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Niezbędne do życia komórki macierzyste szpiku kostnego i przeszczep kości gąbczastej

(1) Birbrair A i wsp. Niche heterogeneity in the bone marrow. Ann N Y Acad Sci. Kwiecień 20l6; 1370(1):82-96.
(2)Vunjak-Novakovic G i wsp. Challenges in Cardiac Tissue Engineering. Tissue Eng Part B Rev. 
    Kwiecień 2010; 16(2):169-87.
(3)The Lymphatic System. allonhealth.com. marzec 2017. Image: Bobjgalindo – Praca własna GFDL, 
    https:/commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7777568

Hematopoetyczna składowa szpiku kostnego 
wytwarza w przybliżeniu 500 miliardów krwinek 
na dzień, które wykorzystują system naczyń 
krwionośnych szpiku kostnego jako drogę 
prowadzącą do układu krążenia obwodowego.(2)

Szpik kostny stanowi również główną składową 
w układzie limfatycznym, wytwarzając limfocyty 
wspomagające działanie układu odpornościowego 
człowieka.(3)Szpik kostny stanowi elastyczną tkankę, znajdującą 

się we wnętrzu kości. Czerwone krwinki człowieka 
są wytwarzane przez rdzenie szpiku kostnego 
w nasadach kości długich, w procesie zwanym 
hematopoezą.(1)

Szpik kostny stanowi przeciętnie 4% całkowitej masy 
ciała człowieka. U dorosłej osoby ważącej 65 kilogramów, 
szpik kostny waży zazwyczaj około 2,6 kilograma.

Komórki szpiku kostnego znajdują się głęboko 
w jamach ciała, w jego najlepiej chronionej części, 
a w całym organizmie są w dużej ilości.
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Elementy składowe systemu MC-RAN-11C Marrow CellutionTM:
Od lewej strony: igła wprowadzająca z ostrym mandrynem, kaniula aspiracyjna, 
tępy mandryn. Zestaw obejmuje również 10 ml strzykawkę (nie przedstawiono).

Marrow Cellution™
System do aspiracji szpiku kostnego i pobierania materiału do 
przeszczepu kości gąbczastej Marrow CellutionTM stanowi 
nowatorskie urządzenie do penetracji i pobierania szpiku kostnego, 
obejmujące funkcje przeznaczone do minimalizowania ograniczeń 
standardowych trokarów.

Urządzenie Marrow CellutionTM maksymalizuje regenerację 
komórek macierzystych i progenitorowych, jednocześnie 
minimalizując przenikanie krwi obwodowej. Ponieważ płyn, na 
który wywierana jest siła, podąża wzdłuż toru o najmniejszym 
oporze, trokary z bocznymi otworami pobierają płyn głównie 
przez dalszy koniec kaniuli. W ten sposób pobierania jest nadmierna 
ilość krwi, powodując konieczność wykonania dodatkowych 
kroków, tj. odwirowywania lub rozdzielania chemicznego 
w laboratorium.

Marrow CellutionTM zapewnia dostęp do przepływu aspiratu 
gromadzonego wyłącznie w podejściu bocznym, ponieważ 
końcówka kaniuli aspiracyjnej jest zamknięta, co umożliwia 
pobieranie szpiku prostopadle i wokół kanału utworzonego przez 
urządzenie. Technologia stosowana w urządzeniu umożliwia 
dokładną zmianę położenia kaniuli do pobierania materiału w 
przestrzeni szpiku kostnego po każdej aspiracji. W ten sposób 
lekarze otrzymują potrzebny im pojedynczy punkt wejściowy.

Pojedyncze ukłucie urządzeniem Marrow CellutionTM zapewnia 
aspirat szpiku kostnego o wysokiej jakości i materiał do przeszczepu 
kości gąbczastej z wielu lokalizacji szpiku.
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Konieczność 
wykonania 

dodatkowych 
kroków tj. 

odwirowywania
lub chemicznej

separacji 
w laboratorium.

