar omogoča njihovo kultiviranje in
razvoj v želena celična tkiva. Mogoče jih je odvzeti in shraniti ob porodu otroka in uporabiti v
njegovem kasnejšem obdobju v primeru različnih bolezni. Danes lahko te celice uporabljamo
za zdravljenje številnih bolezni. Vemo tudi, da imajo KMC sposobnost, da se diferencirajo v
različna telesna tkiva, ki jih glede na bolezensko stanje potrebuje naše telo. Danes je
raziskovanje KMC in širjenje človekovih spoznanj o njih in možnostih njihove uporabe za
zdravljenje eno od najbolj raziskovanih področij v medicini. Prav zaradi izjemnih potencialov
za zdravljenje danes in v prihodnosti, Evropska komisija daje raziskovanju KMC veliko
prednost, kar se vidi v številu nepovratnih finančnih sredstev namenjenih raziskovanju na tem
področju. Uporaba KMC v zdravljenju različnih bolezni je zelo obetajoče in utegne
predstavljati enega največjih mejnikov v sodobni medicini.
Pomen KMC je v njihovi sposobnosti rasti in specializacije v želeno celično tkivo. Z leti KMC
izgubijo svojo kakovost in vitalnost, zmanjša se tudi njihovo število. Zato je pomembno, da jih
shranite tedaj, ko so na vrhuncu svoje moči to je ob rojstvu.
Človekovo telo ima ob rojstvu velike rezerve KMC. Nahajajo se v otrokovi popkovnici, ki jo
po rojstvu otroka zavržemo. S pridobivanjem in shranjevanjem KMC imamo možnost, da jih
lahko v primeru bolezni vzgojimo v želeno celično tkivo in presadimo v človekovo telo. Že
danes lahko na ta način zdravimo vrsto življenju nevarnih bolezni. Napredek medicinske
znanosti pa obeta zdravljenje bistveno širšega kroga bolezenskih stanj kot danes.
V laboratorijih kri testirajo po sodobnih DNK tehnikah, s katerimi preverijo prisotnost
infekcijskih agentov in mikrobiološke kontaminacije krvi. Nato KMC izolirajo, preštejejo in
opravijo skrben kakovostni pregled. Celice ustrezno označijo, razdelijo v dva vzorca in
shranijo v tekočem dušiku. Vzorci se shranijo na dveh različnih lokacijah, s čimer je manjša
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nevarnost naključnega uničenja KMC. Uporaba unikatnih črtnih kod omogoča takojšnjo
najdbo KMC in dostavo v želeno bolnišnico kjerkoli na svetu v roku 24 ur od danega
zahtevka. Tako shranjene celice so vedno na voljo, prav tako tudi ni etičnih in pravnih
zadržkov za uporabo kot na primer pri gojenju embrionalnih celic ali kloniranju.
Čeprav je zbiranje in shranjevanje KMC zelo obetavno, se npr. v ZDA manj kot dva odstotka
staršev ob porodu otroka odloči za odvzem popkovnične krvi in shranitev KMC. K temu
prispevajo neobveščenost staršev, dvom v prihodnost in cena storitve (Lovšin, 2005). V
Porodnišnici Ljubljana je bil v letu 2007 odvzem popkovnične krvi za zbiranje KMC izveden
pri približno 2% vseh porodov.
ZBIRANJE INFORMACIJ IN NAKUP KOMPLETA ZA ODVZEM POPKOVNIČNE
KRVI
Osnovne informacije pridobijo bodoči starši v ginekoloških dispanzerjih od osebnega
ginekologa, pogosto pa tudi v Šolah za starše, kjer je zanimanje za nov postopek zelo veliko.
Ginekologi izpolnijo obrazec z anamnestičnimi podatki in starši ga skupaj z informiranim
pristankom pošljejo na sedež podjetja, ki jim v najkrajšem času na dom pošlje set za odvzem
krvi. Pogodbo sklenejo za pet let, z možnostjo podaljšanja. Če gre za odvzem popkovnične
krvi pri dvojčkih, znaša popust za drugega otroka 50%. Set je možno kupiti tudi direktno v
tujih lekarnah.
Prav je, da se starši že pred predvidenim terminom poroda pozanimajo, v katerih
porodnišnicah v Sloveniji omogočajo odvzem popkovnične krvi. Ponudnika kompletov za
odvzem popkovnične krvi sta v Sloveniji trenutno dva. Na njihovih spletnih straneh ali
brezplačnih telefonskih številkah starši pridobijo informacije o KMC, odvzemu popkovnične
krvi, shranjevanju KMC in uporabi, seznanijo se z vsebino pogodbe in ceno storitve. V
