
50 lat BANKOWANIA
I STERYLIZACJI RADIACYJNEJ
TKANEK W POLSCE
Ar tur Ka mi ñ ski, Ja nusz Ko men der, Ja cek Mi cha lik

W 2013 r. mija 50 lat od chwi li, kie dy to w ra -
mach dzia³al no œci Zak³adu Hi sto lo gii Aka de mii

Me dy cz nej w Wa r sza wie po wsta³ pie r wszy w Pol sce
bank tka nek (fot. 1). Ini cja to ra mi roz po czê cia tej uni -
ka to wej w owych cza sach dzia³al no œci byli: prof. Ka zi -
mierz Ostro wski – kie ro w nik Zak³adu Hi sto lo gii oraz
prof. Adam Gru ca – kie ro w nik Kli ni ki Or to pe dii.

W Cen trum Dy da kty cz nym Wa r sza wskie go Uni wer -
sy te tu Me dy cz ne go odby³a siê w dniach 7-8 czerw ca
2013 r., I Kon fe ren cja Pol skie go Sto wa rzy sze nia
Ban ków Tka nek i Ko mó rek zor gani zo wa na przez
Zak³ad Trans plan to lo gii i Cen tra l ny Bank Tka nek.
Kon fe ren cjê roz po czê³a uro czy sta se sja po œwiê co na
jubi le u szo wi 50-le cia utwo rze nia Zak³adu i tym sa -
mym roz po czê cia pro ce dur ban ko wa nia tka nek
w Po l s ce. Ho no ro wy Pa tro nat nad kon fe rencj¹ ob jê -
li: prof. dr hab. Ma rek Kra w czyk – re ktor Wa r sza w -
skie go Uni wer sy te tu Me dy cz ne go oraz Ba r tosz Ar³u -
ko wicz – mi ni ster zdro wia. 

W uro czy stej se sji jubi le u szo wej ucze st ni czy³o
ok. 180 osób, a wœród za pro szo nych go œci byli:
prof. Ma rek Kra w czyk – re ktor Wa r sza wskie go
 Uniwersytetu Me dy cz ne go, prof. An drzej Gó r ski
– wi ce pre zes Pol skiej Aka de mii Nauk, prof. An drzej
Chmie le wski – dy re ktor In sty tu tu Che mii i Te ch ni ki
J¹dro wej w Wa r sza wie, dzie ka ni I i II Wy dzia³u Le -
ka r skie go Wa r sza wskie go Uni wer sy te tu Me dy cz ne -
go, kie ro w ni cy i pra co w ni cy zak³adów i kli nik Wa r -
sza wskie go Uni wer sy te tu Me dy cz ne go oraz przed -
sta wi cie le ban ków tka nek i ko mó rek z ca³ej Pol ski.
Prof. Ma rek Kra w czyk uho no ro wa³ Zak³ad Trans -
plan to lo gii i Cen tra l ny Bank Tka nek Jubi le u szo wym
Me da lem im. Ty tu sa Cha³ubi ñ skie go za wie l kie
zas³ugi dla roz wo ju ban ko wa nia tka nek w Pol sce
i E u ro pie oraz pracê na rzecz budowania marki
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego jako
wiod¹cego akademickiego oœrodka naukowego.

W czasie jubi le u szo wej se sji za pro sze ni wyk³adow -
cy prze d sta wi li hi sto riê, tera Ÿ nie j szoœæ i per spe k ty -
wy na przysz³oœæ ban ko wa nia tka nek i ko mó rek
oraz przyk³ady za sto so wañ kli ni cz nych prze szcze -
pów. W ra mach ko le j nych se sji kon fe ren cji przed -
sta wi cie le ban ków tka nek i ko mó rek oma wia li dzia -

³al noœæ, osi¹gniê cia i pla ny na przysz³oœæ swo ich
jed no stek.