Wszystkie 
elementy zawsze 

pozostają w 
sterylnym polu 

Dodatkowe kroki 
nie są potrzebne.

Pokonywanie ograniczeń aspiracji i maksymalizowanie liczebności komórek macierzystych

Standardowe otwarte (dystalne) trokary są 
przeznaczone do biopsji małych objętości 
(1-2ml). Po aspiracji pierwszych 1-2 ml szpiku 
kostnego, krew obwodowa wypełnia wolną 
przestrzeń, ograniczając dodatkowe pobieranie 
istotnych komórek macierzystych i progenito-
rowych.

Ponadto, aspiracja zmniejsza całkowitą liczbę 
komórek jądrzastych (TNC). Liczba komórek w 
pobranym materiale szybko maleje ze względu 
na mniejszą lepkość krwi przepływającej przez 
tor o najmniejszym oporze przez dalszy koniec 
kanału, zmniejszając tym samym skuteczność 
bocznych kanałów.

Aspiracja większych ilości szpiku kostnego 
wymagana zazwyczaj w przypadku większości 
wskazań klinicznych, wymaga dalszych etapów 
przetwarzania i zmniejszania objętości, takich 
jak odwirowywanie lub rozdzielanie gradientu 
chemicznego w laboratorium.

Marrow Cellution™ zapewnia łatwy dostęp 
przez tkankę miękką i istotę korową kości. 
Następnie wprowadzany jest tępy trokar w celu 
utworzenia dostępu dla mandrynu aspiracyj-
nego o zamkniętym końcu i bocznym otworze. 
Taka konstrukcja minimalizuje uraz kości 
gąbczastej i szpiku, tym samym zmniejszając 
gromadzenie się krwi obwodowej.

Zgłoszona do opatentowania konstrukcja 
zamkniętego cewnika końcowego wymusza 
aspirację szpiku z przestrzeni bocznej szpiku.  
Ręczne obracanie uchwytów pozwala na 
podniesienie kaniuli do żądanej pozycji w 
nowym poziomie niezakłóconego szpiku dla 
kolejnych porcji aspiracji.

Marrow Cellution™ jest w stanie zebrać do 10 
ml wysokiej jakości szpiku równoważnego 
lub przewyższającego inne systemy, które 
wymagają dodatkowych czynności manipula-
cyjnych, takich jak wirowanie lub oddzielanie 
chemiczne w laboratorium.
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Nienaruszone rdzenie kości w porównaniu 
z kością podzieloną na fragmenty

• 

• 

• 

• 

Minimalna inwazyjność przeszczepów kostnych

(1) Bleuming SA i wsp. Bone morphogenetic protein signaling suppresses tumorigenesis at gastric epithelial transition zones in mice. Cancer Res. 1 września 2007; 67(17):8149-55. 
(2) Ostrup LT i wsp. Distant transfer of a free, living bone graft by microvascular anastomoses. Badanie doświadczalne. Plast Reconstr Surg. Wrzesień 1974 ; 54(3):274-85.
(3) Taylor GI i wsp. The free vascularized bone graft. A clinical extension of microvascular techniques. Plast Reconstr Surg. Maj 1975; 55(5):533-544.

Marrow CellutionTM Przezskórne pobieranie materiału do przeszczepu kości

Wytwarza materiał do autologicznego 
przeszczepu kości gąbczastej o 

właściwościach osteokonduktywnych 
i osteogenicznych

Minimalnie inwazyjna 
technika pobierania rdzenia 

kości gąbczastej

Możliwość połączenia z allogenicznymi, auto-
logicznymi lub syntetycznymi odpryskami 

kostnymi uwodnionymi aspiratem pobranym 
przy użyciu Marrow CellutionTM

Pobieranie nienaruszonych rdzeni kości gąbczastej bez 
zakłócania dobrze zorganizowanych żywych tkanek daje lepsze 
wyniki niż przeszczep fragmentów kości. Nienaruszony przeszczep 
autogeniczny zachowuje mikronaczyniową sieć w materiale do 
przeszczepu, sprzyjając tworzeniu się/remodelowaniu kostniny, 
a ponadto nie wykazuje nadmiernej resorpcji.(1) (2)

Nienaruszona kość wykorzystuje możliwości biologiczne 
naturalnego gojenia się złamania w przeciwieństwie do 
powolnej substytucji stopniowej związanej z powolną integracją 
nieunaczynionego przeszczepu.