slovenskih porodnišnicah (Ljubljana, Postojna, Maribor, Jesenice, Izola, Celje) odvzeme
popkovnične krvi za pridobivanje KMC opravljamo že tretje leto. V Porodnišnici Ljubljana ni
potreben vnaprejšnji dogovor za odvzem krvi. Zadostuje, da starši seznanijo osebje v porodni
sobi z njihovimi željami ob prihodu v porodno sobo. Kadrovsko smo zagotovili 24 urno
izvedbo posega.
POSTOPEK ODVZEMA POPKOVNIČNE KRVI
Če vemo, da je presajanje KMC zapleteno, pa je odvzem in shranjevanje plodove krvi zelo
enostavno. Kri iz popkovnice je tista kri, ki ostane v popkovnici po rojstvu otroka in jo
navadno skupaj s posteljico in popkovnico zavržemo. Odvzem krvi iz popkovnice, ki je
namenjena kasnejši uporabi za zdravljenje, se lahko izvaja v porodni sobi ali v operacijski sobi
(carski rez) Za odvzem krvi pri dvojčkih potrebujemo dva kompleta.
Pri tem morajo zdravstveni delavci (najpogosteje so to medicinske sestre-babice) upoštevati
standardna navodila za odvzem krvi. Osebe, ki odvzemajo kri iz popkovnice, morajo imeti s
strani podjetja, ki proizvaja komplete za odvzem krvi, potrdilo o šolanju. Zbrana avtologna
(alogena) kri iz popkovnice se lahko preda le ustanovam (podjetju, bolniškemu zavodu ali
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pravnemu subjektu), ki imajo v skladu z zakonom dovoljenje za odvzem, predelavo in/ali
skladiščenje krvi. Ustanove, ki odvzamejo kri iz popkovnice, upoštevajo zakonodajna
navodila in ne potrebujejo drugega dovoljenja.
Odvzem popkovnične krvi v porodni sobi opravijo babice ali zdravniki. Sam postopek naj ne
bi vplival na potek poroda, zato pri odvzemu potrebujemo tretjo osebo. Tik pred posegom si
le-ta kirurško umije roke in obleče kapo, masko, sterilni plašč in sterilne rokavice. Set, ki so ga
starši prinesli, odpre na sterilno kompreso. Nekateri seti že vsebujejo potreben sterilen
material za razkuževanje popkovnice.
Osnovna navodila za izvedbo posega
Odvzem krvi moramo izvršiti pred porodom posteljice (kasnejša aplikacija uterotonika za
aktivno vodenje tretje porodne dobe):
• popkovnica prekinemo s prijemalko čim bližje otroku, drugo prijemalko pa 5 cm višje,
prerežemo s škarjami,
• popkovnico pred razkuževanjem s sterilnim zložencem očistimo vseh možnih
onesnaženj (ostanki krvi, sekreta iz nožnice),
• razkužimo z razkužilom in počakamo, da se razkužilo posuši (0,5 do 2 minuti),
• odpremo komplet in s punkcijsko iglo punktiramo kri iz popkovnične vene,
• iz popkovnice odvzamemo največjo možno količino krvi,
• če je potrebna punkcija iz druge žile, očistimo vbodno mesto še enkrat po istem
postopku,
• če se posteljica porodi in v zbiralni vrečki še ni dovolj krvi, lahko naredimo punkcijo
žile na površini posteljice,
• med odvzemom namestimo zbiralno vrečko nižje od višine postelje in jo večkrat
obrnemo, nekatere vrečke že vsebujejo antikoagulante,
• po končanem odvzemu zapremo varnostna zapirala, punkcijski sistem prekinemo
(lahko uporabimo sponko za popek) ali zavozlamo,
• zbiralno vrečko opremimo z nalepko, ki vsebuje podatke o otroku in materi, načinu
poroda in oceni po Apgarjevi lestvici ter shranimo v embalažo, v kateri je želatinasta
vrečka,
• v paket priložimo dve epruveti materine krvi, ki jo v 48. urah po porodu še enkrat
testirajo na označevalce okužb:(sifilis, hepatitis tipa B in C ter aids),
• vse skupaj shranimo v embalažo iz stiroporja (sobna temperatura),
• starši pokličejo transportno službo, ki dostavi paket v želeno krvno banko v 48. urah.
Kontraindikacije za odvzem popkovnične krvi
• infekcijska obolenja matere, ki lahko pripeljejo do perinatalne infekcije novorojenčka,
• hudi zapleti v pozni nosečnosti,
• težja asfiksija novorojenčka
• prezgodnji porod.
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NAJPOGOSTEJŠE TEŽAVE PRI ODVZEMU KMC IZ POPKOVNIČNE KRVI
•

