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Lehetséges őssejtdonorok

Genetikailag teljesen egyező Egypetéjű iker

HLA egyező (genotípusban) HLA-egyező testvér

HLA-egyező (fenotípusban)   HLA-egyező nem rokon
 donor (MUD)

Részben eltérő HLA-típus Alternatív donor     



A HLA-gének öröklődése



  

Az őssejt forrása



A nem rokon donor keresés algoritmusa magyar 
betegek részére

• A transzplantációs várólistára történő felkerüléssel, az 
átmeneti alkalmatlansággal és a törléssel kapcsolatos 
döntést, a transzplantáció típusa szerint illetékes 
Transzplantációs Bizottság hozza meg a külön 
jogszabályban meghatározott szakmai szabályok szerint 
(287/2006. (XII. 23.) Korm. Rendelet a várólista 
alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól)

• A Gyermek Csontvelő Transzplantációs Bizottság és a 
Felnőtt Csontvelő Transzplantációs Bizottság havonta 
tartja ülését, amelyen a döntéseket meghozza.

• A családi donorral nem rendelkező betegek részére a 
nemzetközi regiszterben történő kerestetésre és az 
átültetésre ad engedélyt. 



  

A kivizsgálás folyamata
• A beteget olyan betegséggel diagnosztizálják, 

amelyben az őssejtátültetés hozhat csak 
gyógyulást.

• A kezelőorvos felterjeszti egy szakértői bizottság 
elé, ahol indokolt esetben várólistára helyezik. 

• A kivizsgálás első lépése a családvizsgálat:
- a beteg és a szüleinek vizsgálata (az öröklődési 
séma kimutatásához), 
- a donorként szóbajövő testvérek  HLA tipizálása 



  

• Az átültetésre szoruló beteget  
– a családi HLA-tipizálást követően a 

laboratórium új vérmintából allél-
szinten tipizálja (HLA-A, B, C, DRB1, 
DQB1, DPB1 lókuszokon).



  

A kivizsgálás folyamata II.

• Ha sikerül HLA egyező testvért találni, a 
megerősítő vizsgálatokat követően 
megtörténhet az átültetés.

• Ha a betegnek nincsen családi donora, a 
részletes (12 tulajdonságra kiterjedő) HLA 
vizsgálat következik



  

Donorkeresés

1. A Magyar Csontvelődonor Regiszterben

2. A nemzetközi adatbázisban (BMDW)

3. Az egyes külföldi regiszterekben



  

1. Donorkeresés a Magyar Csontvelődonor 
Regiszterben 

• Első lépésben  magyar donorok körében 
történik a szelekció:



  

B.B.



  

Donorkeresés a Magyar Csontvelődonor 
Regiszterben

• Pozitív esetben a magyar potenciális őssejt donorok aktiválása 
közvetlenül a Területi Vérellátón/Vérellátó Osztályon keresztül 
történik 

• További egyezésre van esély HLA-A,B,DR azonosság esetén
• Megfelelő nemzetközi donor hiányában kérhető HLA-A,B egyező 

donor aktiválása is - elsőként csak HLA-A,B,DR vizsgálatra
• Az aktivált donor kivizsgálása HLA-A,B,DR egyezés esetén 

allélszinten történik tovább :

– Első körben DRB1* és C* vizsgálat
– Ennek egyezése esetén a további (HLA-A, B, DQ, DP) 

lókuszokra is
• A donor és a beteg összehasonlító eredményét a laboratórium 

elküldi a kezelőorvosnak
• A donor kiválasztása esetén a donor kivizsgálása és a donáció 

következik



  

2. Donor szelekció a BMDW adatbázisban

• Bone Marrow Donors Worldwide (BMDW) is the continuing effort to collect the HLA phenotypes of Bone Marrow Donors Worldwide (BMDW) is the continuing effort to collect the HLA phenotypes of 
volunteer stem cell donors and cord blood units, and is responsible for the co-ordination of their worldwide volunteer stem cell donors and cord blood units, and is responsible for the co-ordination of their worldwide 
distribution. Participants are 64 stem cell donor registries from 44 countries, and 44 cord blood banks distribution. Participants are 64 stem cell donor registries from 44 countries, and 44 cord blood banks 
from 26 countries.from 26 countries.

• The current number of donors and cord blood units in the BMDW database is:The current number of donors and cord blood units in the BMDW database is:

• 15,072,833 (14,625,649 donors and 447,184 CBU's)15,072,833 (14,625,649 donors and 447,184 CBU's) 
• There are currently 768 users from 471 organisations authorised to access the on-line BMDW services.There are currently 768 users from 471 organisations authorised to access the on-line BMDW services.
• You may want to see the increase of the number of stem cell donors and cord blood units, or an overview You may want to see the increase of the number of stem cell donors and cord blood units, or an overview 

of the of the numbernumber  ofof  donorsdonors  andand  cordcord  bloodblood  unitsunits  forfor  eacheach  participatingparticipating  registryregistry..
• Bone Marrow Donors Worldwide started as an initiative of the Immunobiology Working Party of the Bone Marrow Donors Worldwide started as an initiative of the Immunobiology Working Party of the 

European Group of Blood and Marrow Transplantation (EBMT) in 1988. In February 1989 the first edition European Group of Blood and Marrow Transplantation (EBMT) in 1988. In February 1989 the first edition 
was distributed, which contained the donor files of eight registries with a total of 155,000 volunteer stem was distributed, which contained the donor files of eight registries with a total of 155,000 volunteer stem 
cell donors.cell donors.