In spi racj¹ do stwo rze nia ban ku tka nek w Wa r -
sza wie by³a wcze œ nie j sza wi zy ta prof. Ka zi mie rza
Ostro wskie go w Oœro d ku Ba dañ Me dy cz nych Ma ry -
nar ki Wo jen nej USA w Be t he s dzie, w któ rym utwo -
rzo no pierwszy na œwiecie bank koœci.

Prof. Ka zi mierz Ostro wski nie by³ wy³¹cz nie ini -
cja to rem utwo rze nia ban ku tka nek w Wa r sza wie.
Wspó³ucze st ni czy³ rów nie¿ w powo³aniu Ban ku
Tka nek przy Re gio na l nym Cen trum Krwio da w stwa
i Krwio lecz ni c twa w Ka to wi cach, Ban ku Tka nek
– Dzia³u Krio biolo gicz ne go przy Re gio na l nym Cen -
trum Krwio da w stwa i Krwio lecz ni c twa w Kielcach
oraz Banku Tkanek Oka w Warszawie.

Ban ko wa nie tka nek i ko mó rek to dzie dzi na me dy -
cy ny, któ rej za da niem jest przy go to wa nie i prze cho -
wa nie do cza su za sto so wa nia w szpi ta lach prze -
szcze pów tka nek po bra nych od osób zmar³ych lub
po zy ska nych od ¿y wych da w ców oraz przy go to wa -
nie i prze cho wa nie lub na mno ¿e nie i prze cho wa nie
ko mó rek po bra nych od ¿y wych da w ców. Przy go to -
wa ne w ban kach tka nek i ko mó rek prze szcze py zna j -
duj¹ za sto so wa nie w wie lu dzie dzi nach me dy cy ny
wspo ma gaj¹c me to dy le cze nia chi rur gicz ne go: re -
kon stru kcje uby t ku tka nek po wsta³ego w wy ni ku ura -
zu, zmian dege nera cy j nych, wy ni ka j¹cego z ko nie cz -
no œci wy ko na nia roz leg³ego wy ciê cia tka nek z po wo -
du no wo two ru, a ta k ¿e le cze nia wad wro dzo nych lub 
na by tych. Ko mór ki ma cie rzy ste krwi s³u¿¹ do od two -
rze nia usz ko dzo ne go na sku tek cho ro by lub pla no -
we go le cze nia uk³adu krwio twó r cze go.

Pro ce du ry przy go to wa nia i prze cho wa nia prze -
szcze pów od by waj¹ siê w wyspe cjali zo wa nych la -
bo ra to riach na zy wa nych ban ka mi tka nek i ko mó -
rek. W la bo ra to riach tych przy go to wu je siê prze -
szcze py w kon tro lo wa nym, czy stym œro do wi sku.
W przy pa d ku prze szcze pów tkan ko wych pro ces
przy go to wa nia ko ñ czy siê ste ry li zacj¹ b¹dŸ ina kty -
wacj¹. W pro ce sach kon se r wa cji wy ko rzy stu je siê
me to dy za mra ¿a nia w ni skich tem pe ra tu rach od
–70°C do –150°C, lio fi li za cjê (od wod nie nie w g³êbo -
kim za mro ¿e niu) lub prze cho wy wa nie w p³ynach
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kon se r wuj¹cych w tem pe ra tu rze 4°C. Pra co w ni cy
ban ków tka nek i ko mó rek przy go to wuj¹ prze szcze -
py ró ¿ nych ro dza jów tka nek jak koœæ, chrz¹stka,
œciê g na, skó ra, owod nia, ro gów ki, za sta w ki se r ca,
ko mór ki chrz¹stki, ko mór ki na skór ka, ko mór ki ma -
cie rzy ste krwi. 