•
•

Količina krvi iz popkovnice je premajhna in s tem tudi število KMC ne zadostuje za
presaditev. Starše takoj obvestijo o premajhnem številu celic in pogodba se lahko
razveljavi. Starši zaradi tega nimajo finančnih stroškov. Minimalna količina
popkovnične krvi je 40-60 ml.
Odvzem popkovnične krvi ni možen zaradi nepredvidljivega porodniškega zapleta.
Starše ne bremenijo z nobenimi stroški.
Kri iz popkovnice v odvzemni vrečki med transportom v laboratorij lahko koagulira.
Zaradi tega je število izoliranih mononuklearnih celic v odnosu s prostornino krvi
manjše kot običajno.

Zdravstveni zavodi in njihovi zdravstveni delavci, ki omogočajo odvzem popkovnične krvi,
niso odgovorni za uspešnost odvzema.
POSTOPKI V LABORATORIJU
V laboratoriju krvne banke najprej opravijo vse potrebne krvne analize. Sledi postopek
izločanja KMC iz popkovnične krvi z metodo centrifugiranja. Izločene celice preštejejo,
ugotovi se njihova kakovost, število in vitalnost. KMC ločijo v dva vzorca, ki se ustrezno
označita. V teku standardnih preiskav v laboratoriju lahko ugotovijo tudi kontaminacijo krvi iz
popkovnice z bakterijami. V takem primeru se to staršem takoj sporoči in pogodbo
razveljavijo. Staršem povrnejo dotedanje stroške.
V primeru uspešnega postopka starši kot skrbniki otroka pridobijo certifikat o shranjenih
KMC.
ZAKLJUČEK
Iz popkovnične krvi, ki jo pridobimo po porodu otroka, z zelo enostavnim postopkom
odvzema, lahko pridobimo velike rezerve KMC. Za pravilen odvzem sta pomembna strokovna
usposobljenost babice ali zdravnika in upoštevanje strokovnih navodil ponudnikov setov za
odvzem krvi. S pridobitvijo in shranitvijo KMC obstaja možnost, da se iz le-teh v primeru
bolezni vzgoji želeno celično tkivo, ki ob presajanju v človekovo telo ne povzroča večjih
zapletov. Čeprav danes lahko na ta način zdravimo vrsto bolezni (preko 45), razvoj znanosti
pa obeta zdravljenje še širšega kroga bolezni.
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TESTI TKIVNE SKLADNOSTI PRED PRESADITVIJO
KRVOTVORNIH MATIČNIH CELIC
Blanka Vidan-Jeras
Povzetek
Tkivno skladnost bi z drugimi besedami lahko opisali kot stopnjo ujemanja tkivnih antigenov
bolnika in darovalca pri presaditvi organov ali tkiv. Genski zapisi za tkivne antigene, ali bolj
natančno antigene HLA, so združeni na enem najbolj polimorfnih predelov človeškega
genoma. To pomeni, da geni HLA nastopajo v obliki številnih različic. Molekule, ki jih
posamezne genske različice HLA kodirajo, najdemo na vseh celicah z jedrom. Njihova naloga
je peptide, ki izvirajo iz patogenih mikroorganizmov, predstaviti imunskemu sistemu. Veliko
število genskih različic in njihovih možnih kombinacij omogoča posameznikom in
populacijam uspešno obrambo pred številnimi infekcijskimi boleznimi. V umetno povzročeni
situaciji, kot je to transplantacija, pa razlike v antigenih HLA med bolnikom in darovalcem
predstavljajo tkivno neskladnost in tako oviro pri presaditvi organov in tkiv. Rezultati mnogih
študij kažejo, da je uspeh presaditve krvotvornih matičnih celic tem boljši, čim boljša je tkivna
skladnost med bolnikom in darovalcem. Idealni darovalec je monozigotni dvojček, temu sledi
