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El nostre equip de Coordinadores de Recerques:
Com es fa la recerca d’un donant per a un pacient que necessita un
trasplantament de medul·la òssia?

I a més…
La Paloma i
el Luis,
donants de
medul·la
òssia

La història del
Mateo, pacient
de leucèmia
aguda

resultats obtinguts amb la SCU són equiparables als
aconseguits amb la medul·la òssia o la sang
perifèrica, la qual cosa ha donat lloc a la
generalització del seu ús, en especial en pacients
amb malalties que requereixen un trasplantament
urgent.

Editorial

Però la història del trasplantament de SCU no ha fet
més que començar. S’’estan investigant diverses
millores que és possible permetin obviar el
principal problema d’aquesta modalitat de
trasplantament: el limitat nombre de cèl·lules quan
es tracta de repoblar un organisme adult. Així, cada
cop es disposa de més informació sobre els
trasplantaments amb dos cordons, sobre l’expansió
cel·lular
l l l mitjançant
ij
di
diverses tècniques,
è i
lla iinjecció
j ió
intramedul·lar dels progenitors, o el trasplantament
dual en què s’administra una unitat de SCU
juntament amb cèl·lules mare d’un familiar per a
afavorir l’implant. Tots aquests estudis sens dubte
permetran millorar encara més els excel·lents
resultats que s’estan obtenint.
És obligat ressaltar que el nostre país està liderant
alguns d’aquests projectes, com el trasplantament
de SCU en adults o els trasplantaments duals, i que
participa en primera línia en molts altres, com són
l’expansió cel·lular o els trasplantaments
intramedul·lars. L’activitat d’alguns equips de
trasplantament és tan considerable que fa que
siguem el sisè país del món en nombre de
trasplantaments de SCU realitzats (2,8 per milió
d’h bit t ) amb
d’habitants)
b 131 ttrasplantaments
l t
t ell 2009. P
Per
acabar de completar aquest excel·lent panorama, la
bona activitat dels nostres bancs de SCU, juntament
amb les millores assolides gràcies al Pla Nacional de
Sang de Cordó, han fet que siguem el tercer país del
món en nombre d’unitats emmagatzemades (més
de 46 000) i que més de 1 000 trasplantaments a
tot el món s’hagin realitzat gràcies a les unitats de
SCU cedides als bancs de SCU p
públics p
per les mares
espanyoles.

El cordó umbilical
assoleix la majoria
d’edat
A principis del mes de novembre es va celebrar a
Marsella el Congrés Mundial de Sang de Cordó
(World Cord Blood Congress), al qual van assistir
els principals experts en el tema d’arreu del món. A
l’hora de concloure els quatre dies de
comunicacions sobre els diversos aspectes d’aquest
procediment terapèutic, tots els que hi érem
presents vam tenir la mateixa sensació: el
trasplantament de sang de cordó umbilical (SCU)
h i assolit
havia
lit lla majoria
j i d’
d’edat.
d t
Des que, el 1988, la Dra. Gluckman va realitzar a
París el primer trasplantament de SCU s’han dut a
terme més de 20 000 trasplantaments d’aquest
tipus. Els resultats han anat millorant d’any en any
fins a arribar a la situació actual en què la SCU és la
font de progenitors més recomanable en nens amb
determinades hemopaties
p
malignes
g
p
per als q
qui es
localitza una unitat totalment compatible, o una
opció a tenir en compte en la resta de casos ja que
ofereix resultats similars als aconseguits a partir de
donants de medul·la òssia o sang perifèrica
compatibles. Pel que fa als adults, tot i que se
segueix preferint un donant compatible, els

Tot això constitueix un motiu d’alegria per a tots
nosaltres, però en especial per a tots aquells
pacients que s’han beneficiat d’aquesta meravellosa
font de cèl·lules mare o estan a l’espera de fer-ho.
No vull acomiadar-me de vostès sense aprofitar
aquestes línies per desitjar , en nom de tot el
personal de la Fundació,
Fundació del REDMO i en el meu
propi, unes molt bones festes nadalenques i un bon
2011 a tots els pacients, familiars, donants i socis de
la nostra Fundació.
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Dr. Enric Carreras
Director del Registre de Donants de Medul·la Òssia

Amb aquest article volem explicar com s'efectua la
recerca d'un donant de medul·la òssia voluntari per
a un pacient espanyol que no té un familiar
compatible. Aquesta és la feina que realitzen
diàriament l'Ana P., l'Ana M., la Montse i la Clara.
La Ceci i la Mavi s'ocupen del cas contrari: localitzar
un donant de medul
medul·la
la òssia espanyol per als
pacients estrangers.