Na podstawie badania wykazano poprawione przeżycie przeszczepu 
kostnego w przypadku zachowania pierwotnego ukrwienia. 
Żywy przeszczep kostny skraca czas scalenia kości, ponieważ 
zrekonstruowana kość jest porównywalna do podwójnie 
złamanej kości. (1) (2)

Allogeniczne lub syntetyczne odłamki kostne uwodnione 
szpikiem można upakować wokół żywego przeszczepu 
kostnego/rdzenia kości w celu przyspieszenia anastomozy w 
przeszczepie i zminimalizowania ryzyka powikłań. (1) (2)

Unaczynione i gąbczaste przeszczepy autogeniczne 
wykazują optymalną integrację ze szkieletem, ale są 
ograniczone przez ryzyko powikłań. (3)

Zastosowanie strzykawki do dostarczania materiału 
do przeszczepu Marrow CellutionTM i urządzenia do 
pobierania rdzenia kości Marrow CellutionTM 

umożliwia lekarzowi utworzenie przeszczepu 
połączonego składającego się z unaczynionego 
nietkniętego rdzenia kości na środku przeszczepianego 
materiału, który jest otoczony przez allogeniczne, 
autologiczne lub syntetyczne odłamki kostne uwodnione 
aspiratem szpiku kostnego.

Wyższa jakość, mniejsza ilość i odpowiednia technika 
dostarczania materiału do przeszczepu minimalizują 
ryzyko powikłań u biorcy.

• 

• 

• 
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Aspiracja szpiku do autogennego przeszczepu płynnego

Etapy aspiracji szpiku:

System do aspiracji szpiku kostnego Marrow CellutionTM jest 
przeznaczony do aspiracji szpiku kostnego lub krwi do 
transfuzji autogennej. Umożliwia użytkownikowi wykonywanie 
aspiracji w dający się zmierzyć w kontrolowany sposób w 
wielu miejscach w przestrzeni szpiku.

System Marrow CellutionTM jest dostępny w dwóch 
średnicach: 11 G i 13 G. Zawiera igłę wprowadzającą, ostry i 
tępy mandryn, kaniulę aspiracyjną i 10 ml strzykawkę.

Marrow CellutionTM jest dostępny w wielu długościach i 
można go stosować w następujących obszarach: grzebień 
kości biodrowej, kość szypułkowa, kość piętowa lub kość 
piszczelowa.

Marrow CellutionTM charakteryzuje się dwoma unikalnymi cechami:

1. Zamknięta końcówka igły zapobiega aspiracji nadmiaru 
    krwi z kanału wejściowego.

2. Uchwyt z gwintowanym prowadnikiem służy do 
    kontrolowanego pozycjonowania kaniuli aspiracyjnej 
    w przestrzeni szpiku.

• Wybierz i przygotuj miejsce aspiracji. 
• Wprowadź igłę wprowadzającą
   przepłukaną heparyną do przestrzeni 
   szpikowej w sąsiedztwie kory.

• Usuń ostry mandryn.
• Przymocuj strzykawkę.
• Pobierz 1 ml szpiku w celu
potwierdzenia prawidłowego 
umieszczenia.

• Wprowadź tępy mandryn. 
• Przesuń igłę wprowadzającą
   na pożądaną głębokość. 
• Obróć uchwyt prowadnika
  do poziomu skóry.