glede na gene HLA bolniku identičen sorojenec, naslednja izbira je sorodni in za njim
nesorodni darovalec s čim boljšim ujemanjem v genih HLA.
Ključne besede: tkivna skladnost, HLA, dedni zapis
UVOD
Odkritje levkocitnih aloantigenov HLA (Human Leucocyte Antigens ima korenine v
hematologiji in transfuziologiji. V petdesetih letih tega stoletja so pri bolnikih z levkemijo ali
nevtropenijo dokazali protitelesa, ki so aglutinirala levkocite. Kliničnega pomena in izvora teh
protiteles niso mogli pojasniti do leta 1954, ko je Jean Dausset opisal levkoaglutinirajoča
protitelesa, ki so nastala ob transfuzijah krvi. Značilnost teh protiteles je bila, da niso
aglutinirala bolnikovih lastnih levkocitov. Z drugimi besedami, aglutinacija s tujimi levkociti
je kazala na aloimunska protitelesa. Kljub temu, da je šlo za šibka protitelesa, ki so razmeroma
hitro po transfuziji izginila iz krvnega obtoka, je Dausset-u uspelo narediti teste z levkociti
monozigotnih in dizigotnih dvojčkov. Pri monozigotnih dvojčkih so bile reakcije aglutinacije z
različnimi serumi politransfundiranih bolnikov identične, medtem ko so se pri dizigotnih
dvojčkih razlikovale. Dokaz, da gre za protitelesa proti aloantigenom ter razvrstitev le teh v
skupine glede na podobnost reakcij z različnimi serumi, je Dausset-u prineslo Nobelovo
nagrado.
Podobna protitelesa sta Rose Payne in Jon van Rood, istočasno in neodvisno drug od drugega,
našla v serumih nosečnic, ki so večkrat zanosile. Ta protitelesa, ki so se tvorila proti tistim
antigenom HLA, ki jih je otrok podedoval od očeta, so pri nekaterih nosečnicah našli v
visokem titru in so se ohranjala v krvnem obtoku matere tudi po več let. Izkazala so se kot
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zelo dober reagent za določanje (tipizacijo) antigenov HLA in tako omogočila razvoj
seroloških metod tipizacije HLA.
Bistvene tehnične izboljšave serološke tipizacije HLA je prinesela po eni strani uporaba od
komplementa odvisne limfocitotoksične reakcije kot metode za serološko tipizacijo HLA. Po
drugi strani pa je Terasaki z uvedbo mikrolimfocitotoksičnega testa povečal število tipizacij,
ki jih je bilo mogoče izvesti z 1ml seruma. Pri testih z aglutinacijo je ta zadoščal za 20-25
testov, pri Terasakijevem mikrolimfocitotoksičnem testu pa je bilo mogoče izvesti 1000 testov
z enakim volumnom seruma, saj za vsak test v posebej za tipizacijo HLA narejenih
Terasakijevih ploščicah zadostuje le 1μl seruma. Serološko tipizacijo HLA pa vse bolj
nadomeščajo molekularno biološke metode z uporabo verižne reakcije s polimerazo (PCR),
kjer določamo gene HLA na ravni DNK. Določitev je po stopnji ločljivosti, torej svoji
izpovednosti, lahko ekvivalentna serološki tipizaciji ali pa izvedena na visoki stopnji
ločljivosti, tako da končni rezultat lahko podamo v obliki genske različice (alela), ki je pri
preiskovani osebi zapisana na DNK.
DEDNI ZAPISI IN STRUKTURA MOLEKUL HLA
Dedni zapis za aloantigene HLA se nahaja na krajšem kraku 6. avtosomnega kromosoma.
Zapis ni strnjen, najdemo ga na štirih med seboj ločenih regijah (Slika1).