Po wsta nie pie r wszych ban ków tka nek na œwie cie 
da tu je siê na II po³owê lat 50. i I po³owê lat 60.
XX wie ku (1950 – Be t he s da, USA; 1952 – Hra dec
Kra lo ve, Cze chos³owa cja; 1955 – Le eds, Wie l ka Bry -
ta nia; 1956 – Be r lin, NRD; 1960 – Ro stów nad Do -
nem, ZSRR; 1963 – Wa r sza wa), zaœ udo stê p nie nie
na sze rok¹ ska lê i po wszech noœæ za sto so wañ prze -
szcze pów tkan ko wych to lata 80. i 90. XX wie ku.
Pocz¹tko wo pra co w ni cy ban ku tka nek przy goto -
wy wa li g³ów nie prze szcze py tka nek miêœ niowo-
 szkie leto wych dla po trzeb or to pe dii i trau ma to lo -
gii. Pó Ÿ niej roz wi nê³o siê ban ko wa nie tka nek uk³a -
du serco wo-na czynio we go (za sta w ki se r ca, na czy -
nia krwio no œ ne, osier dzie), tka nek oka (ro gów ki,
twar dów ki) i skó ry. Ko niec lat 80. i lata 90. XX wie -
ku to roz wój ho do w li ko mór ko wych i ban ko wa nia
ko mó rek, pocz¹tko wo ko mó rek na skór ka – kera ty -
no cy tów, pó Ÿ niej ko mó rek chrz¹stki – chon dro cy -
tów i komórek koœci – osteoblastów oraz komórek
macierzystych. Równolegle rozwija³o siê ban ko wa -
nie komórek krwiotwórczych. 

W two rze nie i roz wój ban ko wa nia tka nek w Pol -
sce w³¹czy³y siê na stê p nie in sty tu cje, tj. Pol ska Aka -
de mia Nauk oraz II Szpi tal Kli ni cz ny Wo j sko wej
Akade mii Me dy cz nej, nawi¹zano rów nie¿ wspó³ pra -
cê z Zak³adem Me dy cy ny S¹do wej Aka de mii Me dy -
cz nej w Wa r sza wie. W od ró ¿ nie niu od ja³owych
pro ce dur po bie ra nia i przy goto wy wa nia prze szcze -
pów tkan ki ko st nej sto so wa nych w ban ku tka nek
w Sta nach Zjed no czo nych, w Wa r sza wie zde cy do -
wa no o sto so wa niu pro ce du ry „tak czy stej jak to
jest ty l ko mo ¿ li we” i ko ñ co wej ste ry li za cji prze -

szcze pów. Pod jê to de cy zjê o wy bo rze me to dy ste -
ry li za cji ra dia cy j nej do wyja³awia nia prze szcze pów
tkan ko wych. Me to da ta jest sto so wa na do dziœ.
 Dalsze pra ce pra co w ni ków ban ku tka nek sku pi³y
siê na ba da niach nad wy bo rem naj bar dziej op ty -
ma l nych me tod kon se r wa cji i ste ry li za cji prze szcze -
pów. Nawi¹zano wspó³pra cê z In sty tu tem Ba dañ
J¹dro wych w Œwier ku (obe c nie NCBJ), a na stê p nie
z In sty tu tem Che mii i Te ch ni ki J¹dro wej w Wa r sza -
wie. Bank Tka nek w Wa r sza wie sta³ siê pie r wszym
ban kiem tka nek na œwie cie sto suj¹cym ru ty no wo
pro mie nio wa nie jo ni zuj¹ce do ste ry li za cji prze -
szcze pów tkan ko wych.

