
Správný management odběru a 

implantace kostního štěpu z 

vlastního tkáňového zařízení ORT 

kliniky jako prevence NU 

Zapletalová Hana 

Navrátilová Lenka 

Menclerová Jana 

Ortopedická klinika FN Olomouc 



Akreditované zdravotnické zařízení 

Tkáňová banka - více jak desetiletá historie 



Legislativa 

Dokumenty vyšší úrovně  

• Zákon č.285/2002Sb - o darování, odběru  

a transplantování tkání 

• Zákon č.296/2008Sb - o zajištění jakosti  

a bezpečnosti lidských tkání a buněk 

• Vyhláška č.422/2008Sb 

 



Legislativa 

Základní dokument 

• dokument systému řízení a jakosti TZ -

definuje práva, povinnosti a odpovědnosti 

• závazný pro všechny pracovníky, povinná 

znalost  

• definuje celý proces systému jakosti-odběr, 

balení, uskladnění, propuštění a výdej 

kostního štěpu 



NU spojené s kostním štěpem 

Přenesené bakteriální infekce 

Přenesené virové infekce 

(HBV,HCV,HIV) 

Infekce přenesené parazity(malárie) 

Přenesené maligní choroby 

Přenos jiné choroby na dárce či 

příjemce 



Historie odběrů od r.2001 

Odběry u zemřelých dárců 

(BTB, šlachy, hlavice femuru, trochantery, 

kortikální desky, kondyly femuru, tibie) 

Rok 2002 -zákaz odběrů Etické komise 

 

Odběry hlavic femuru při TEP 



Historie odběrů od r.2005 

Rok 2005 – zřízení KTB – SUKL 

Celkem 3 hlubokomrazící boxy  

(-70˚C až -85˚C) 

Koupel štěpu v ATB – Pamycon + stěry 

Balení do certifikovaných obalů – trojobal 

(zatavení třetí vrstvy svářečkou) 

Zavedena expirace štěpu na 5 let 



Současnost 

KTB pod drobnohledem 

Přísná kritéria stanovena zákonem 

Metodický list k odběru kostní tkáně 

Kontrola SUKL-duben 2017 

Kontrola ONH – ovzduší-1x měsíčně  

Vnitřní audity přednostou kliniky 

Kontrola techniky – MB 1x ročně kalibrace, 
validace 



Jak si správně vybrat?? 



Vhodnost dárce štěpu 

1.Předoperační příprava – AMB a ODD. 

– dle RTG - nekróza 

– anamnéza – nádor. onem., autoimunitní, 
infekční, genetické onem., labor. testy 

 

2.Pacient podepisuje: 

A) Formulář posouzení zdravotní způsobilosti 

B) Souhlas s odběrem nebo aplikací kostního 
štěpu  







Disciplína = Kvalitní štěp 



Odběr štěpu 

Dodržení aseptických 

 

Sebekontrola 

 

Vzájemná kontrola 







Odběr 

Kožní řez 

Podkoží 

Fascie 

Svaly 

Otevření kloubního pouzdra 

Luxace hlavice femuru – lepší přehled, 

ochrana okolních struktur 

 





Hlavice femuru 

V drapáku rovnou do odběrové krabičky 



Hlavice femuru 

Na extraktoru – operatér nové rukavice  



Štěpy - uložení 

odběrová krabička MACO-3 roky 

identifikační štítek  

MB-   -80˚C 

 



Hlavice femuru 

Záznam do Odběrové knihy KTB 

– dle SUKL každý štěp má svůj list s pořadovým 

číslem - protokol kostního štěpu 

Elektronický záznam do programu CRYUS 





Uložení štěpu do MB - Karanténa 

Pobyt minimálně 6 

    měsíců 



Štěp – pooperační období 

Mikrobiologický stěr negativní 

Odběr na syfilis, hep.B a C, HIV 

Za 6 měsíců opět Syfilis, hep.B a C, HIV 

Následuje propuštění z karantény do 

mrazícího boxu – Výdej. 

Formulář: Posouzení zdravotní způsobilosti 

dárce pro odběr kostní tkáně po 6 měsících-

součást Protokolu kostního štěpu 

 



Likvidace kostního štěpu 

Při pozitivitě ve výsledcích 

Doba exspirace - 3 roky (úmrtí, nechodí na 

druhou sérii odběrů po 6 měsících) 

Likvidační protokol-součást Protokolu 

kostního štěpu 

Záznam do Odběrové knihy KTB 

Odstranění štěpu z mrazícího boxu 

Karanténa 



Příprava kostního štěpu 

strukturální štěp - OT OW tibie, 

rekonstrukce acetabula 

příprava hrubozrnné drti 

 











Spolupráce s TB Brno 

Nedostatek vlastních štěpů 

Lig. patellae, šlachy TA, TP, hlavice femuru, 

kortikální desky, kondyly femuru, tibie, 

trochanterický masiv 

Dodávky na kliniku v boxu v suchém ledu 

Exspirace 5 let 

Před použitím stěr 

Vyplněná návratka o kvalitě štěpu 



Co závěrem??? 

Je známo, že kostěný či šlachový materiál 

je pro ortopeda v kritickou chvíli zlatý 

poklad..... 



Použitá literatura 

DUNGL, Pavel. Ortopedie. 2., přeprac. a 

dopl. vyd. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-

80-247-4357-8. 

 



Jestliže neumíš naučíme, 

 jestliže nemůžeš pomůžeme ti, 

 jestliže nechceš nepotřebujeme tě. 

                                Jan Werich 