Slika1: 6. avtosomni kromosom z regijami in podregijami HLA
Nomenklaturna komisija je regije HLA poimenovala HLA-A, HLA-B, HLA-C, HLA-D. Prve
tri regije HLA-A, HLA-B in HLA-C obenem predstavljajo tudi lokuse, torej mesta na
kromosomu, kjer se nahajajo dedni zapisi za težke polipeptidne verige antigenov HLA. Te
zavzemajo obliko treh globularnih domen imenovanih α1, α2, α3. Polipeptidne verige, ki so
kodirane z regij HLA-A, HLA-B in HLA-C tvorijo skupaj z β2-mikroglobulinom skupino
klasičnih antigenov HLA prvega razreda (Slika 2). Po strukturi se nekoliko razlikujejo od
antigenov HLA drugega razreda, ki so kodirani z regije HLA -D. To sestavljajo tri podregije,
ki jih opisujemo z dodatno črko HLA-DR, HLA-DQ, HLA-DP (Slika 1).
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Vsaka od podregij zajema več lokusov, pojasnjujemo jih s še eno dodatno črko in številko
(npr. HLA-DRB1). Antigeni HLA drugega razreda nastajajo s kombinacijo dveh
polipeptidnih verig kodiranih iz iste podregije in oblikovanih v globularne domene. Na primer,
antigen HLA-DR sestavljata polipeptidni verigi kodirani z lokusov HLA-DRA1 (α1,α2) in
HLA-DRB1(β1, β2) (Slika 2).
Geni, ki kodirajo antigene HLA, kot je to na primer DR13, nastopajo v obliki mnogih genskih
različic (alelov). Alele zapisujemo s številkami za zvezdico, npr. DRB1*0301. Prvi dve
številki ustrezata serološko določljivemu antigenu HLA, drugi dve pa natančno označujeta
alel. Tip HLA neke osebe predstavlja zbir vseh antigenov ali alelov, ki smo jih določili. Vsaka
oseba ima na vsakem lokusu po dva HLA. Genotip in njegovi polovici, imenovani haplotipa,
lahko določimo samo z družinsko analizo. Pri tem določimo gene HLA, ki jih je oseba
podedovala od matere in tiste, ki so podedovani od očeta (Tabela 1).
Tabela 1: Nomenklatura sistema HLA
NOMENKLATURA