Dziê ki wie lo le t niej wspó³pra cy pra co w ni ków
ban ku tka nek z dr Wac³awem Sta cho wi czem, prof.
Ja c kiem Mi cha li kiem, prof. An drze jem Chmie le w -
skim, dr Zbi g nie wem Zi m kiem z In sty tu tu Che mii
i Te ch ni ki J¹dro wej opra co wa no i udo sko na la no te -
ch ni ki oraz wa run ki ste ry li za cji ra dia cy j nej, a ta k ¿e
me to dy kon se r wa cji prze szcze pów po zwa laj¹ce na
zacho wa nie ich w³aœci wo œci bio lo gi cz nych, me cha -
ni cz nych i che mi cz nych po za sto so wa niu pro mie -
nio wa nia jo ni zuj¹cego. Efe ktem tej wspó³pra cy by³o
ta k ¿e za sto so wa nie spe ktro me trii ele ktro no we go
re zo nan su para magne tycz ne go (EPR) do okre œle nia
po cho dze nia i trwa³oœci wo l nych rod ni ków i in nych
cen trów para magne ty cz nych w na pro mie nio nych
tkan kach szkie le to wych, osza co wa nia da w ki po -
ch³oniê tej pro mie nio wa nia jo ni zu j¹ce go, ilo œcio wej 
oce ny sto p nia prze bu do wy ste ryli zo wa nych ra dia -
cy j nie prze szcze pów ko st nych, opra co wa nia me to -
dy oce ny kry sta licz no œci mi ne ra³u tka nek szkie le to -
wych oraz oce ny po œred niej w³aœci wo œci prze szcze -
pów tkan ki ko st nej. Oprócz wdro ¿e nia do ru ty no -
we go za sto so wa nia opra co wa nych te ch nik, efe k -
tem trwaj¹cej do dziœ wspó³pra cy by³o wspó l ne
opub li ko wa nie kil ku dzie siê ciu ar ty ku³ów na uko -
wych, mo no gra fii i rozdzia³ów w mo no gra fiach.
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Fot. 1. Do ku men ta cja wy twa rza nia prze szcze pów w ban ku tka nek w Wa r sza wie obe j muj¹ca okres pie r wszych sze œciu lat dzia³al no œci 



W zwi¹zku ze zwiê kszaj¹cym siê
zapo trze bo wa niem na prze szcze py tkan -
kowe, w 1966 r. przy Ka te drze Hi sto lo -
gii i Em brio lo gii utwo rzo no Zak³ad
Kon ser wo wa nia Tka nek i Na rz¹dów,
a w 1970 r. po wo ³ano Zak³ad Trans -
plan to lo gii i Cen tra l ny Bank Tka nek,
któ ry wszed³ w stru ktu rê nowo utwo -
rzo ne go In sty tu tu Bio stru ktu ry Aka de -
mii Me dy cz nej w Wa r sza wie. W la tach
1963–1992 pra co w ni cy ban ku tka nek
pro wa dzi li dzia³al noœæ w zaad ap to wa -
nych po mie sz cze niach Zak³adu Hi sto -
lo gii, a od 1992 r. w no wo wy bu do wa -
nym bu dyn ku, de dy ko wa ny Zak³ado wi
Trans plan to lo gii i Cen tra l ne mu Ban ko wi
Tka nek. W 2002 r. wy ko na no re mont
po mie sz czeñ labo rato ry j nych, w któ -
rych przy goto wy wa ne s¹ prze szcze py
tkan ko we. Ko le j ny re mont po mie sz czeñ, 
w któ rych przy go to wa ne s¹ prze szcze -
py, dosto so wuj¹cy je do rygo ry s ty cz  -
nych uni j nych i krajo wych wy mo gów
prze pro wa dzo no w 2007 r. (fot. 2).

Prac¹ jed no stki na ko le j nych eta -
pach jej roz wo ju kie ro wa li ko le j no:
prof. Sta nis³aw Mo ska le wski, prof.
 Ja nusz Ko men der i prof. Anna Dzie dzi c  -
- Goc³awska.

G³ówne kie run ki ba dañ pro wa dzo -
nych przez pra co w ni ków Zak³adu
(fot. 3), oprócz wspo mnia nej po wy ¿ej
wspó³pra cy z IChTJ to: 
1) opra co wy wa nie me tod przy go to -

wa nia i kon se r wa cji prze szcze pów
tkan ko wych;

2) oce na wp³ywu me tod kon se r wa cji
i wa run ków ste ry li za cji ra dia cy j nej
na w³aœci wo œci prze szcze pów tka -
nek miêœ niowo- szkie leto wych;

3) oce na cyto toksy cz no œci fo lii po li me ro -
wych u¿y wa nych do pa ko wa nia i ste -
ry li za cji ra dia cy j nej prze szcze pów;

