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Upprepad donation
Efter donationer av BM eller PBSC kommer det i ca 5-10% av fallen förfrågningar om
huruvida givaren kan ge ytterliggare celler. Att denna förfrågan kan komma skall givaren ha
informerats om i samband med den första donationen. Erfarenheten är att stamcellsutbyte vid
en andra skörd och upplevelse av denna inte skiljer sig från den första gången.
Den produkt som vanligen efterfrågas är ostimulerad leukaferes (DLI,) följt av PBSC och
BM.
Allmänna riktlinjer
• Antalet donationer efter den initiala donationen är begränsad till två, varav
stamcellsdonation ( BM eller PBSC) endast kan utföras en gång till (i de fall man misslyckas
med aferes av PBSC och gör BM skörd initialt eller att givaren ger PBSC i två dagar initialt
räknas som en donation)
Varje förfrågan om förnyad donation skall godkännas av ansvarig läkare på Tobias registret
innan förfrågan går till donatorn
Specifika krav för hematopoetiska stamceller (BM eller PBSC)
Antal tillåtna donationer: 1
Tidsintervall mellan initial donation och ny donation: minst 4 veckor
Tidsintervall mellan DLI och ny donation: minst 4 veckor
Normalt blodstatus ( LPK, Hb, TPK, Lymfocyter >1 x 109/L)
Specifika krav för ostimulerad leukaferes (DLI)
Antal tillåtna donationer:
Tidsintervall mellan initial donation och DLI: 4 veckorNormalt blodstatus ( LPK, Hb, TPK,
Lymfocyter >1 x 109/L)
Maximal celldos som kan begäras skall kunna skördas genom att max 4 blodvolymer
processas ( beräknat på 60-70 ml/kg). Uppskattad mängd celler är 1x 109 MNC/L processad
blod
Specifika krav på helblodsgivning
Antal tillåtna donationer: två
Tidsintervall från initial donation och ny donation: 6 veckor efter BM och 2 veckor för
PBSC
Normalt Hb
Andra typer av donationer
Förfrågningar om ytterligare donationer som inte uppfyller de riktlinjer som behandlas här
kan accepteras i enskilda fall där ytterligare information inhämtats och ärendet behandlats i
Tobias registrets rådgivande grupp.
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