KAJ OZNAČUJE

HLA

regijo HLA

HLA-DR

podregijo

HLA – DR13

serološko določljiv antigen

HLA – DRB1

lokus na šestem kromosomu

HLA – DRB1*13

skupino alelov, ki kodirajo serološko specifičnost HLA-DR13

HLA – DRB1*1301

natančno določen alel

HLA – A1, 3; B7,8;DR3,15 tip HLA – A, B, C
A1, B8, DR3/A3,.B7, DR15 genotip HLA
A1, B8, .DR3

pol genotipa=haplotip,podedovan od enega starša

FUNKCIJA ANTIGENOV HLA
Vdolbina na vrhu molekule HLA je ključnega pomena za njeno biološko funkcijo. Osnovna
vloga molekul HLA v imunskem odzivu je predstaviti peptide, ki nastanejo pri razkroju
patogenih mikroorganizmov, limfocitom T (Slika 2).
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Slika 2: Molekuli HLA I.razreda ter HLA II. razreda s peptidoma
Sinteza molekul HLA I.razreda poteka v endoplazmatskem retikulumu. Tam se, v za to
oblikovani vdolbini v molekuli HLA, vežejo peptidi virusnega izvora. Tudi molekule HLA
II.razreda se sintetizirajo v ER, vendar njihovo vdolbino za vezavo peptida zasedejo peptidi
bakterijskega izvora.
Če zajamemo vsaj sto oseb iste narodnost in jim določimo alele ter posredno antigene HLA,
lahko na večini lokusov najdemo veliko število genskih različic HLA, na celičnih površinah pa
vrsto različnih antigenov HLA. Največ razlik med antigeni HLA je v vdolbini namenjeni
vezavi peptida, osebe pa se bodo glede na alele HLA in njihove kombinacije med seboj močno
razlikovale. Raznolikost molekul HLA omogoča predstavitev velikega števila peptidov, ki
izvirajo iz patogenih mikroorganizmov. Več molekul HLA ima določena etnična skupina
ljudi, boljša bo njihova obramba proti infekcijskim boleznim.
V posameznih svetovnih populacijah so opazili različno pogostnost pojavljanja posameznih
genskih različic HLA. Pri populacijsko-genetskih študijah, moramo imeti v mislih, da
populacijski vzorec, ki smo ga uporabili za študijo, odraža pretekla in sedanja dogajanja na
ozemlju, kjer smo populacijo vzorčili. Ta dogajanja vključujejo predvsem infekcijske bolezni
in migracije.
Populacijske študije, v katerih smo preučevali gene HLA pri Slovencih, kažejo na to, da kljub
številnim migracijam Slovenci skozi zgodovino niso ohranili samo jezika in kulture, enkraten
in značilen je tudi polimorfizem genov HLA. Posamezniki smo glede na antigene HLA, ki jih
imamo, bolj ali manj zmožni predstaviti isti peptid v imunskem sistemu. Pri presaditvah
organov in tkiv, ki niso naravni procesi, pa so te intraindividualne razlike vzrok, da so
molekule HLA aloantigeni vpleteni v zavrnitevene reakcije.

doc.dr. Blanka Vidan Jeras, mag.farm.,
Zavod RS za transfuzijsko medicino Ljubljana, Center za tipizacijo tkiv

136

Zbornik predavanj: »Pridobivanje krvotvornih matičnih celic - zdravljenje in zdravstvena nega bolnika
ob presaditvi KMC« Zreče, maj 2007