4) oce na wp³ywu ste ry li za cji ra dia cy j -
nej na po wsta wa nie z t³usz czów
obe cnych w tkan ce ko st nej sub -
stan cji po ten cja l nie to ksy cz nych;

5) opra co wa nie me to dy otrzy my wa -
nia fo lii i g¹bek ko la ge no wych ich
za sto so wa nie do ho do w li in vi tro
lu dz kich ko mó rek na skór ka;

6) ba da nia nad in ter akcj¹ bio ma te -
ria³ów z ko mór ka mi i tkan ka mi;

7) ho do w la in vi tro lu dz kich ko mó rek
na skór ka, chon dro cy tów, oste o b la -
stów i ko mó rek ma cie rzy s tych tkan -
ki ³¹cznej;
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Fot. 2. Zdjê cia po mie sz czeñ ban ku tka nek w Wa r sza wie po re mon cie w 2007 r.



8) opra co wy wa nie pro du któw in ¿y nie rii tkan ko -
wej: za sto so wa nie allo ge ni cz nych prze szcze pów 
tkan ko wych jako ru szto wañ dla ko mó rek w³as -
nych pa cjen ta; 

9) oce na wcze s nych i od leg³ych wy ni ków le cze nia
z za sto so wa niem ste ryli zo wa nych ra dia cy j nie
prze szcze pów tkan ko wych;
W okre sie 50 lat ist nie nia Zak³adu 16 osób uzy -

ska³o sto pieñ do kto ra nauk me dy cz nych, 5 osób
dokto ra habi lito wa ne go nauk me dy cz nych, a 3 osoby
tytu³ pro fe so ra. Pra co w ni cy Zak³adu opub li ko wa li
ponad 650 ar ty ku³ów na uko wych, ksi¹¿ek i roz dzia -
³ów zwi¹za nych z te ma tyk¹ ban ko wa nia tka nek
i ko mó rek.

 Za sa dy do tycz¹ce ban ko wa nia tka nek i ko mó rek 
w Eu ro pie re gu lo wa ne s¹ dy re ktyw¹ 2004/23/WE
Pa r la men tu Euro pe j skie go i Rady w spra wie usta le -
nia norm ja ko œci i bez pie cz ne go od da wa nia, po bie -
ra nia, te sto wa nia, prze twa rza nia, kon ser wo wa nia,
prze cho wy wa nia i dys try bu cji tka nek i ko mó rek
 ludzkich wraz z dy re kty wa mi tech ni cz ny mi obo -
wi¹zuj¹cymi we wszy stkich Kra jach Cz³on ko wskich. 
Pa r la ment Rze czypo spo li tej na pod sta wie tych do -
ku men tów uni j nych uchwa li³ usta wê z dnia 1 li pca
2005 r. o po bie ra niu, prze cho wy wa niu i prze szcze -
pia niu ko mó rek, tka nek i narz¹dów oraz jej no we li -
za cjê – usta wê z dnia 17 li pca 2009 r. o zmia nie
usta wy o po bie ra niu, prze cho wy wa niu i prze szcze -
pia niu ko mó rek, tka nek i narz¹dów oraz o zmia nie
usta wy – Przepisy wprowadzaj¹ce Kodeks karny,
które wraz z aktami wykonawczymi okreœlaj¹
zasady bankowania tkanek i komórek w Polsce.

W 2004 r. mi ni ster zdro wia na ba zie Zak³adu
Trans plan to lo gii i Cen tra l ne go Ban ku Tka nek WUM
powo³a³ w 2004 r. Krajo we Cen trum Ban ko wa nia
Tka nek i Ko mó rek. Jed no stka spra wu je nad zór mery -

to ry cz ny nad ban ko wa niem tka nek
i ko mó rek w Pol sce. W pro ce sie two -
rze nia i roz wo ju oraz na by wa nia ko m -
pe ten cji przez per so nel nowo utwo rzo -
nej jed no stki ucze st ni czy li pra co w ni cy
In sty tu tu Che mii i Te ch ni ki J¹dro wej.
Byli oni odpo wie dzia l ni za re a li za cjê
w la tach 2006–2009 Pro je ktu Œro d ki
Prze j œcio we nr PL2006/018-180.03.04
– Wzmo c nie nie zdo l no œci i mo ¿ li wo œci
inter dyscy plina rne go la bo ra to rium Kra -
jowego Cen trum Ban ko wa nia Tka nek
dla bez pie cze ñ stwa i kon tro li ja ko œci
prze szcze pów (fot. 4 i 5).

