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Segueix la nostra pàgina de Facebook per estar al dia de totes les notícies

Cada setmana, a través de la nostra pàgina 
de Facebook, informem els nostres seguidors 
sobre les darreres notícies de la Fundació, 
publiquem històries de superació de paci-
ents de leucèmia, testimonis de donants de 
medul·la òssia… Si vols estar al dia del que 
fa la Fundació Josep Carreras, fes-te fan de 
la nostra pàgina a www.fcarreras.org/
fundacioncarreras i anima els teus amics 
i familiars perquè ells també ens segueixin.
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mar i registrar els seus donants, però ara disposen 
de recursos per a la promoció de la donació i d’ins-
truments ofimàtics que els permeten desenvolupar 
el procés d’informació i registre amb major agilitat 
i fiabilitat. A més, les que ho han sol·licitat han po-
gut beneficiar-se de les tarifes especials ofertes per a 
tres laboratoris de tipificació HLA (Madrid, Màlaga i 
Barcelona), fet que ha permès reduir el cost d’aquest 
procediment. 

Ara, quan estem finalitzant l’any, podem dir que 
el Pla està entrant ja en velocitat de creuer, que estem 
molt prop d’aconseguir els objectius previstos per a 
aquest any i que, gràcies a una nova dotació pressu-
postària per al proper any, el Pla podrà seguir donant 
els seus fruits i situar el país en el lloc que per lògi-
ca li correspon tant en nombre com en qualitat dels 
seus donants, considerant donants de qualitat els 
joves, ben informats i conscienciats del que 
implica una donació, i que disposen d’una ti-
pificació HLA completa. 

Un any més, rebeu els nostres millors desitjos per 
al 2014 de tot el personal de REDMO i de la Fundació 
Josep Carreras contra la Leucèmia. 

Moltes gràcies

Editorial

Benvoluguts/udes amics/gues,

Poc podíem imaginar el 2007, quan es va dissenyar 
el Pla nacional de donació de cordó umbilical, que en 
tan sols 6 anys hauríem aconseguit el nostre objectiu 
de duplicar el nombre d’unitats d’alta qualitat emma-
gatzemades al nostre país i que seríem el segon país 
del món en unitats col·lectades. Això ha fet que, en 
l’actualitat, el nostre país sigui el segon major 
exportador d’unitats de cordó, tan sols supe-
rats pels Estats Units. 

Aquests bons resultats van fer que des del Mi-
nisteri de Sanitat, sota la direcció de l’Organització 
Nacional de Trasplantaments (ONT) i amb la col-
laboració de les coordinacions de trasplantament de 
totes les comunitats autònomes (CCAA) i la Funda-
ció Josep Carreras, es dissenyés, es dotés econòmica-
ment, i s’engegués a finals del 2012 el Pla nacional 
de donació de medul·la òssia. Malgrat que l’ob-
jectiu del Pla és duplicar el nombre de donants regis-
trats en 4 anys, el veritable interès és millorar l’in-
ventari mundial de donants ja que 15 de cada 
100 nous donants espanyols estan aportant 
fenotips HLA no existents en els inventaris 
internacionals. En altres paraules la incorporació 
d’un donant espanyol augmenta les possibilitats de 
trobar donant per a molts pacients (especialment del 
mateix país i de països amb arrels comunes com els 
llatinoamericans). 

El Pla ha començat a funcionar amb les lògiques 
dificultats inicials, ja que s’ha canviat i unificat la 
metodologia de captació, registre i tipificació dels 
donants. Segueixen sent les comunitats autònomes 
les úniques responsables de promocionar, infor-

Dr. Enric Carreras Pons
Hematòleg

Director del Registre de Donants de Medul·la 
Òssia (REDMO) de la Fundació Josep Carreras

#21 | HIVERN | REDMO 1



REDMO | HIVERN | #21

Reportatge

2

Aquesta paraula s’està sentint cada cop amb més fre-
qüència entre els pacients i familiars a l’espera d’un 
trasplantament al·logènic i significa trasplantament 
“mig idèntic”. Els trasplantaments que hem re-
alitzat al llarg dels darrers 40 anys s’han ba-
sat en el concepte de màxima compatibilitat 
en el sistema HLA entre donant i receptor, i 
prova d’això ha estat que hem anat augmentant els 
nostres criteris d’exigència en la tipificació HLA dels 
pacients i donants voluntaris al llarg de tots aquests 
anys. Aquesta política ha reportat clars beneficis pel 
fet d’anar millorant els resultats dia a dia, però ha 
reduït la probabilitat de trobar un donant amb el grau 
de compatibilitat avui dia exigit.