• On-line Match ProgramsOn-line Match Programs
• If you are looking for the on-line match programs, click on the "If you are looking for the on-line match programs, click on the "BMDW BMDW MatchMatch  ProgramsPrograms" link in the menu. " link in the menu. 

To request access to the on-line services, go to the To request access to the on-line services, go to the AuthorizationAuthorization page and follow the instructions. page and follow the instructions.

http://bmdw.org/
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A nemzetközi adatbázis 
jellemzői

• Heterogén kivizsgáltsági szint
– Szerológiai HLA-A,B

– A donorok 21%-a csak HLA-A,B lókuszokra 
van kivizsgálva

– A donorok nagy része nem vizsgált a HLA-C, 
DQ, DP lókuszokra



  

• 3. Kapcsolatfelvétel a BMDW 3. Kapcsolatfelvétel a BMDW 
összesítő alapján megfelelő összesítő alapján megfelelő 
donorral rendelkező külföldi donorral rendelkező külföldi 
regiszterekkel (elsődleges regiszterekkel (elsődleges 
kerestetés).kerestetés).  



  

• A külföldi regisztertől a legfrissebb  A külföldi regisztertől a legfrissebb  
aktuális donor-lista érkezik, már aktuális donor-lista érkezik, már 
részletesebb donor-adatokkal:részletesebb donor-adatokkal:
–   donor-kódok, életkor, nem, donor-kódok, életkor, nem, 

vércsoport, CMV reaktivitás, vércsoport, CMV reaktivitás, 
esetleges megelőző donáció stb. esetleges megelőző donáció stb. 



  
Eddig nincs a kerestetésnek költségvonzataEddig nincs a kerestetésnek költségvonzata



  

További teendők

• A legalkalmasabb donor kiválasztása
– Választott külföldi donortól már első 

lépésben vérminta  kérés  a  további DNS-
szintű, allélszintű megerősítő tipizálás 
hazai laborban történő elvégzéséhez.

– A küldő regiszter elvégzi a kötelező 
vércsoport- és vírusteszteket. 



  



  



  

• A Transzplantációs Immunológiai 
Laboratórium elvégzi a donor allélszintű 
HLA tipizálását

• A kivizsgált potenciális donor és a 
recipiens megerősítő tipizálási 
eredményét megküldi a 
Transzplantációs Centrumba  (TC) 
elbírálásra.



  

A) Amennyiben TC a donort nem fogadja el, úgy a 
fentiekben részletezett folyamat ismétlődik a 
jobb HLA- egyezésű donor megtalálásáért. 

B) Amennyiben TC a kivizsgált donort őssejt 
transzplantációra alkalmasnak ítéli meg,  
indítható az őssejt kikérésének folyamata 
(Workup= WU) 

Az összeállított, kitöltött WU dokumentációt 
a Regiszter továbbítja a TC-be.



  

• Ettől a ponttól kezdve 
– A TC közvetlenül felveszi a kapcsolatot a külföldi 

regiszterrel,
– A további lépések, az őssejtkészítményre vonatkozó 

minőségi/mennyiségi feltételek tisztázása, a szállítás 
szervezése a TC feladata

– A donor kikérés folyamatának lépéseiről a Magyar 
Regisztert is informálja a TC és a külföldi regiszter

– A Regiszter így azonnal új donort aktiválhat  egy  
esetleges donor visszalépés esetén 

– A külföldön levett őssejt átültetésre kerül

– A TC jelenti az átültetést a Bizottság/Regiszter felé



  

A Regiszter a donorkeresés egész idő-
tartama alatt kapcsolatot tart a TC-vel:

• A TC kérésének továbbítása a külföldi regiszter felé
– A kivizsgált donor rezerválás kérése betegük részére (a beteg 

állapotjavulása miatt), 
– donorkeresés felfüggesztés kérése (beteg állapot-romlása miatt),
– donor-kérelmek töröltetése (haláleset miatt ), 
– nemzetközi kerestetés törlése

• A külföldi regiszterektől érkező információk továbbítása a 
TC felé
–  a donor egészségét, elérhetőségét részletező / korlátozó 

információk továbbítása (pearcing, egzotikus Afrikai szafari, 
profilaxis: frissen kapott oltások.



  

„Follow-up”

• A beteg/donor állapotkövetése kötelező (30 nap, 60 
nap, 180 nap, 1 év stb.) a transzplantációt követően 
(WMDA standard)

• Betegoldal: a Regiszter továbbítja a beérkező (a TC 
által kitöltendő) formanyomtatványokat, amelyet a 
TC tölt ki és továbbít
– a külföldi regiszternek
– a Regiszternek

• Donoroldal: 
• SEAR, SPEAR
• Donorkövetés 



  

Célunk

• Hatékonyabb donorkeresés

• A biztonságosabb magyar donációk 
számának növelése

• A magyar donorok számának növelése

• Magyar köldökvérbank?
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