
DESCONGELACIÓ CÈL·LULES 
HEMATOPOÈTIQUES CRIOPRESERVADES

BT401

Informació clínica

Utilitat clínica
En cas de trasplantament de progenitors hematopoètics 
(TPH) autòleg, i en alguns TPH al·logènics, es precisa 
congelar les cèl·lules progenitors hematopoètiques (CPHs) 
abans del seu ús.

La descongelació es un pas crític per assegurar la 
seguretat i eficàcia del TPH.

Mètode
Abans d’iniciar la descongelació, cal verificar curosament 
la integritat de la bossa. Les CPH congelades s’ubiquen 
dintre d’una bossa de seguretat i es submergeixen en un 
descongelador humit amb aigua estèril a 37º C. Durant la 
descongelació es realitza un massatge de la bossa, i es 
retira del bany just abans que els cristalls desapareguin.

Descongeladors en sec també es poden servir per la 
descongelació de CPH congelades. 

En el cas de disposar de varies bosses, hi ha d’haver un 
temps entre bosses per avaluar l’aparició de reaccions 
adverses. 

La descongelació es porta a terme en els Banc de Sang 
locals de cada Hospital en àrees destinades a aquesta 
finalitat.

Valors de referència
El temps de descongelació del producte ha de ser inferior a 
12 minuts.

Informació sobre l’espècimen

Producte: CPH descongelada
Tub: no aplica excepte en cas de validacions o 
verificacions de resultats de criovial
Volum: 20-80 ml en cas de MTA. Menor de 150 ml en cas 
de CPH 
Caducitat: 30 minuts en cas de MTA. 60 minuts en cas de 
CPH.
Instruccions de transport: entre 2-8º C
Instruccions d’emmagatzematge: No aplica 

Informació administrativa

Codi BST: BT401
Descripció de la prova: Els productes criopreservats 
han de descongelar-se en sistemes de descongelació a 
velocitat ràpida (sistemes en sec o banys maria). 
Sinònims: CPH descongelada
Secció: Banc de Sang territorial. Servei de teràpia 
cel·lular (Laboratori de teràpia cel·lular)
Servei: Aquesta tarifa (BT401) contempla aquest 
processament (es fa normalment als BST hospitalaris però 
també es pot realitzar al BST-FDJ) i el transport intern des 
de l’àrea del banc de sang a la capçalera del malalt.

Referències

Cellular Therapy: Principles, methods, and regulations. 
Edited by: Ellen M. Areman. AABB 2on Edition

Qualitat

El BST té les certificacions de qualitat ISO 9001, ISO 
14001, OSHAS 18001 i el segell d’Excel·lència Europea 
500+. El BST està acreditat per CAT, JACIE-FACT, FACT-
NETCORD i EFI, compleix les directrius de les Normes de 
Correcta Fabricació i les Normes de Correcta Distribució. 

Més informació:
bancsang.net