Reportatge

Cada dia arriben peticions de recerca de tot l'Estat
espanyol. Són els coordinadors de cada comunitat
autònoma qui sol·liciten l'inici de la recerca a
REDMO, el programa oficial al nostre país per
realitzar aquesta tasca. Juntament amb la petició
s'inclou una història clínica del pacient, el seu
ti t HLA i ell dels
tipatge
d l seus familiars
f ili
més
é propers
(pares i germans). La Núria Marieges,
coordinadora del Registre, és l'encarregada
de comprovar totes aquestes dades.

Una feina ‘diferent’
Com es fa la recerca d’un donant per
a un pacient
i t que necessita
it un
trasplantament de medul·la òssia?
Són 8 dones d'entre 28 i 45 anys i moltes vides
estan a les seves mans. Són les responsables de
buscar arreu del món donants de medul·la
òssia compatibles per als pacients que
necessiten un trasplantament i no disposen
d'
d'un
d
donantt entre
t els
l seus ffamiliars.
ili
Ell són
Elles
ó
les coordinadores de recerques del Registre de
Donants de Medul·la Òssia (REDMO) de la
Fundació Josep Carreras contra la Leucèmia: la
Núria, la Cris, la Montse, l'Ana P., l'Ana M., la
Clara, la Ceci i la Mavi.

"En moltes ocasions, en la història
mèdica del pacient s'inclou una
explicació
p
de com li han detectat la
malaltia. La veritat és que impacta
molt la quotidianitat de les situacions:
revisions mèdiques de feina, en fer-se
proves després d'un petit accident
domèstic, etc. Un diagnòstic com una
leucèmia o un limfoma no és una cosa
aliena a nosaltres, hi ha molts casos”,
diu la Núria.
Després d'aquesta comprovació, la Núria encomana
la recerca a qualsevol dels altres membres de
l'equip en funció de l'hospital que la sol·liciti. La
coordinadora de la recerca d'aquest pacient
espanyol (la Clara, la Montse, l'Ana P. o l'Ana M.),
entra les dades del malalt en un programa
informàtic anomenat EMDIS i al web BMDW (Bone
Marrow Donors Worldwide) a la qual estan
connectats gairebé tots els registres mundialment.
De forma automàtica, aquesta plataforma
tecnològica bolca en els nostres ordinadors els
possibles donants potencials que pot tenir el nostre
pacient. Simplement és una llista prèvia ja que
s'han de sol·licitar mostres comfirmatòries per
ampliar el tipatge d'aquests donants. “És
exasperant quan entra una recerca i veus que el
pacient és un nen”, explica l'Ana M. “I tant!”,
afirma la Cris. “Jo recordo sempre la pitjor recerca
que he fet: va ser per a tres germans de 3, 5 i 7
anys. Tots tres amb una malaltia congènita”.

D’esquerra a dreta: la Montse, la Mavi, la Núria, l’Ana P., la
Cris, l’Ana M., la Ceci i la Clara.

“Després de 10 anys al REDMO m'és impossible
plantejar-me una feina administrativa ‘normal’”,
comenta la Cris, Coordinadora tècnica del Registre i
Responsable de la Oficina de Cordó Umbilical.
“Per mi perdria tot el valor i la satisfacció. En la
nostra feina sento que aporto alguna cosa, que
col·laboro amb la societat”.
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És el metge de l'hospital que realitzarà el
trasplantament qui tria el donant més
adequat. Mitjançant un formulari, ens envia la
petició al REDMO. Si és un donant estranger, la
coordinadora de la recerca ho enviarà al registre
corresponent. Si el donant és espanyol, el
trucarà directament.
directament “El
El moment de trucar als
donants és genial. Normalment, la gent
reacciona molt bé, se'ls sent emocionats”,
admet l'Ana P “com que has de mantenir sovint
converses amb aquesta persona acabes creant-hi
un vincle afectiu. No els veus mai la cara però els
tens afecte. Fins i tot, de vegades, ens ocorre que
amb donants molt joves, hem de mantenir també
moltes xerrades amb les mares perquè, encara que
contentes, també
bé estan preocupades”.
d ”