En els darrers 25 anys, hem localitzat més 
de 7.500 donants de medul·la òssia per a 
pacients que necessiten un trasplantament. 

En la pràctica localitzem un donant compatible 
per al 50-70% dels pacients, en funció del temps dis-
ponible per a la recerca. En la resta de pacients es 
pot recórrer a les més de 600.000 unitats de sang 
de cordó emmagatzemades al món. Aquesta font de 
cèl·lules mare és ideal per a nens que no disposen de 
donant, ja que pràcticament el 100% tindran una uni-

tat vàlida per realitzar el trasplantament. Per contra, 
en adults, el gran desequilibri entre volum corporal 
i nombre de cèl·lules mare de la unitat de cordó fa 
que moltes vegades no es disposi d’una unitat vàlida. 

És en aquest subgrup de pacients on el 
trasplantament haploidèntic pot adquirir el 
seu màxim interès. La paraula haploidèntic indica 
que donant i receptor tan sols comparteixen un dels 
dos haplotips que tots tenim. Cada haplotip conté tot 
el material genètic heretat del pare o de la mare. Per 
tant, en una família podrien ser donants ha-
ploidèntics el pare, la mare, els germans que 
comparteixen un sol haplotip i els fills del pa-
cient. És evident que aquesta àmplia disponibilitat 
solucionaria el problema de localitzar un donant. 

No obstant això, els primers intents de realitzar 
aquest tipus de trasplantaments van ser un autèntic 
desastre ja que es produïa, com era d’esperar, una 
immediata reacció d’empelt contra el receptor, en ge-
neral, letal. Per solucionar aquest problema durant 
anys s’ha treballat en tècniques d’eliminació dels lim-
fòcits T, població cel·lular causant d’aquesta reacció 
i, avui dia, pot dir-se que el rebuig ha deixat de ser el 
problema. Paradoxalment, l’absència d’aquests lim-
fòcits T ha generat un nou problema; una molt lenta 
recuperació immunològica i amb això un risc màxim 

Haploidèntic?

Miquel
19 anys, València.
Pacient de Limfoma 
de Hodgkin.

No van trobar donant a 
REDMO, ni els meus germans 
eren compatibles. Però, gràcies 
a la recerca, va sortir la opció 
del trasplantament haploidèntic 
i la meva mare era compatible 
i idònia per donar-me la seva 
medul·la.



plantament haploidèntic no es generalitzés al 
món dels trasplantaments i la seva pràctica va 
quedar limitada a uns pocs centres, altament 
especialitzats, majoritàriament localitzats als 
Estats Units, Alemanya i Itàlia. 

La reacció d’empelt contra el receptor és 
una complicació que pot ocórrer després 
d’un trasplantament de medul·la òssia. 
Les diferències immunològiques entre la 
medul·la del donant i els teixits del recep-
tor fan que amb freqüència les cèl·lules T 
(un tipus de glòbul blanc) de la medul·la 
del donant reconeguin els teixits corporals 
del receptor com a estranys i els ataquin. 

Descobrir que, si uns pocs dies després del tras-
plantament, s’administraven altes dosis d’un potent 
agent immunosupressor (la ciclofosfamida) permetia 
eliminar únicament i exclusivament la població de 
limfòcits responsables de la reacció d’empelt contra 
receptor, preservant la resta de limfòcits i les cèl·lules 
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María
8 anys, Madrid.
Expacient de leucèmia.