• Usuń tępy mandryn.
• Włóż i zabezpiecz kaniulę 
   aspiracyjną i strzykawkę.
• Pobierz 1 ml szpiku.

•  Przytrzymaj uchwyt prowadnika   
    i obróć rączkę o 360°w kierunku    
    przeciwnym do ruchu wskazówek   
    zegara.
•  Pobierz 1 ml szpiku.

• Powtarzaj krok 5 stosownie do potrzeb.
• Złóż system ponownie w celu wykonania 
   punkcji w innych miejscach
   ( jeśli są wymagane).
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• 

• 

• 

Aspiracja szpiku kostnego i przeszczep kości gąbczastej

* Skrócone instrukcje. Szczegółowe instrukcje dotyczące użytkowania znajdują się na ulotce dołączonej do opakowania.

System do aspiracji szpiku kostnego i pobierania materiału do 
autologicznego przeszczepu kostnego Marrow CellutionTM 

umożliwia lekarzowi łączenie aspiratu szpiku kostnego 
o wysokiej jakości z przezskórnie pobieranym materiałem do 
autologicznego przeszczepu kości gąbczastej.

Pobranie nienaruszonych rdzeni kości gąbczastej bez 
zakłócania dobrze unaczynionych i zorganizowanych tkanek, 
daje lepsze wyniki niż przeszczep małych fragmentów 
podzielonej kości.

Bardzo aktywna kompozycja komórkowa aspiratu Marrow 
CellutionTM, połączona z przezskórnie pobranymi rdzeniami 
kości, zapewnia autogennny przeszczep bez powiązanego 
z nim ryzyka powikłań.

Materiał do autologicznego przeszczepu o właściwościach 
osteokonduktywnych, osteoinduktywnych i osteogenicznych.

Minimalnie inwazyjna technika – stosowanie trepanu 8 G do 
pobierania rdzenia kości.

Możliwość jednoczesnego stosowania materiału do prze-
szczepu z allogenicznymi, autologicznymi lub syntetycznymi 
odłamkami kostnymi uwodnionymi bardzo aktywną 
kompozycją komórkową aspiratu szpiku kostnego.

Przezskórne pobieranie materiału zmniejsza powikłania po 
stronie dawcy powiązane ze standardowymi technikami 
pobierania materiału.

Etapy pobierania krwi:*

• Usuń ostry mandryn.
• W miejscu wykonanej wcześniej
   punkcji wprowadź i przesuń (tylko)   
   trepan na pożądaną głębokość (2-3 cm)

• Wprowadź oznaczoną sondę 
   pomiarową, aby sprawdzić długość 
   próbki w świetle trepanu.
• Wyjmij sondę.

• Włóż narzędzie ekstrakcyjne 
   do kaniuli trepanu.
• Popchnij narzędzie ekstrakcyjne 
  do złącza typu luer znajdującego 
   się na uchwycie.

• Obróć jednocześnie trepan 
   i narzędzie ekstrakcyjne (!), 
   aby uciąć rdzeń kości.
• Wyjmij jednocześnie 
   obydwa narzędzia.

• Wyjmij narzędzie ekstrakcyjne 
   z trepanu.
• Przy użyciu sondy pomiarowej 
   wyciągnij rdzeń kości.
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Korzystając ze sterylnej 
techniki należy zdezynfekować 
miejsce aspiracji przy użyciu 
odpowiedniego produktu
do dezynfekcji, a następnie 
zastosować obłożenia 
chirurgiczne wokół 
miejsca aspiracji.

Dezynfekowanie i 
stosowanie obłożenia 
chirurgicznego
w miejscu zabiegu

„Odskakująca” aspiracja

Należy wybrać odpowiednie 
środki uspakajające i odczekać, 
aż leki zaczną działać.

