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CONSENTIMENT INFORMAT PER A
DONANTS DE PROGENITORS HEMATOPOÈTICS
Els progenitors hematopoètics, o cèl·lules mare, són els encarregats de produir totes les cèl·lules
de la sang i diverses cèl·lules d’altres teixits.
El creixement incontrolat o el funcionament incorrecte d’alguna d’aquestes cèl·lules dóna lloc a
diverses malalties (leucèmies, immunodeficiències, insuficiències medul·lars, entre d’altres).
El trasplantament de progenitors hematopoètics, abans denominat trasplantament de medul·la òssia, permet la curació d’aquestes malalties en substituir les cèl·lules defectuoses per d’altres de
normals procedents d’un donant sa.
El trasplantament només es pot dur a terme si existeix un donant sa compatible amb el pacient.
Ser compatible significa que les cèl·lules del donant i del pacient se semblen tant que podran conviure en l’organisme del receptor.
Generalment el donant és un germà o un familiar, però el 70% dels pacients que requereixen un
trasplantament no disposen de donant familiar compatible. Aquests pacients només podran ser curats si se’ls localitza un donant no familiar compatible.
Per tal de localitzar donants no familiars compatibles, s’ha creat diversos Registres de donants
voluntaris arreu del món.
Si vostè té entre 18 i 55 anys; no ha patit malalties greus o transmissibles (veure revers), i té interès
a ser inclòs al Registre de Donants de Medul·la Òssia (REDMO) haurà de:
1) Completar la informació sobre donació, i aclarir tots els dubtes que pogués tenir, en el Centre
de Referència més proper al seu domicili.
2) Facilitar les seves dades bàsiques (edat, adreça, telèfon i un breu historial clínic).
3) Consentir que se li practiqui una extracció d’una mostra de sang per estudiar les seves característiques de compatibilitat i que una petita quantitat de sang sigui guardada al laboratori per poder amplia l'estudi en un futur, sense necessitat d'una nova extracció, en cas d'aparèixer un pacient compatible.
4) Signar el full d’inscripció al Registre. Amb aquesta signatura atorga el seu consentiment per a
ser inscrit com a donant de medul·la òssia o sang perifèrica i ens autoritza a introduir les seves
dades bàsiques i de compatibilitat a la base de dades del REDMO. Aquesta informació serà
tractada de manera confidencial i codificada, per tal que la seva identitat quedi protegida en tot
moment (d'acord amb la Llei Orgànica 15/1999). A més, podrà donar el seu consentiment per
rebre informació sobre el REDMO i les activitats de la Fundació Internacional Josep Carreras
per a la Lluita contra la Leucèmia.
A partir d’aquest moment formarà part de la xarxa mundial de donants voluntaris de progenitors
hematopoètics i quedarà a l’espera de que un pacient precisi de la seva donació. Si això arriba a
ocórrer, i vostè està d’acord a fer la donació, li sol·licitarem una nova extracció de sang per repetir
l’estudi de compatibilitat al centre on s'ha de realitzar el trasplantament i per analitzar si té o ha
tingut alguna malaltia infecto-contagiosa.
En comprovar que vostè és totalment compatible amb el pacient, l’informarem sobre el tipus de
donació que precisa el pacient, ja que les cèl·lules mare es poden obtenir a partir de la medul·la òssia o la sang perifèrica. La decisió d’emprar medul·la òssia o sang perifèrica depèn exclusivament
de les necessitats del pacient ja que, en determinades malalties i situacions clíniques, és preferible
una o l’altra. En el cas que el donant tingui un problema que contraindiqui una anestèsia general o
epidural, s’accepta que ho sigui exclusivament de progenitors de sang perifèrica.

Informació sobre la donació de medul·la òssia
La medul·la òssia s’obté en un quiròfan, en condicions estèrils, sota anestèsia general o epidural,
mitjançant puncions repetides de les crestes ilíaques posteriors (prominències òssies de la part posterior i superior del maluc).
Per realitzar aquest procediment, uns dies abans de la donació cal fer:
1) Una revisió mèdica completa al centre on es vagi a realitzar la donació (el més proper al seu
domicili).
2) Anàlisi de sang, radiografies i un electrocardiograma per valorar si pot ser anestesiat sense riscos.