“El seu oncòleg ens va dir que 
existia un projecte de recerca amb 
una teràpia en experimentació 
que consisteix en realitzar el 
trasplantament del pare o la 
mare. Es diu “trasplantament 
hematopoètic de donant 
haploidèntic. Ens vam agafar 
llavors a aquella porta única que 
ens brindava la vida i amb la 
confiança posada en l’oncòleg de la 
Maria.”

Sandra, mare de la Maria.

mare, va suposar una total revolució al món dels ha-
ploidèntics. Això és així perquè emprant aquest mè-
tode el trasplantament és relativament senzill, gai-
rebé sempre es disposa d’un familiar candidat per 

de contreure infeccions mortals, per la qual cosa es 
requereix mesures molt complexes per a la seva pre-
venció i tractament. Totes aquestes dificultats 
i el seu elevadíssim cost van fer que el tras-

a la donació (habitualment de medul·la òssia), i la 
recuperació de la funció medul·lar i de la immunitat 
sembla excel·lent. 

Queda per veure quins seran els resultats a més 
llarg termini ja que sembla que l’índex de recaigudes 
és elevat, especialment entre els pacients que van al 
trasplantament sense haver aconseguit una remissió 
completa. Tampoc sabem si aquest procediment és 
igual d’efectiu i pot aplicar-se en totes les malalties 
però de moment, com menys en una d’elles, el lim-
foma de Hodgkin, s’està convertint en una 
modalitat de trasplantament preferent pels 
seus excel·lents resultats. 

Amb tot, els anys d’experiència amb altres mo-
dalitats de trasplantament ens han ensenyat a ser 
cauts i per això, a dia d’avui, tan sols podem dir que 
el trasplantament haploidèntic pot represen-
tar una alternativa molt vàlida a considerar 
en els pacients que manquin d’un donant fa-
miliar, no emparentat compatible o unitat de 
sang de cordó vàlida.
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Aquesta frase l’hem vista en 
nombroses ocasions en el nos-
tre passat recent i el més pro-
bable és que la seguim veient 
cada vegada amb major fre-
qüència, ja que les tecnologies 
2.0 posen potents mitjans de 
difusió a l’abast de tots. 

Poc podem afegir sobre la 
problemàtica de les crides mas-
sives després del claríssim pro-
nunciament fet per l’Organització 
Nacional de Trasplantaments del 
Ministeri de Sanitat. 

Sí que voldríem reflexionar 
amb tots els nostres lectors 
sobre un aspecte concret 
d’aquestes crides massi-
ves. A Espanya es diag-
nostiquen cada any unes 
5.000 leucèmies, 7.000 
limfomes i 4.500 hemo-
paties malignes. S’imagi-
nen de quants pares, ma-
res, germans i familiars 
que també sofreixen es-
tem parlant? S’han parat a 
pensar com s’ha de sentir una 
mare (un pare, una esposa, un 
germà…) que està pendent del seu 
fill malalt, que potser no disposa dels 
mitjans o de l’energia per fer-ho, que quan 
surt de l’hospital té una vida i potser altres fills dels 
quals ocupar-se, quan apareixen en premsa, ràdio i/o 
televisió frases com aquesta? Estan buscant medul-
la per a algú que no és el meu fill! Què passarà amb 
ell si jo no faig el mateix? I no es tracta d’acceptar el 
destí, ni, per descomptat, de no voler més donants. 
Es tracta d’optimitzar el sistema perquè funcioni tan 
bé com sigui possible sense afegir major angoixa a 
aquestes famílies que sofreixen. 

Com a gestors del Registre de Donants 
de Medul·la Òssia, volem molts 

donants, no ho dubtin. Però 
volem donants degudament 
informats, que siguin cons-
cients del compromís que 
adquireixen amb la seva 

decisió envers tots els paci-
ents del món que esperen un 

trasplantament, presents i fu-
turs, i també amb tota la societat. 
Donants eminentment homes 
i joves, ja que les estadístiques 
confirmen un major èxit en els 

trasplantaments amb aquest 
tipus de donant. No tenir 

donant compatible pot 
suposar la mort, però 
tenir un donant i que es 
tiri enrere, a més de su-
posar el mateix, afegeix 
una càrrega emocional 
difícil de sobre portar 
per al pacient i els seus 

familiars que mai enten-
dran els motius pels quals 

algú decideix negar-li una 
oportunitat per seguir vivint. 
Les campanyes de promoció 

han de contribuir de forma cons-
tant i sostinguda a sensibilitzar la soci-

etat sobre una terrible realitat. Però sobretot han 
d’informar sense coaccionar ni personalitzar. 