&
Aspirate

Podejście od przodu

Podejście od tyłu

lub

Kolec biodrowy
tylny górny (PSIS)

Kierunek docelowy: 
Krętarz większy

zzz

Wybór kierunku 
ustawienia i położenia

Kolec biodrowy 
przedni górny (ASIS)

Należy unikać więzadła 
pachwinowego

Badanie palpacyjne 
i oznaczanie miejsca 
docelowego

Przed dezynfekcją należy 
palpacyjnie zbadać budowę 
anatomiczną pacjenta, wybrać 
pożądany punkt wejściowy
i oznaczyć go przy użyciu 
pisaka chirurgicznego.

Podanie środków 
uspakajających 
i odczekanie

Punkcja i aspiracja

Przy użyciu ostrego ostrza 
należy ostrożnie wykonać 
nacięcie. Ręcznie umieścić 
system Marrow CellutionTM

w wybranym położeniu 
okostnej. Należy poprowadzić 
Marrow CellutionTM przez 
okostną i potwierdzić 
prawidłową lokalizację 
poprzez wykonanie 1,0 ml 
aspiracji.

System do aspiracji Marrow CellutionTM

jest dostarczany z 10 ml strzykawką.

Należy pobrać około 1 ml z każdego 
poziomu aspiracji poprzez cofnięcie 
tłoka strzykawki i jego natychmiastowe
zwolnienie.

Następnie należy zmienić położenie 
igły Marrow CellutionTM i powtórzyć 
cały proces.

Wskazówki i techniki dotyczące systemu Marrow CellutionTM
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Wybór sedacji

Metoda

Miejsce

Metoda znieczulenia

Typowa farmakologia

Wymagania dotyczące 
monitorowania

Techniki podawania

System Marrow CellutionTM

Prywatna praktyka 
Przychodnia

Podanie lokalne (IM)

Lidokaina
Bupiwakaina (Marcaine)
Bufor: wodorowęglan sodu

Opcjonalnie: Lorazepam lub diazepam 
można dodatkowo podać dożylnie 
w celu zmniejszenia niepokoju i bólu.

Lekarz

Bolus do tkanki miękkiej
Bolus do tkanki głębokiej 
Technika „peppering” okostnej

MC-RAN-11C
MC-RAN-11CSTS (otyli pacjenci) 
MC-RAN-13C

Przychodnia

Dożylny bolus/infuzja

Propofol (Diprivan)

Kryterium znieczulenia

Bolus / Infuzja
(ręcznie lub przy użyciu 
pompy infuzyjnej)

MC-RAN-11C 
MC-RAN-11CSTS (otyli pacjenci) 
MC-RAN-13C

Sala operacyjna

Całkowite ogólne znieczulenie dożylne (TIVA)
Pompa infuzyjna
Gaz wziewny

Izofluran desfluranu 
Sewofluran
Podtlenek azotu

Kryterium znieczulenia

Indukcja

MC-RAN-11C
MC-RAN-11CSTS (otyli pacjenci) 
MC-RAN-13C
MC-RAN-8C (pobieranie materiału
do przeszczepu) MC-RAN-8CSTS (otyli pacjenci)

Sedacja lokalna Sedacja przezskórna Znieczulenie ogólne
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Wydajność konkurencyjnych systemów

CFU-F/ml

Porównanie liczby komórek CFU-F

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.290 ¹

2.514 ²

Marrow Cellution™

n = 5 n = 27

Biomet 
BioCUE™

Arteriocyte 
Magellan®

Harvest 
BMAC®

1.270

514

134

McLain R i wsp. Aspiration of osteoprogenitor cells for augmenting 
spinal fusion: comparison of progenitor cell concentrations from 
the vertebral body and iliac crest. J Bone Joint Surg Am. Grudzień 
2005; 87(12):2655-61.

Traditional  
Trocar

356

Całkowita liczba komórek jednojądrzastych (TNC):
W dziedzinie medycyny liczba TNC jest często przytaczana jako miara zdolności 
regeneracyjnych próbki biologicznej pochodzącej ze szpiku. Określanie liczebności 
TNC jest tańsze i mniej czasochłonne niż obecnie określana liczebność komórek 
progeniotorowych dla osteoblastów.