L’Ana Montesinos

A més de les mostres comfirmatòries, després de
comprovar els possibles donants disponibles, la
coordinadora de la recerca ha de sol·licitar als
registres corresponents les dades necessàries del
donant per fer-ne una criba: edat, sexe i qualsevol
malaltia que pugui considerar-se rellevant. “No és el
mateix un donant de 50 anys que un altre de 20 i
tampoc és igual un home jove que una dona que ha
tingut ja fills”, especifica la Clara. Les dades dels
donants espanyols ja estan disponibles als nostres
arxius des d'un primer moment. Aquests, i els dels
registres mundials amb el programa EMDIS són els
quals prioritzarem, si és possible, per guanyar
temps.
Aquestes mostres comfirmatòries
poden tardar entre 15 dies i un mes, sobretot
si es tracta d'un donant estranger. Aquesta tardança
es deu al fet que s'ha de tornar a extreure sang als
possibles donants i revisar els marcadors serològics
per descartar que tinguin alguna malaltia
transmissible, com la SIDA o l'hepatitis, o qualsevol
altra dolència que pugui suposar un risc per al
mateix donant.

L’Ana Pertusa i la Clara Rosés

Durant l’any 2009, el
REDMO va iniciar 687
recerques de donant
compatible. En quasi el 80%
d’aquestes se sol·licitava
paral·lelament medul·la,
sang perifèrica i sang de
cordó umbilical. En el que
va de 2010,
2010 ja són 677 les
recerques iniciades per les
coordinadores de REDMO.

Si és possible, la coordinadora de la recerca
ha d'oferir a l'hospital que farà el
trasplantament al pacient un mínim de 3
donants idonis. Aquesta condició és, sovint,
difícil de mantenir ja que en moltes
recerques no hi ha tantes possibilitats per a
un pacient. “Sembla
Sembla mentida que hi hagi 15
milions de donants de medul·la òssia a tot el món i
de vegades no en trobis ni un de compatible pel teu
pacient”, es lamenta la Montse. “És desesperant
quan vas revisant els donants una vegada i una
altra i ja saps que serà una recerca molt difícil”,
afegeix l'Ana M.
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“De vegades si que ocorre que el donant localitzat
decideix no fer la donació”, diu la Núria. “Per a
nosaltres és molt trist i t'adones que el factor 'sort'
té molta importància en tot això”, afegeix l'Ana M.
“De tota manera -prossegueix la Núria- jo recordo
una frase d'un donant que em va semblar perfecta.
Quan li vaig preguntar si seguíem endavant amb
la donació em va dir: ‘És clar que sí! Això és com si
jugues en un equip de futbol i sempre ets a la
banqueta. El dia que l'entrenador et diu que juguis
no li diràs que no”.
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 ferse les proves mèdiques obligatòries en un
hospital proper al seu domicili. Es tracta d'una
revisió mèdica completa: placa de tòrax,
electrocardiograma, anàlisi de sang i d'orina, etc. Si
tot és correcte, el següent és fer ‘malabarismes’ per
a quadrar una data per a l'extracció. “Ha d'anar bé
al donant
donant, al centre que farà l'extracció
l extracció i,
i a més,
més
evidentment l'hospital que farà el trasplantament
també sol·licita que tot sigui ràpid. De vegades és
complicat”, admet la Clara.

La Montse Rebagliato

“Una de les millors parts de la feina és
informar els donants que el seu pacient
està bé. Encara que és legalment
obligatori
g
mantenir l’anonimat
d’ambdós, t’adones que la gent que ha
estat donant se sent feliç”, diu la
Montse.

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'
l'estranger,
ell REDMO té
é signat
i
un convenii
amb un equip de professionals que
s'encarrega d'anar a buscar les cèl·lules on
sigui. En ambdós casos s'ha de sol·licitar un
permís. Si la donació és estrangera, aquest l'atorga
el Ministeri de Sanitat perquè la persona
encarregada del transport pugui confirmar que duu
material biològic en cas de qualsevol complicació, o
per evitar passar pels RAJOS X dels aeroports, per
exemple. La medul·la ha de viatjar al més ràpid
possible, encara que vingui d'Austràlia o d'algun
altre país molt llunyà, per arribar a l'hospital
directament i infondre les cèl·lules al pacient de
seguida.