Estem convençuts que nostra societat és solidària 
i sensible. Ho hem demostrat en innombrables oca-
sions. I també estem convençuts que s’ha de fer un 
treball de base, des de les escoles, perquè quan els nos-
tres fills puguin, decideixin contribuir també en aquest 
sentit amb la societat de la qual tots formem part.

Nuria Marieges
Coordinadora general REDMO

Medul·la per a…
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Aquest any s’ha celebrat per primera vegada el 
Dia Internacional del Donant de Medul·la Òs-
sia. Es tracta d’una iniciativa de l’Aliança de Tras-
plantaments del Sud, integrada per Espanya, Fran-
ça i Itàlia, que té com a objectiu agrair a tots els 
donants la seva generositat i conscienciar els 
ciutadans sobre la importància de la donació 
de medul·la òssia i sang de cordó umbilical. 

El Dia Internacional del Donant de Medul·la Òs-
sia, que es celebrarà a partir d’ara el 28 de setem-
bre cada any, ha estat una idea molt ben acollida per 
les associacions de pacients dels tres països. 

Coincidint amb aquest dia, l’ONT va voler fer pú-
blics els últims resultats del Pla nacional de medul-
la òssia. El 31 d’agost, l’ONT va registrar un 
augment del 22% en el nombre de donants de 
medul·la òssia captats durant l’any 2013, amb 
un total de 19.075. 

Aquesta xifra supera en més de 5.000 els donants 
registrats durant tot el 2012 (on es van aconseguir 
14.010), i està en línia amb els objectius previstos en 
el Pla nacional de medul·la òssia, engegat per l’ONT 
a finals de l’any passat.

28 de setembre, Dia Internacional del 
Donant de Medul·la Òssia 

Pla nacional de medul·la òssia
 

Sanitat va aprovar a finals de lany pasat el Pla 
nacional de medul·la òssia, liderat per l’ONT en col-
laboració amb les autoritats sanitàries de les comu-
nitats autònomes i la Fundació Josep Carreras, amb 
l’objectiu de duplicar el nombre de donants en els 
propers quatre anys, fins a aconseguir els 200.000 
a finals de 2016, amb una mitjana de 25.000 a l’any. 

Per a la seva engegada, Sanitat va destinar l’any 
passat una partida inicial de 830.000 euros, amb la 
finalitat d’ajudar les comunitats autònomes a finan-
çar la meitat de les tipificacions. S’hi sumen, per a 
aquest any, uns altres 830.000 euros. És el primer 
cop que el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i 
Igualtat destina una quantitat específica per pro-
moure la donació de medul·la òssia i les tipificacions 
corresponents.

!
Comparteix amb els teus familiars i amics el vídeo infor-
matiu sobre la donació de medul·la òssia que trobaràs al 
web www.fcarreras.org.
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Quan una persona s’inscriu en el Registre de Do-
nants de Medul·la Òssia (REDMO) ho fa espe-
rant una trucada que pot ser que no arribi mai. La 
probabilitat de ser compatible amb un pacient que 

Què passa quan ets seleccionat com a 
donant potencial?

ho necessita és molt escassa. No obstant això, hi ha 
algunes persones que sí tenen la sort de rebre aquesta 
trucada i de poder efectuar la donació.

Des del contacte inicial fins a la donació

1.

6.

8.
7.

2.

3.
4.

5.

Transport i transfusió de les cèl·lules recollides entre 
24 i 48 hores. Si el donant és espanyol, un membre de 
l’equip de l’hospital que realitzarà el trasplantament 
va a buscar la medul·la on es faci l’extracció. Si 
la donació prové de l’estranger, REDMO té signat 
un conveni amb un equip de professionals que 
s’encarrega d’anar a buscar les cèl·lules on sigui. La 
medul·la ha de viatjar el més ràpidament possible, 
entre 24 i 48 hores, encara que vingui d’algun país 
molt llunyà, per arribar a l’hospital directament i 
infondre les cèl·lules al pacient de seguida.