Coro cz nie pra co w ni cy ban ku tka nek 
i ko mó rek w Pol sce przy go to wuj¹
ok. 12-15 tys. prze szcze pów tkan ko -
wych i ko mór ko wych, któ re zna j duj¹
za sto so wa nie w ponad 250 ró ¿ nych
kli ni kach i od dzia³ach. W na szym kra ju
dzia³aj¹ obe c nie 24 ban ki tka nek i ko -

mó rek, w tym: 4 przy go to wuj¹ce ró ¿ ne ro dzaje
prze szcze pów, 2 ban ki za sta wek se r ca, 3 ban ki ro gó -
wek oraz 2 ban ki skó ry i ko mó rek na skór ka, 1 bank
komó rek wysp trzu stko wych, 1 bank ko mó rek chrz¹st -
ki oraz 11 ban ków ko mó rek ma cie rzy s tych krwi.

Pra co w ni cy ban ku tka nek w Wa r sza wie w la tach
1963–2012 przy go to wa li i prze ka za li do szpi ta li na
te re nie ca³ego kra ju ponad 60 tys. allo ge ni cz nych
prze szcze pów tkan ko wych, z cze go ponad 75%
sta no wi³y prze szcze py tka nek miêœ niowo- szkie leto -
wych. Rów no le gle, w la tach 1963–2002 pra wie
35 tys. prze szcze pów kse noge ni cz nych (z tka nek
po cho dze nia zwie rzê ce go). W zwi¹zku z me mo ran -
dum WHO w 2002 r. za prze sta no przy goto wy wa -
nia w ban ku tka nek w Wa r sza wie prze szcze pów
z tka nek zwie rzê cych.

Od wie lu lat prze szcze py tkan ko we i ko mór ko we 
wyko rzy sty wa ne s¹ w or to pe dii i chi ru r gii ura zo -
wej, w neu ro chi rur gii, kar dio chi rur gii, chi ru r gii pla -
sty cz nej, w oku li sty ce i otola ryngo lo gii, w le cze niu
roz leg³ych oparzeñ oraz w hematologii i onkologii.

W wie lu pro ce du rach chi rur gi cz nych za sto so wa nie
allo ge ni cz nych prze szcze pów tkan ko wych zwi¹za ne
jest z ogra ni czon¹ do stê p no œci¹ tka nek w³as nych
pa cjen ta, ry zy kiem po wik³añ w mie j s cu po bra nia
prze szcze pu, czy wyd³u¿e niem cza su za bie gu. Skra -
ca ono czas le cze nia usu waj¹c lub zna cz nie zmnie j -
szaj¹c sto pieñ ka le c twa. Za sto so wa nie prze szcze pu
po bra ne go lub po zy ska ne go od in nej oso by umo ¿ li -
wia prze de wszy stkim wy ko na nie za bie gów od twó r -
czych u dzie ci, u któ rych po bra nie tka nek w³as nych
jest utru d nio ne lub wrêcz nie mo ¿ li we, po nie wa¿
mo¿e spo wo do waæ za bu rze nia roz wo ju i wzro stu.

Allo ge ni cz ne prze szcze py tkan ko we w za le ¿ no œci
od ich ro dza ju po bu dzaj¹ re ge ne ra cjê tka nek w miej -
scu wszcze pie nia, spe³niaj¹ fun kcje pod po ro we do
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Fot. 3. Zdjê cie per so ne lu ban ku tka nek w Wa r sza wie z 2009 r. 



cza su od two rze nia tka nek w³as -
nych bio r cy (np. prze szczepy tkan -
ki ko st nej), za stê puj¹ fun kcje fi -
zjo logi cz ne usz ko dzo nych tka nek
lub narz¹dów (np. prze szcze py
za sta wek se r ca, ro gó wek, wiê za -
de³, czy ko stek s³ucho wych), chro -
ni¹ przed za ka ¿e niem i utra t¹
p³ynów tkan ko wych (np. prze -
szcze py skó ry lub owod ni sto so -
wa ne w le cze niu roz leg³ych opa -
rzeñ).