3) Una (o dues) extraccions de sang que li seran tornades (autotransfoses) en el moment de la donació.
4) Subscriure una assegurança a càrrec de la Fundació Josep Carreras per cobrir qualsevol incidència que es pugui produir durant o després de la donació.
5) Decidir amb el metge si s’emprarà anestesia general o epidural. Ambdós procediments seran
controlats en tot moment per un anestesista experimentat.
Anestèsia general: Tot i que comporta més riscos que l’epidural, és la més emprada en ser més
confortable per al donant. Es porta a terme administrant un anestèsic per ve na que deixa dormit i
relaxat durant l’aspiració de la medul·la òssia. En la gran majoria de casos l’anestesia transcorre
sense incidències remarcables, però existeixen alguns possibles efectes secundaris com:
- Reaccions al·lèrgiques a algun dels medicaments emprats (complicació excepcional amb una
incidència inferior a 1 per 50.000 anestèsies).
- Molèsties inespecífiques del tipus sensació nauseosa, inestabilitat, molèsties a la gola o ronquera en les hores posteriors a l’aspiració. Per a l’adient control es manté ingressat el donant
durant 24 hores.
Anestèsia epidural: S’efectua injectant un anestèsic en l’espai que queda entre dues vèrtebres de la
zona lumbar, deixant insensible el cos de cintura cap avall. Tot i que excepcionals, aquest tipus
d’anestèsia també comporta alguns possibles efectes secundaris com:
- Que l’efecte de l’anestesia es generalitzi, obligant a realitzar una anestesia general.
- No aconseguir una correcta anestesia de la zona on es farà la punció, sent precís aplicar una
anestesia general.
- Mal de cap o d’esquena els dies següents (controlable amb analgèsics suaus).
Els riscos i efectes secundaris d’una aspiració de medul·la òssia són també excepcionals, sent els
més freqüents:
- Dolor de les zones de punció que remet amb analgèsics suaus i desapareix en 24-48 hores.
Excepcionalment es pot perllongar durant uns dies o setmanes, però sense limitar l’activitat
diària.
- Sensació de mareig, especialment en incorporar-se, com a conseqüència d’un cert grau
d’anèmia que es resol en pocs dies.
- Infecció del lloc de punció (molt poc freqüent)
La donació de medul·la òssia no comporta cap compensació econòmica, si bé la Fundació Josep
Carreras es fa càrrec de les despeses que hagi pogut originar. La donació és sempre anònima tant
per al donant com per al receptor.

Informació sobre la donació de progenitors de sang perifèrica
En condicions normals, les cèl·lules mare es localitzen en la medul·la òssia però es poden fer circular per la sang amb l’administració d’uns fàrmacs denominats factors de creixement hematopoètic.
Per realitzar aquest procediment uns dies abans de la donació es farà:
1) Una revisió mèdica completa al centre de donació (el més proper al seu domic ili).
2) Una analítica completa i un electrocardiograma per valorar l’estat de l’organisme.
3) Subscriure una pòlissa d’assegurances a càrrec de la Fundació Josep Carreras per cobrir qualsevol
incidència durant o després de la donació.
Dies abans de la donació s’administren els factors de creixement hematopoètic per via subcutània
(generalment en l’avantbraç). Els haurà de rebre cada 12 o 24 hores durant 4-5 dies.
L’únic efecte secundari rellevant de l’administració dels factors de creixement hematopoètic és
el dolor ossi i muscular generalitzat (com en un procés gripal) que millora amb calmants suaus. Tot
i que s’ha esmentat la possibilitat que puguin alterar la normal fabricació de la sang a llarg termini,
aquest efecte no ha pogut ser demostrat malgrat el seguiment intensiu de molts donants durant
anys.
El dia de la donació es situa el donant en una comfortable llitera anatòmica, es punxa una vena
del braç per obtenir sang, i es fa circular aquesta sang per unes màquines que reben el nom de separadors cel·lulars. Aquestes màquines són centrífugues que recullen les cèl·lules mare i retornen
la resta de la sang al donant mitjançant una vena de l’altre braç. La duració del procés oscil·la entre
les 3 i 4 hores, poden repetir-se el dia següent si es necessita una major quantitat de cèl·lules.