I així són aquestes 8 dones. Així és la seva feina,
una activitat professional una mica especial però
que les omple
q
p de satisfacció. Igual
g
que
q els
metges, infermeres o familiars d'un pacient
formen part del procés de curar-lo d'una
forma molt diferent. Donen vida.

Finalment, la coordinadora de la recerca la
cancel·la. Seguirà mantenint contacte amb el
d
donant,
t sii é
és espanyol,
l durant
d
t els
l di
dies
posteriors a l'extracció per comprovar que
tot va bé. El seguiment del pacient s’allarga
molt més. Se sol·licitarà informació als 100 dies
del trasplantament i al cap de l'any per a comprovar
si el pacient està bé, té o no rebuig de la medul·la, si
ha tingut infeccions, etc.

*Tipatge HLA: Es denomina tipatge HLA, l'anàlisi que es
realitza al laboratori per conèixer les molècules
d’histocompatibilitat o els al·lels HLA d'un determinat individu
mitjançant mètodes serològics o de biologia molecular. És el
que fa que puguem saber si dues persones són compatibles.
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La Cecilia i la Mavi, companyes del Registre de
Donants de Medul·la Òssia de la Fundació Josep
Carreras contra la Leucèmia i responsables
d'aquesta donació, van solucionar aquest problema
de transport i van assistir a Luis perquè pogués
deixar a algú a càrrec del seu bestiar.

Persones solidàries
fins a la medul·la

El Luis es va sotmetre a l'extracció de medul·la i,
encara que reconeix que després va ser una mica
molest, està encantat d'haver tingut l'oportunitat de
salvar la vida d'algú. Li preguntem què li diria a la
gent sobre la donació de medul·la òssia: “que ho
pensin en positiu”, diu, “després s'alegraran per ells
mateixos i per la persona a la qual han ajudat. Jo ho
tornaria a fer”.

El Luis Antonio, 41 anys
“FUENTEOVEJUNA, todos a una”
La famosa dita inspirada en l'obra de Lope de Vega
avui és absolutament certa. El poble de Cuenca, en
el municipi de Fuenteovejuna (Còrdova), no compta
amb més de 250 habitants però molts d'ells es van
fer donants de medul·la fa uns 6 anys ja que un dels
seus veïns va emmalaltir de leucèmia.

Doncs això: “¿Quién mató al
Comendador? / Fuenteovejuna,
Señor / ¿Quién es Fuenteovejuna? /
Todo el pueblo, Señor, todos a una”.

TODOS A UNA AMB LA DONACIÓ
DE MEDUL·LA ÒSSIA!

La Paloma, 34 anys
“Així va ser la meva experiència com
a donant...
El Luis Antonio

1999:
999 En una de les ocasions en les q
quals vaig
ga
donar sang a la Hermandad de Donantes de
Sangre de León veig un fulletó de la Fundació
Josep Carreras. El llegeixo i decideixo emplenar el
formulari per fer-me donant.

L'estiu passat, el Luis, de 40 anys i ramader de
professió, va rebre una trucada sorprenent: era
compatible amb un pacient i aquest necessitava que
dongués la seva medul·la. “Què bé! Seguim
endavant”, va contestar, “si es pot ajudar a una
persona…”

Recordo que em van explicar que potser no em
trucarien mai perquè la probabilitat de ser
totalment compatible amb algú és molt baixa. Per
això el registre de donants és internacional i per
això és TANT IMPORTANT que siguem molts
donants... Amb el pas del temps, com que no has de
fer res, només esperar, es queda tot en l'oblit
(almenys a mi em va passar) i segueixes endavant
amb la teva vida. Vaig acabar la carrera, vaig
tornar a Astúries, vaig començar a treballar...