El donant efectua la 
donació de medul·la 
òssia o sang perifèrica. 

Els donants potencials són contactats 
per telèfon perquè acudeixin al seu 
centre regional de donació més 
proper per fer-se una anàlisi de 
sang per confirmar la compatibilitat 
i descartar possibles malalties o 
infeccions. 

L’hospital tria el donant idoni i 
proposa el mètode de donació 
(medul·la òssia o sang perifèrica).

El donant és contactat i dóna el 
consentiment per donar i per al 
mètode de donació.

Habitualment es deixa un parell de dies 
al donant perquè torni a llegir tota la 
informació i reflexioni si té algun dubte o 
pregunta. Després d’aquest període, es 
fixa una data perquè el donant pugui anar 
a fer-se les proves mèdiques obligatòries 
en un hospital proper al seu domicili.

Des de REDMO, la coordinadora 
de la recerca ofereix a l’hospital 
que realitzarà el trasplantament 
una selecció dels millors donants 
potencials.

Revisió mèdica 
completa: placa de tòrax, 
electrocardiograma, anàlisi 
de sang i d’orina, etc. Si tot 
és correcte, es tria una data 
per l’extracció. 
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Feia alguns anys que ja era donant de sang quan, en 
una d’aquestes ocasions en la qual anava a donar-ne, 
vaig veure un cartell sobre una xerrada de donació 
de medul·la òssia que tindria lloc properament. Vaig 
acudir-hi per informar-me de com era allò, no sense 
una mica de recel per culpa d’aquella llegenda urbana 
que “et punxen l’esquena”. 

En aquella xerrada vaig sentir un senyor donant. 
En parlava amb tanta satisfacció personal i tanta il-
lusió que va ser l’empenta que necessitava per deci-
dir-me. Em vaig inscriure a REDMO quan vaig tenir 
l’oportunitat, parlem del 2002, i aquí vaig quedar fins 
que anys més tard es van posar en contacte amb mi 
per dir-me que possiblement era compatible amb un 
receptor. 

El mes de novembre de 2012 em vaig fer l’última 
prova, i el gener de 2013 em van trucar des de la Fun-
dació per comunicar-me que era totalment compati-
ble amb el receptor i que si volia seguir endavant amb 
el procés... Que si volia? Per descomptat que volia! 
Saber que algú pot seguir entre nosaltres gràcies a 
mi? Com podria dir que no! 

Coneguem… l’Antonio

Els donants de medul·la òssia són essen-
cials en la lluita contra la leucèmia. En la 
nostra pàgina web trobaràs molts més tes-
timonis com el de l’Antonio. Descobreix-los 
a www.fcarreras.org

Entre la feina i la vida quotidiana no vaig tenir 
temps de pensar gaire en tot el que passaria i crec que 
no era massa conscient del que faria. Crec que no ho 
vaig ser fins al dia de l’afèresi. I per fi va arribar el dia. 

Va començar l’afèresi. Estava tranquil, però sense 
ser gaire conscient del que estava fent. Llavors vaig 
veure la meva parella al meu costat, com em mirava, 
amb quin orgull i tendresa. Ella sí sabia què és el que 
jo estava fent, la importància que això tenia i l’alegria 
que de debò havia de sentir per ser tan afortunat de 
poder ajudar algú a seguir vivint. Tot això em va co-
mençar a obrir els ulls per adonar-me del que estava 
fent realment. 

Va acabar tot i vam marxar a casa amb la 
satisfacció d’haver ajudat algú anònim i es-
sent ja conscient de la importància del que 
havia fet, i de com n’era, d’afortunat, per ha-
ver-ho pogut fer. 

Vull dir que tant la Fundació Josep Carreras con-
tra la Leucèmia i REDMO - Registre de Donants de 
Medul·la Òssia, i l’Hospital Virgen del Rocío de Se-
villa, i tots els seus professionals ens van ajudar en 
tot el possible tant abans com durant el procés, van 
estar pendents de tot el que necessitàvem i ens van 
informar de qualsevol dubte. 