Określanie liczebności TNC ma ograniczone znaczenie kliniczne, ponieważ obejmuje 
jądrzaste RBC i WBC z krwi obwodowej o mniejszych możliwościach regeneracyjnych.
Odwirowywane produkty biologiczne zawierają wiele jądrzastych komórek z krwi 
obwodowej, ponieważ gęstość jest podobna do nieruchomej komórki macierzystej.(2)

Jednostki tworzące kolonię fibroblastów (CFU-F):
W opublikowanej literaturze przeglądowej jednostki CFU-F są często przytaczane jako 
kliniczne znacząca miara możliwości regeneracyjnych. Na podstawie badań naukowych 
wykazano bezpośrednią korelację pomiędzy wynikiem klinicznym, a liczbą komórek 
macierzystych osteoprogeniotorowych (CFU-F).

(1) Scarpone MA i wsp. Marrow Cellution Bone Marrow Aspiration System and  
      Related Concentrations of Stem and Progenitor Cells.
      Biała księga 2015.

(2) Harrell DB, Purita JR. Novel Technology to Increase Concentrations 
      of Stem and Progenitor Cells from Marrow Aspiration. Biała księga 2016.

Hegde V i wsp. A prospective comparison of three approved systems for 
autologous bone marrow concentration demonstrated non- equivalency in 
progenitor cell number and concentration. J Orthop Trauma. Październik 
2014; 28(10):591-8.
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MC-RAN-11C

MC-RAN-8C

Szczegółowy opis produktu Marrow CellutionTM

Kod produktu Wymiary igły wprowadzającej Przykład zapakowania produktu na tacy

Aspiracja szpiku kostnego przy użyciu systemu Marrow CellutionTM:

MC-RAN-8C

MC-RAN-8CSTS
(dla otyłych pacjentów)

11G x 3.5“ (9cm)
z trepanem 8G x 4“

13G x 3.5“ (9cm) 

11G x 4.5“ (11,4cm) 
z trepanem 8G x 6“ 

11G x 3.5“ (9cm) 

11G x 4.5“ (11,4cm) 

Aspiracja szpiku kostnego i pobieranie materiału do autologicznego przeszczepu kostnego przy użyciu systemu Marrow CellutionTM:

System Marrow CellutionTM jest dostępny w dwóch 
średnicach: 11 G i 13 G. Obejmuje igłę wprowadzającą, 
ostry i tępy mandryn, kaniulę aspiracyjną i 10ml 
strzykawkę. Technologia może być dostępna w wielu 
długościach i stosowana w następujących obszarach: 
grzebień kości biodrowej, kość szypułkowa, kość piętowa 
lub kość piszczelowa.

MC-RAN-13C

MC-RAN-11C

MC-RAN-11CSTS
(dla otyłych pacjentów)

Dostarczenie autologicznego przeszczepu w „złotym 
standardzie” w minimalnie inwazyjny sposób. Niniejsza 
wersja systemu obejmuje system do aspiracji szpiku 
kostnego o średnicy 11 G Marrow CellutionTM (MC-RAN- 
11C) z całym oprzyrządowaniem, takim jak 8 G trepan ze 
specjalnie zaprojektowanym narzędziem do ekstrakcji 
kości gąbczastej służącym do przezskórnego pobierania 
rdzeni kości.

 Marrow CellutionTM zapewnia znaczną oszczędność 
czasu, pracy i wydatków. Zmniejsza urazy pacjenta, 

ryzyko powikłań oraz infekcji.
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Zawsze w sterylnym polu

Zmniejszone ryzyko zakażenia krwi

Zmniejszone ryzyko powikłań w miejscu pobierania

Przezskórne pobieranie kości

Minimalna inwazyjność

Maksymalizacja liczebności komórek

Zgodność z przepisami

Brak konieczności odwirowywania
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