La donació del Luis no va ser precisament habitual.
habitual
Normalment el donant sol·licita un permís a la feina
per a fer la donació i habitualment no hi ha més
problema. Però en el cas del Luis, qui cuidaria de
les seves ovelles durant el temps que ell estigués a
Còrdova? Concretament, el Luis havia de desplaçarse 113 km fins a l'Hospital Reina Sofia de Còrdova
per a fer efectiva la donació.
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Històries de vida

La Paloma

2002: Sona el telèfon...
- Digui?
- Hola, Paloma?
- Sí,, soc jjo.
- Hola soc .... Et truco del Registre de ... (en aquell
moment, pensant que és algú que em vol vendre
alguna cosa, no paro molta atenció al que em
diuen) ... Donants de Medul·la Òssia de la
Fundació Josep Carreras. Vas fer-te donant l’any
1999, te’n recordes?
- Eh, sí (crec que vaig respondre a la pregunta
sense saber gaire què m'estaven preguntant). Mira doncs et truquem ara perquè ha aparegut
Mira,
UN MALALT que NECESSITA UN
TRASPLANTAMENT DE MEDUL·LA ÒSSIA i
podries ser compatible amb ell. (Justament en
aquest moment m'adono realment de qui m'està
trucant i per a què, i el cor se m’accelera).

El Mateo i el Raúl, 6
anys i 42 anys
El Mateo i el Raúl no es coneixien fins a fa poc però
tenen moltes coses en comú. El Mateo té 6 anys i als
2 anys li van diagnosticar leucèmia.
leucèmia El Raúl en té
més de 40, és soci de la Fundació Josep
Carreras i donant de medul·la òssia. El
primer és de la Corunya i l'altre viu a
Barcelona però a ambdós els apassiona una
cosa: volar.
Fa uns mesos, el Raúl va llegir una entrevista al
Mateo en l'última revista de la Fundació Josep
Carreras en la qual el petit explicava que “quan
sigui gran vol ser metge i pilot d'avió”. A més
de ser controlador aeri, el Raúl vola habitualment a
l’Aeroclub de Sabadell. Per aquest motiu, se li va
ocórrer convidar el Mateo a fer un volt en
avioneta. Aprofitant que el Mateo i la seva mare,
la María, venien a Barcelona per a la seva revisió
mensual, la Fundació va organitzar la cita.

Mentiria si no digués que em va entrar tant PÀNIC
que per uns segons vaig dubtar si seguir endavant,
però els meus dubtes van durar només el temps
que vaig trigar a pensar que tindria la possibilitat
de salvar una vida...
Després de fer-me alguna prova més em van
confirmar que sí que era compatible i em van
explicar fins al més mínim detall tot el procés. Al
mes de juny em van fer l'extracció i va anar tot
perfectament Alguna molèstia,
perfectament.
molèstia és clar que sí,
sí però
res important. Vaig saber que la meva medul·la
seria per a una nena de 6 anys. No ha passat ni un
sol mes de juny sense que recordi que l'any 2002
vaig tenir LA IMMENSA SORT DE PODER FER
UNA COSA MERAVELLOSA...”.

Quedem a les 15h a l'Hospital de Sant Pau amb el
Mateo i la María. El nen està encantat ja que se li
planteja una tarda excepcional. “A més aquesta
vegada no m'han fet mal punxant-me perquè de
vegades se m'obren les venes”, explica, content.
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-rentat a la nostra Fundació. Va costar una
mica trobar-la però, finalment, el Registre
de Donants de Medul·la Òssia va localitzar
una unitat de sang de cordó umbilical
americana per al Mateo. El desembre farà 2
anys del seu trasplantament.

El Mateo va rebre el
trasplantament al 2009 a partir
d’una unitat de sang de cordón
umbilical d’una donant americana.

“És un nen molt
“É
l fort”,
f ” diu
di la
l María,
í ““encara que es
trobés malament, encara que estigués a la UCI, ell
s'aixecava a jugar, feia bromes, etc.” “Recordes la
poció, mama?”, interromp el Mateo rient. I
s'explica: “És que estava a la UCI i vaig fer una
poció amb pasta de dents, xampú i més coses i la hi
vaig fer beure al Carlos, l'infermer”. “I va
funcionar?”, li preguntem. La María riu: “imagina't
la cara que va posar el Mateo quan, al cap d
d'una
una
estona, torna l'infermer amb una perruca rossa
amb trenes preguntant-li què li ha posat a la poció
perquè se sent una mica estrany”.

