
W Oddziale Transplantacji
Szpiku w Klinice Pedia-
trii, Hematologii i Onko-

logii szpitala im. dr. Antoniego
Jurasza w Bydgoszczy pierwszy
przeszczep szpiku kostnego wyko-
nano 10 lat temu (w 2003 roku od-
dział transplantacji został też uro-
czyście otwarty). – To było bardzo
ważne wydarzenie, ponieważ
zwiększyła się dostępność do pro-
cedur przeszczepowych dla dzieci
mieszkających w województwie
kujawsko-pomorskim – mówi
prof. dr hab. med. Mariusz Wysoc-
ki, kierownik Katedry Pediatrii,
Hematologii i Onkologii CM UMK
w Bydgoszczy. – Dawniej musiały
czekać na przyjęcie do innych pla-
cówek. Nierzadko były to ośrodki
dla dorosłych, w których brakowa-
ło pediatrów.

RRoo  ssnnąą  nnaa  kkłłaa  ddyy  ii kkoosszz  ttyy
Czte ry la ta po pierw szym prze -
szcze pie – ro dzin nym, prze pro wa -
dzo no prze szczep au to lo gicz ny, na -
stęp nie od daw cy nie spo krew nio ne -
go. W 2008 ro ku wy ko na no in fu zję
lim fo cy tów daw cy, a rok póź niej
– pierw szą trans plan ta cję ha plo -

iden tycz ną z se lek cją ko mór ko wą.
W tym ro ku po raz pierw szy prze to -
czo no ko mór ki me zen chy mal ne.
– Po stęp w trans plan ta cji wy ni ka
z dwóch po wo dów – wska zu je 
prof. dr hab. med. Jan Sty czyń ski,
kie row nik Pra cow ni On ko lo gii Kli -
nicz nej i Eks pe ry men tal nej, pro -
rek tor ds. CM UMK. – Jest to
przede wszyst kim po pra wa do bo ru
i do stęp no ści daw ców. Mo le ku lar ne
me to dy ty po wa nia daw ców są co -
raz lep sze, a to z ko lei prze kła da się
na fakt, że ma my co raz le piej do -
bra nych daw ców. Co istot ne – ich
licz ba ro śnie. Ale nie bez zna cze nia
są rów nież no we le ki. Jesz cze 10 lat
te mu bu sul fa num, pod sta wo wy
pre pa rat sto so wa ny w trans plan ta -
cji, po da wa ny był tyl ko w for mie
do ust nej. Pa cjen ci mu sie li ły kać
set ki ta ble tek – pod kre śla prof. Jan
Sty czyń ski. – Obec nie po da wa ny
jest w for mie do żyl nej. To bar dzo
po wa żne przed się wzię cie tech nicz -
ne, nie zwy kle istot ne dla pa cjen ta.

Z dru giej stro ny, wi dać za po -
trze bo wa nie na ko lej ne, kon kret -
ne roz wią za nia me dycz ne. Jed -
nym z cię ższych po wi kłań po
prze szcze pie niu szpi ku kost ne go

jest bo wiem za ka że nie wi ru sem
cy to me ga lii. Tym cza sem nie rzad -
ko do cho dzi do sy tu acji, w któ rej
wi rus sta je się opor ny na bar dzo
tok sycz ne dla or ga ni zmu, sil nie
dzia ła ją ce le ki prze ciw wi ru so we.
Efekt jest ta ki, że z jed nej stro ny
ma my za ka że nie, któ re szko dzi
pa cjen to wi, z dru giej zaś le ki,
któ re też za czy na ją szko dzić, po -
nie waż osła bia ją szpik i wą tro bę
– tłu ma czy prof. Jan Sty czyń ski.
– Dla te go wła śnie po trzeb ne są
no we me to dy te ra pii wi ru so wych. 