¯ywe prze szcze py ko mór ko we 
zna j duj¹ za sto so wa nie w le cze -
niu w uk³ad zie auto ge ni cz nym
(da w ca i bio r ca to ta sama oso -
ba), np. prze szcze py ko mó rek
na skór ka w le cze niu roz leg³ych
opa rzeñ, ko mór ki chrz¹stki w le -
cze niu usz ko dzo nych po wie rz ch -
ni sta wo wych. Za sto so wa nie
w uk³ad zie allo ge ni cz nym, np.
ko mó rek ma cie rzy s tych krwi,
 wymaga okre œle nia zgod no œci
tkan ko wej, tzw. do bo ru da w ca
– bio r ca, a cza sem sto so wa nia
 leczenia immu no su presy jne go,
podobnie jak w przy pa d ku trans -
plan to lo gii narz¹dowej.

Prze szcze py tkan ki ko st nej sto -
so wa ne s¹ prze de wszy stkim w
ope ra cjach orto pe dy cz nych, g³ów -
nie do le cze nia wad wro dzo nych
narz¹du ru chu, re kon struk cji uby t -
ków po wsta³ych po usu niê ciu no -
wo two rów, zmian dege nera cy j -
nych, a ta k ¿e po ura zo wych. Prze -
szcze py chrz¹stki ¿e bro wej zna j -
duj¹ za sto so wa nie w od twó r czych 
ope ra cjach pla sty cz nych czê œci
twa rzo wej cza sz ki, zaœ prze szcze -
py skó ry i owod ni sto so wa ne s¹
jako opa trun ki bio lo gi cz ne w le -
cze niu roz leg³ych opa rzeñ. Prze -
szcze py owod ni sto so wa ne s¹
rów nie¿ w oku li sty ce do le cze nia
ob ra ¿eñ ro gów ki.

Od 1963 r. po dziœ dzieñ, wszy stkie przy goto wy -
wa ne w Pol sce i prze ka zy wa ne do szpi ta li bio sta -
tycz ne prze szcze py tkan ko we ste ryli zo wa ne s¹ ra -
dia cy j nie wi¹zk¹ szy b kich ele ktro nów lub w na pro -
mie nia czu gam ma dziê ki wspó³pra cy wszy stkich
ban ków tka nek z In sty tu tem Che mii i Te ch ni ki
J¹dro wej w Wa r sza wie.

dr hab. n. med., prof. WUM Ar tur Ka mi ñ ski,

Zak³ad Trans plan to lo gii i Cen tra l ny Bank Tka nek,

Wa r sza wski Uni we r sy tet Me dy cz ny,

Krajo we Cen trum Ban ko wa nia Tka nek i Ko mó rek,

Wa r sza wa

prof. dr hab. Ja nusz Ko men der,

Zak³ad Trans plan to lo gii i Cen tra l ny Bank Tka nek,

Wa r sza wski Uni we r sy tet Me dy cz ny,

Warszawa

prof. dr hab. Ja cek Mi cha lik,

In sty tut Che mii i Te ch ni ki J¹dro wej,

Wa r sza wa
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Fot. 4. Spektrometr elektronowego rezonansu paramagnetycznego (EPR) bêd¹cy na

wyposa¿eniu laboratorium interdyscyplinarnego

Fot. 5. Pracownia laboratorium interdyscyplinarnego. Na zdjêciu widoczne: na pierw -

szym planie widoczny aparat do ultrasprawnej chromatografii cieczowej z detekcj¹

fluorymetryczn¹, na drugim planie chromatograf gazowy ze spektro metri¹ mas
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