Espero i desitjo de tot cor que qui hagi re-
but “aquest poc de mi” estigui millor i hagi 
sortit de la seva malaltia.

Antonio
37 anys. Badajoz.
Donant de medul·la òssia.

“Saber que algú pot seguir 
entre nosaltres gràcies a mi? 
Com podria dir que no!”
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Nova campanya informativa dels 
Mossos d’Esquadra i la Fundació 
Josep Carreras 

Els Mossos d’Esquadra de la Regió Policial Metro-
politana de Barcelona, donant continuïtat a la col-
laboració engegada a mitjan 2012 amb l’Institut de 
Seguretat Pública de Catalunya, iniciaran, durant els 
propers mesos, una campanya informativa solidà-
ria per donar a conèixer el Registre de Donants de 
Medul·la Òssia (REDMO), gestionat per la Fundació 
Josep Carreras. 

La campanya informativa donarà la possibilitat, 
als prop de 3.000 agents desplegats a la ciutat de Bar-
celona, d’inscriure-s’hi com a donants de medul·la 
òssia. Durant les sessions informatives que la Funda-
ció Josep Carreras va oferir l’any passat als 900 aspi-
rants de policia, es van rebre gairebé 150 sol·licituds 
d’inscripcions al REDMO. 

Gràcies a ArcelorMittal! 

El Registre de Donants de Medul·la Òssia (RED-
MO) ha participat en la celebració del 25è aniver-
sari de la col·laboració entre l’empresa Arcelor-
Mittal i la fundació francesa IRGETH. Gràcies a 
aquesta col·laboració diversos registres europeus, 
entre els quals s’inclou el Registre de Donants 
de Medul·la Òssia (REDMO) de la Fundació Jo-
sep Carreras, reben anualment una generosa 
col·laboració econòmica d’Arcelor-Mittal per al 
desenvolupament tecnològic en el camp de la in-
formàtica que qualsevol registre de donants neces-
sita per al seu bon funcionament. 

Gràcies a aquestes aportacions s’ha pogut ac-
celerar la implantació de millores en els processos 
informàtics, amb el resultat final de terminis de 
recerca de donant més curts, major fiabilitat en 
els intercanvis d’informació que es duen a terme 

permanentment amb la xarxa internacional de re-
gistres a través del sistema EMDIS i facilitant l’ac-
cés a la informació relativa a més del 90% dels do-
nants de la base de dades mundial en temps real. 

Els agents socials, solidaris fins a la 
medul·la! 

Els mesos de juny i juliol d’aquest any es van oferir 
xerrades de sensibilització sobre la donació de medul-
la òssia, impartides a l’Institut de Seguretat Pública 
de Catalunya per la coordinadora de REDMO, Nuria 
Marieges, a les promocions a Policia Local i als inte-
grants d’un curs d’especialització del cos de Bombers 
de Catalunya. Gairebé el 15% i el 48% dels assistents, 
respectivament, van decidir inscriure’s a REDMO 
com a donants de medul·la òssia. 

Commemorem 25 anys de lluita 
contra la leucèmia

Amb motiu del 25è aniversari de la Fundació 
Josep Carreras contra la leucèmia, el 19 de 
setembre passat vam presentar la nostra campa-
nya de sensibilització anual, “25 anys lluitant 
contra la leucèmia”. Per commemorar aquest 
aniversari, també vam estrenar el documental “La 
Fleur. Josep Carreras i la lluita contra la 
leucèmia”, dirigit per Xavier Bosch, que explica 
la història d’aquests 25 anys a través de diversos 
testimonis: el mateix Josep Carreras, personal de 
l’entitat, metges i investigadors i, per descomptat, 
pacients i donants de medul·la òssia, que són els 
veritables protagonistes. 

Entra ara en www.noleucemia.org per 
veure el documental!
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Nous progressos de l’Institut de 
Recerca contra la Leucèmia Josep 
Carreras 

L’Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep  
Carreras (IJC) ja ha construït i dotat d’equipament 
el Campus Clínic-UB a les instal·lacions de 
la Facultat de Medicina de la Universitat de  
Barcelona.