Na ra zie nie za po wia da się, by
pro blem ten roz wią za ły no we le -
ki. Po ja wi ły się na to miast dwie
kon cep cje: pierw sza w po sta ci
szcze pio nek, dru ga w for mie te -
ra pii prze ciw wi ru so wych ba zu ją -
cych na za sto so wa niu ko mó rek
ludz kich. Dru gie roz wią za nie po -
le ga ło by na wy ho do wa niu w wa -
run kach la bo ra to ryj nych lim fo -
cy tów zwal cza ją cych za ka że nia
wi ru so we. Pra cę nad ta ką te ra -
pią pod ję ło już kil ka ośrod ków
na świe cie (w Pol sce jesz cze ża -
den), ale ze zmien ny mi efek ta mi.
– Oczy wi ście mo żna też mó wić
o szcze pion kach, ale bo ję się, że

to jesz cze trud niej sza spra wa
– pod kre śla prof. Jan Sty czyń ski.

Dru gim pro ble mem jest fi nan -
so wa nie świad czeń. – Prze szcze -
pia my pa cjen tów, któ rych daw -
niej by śmy nie za kwa li fi ko wa li ze
wzglę du na po ten cjal ne prze ciw -
wska za nia i cho ro by współ ist nie -
ją ce – wy ja śnia prof. Sty czyń ski.

Co raz bar dziej skom pli ko wa ne
za bie gi ozna cza ją, że prze szcze py
wy ma ga ją więk szej ilo ści le ków,
szcze gól nie prze ciw grzy bi czych,
któ rych koszt jest bar dzo wy so ki.
Wpro wa dza nie no wych me tod te ra -
peu tycz nych rów nież wią że się
z więk szy mi na kła da mi fi nan so wy -
mi. – Je że li na gle bę dzie my mie li
wię cej skom pli ko wa nych za bie gów,
po nie sie my fi nan so wą po ra żkę
– za uwa ża prof. Ma riusz Wy soc ki.
– Dla te go po trzeb na jest no wa wy -
ce na pro ce dur me dycz nych. Ow -
szem, szpi tal mu si się bi lan so wać,
ale w opar ciu o rze tel nie opra co wa -
ne i wy ce nio ne pro ce du ry.

JJeedd  nnoo  mmiieejj  ssccee  ddllaa  ppiill  nnyycchh
O pro ble mie po in for mo wa no już
NFZ. Prof. Jan Sty czyń ski, któ ry
brał udział w przy go to wy wa niu

pro jek tu do ty czą ce go prze szcze -
pów, pod kre śla, że NFZ wy ra ził
za in te re so wa nie. Ale żad na de -
cy zja jesz cze nie za pa dła. – Fun -
dusz mó wi, że w cią gu 10 lat po -
dwo ił wy dat ki na le cze nie.
Przy czym pie nią dze te nie zo sta -
ły za prze pasz czo ne. Po pro stu
me to dy te ra peu tycz ne są co raz
dro ższe – ak cen tu je prof. Sty -
czyń ski. – Tym cza sem do cho dzi -
my do eta pu, w któ rym je ste śmy
za blo ko wa ni przez fi nan se.
W efek cie nie mo że my za ofe ro -
wać pa cjen to wi wszyst kie go, co
do stęp ne.

Fi nan so wa nie prze szcze pów
wią że się z jesz cze jed nym ele -
men tem, na któ ry zwra ca ją uwa -
gę spe cja li ści – z licz bą sta no wisk
prze szcze po wych. W oce nie prof.
Sty czyń skie go, opty mal na sy tu -
acja me dycz na by ła by wów czas,
gdy by od dział trans plan ta cji dys -
po no wał jed nym wol nym łó żkiem
de dy ko wa nym dla pa cjen ta z po -
wi kła nia mi lub z roz po zna niem
kwa li fi ku ją cym do na tych mia sto -
we go prze szcze pie nia. Od dział
prze szcze pów szpi ku w byd go -
skim „Ju ra szu” ma pięć sta no -
wisk. – Jed nak by wa ją okre sy, że
ma my za po trze bo wa nie dla
dwóch–trzech pa cjen tów – wy li -
cza prof. Sty czyń ski. – Ale in nym
ra zem dla sied miu–ośmiu jed no -
cze śnie. W związ ku z tym nie któ -
rzy mu szą cze kać. Nie dłu go, bo
pół to ra mie sią ca.