Els possibles efectes secundaris de l’obtenció dels progenitors són:
- Aparició de rampes musculars i formigueig transitori per l’ús del citrat per tal que la sang
circuli sense coagular-se per l’interior dels separadors cel·lulars.
- Una disminució de la xifra de plaquetes i de glòbuls blancs que no produeix símptomes i que
es recupera en 1 o 2 setmanes.
El 5% dels donants no disposa de venes de tamany suficient per poder realitzar aquest procediment. Aquesta circumstància pot ser prevista amb antelació i permet al donant decidir si accepta la
col·locació d’un catèter venós central o prefereix realitzar una donació de medul·la òssia. Amb tot,
en ocasions pot suscitar-se aquest problema en el mateix moment de la donació. La col·locació
d’un catèter central comporta cert risc ja que és necessari punxar una vena del coll, clavícula o engonal. La complicació més freqüent és un hematoma en la zona de la punció, però en el 1% dels
casos poden produir-se complicacions més severes. Per això s’evita la seva col·locació sempre que
sigui possible.
El procés d’obtenció es realitza habitualment de manera ambulatòria, només en el cas de precisar
la col·locació d’un catèter pot plantejar-se un ingrés hospitalari per a un major comfort del donant.
La donació de progenitors de sang perifèrica no comporta cap compensació econòmica, si be la
Fundació Josep Carreras es fa càrrec de les despeses que hagi pogut originar. La donació és sempre
anònima tant per al donant com per al receptor.
Tots els donants han de saber que és possible que després d’unes setmanes o mesos sigui requerit
per a una segona donació per al mateix pacient per haver-se produït complicacions en l’evolució
(fallida d’implant, recidiva de la malaltia). Si accepta realitzar- la, el més freqüent és que se
sol·licitin progenitors de sang perifèrica.

Crite ris d’exclusió per ser donant de progenitors hematopoètics

Queden excloses com a Donants de Progenitors Hematopoètics les persones que presenten alguna de les característiques següents:
- Edat inferior als 18 anys o superior als 55 anys
- Hipertensió arterial no controlada o diabetis mellitus insulino-depenent
- Malaltia cardio- vascular, pulmonar, hepàtica, hematològica o una altra patologia que suposi
un risc afegit de complicacions per al donant.
- Tenir antecedents o coneixement de ser positiu per als marcadors serològics dels virus de
l’hepatitis B o C, o alguna altra patologia infecciosa potencialment transmissible al receptor.
- Tenir algun dels criteris següents:
. diagnòstic de la SIDA o d’anticossos anti-VIH positius
. drogaaddicció o antecedents de drogaaddicció per via intravenosa
. relacions sexuals amb múltiples parelles (homo-, bi-, o heterosexuals)
. ser parella d’alguna de les dues anteriors categories
. ser hemofílic o parella sexual d’hemofílic
. lessions en el darrer any amb material contaminat
- Tenir antecedents de malaltia tumoral maligna, hematològica o autoimmune que suposi risc
de transmissió al receptor.
- Haver estat donat de baixa definitiva com a donant de sang o tenir criteris d’exclusió definitiva com a donant de sang.
A més de les anteriors són contraindicacions de la donació de progenitors de sang perifèrica:
− Tenir antecedents de malaltia inflamatòria ocular (iritis, episcleritis).
− Tenir antecedents o factors de risc de trombosi venosa profunda o embolisme pulmonar.
− Rebre tractament amb liti.
− Tenir recomptes de plaquetes inferiors a 150.000/µL.
Es consideren contraindicacions temporals:
− L’embaràs, ja que després del naixement i una vegada finalitzat el període de lactància, es pot
tornar a ser donant.
− Els tractaments anticoagulants o antiagregants (amb aspirina; dipiridamol, o similars), en funció
de la durada dels mateixos.
Existeixen molts d’altres processos no inclosos en els anteriors llistats que poden dificultar la donació (obesitat mòrbida; malformacions del coll o la columna vertebral; possibles al·lèrgies als anestèsics, i dèficits enzimàtics familiars, entre d’altres) per això és recomanable que tots els cand idats consultin el seu cas particular abans d’inscriure’s com a donants ja que algunes patologies
contraindiquen la donació de medul·la òssia però no la de sang perifèrica i vice-versa.
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