El Raúl i el Mateo

La veritat és que parla com un adult. En comentarho, la seva mare diu que ha madurat molt i per
força. “Imagineu-vos que un dia el seu pare li diu
de conya ‘Mateo, no pots ser del Barça, has de ser
del Depor’ i, com que l’Andrés Iniesta va anar a
visitar al Mateo quan estava a la Unitat de Cures
Intensives un Nadal, el nen va contestar al seu
pare: ‘ell em va fer un favor venint-me a veure i ell
i
ara no ell puc fallar”.
f ll ”
em va animar,

I finalment ens dirigim a la pista d'aterratge. El
Raúl ensenya al Mateo com posar l'avió a punt,
mirar si hi ha benzina… I, llestos per al viatge! El
petit està encantat amb la seva “nova professió” “He
apretat
t t els
l botons,
b t
h vist
he
i t les
l cases d
des d
dell cel…”,
l ”
ens explica després d'haver aterrat.

És normal que hagi madurat ràpidament, duu tota
la vida d'hospital en hospital. Als 2 anys li
van diagnosticar una leucèmia mieloide
aguda. La malaltia estava molt avançada i tenia
més d'un 90% de blasts a la sang. Després de passar
uns mesos rebent quimioteràpia a l'hospital de la
Corunya,
y , el van traslladar a Barcelona. El Mateo
va haver de sotmetre's a un
autotrasplantament de medul·la que el va
reconduir a una vida més o menys normal.
Lamentablement, només va durar un any.
“Aquest any va ser l'únic que ha anat al col·legi”,
explica la María, la seva mare. “Ara, fa pocs dies
que acaba de començar el nou curs i està
encantat”. Després de recuperar-se
encantat
recuperar se per
primera vegada, va recaure i no hi va haver
més remei que fer-li un trasplantament de
medul·la òssia no emparentat. Com que la
seva germana gran, l’Antia, no era compatible amb
ell, l'equip de la Dra. Badell, de l'Hospital de Sant
Pau, va sol·licitar una recerca de donant no empa-7-

El que ocorre és que la majoria d'aquests països,
inclós l’Estat espanyol, són de majoria caucàsics i
per tant, la representació de
personeshispanoamericanes, asiàtiques, àrabs o
afroamericanes és minoritària.

Notícies

Per exemple,
exemple encara que hi ha més de 45
milions de llatins als Estats Units, només un
10% són donants de medul·la òssia. La
dificultat sorgeix, per exemple, quan una persona
d'origen llatí que resideix a Espanya enmalalteix de
leucèmia i requereix una donació voluntària ja que
cap membre de la seva família és compatible. El
problema de l'accés a un bon sistema sanitari
estaria solucionat però a l'hora de trobar un donant
arreu del
d l món,
ó ell nostre registre
i
(o
( qualsevol
l
l altre
l
del món) es trobaria amb dificultats. Segons dades
del registre DKMS, “és més probable que un
pacient llatí trobi un donant compatible si ambdós
provenen del mateix grup (caribenys, sudamericans), i més del 55% dels llatins que
necessiten un donant pel trasplantament mai el
tindrà”.

Capoeira ‘fins a la medul·la’
El passat mes de juliol la ciutat de Tarragona va
acollir un espectacle solidari de capoeira en el qual
van participar més de 300 persones a través del
grup ABADÁ CAPOEIRA TARRAGONA sota el
lema DONA VIDA, DONA MEDUL·LA i amb la
intenció de sensibilitzar sobre la donació de
medul·la òssia. Des de la Fundació Josep
Carreras contra la Leucèmia hem col·laborat
en aquesta iniciativa oferint una conferència sobre
com fer-se donant de medul·la òssia. També van
participar altres entitats com el Banc de Sang i
Teixits de Tarragona, AEAL i AFANOC.

El mateix ocorre quan la genètica d'una persona
prové de dos grups racials diferents. Per exemple,
també dificultaria la recerca de donant el fet que un
pacient tingués un pare asiàtic i una mare
espanyola.
Buscar un donant voluntari entre els 15
milions de donants que hi ha al món és com
b
buscar
una agulla
ll en un paller.
ll
P tant,
Per
t t
com més representacions ètniques tinguem,
més possibilitats hi haurà que qualsevol
pacient del món pugui guarir-se.

Donants de diferents grups ètnics.