Mo że się jed nak zda rzyć, że
wśród tych nad licz bo wych pa cjen -
tów znaj dzie się przy pa dek pil ny.
– Dla te go ide al nym roz wią za -
niem by ło by jed no sta no wi sko,
do stęp ne w ka żdym mo men cie
– kwi tu je pro fe sor.

Nie wąt pli wie, mi mo znacz ne go
po stę pu, cią głe go zwięk sza nia
wy ma ga po pu la cja prze ba da nych
osób, któ re tra fia ją do ba zy po ten -
cjal nych daw ców. – Im wię cej nas
bę dzie, tym więk sze szan se na to,
by mieć na po do rę dziu zgod ne go
daw cę pol skie go – uza sad nia prof.
Ma riusz Wy soc ki. – To nie tyl ko
szyb sze, ale rów nież tań sze roz -
wią za nie. �

Mar ta Piesz czyń ska
Kon sul ta cja me dycz na: 

prof. XX
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MT: Co raz czę ściej stwier dza -
ne są u pa cjen tów nie do bo ry
po ta su. Da ne ame ry kań skie
(Garth D, 2006) wska zu ją, że
20 proc. ho spi ta li zo wa nych
i 14 proc. le czo nych am bu la to -
ryj nie ma nie pra wi dło we stę -
że nie te go pier wiast ka w su -
ro wi cy. Ja kie są głów ne przy -
czy ny hi po ka lie mii?
DR PIOTR GRY GLAS: Przy -
czyn hi po ka lie mii wśród osób ho -
spi ta li zo wa nych jest wie le. Czę sto
ma ona pod ło że ja tro gen ne i jest

wy wo ła na przez sto so wa ne le ki.
Szcze gól ną uwa gę na le ży zwró cić
na le ki mo czo pęd ne, np. diu re ty ki
tia zy do po dob ne, tia zy do we i pę -
tlo we, po nie waż mo gą po wo do wać
znacz ną hi po ka lie mię. Ner ki
prze są cza ją w kłę busz kach ner ko -
wych ok. 600-700 mmol po ta su
na do bę, z cze go 90 proc. ule ga
zwrot nej re sorp cji w cew kach ner -
ko wych, a 10 proc. zo sta je wy da -
lo ne z ka łem. Przy za sto so wa niu
le ków mo czo pęd nych re sorp cja zo -
sta je za bu rzo na, na sku tek cze go

więk szość po ta su jest wy da la -
na z mo czem, co mo że po wo do wać
głę bo kie nie do bo ry te go jo nu. 

Bar dzo cię żkie hi po ka lie mie
mo gą być wy wo ły wa ne rów nież
przez nie któ re le ki prze ciw grzy -
bicz ne, che mio te ra peu ty ki, ami -
no gli ko zy dy czy le ki im mu no su -
pre syj ne. Na ukow cy pod kre śla -
ją, że nie któ re chiń skie zio ła mo -
gą uszka dzać ner ki i wy wo ły wać
cię żką hi po ka lie mię. W hi per -
ten sjo lo gii ma my też bar dzo du -
żo pre pa ra tów łą czo nych (za wie -
ra ją cych lek mo czo pęd ny), któ re
rów nież mo gą przy czy niać się
do hi po ka lie mii i jej kon se kwen -
cji kli nicz nych, je że li nie jest
pro wa dzo na rów no cze sna su ple -
men ta cja po ta su. Sub stan cje za -
war te w używ kach, jak ko fe ina
i teo fi li na, bę dą ce in hi bi to ra mi
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Gdy organizm traci potas
O przyczynach hipokaliemii i suplementacji niedoboru tego pierwiastka rozmawiamy z dr. Piotrem
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Prze szczep co raz dro ższy
Za bie gi są wy ko ny wa ne u osób, któ re jesz cze kil ka lat te mu by się do nich nie kwa li fi ko wa ły.

Jed nak trze ba szu kać no wych te ra pii an ty wi ru so wych
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