HLA - ANTIGENI TKIVNE SKLADNOSTI
Da presaditev organov in tkiv spremljajo dogajanja v imunskem sistemu, vemo od leta 1936,
ko je Peter A. Gorer postavil imunološko teorijo transplantacije. S pomočjo seroloških metod
je poskušal pojasniti, zakaj posamezne miši sprejmejo presajena tumorska tkiva drugih miši,
medtem ko jih nekatere zavrnejo. Opazil je, da so bile miši, ki so sprejele presajena tkiva v
sorodu z dajalkami, medtem ko so jih nesorodne zavrnile. Dokazal je, da je zavrnitev tumorja
pri miši sprejemalki posledica humoralnega imunskega odziva na presajeno tkivo dajalke.
Neposredni vzrok za sprejetje ali zavrnitev presadka pa so po Mendlovih zakonih podedovani
antigeni, ki se nahajajo na tumorskih in zdravih tkivih. Imenoval jih je antigene tkivne
skladnosti. V primerih, ko so bili ti antigeni za sprejemalko nesorodni in zato neznani, so se v
njenem serumu pojavila protitelesa usmerjena proti njim. Nekaj let za Gorerjem je Peter
Medaw pri presaditvah kožnega tkiva dokazal, da so v zavrnitveno reakcijo vpleteni tudi
mehanizmi celične imunosti. Zavrnitveno reakcijo je lahko preprečil, če je celice bodočega
donorja vnesel v sprejemnika v njegovem fetalnem ali neonatalnem obdobju, torej v času, ko
so bile živali imunološko še nezrele. V laboratoriju pionirja transplantacijske genetike
Clarencea Littlea je George Snell lata 1948 identificiral dedne zapise, ki pogojujejo sprejetje
ali zavrnitev presadka pri miši ter ji dal ime geni tkivne sklasdnosti. Kmalu zatem je začel
sodelovati z Gorerjem. Imunologija in genetika se od tistih časov združujeta v imunogenetiko,
stroko, ki je tesno povezana s transplantacijo. Mednarodna delavnica s področja HLA leta
1965 je med drugim prinesla tudi spoznanje, da so molekule HLA antigeni tkivne skladnosti
ali z drugo besedo transplantacijski antigeni.
TESTI TKIVNE SKLADNOSTI
MATIČNIH CELIC

PRED

PRESADITVIJO

KRVOTVORNIH

Bolnika praviloma tipiziramo na ravni DNK, ker na to vrsto tipizacije bistveno manj kot na
serološko vpliva število celic z jedrom, ki so prisotne v bolnikovi krvi in njihova živost.
Rezultati mnogih študij kažejo, da je uspeh presaditve krvotvornih matičnih celic tem boljši,
čim boljša je tkivna skladnost med bolnikom in darovalcem. Idealni darovalec je monozigotni
dvojček, temu sledi glede na gene HLA bolniku identični sorojenec, naslednja izbira je
sorodni in za njim nesorodni darovalec s čim boljšim ujemanjem v genih HLA.
Sorodni darovalec iz družine s popolnimi podatki o starših
Da bi zanesljivo določili ali sta si bolnik in sorojenec enaka glede na gene HLA, potrebujemo
tipe HLA njunih staršev. Identičnost lahko pričakujemo v 25% primerov. Družino lahko
tipiziramo serološko, torej na nizki stopnji ločljivosti. V primeru homozigotnosti enega ali
obeh staršev, tipiziramo lokus, za katerega je oseba homozigotna na visoki stopnji ločljivosti.
S tem se izognemo neskladnostim, ki bi nastale zaradi rekombinacije genov.
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Sorodni darovalec iz družine z nepopolnimi podatki o starših
Kadar oba starša ali eden od njiju nista dosegljiva in iz družinske analize ne moremo
zanesljivo razbrati haplotipov HLA, tipiziramo tako kot bi bila bolnik in darovalec nesorodna,
torej na visoki stopnji ločljivosti. Ujemanje v 10 od 10 alelov HLA-A, B, C, DR, DQ izboljša
preživetje bolnika.
Tkivno skladni nesorodni darovalec
Tipiziramo na visoki stopnji ločljivosti. Ujemanje v 10 od 10 alelov HLA-A, B, C, DR, DQ
izboljša preživetje bolnika.
Darovalec z neujemanji
Neujemanj v genih HLA-DR ne dopuščamo.
Dopuščamo neujemanja v genih prvega razreda. Pri tem upoštevamo, da imajo neujemanja v
HLA-A, B ali C enak klinični vpliv.
Neujemanja v HLA DQ in DP vplivajo na GvHD. Ujemanje v HLA-DP je zelo težko doseči,
ker je v primeru ujemanja v drugih genih HLA II. razreda 80% neujemanje zaradi
rekombinacij na lokusu DP.
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