Més vida per a tots.
La complexitat que suposa trobar dues persones
compatibles
p
es redueix si ambdues són de la
mateixa ètnia. En el món hi ha 63 registres de
donants de medul·la òssia homòlegs al registre
espanyol (REDMO), gestionat per la Fundació
Josep Carreras contra la Leucèmia, i estan situats a
44 països diferents.
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Al finalitzar la xerrada els empleats van tenir
l'oportunitat de registrar-se allí mateix com a
donants, mitjançant una mostra de saliva.

Conferències sobre la
donació de medul·la
òssia

D'aquesta manera, MANGO se suma a les empreses
solidàries fins a la medul·la, que ens obren les seves
portes per a sensibilitzar als seus empleats sobre la
importància de la donació per a la curació de la
leucèmia.

L'empresa farmacèutica Celgene va acollir el
passat 1 de setembre en la seva seu al Dr.
Dr Enric
Carreres, Director del Registre de Donants de
Medul·la Òssia de la Fundació Josep Carreras
contra la Leucèmia, per a donar una xerrada
informativa als seus empleats sobre la donació de
medul·la òssia.
Per cortesia de Celgene, va ser possible oferir a tots
aquells que volien registrar-se un sistema pioner de
tipificació de donants que està en fase de proves,
que permet la presa de mostres de saliva i evita així
haver de punxar per a obtenir sang del donant. Des
de 2010, Celgene és Empresa Col·laboradora de la
Fundació Josep Carreras.

MANGO, empresa col·laboradora de la Fundació
Josep Carreras des de 2007, va organitzar el passat
5 de novembre una xerrada informativa sobre la
donació de medul·la òssia i sang de cordó umbilical
en la seva seu de Palau Solità i Plegamans.

Si desitges col·laborar informant sobre la
tasca de la Fundació Josep Carreras a la
teva empresa o entre els teus amics, posa’t
en contacte amb nosaltres enviant-nos un
email a info@fcarreras.es
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Jornades sobre la donació de
medul·la òssia a Pamplona
Amb motiu de la Setmana Europea contra la
Leucèmia (21-28 de juny), l‘Associació Domena
(Associació Eduardo Domezáin) de Navarra va
organitzar
i
unes jornades
j
d per a iinformar
f
a lla
població sobre la prevalença de la leucèmia i la
donació de medul·la òssia.
Sota el lema "TU POTS EVITAR QUE
S'APAGUIN MÉS VIDES", la coordinadora del
Registre de Donants de Medul·la Òssia (REDMO)
de la Fundació Josep Carreras, la Núria Marieges,
va participar en la conferència "Fundació
Fundació Josep
Carreras, 20 anys treballant pels malalts de
leucèmia“.

Ja hem aconseguit difondre un trocet de la vida de
més
é de
d 100 persones. Són
Só gentt de
d ttotes
t lles edats
d t
que tenen com a nexe comú el fet d’haver viscut una
malaltia hematològica. Són molts els missatges
d'esperança, de positivitat i d'amor que s'expressen
en aquest bloc únic. Et convidem a conèixer totes
aquestes històries de lluita a:
www.cuentanostuplancontralaleucemia.blogspot.com

També pots seguir les activitats de la Fundació
Josep Carreras a través de:

Durant aquest
q
nou anyy
seguirem, tots junts, lluitant per
a aconseguir el nostre objectiu:
que la leucèmia sigui, algun
dia, una malaltia 100% curable.
Bones festes.

Si vols rebre informació periòdica sobre la
Fundació Josep Carreras en el teu email
sobre testimonis de pacients, novetats,
sortejos, etc. envia un email amb les
teves dades a info@fcarreras.es

Josep Carreras
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Fundació Josep Carreras contra la Leucèmia
REDMO – Registre de Donants de Medul·la Òssia
C/Muntaner, 383 2on
08021 Barcelona
900 32 33 34
maildonantes@fcarreras.es
www.fcarreras.org

Recorda que és fonamental que, com a donant de medul·la, sempre tinguem totes les teves
dades actualitzades (adreça postal,
postal telèfons,
telèfons email…).
email ) Si alguna d
d’aquestes
aquestes informacions ha
cambiat, si us plau, avísan’s enviant-nos un email a maildonantes@fcarreras.es o trucant al
telèfon gratuït 900 32 33 34