El Campus Clínic-UB disposa d’una planta de 
250 m² a la Facultat de Medicina. L’IJC ha dotat 
aquest campus de diversos laboratoris de primer 
nivell científic i ha remodelat algunes instal·lacions 
compartides amb la UB a les àrees de microscòpia, 
proteòmica i genòmica per assegurar-ne un ús òptim. 
Aquestes instal·lacions estan valorades en 870.000 € 
i el seu equipament científic, en 1.690.000 €. L’IJC i 
la Fundació Josep Carreras plantegen el període de 
ple desenvolupament d’aquest campus científic en els 
propers 5 anys (2013-2017). 

Gentium i Fundació Josep Carreras 
signen un important acord de 
recerca 

L’Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep 
Carreras (IJC) i Gentium han signat un acord de 
col·laboració per als propers quatre anys a fi d’in-
vestigar els efectes beneficiosos del defibrotide en 
pacients receptors d’un trasplantament de medul-
la òssia. 

El grup d’investigadors de l’IJC que està estu-
diant la disfunció endotelial durant el trasplan-
tament de progenitors hematopoètics (TPH), ha 
demostrat que el defibrotide protegeix els pacients 
d’alguns dels efectes secundaris del procediment. 
Aquests estudis han contribuït a la recent autorit-
zació del defibrotide (Defitelio®) per al tractament 
de la síndrome d’obstrucció sinusoïdal greu, tam-

bé conegut com a Malaltia Veno-Oclusiva Hepà-
tica (EVOH), per part de l’Agència Europea del 
Medicament. L’EVOH és una complicació comuna 
entre els pacients sotmesos a TPH per al tracta-
ment de leucèmies o altres malalties hematològi-
ques malignes. 

A través d’aquest nou acord de col·laboració, 
l’IJC enfortirà la recerca en TPH al Campus Clínic-
UB de Barcelona. Els investigadors estudiaran a 
fons els mecanismes involucrats i determinaran 
el paper del defibrotide en la prevenció del dany 
vascular durant els trasplantaments de progenitors 
hematopoètics.

TVE dedica dos reportatges a la 
Fundació Josep Carreras i la donació 
de medul·la òssia

Aquest any, TVE ha dedicat dos reportatges a la Fun-
dació Josep Carreras i la lluita contra la leucèmia. El 
primer es va emetre en el marc de la Setmana contra 
la Leucèmia 2013 (del 21 al 28 de juny), al programa 
Informe Semanal (TVE). En aquest reportatge, titu-
lat “Els altres germans de sang”, Josep Carreras 
va fer un repàs de la feina de la Fundació durant els 
últims 25 anys i va destacar els reptes de futur que 
suposa la recerca científica. El segon es va emetre 
al programa Crònicas (La 2 de TVE) i es va titular 
“Una medul·la, 2 vides”. Aquest reportatge va 
fer èmfasi en la importància de la donació de 
medul·la òssia i la tasca de REDMO, a través 
dels testimoniatges del Dr. Enric Carreras, director 
de REDMO, i del José Luis i la Milagros, dos donants 
de medul·la òssia. 

Si te’ls vas perdre o vols tornar a veure’ls, 
entra a: www.fcarreras.org/es/informesema-
nalycronicas.
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‘LA FLEUR’
Josep Carreras

y la lucha contra la leucemia

No te pierdas nuestro documental en
www.noleucemia.org

Has canviat
     de domicili

Ja tenim el teu
      correu electrònic
Com a donant de medul·la òssia, és important que puguem localitzar-te amb facilitat si es dóna el cas que 
fossis compatible amb un pacient. Per aquest motiu, si has canviat d’adreça, de telèfon o de correu elec-
trònic , sisplau, no dubtis a comunicar-nos-ho. Pots enviar un correu a donants@fcarreras.es o trucar-nos 
al telèfon 93 414 55 66.

Moltes gràcies

No et perdis el documental ‘La Fleur’ en
www.noleucemia.org


