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«Grácias a la medicina la vida puede prolongarse 

aunque la muerte también alcanza a los médicos» 

(citat per William Shakespeare) 
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1 INTRODUCCIÓ 
 

1.1 Tema, objecte d’estudi i marc de treball 
 

El tema d’aquest treball és, tal com indica el títol, el trasplantament de medul·la òssia.  

 

L’objecte d’estudi d'aquest treball ha estat conèixer i contextualitzar tots els 

procediments i tots els factors implicats en un trasplantament de medul· la. Factors i 

procediments que qualsevol persona entesa en aquest trasplantament, com ara un 

oncòleg, tindria com a conceptes bàsics, però completament desconeguts per la població 

en general. 

 

Com a marc de treball hi trobo tots els factors imprescindibles alhora de realitzar un 

trasplantament de medul· la ja siguin abans o després de la injecció de cèl·lules mare. 

 
1.2 Motivació 
 

La tria d’aquest objecte d’estudi ha estat motivada pel meu interès personal, ja que des 

de fa uns anys m’interessa molt tot el món de la investigació mèdica. És per això que 

tenia pensat fer el treball sobre alguna malaltia, però em vaig adonar que sempre 

m’havien parlat molt de tots el factors involucrats en una malaltia, però en canvi, gaire 

bé mai m’havien parlat del tractament. A partir d’aquí vaig decidir fer un treball sobre 

un tractament que fos realment interessant, que no es basés en els fàrmacs, i vaig 

descobrir que els trasplantaments són un tipus de tractament o intervenció necessària per 

poder curar una malaltia o un problema de salut, que impliquen moltes més coses apart 

de la medicació. 

 

He decidit realitzar el treball del trasplantament de medul·la òssia perquè abans de triar 

el tema vaig fer una petita recerca i em va donar la sensació que aquest tipus de 

trasplantament es diferenciava bastant dels altres i que el feien molt interessant:  

• La intervenció quirúrgica és senzilla però tot el procés presenta una gran 

complexitat abans i després de la intervenció. 

• Hi ha múltiples factors que determinen cada pas fins a dur a terme el 

trasplantament. 

• El factor de comptabilitat entre cèl·lules mare de la medul·la. 
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I finalment, m’agradaria saber quina és la relació entre aquest tipus de trasplantament i 

malalties com la leucèmia, que fa que es puguin curar amb aquest trasplantament.  A 

més, vull saber si un cop es realitza un trasplantament de medul·la ja podem parlar de la 

curació completa de la malaltia. 

 

En resum, puc dir que la motivació principal és conèixer principalment en què 

consisteix el trasplantament de medul·la, els factors necessaris i tot el que comporta, des 

de un punt de vista biològic.  

 

1.3 Justificació 
 

Principalment, crec que el meu treball pot aportar a la societat en general uns 

coneixements bàsics sobre la importància d’aquest trasplantament i la necessitat de 

realitzar-lo en malalties greus com ara la Leucèmia. A més, crec que també pot ajudar a 

tota la gent que estigui interessada en saber com es realitza el trasplantament de 

medul·la i quins són els factors que s’han de tenir en compte. Finalment, penso que 

aquest treball pot donar conèixer les diferències més destacables entre els 

trasplantaments més habituals, com el de ronyó, on es canvia un òrgan per un altre d’un 

donant, i el trasplantament de medul·la, on es treballa a partir de cèl·lules mares. 

 

En definitiva, crec que el meu treball pot aportar a tots els lectors un coneixement 

general del que és més imprescindible en aquest tipus de trasplantament, conjuntament 

amb d’altres aspectes també molt interessants com ara els diferents mètodes que 

s’utilitzen,  les diferents fases del procés, la varietat de trasplantaments de medul·la 

existents i fins i tot, les opinions d’experts i de pacients.  

 
 
 
1.4 Objectius 
 

L’objectiu principal d’aquest treball és recercar tots els processos a què s’ha de sotmetre 

un malalt per ser trasplantat de medul·la òssia ja sigui abans com després de la injecció 

de cèl·lules mare. Juntament amb els processos que es realitzen també vull conèixer tots 

els factors imprescindibles i essencials per poder dur a terme el trasplantament. Vull que 

el treball expliqui les diferents vies i diferents factors que poden intervenir en el 
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trasplantament de medul· la, és a dir, vull que el treball sigui un guia bàsica per entendre 

el trasplantament de medul·la òssia. 

 

Un altre objectiu que m’he plantejat és conèixer l’opinió d’experts i de pacients que 

s’hagin hagut de sotmetre aquest trasplantament. Això em permetrà conèixer la seva 

experiència i opinió dels processos i dels factores més importants del trasplantament. 

 

I per últim, també vull saber quina a estat l’evolució d’aquest trasplantament a 

Catalunya a l’última dècada. A partir d’aquesta evolució vull conèixer quins àmbits i 

quins factors del trasplantament de medul·la han evolucionat, a Catalunya, segons 

l’edat, el sexe, tipus de trasplantament...etc.  

 
1.5 Hipòtesis 
 

A partir dels objectius anteriors he desenvolupat tres hipòtesis.  

 

La principal hipòtesis és que hi ha molts factors mèdics que intervenen ja que estem 

parlant d’un tipus de trasplantament ambigu, bastant complex i de llarga durada, degut a 

la preparació a la que s’ha de sotmetre el pacient, per a la recuperació que es necessita i 

a les possibles complicacions que hi poden sorgir. 

 

L’altra hipòtesis que formulo és que els professionals el caracteritzen com un procés 

bastant innovador i que encara s’ha d’investigar molt més perquè sigui totalment eficaç. 

Pel que fa als pacients crec que caracteritzen aquest procés com un procés llarg i amb 

immensitat de proves.  

 

I finalment, l’última hipòtesis, és que penso que durant aquesta última dècada hi haurà 

hagut una gran evolució en els diferents aspectes d'aquest tipus de trasplantament.  

 

1.6 Metodologia 
 

Pel que fa al contingut de la part teòrica, em basaré fonamentalment amb informació 

extreta  de llibres i pàgines web. Tot i així, sempre demanaré la supervisió dels aspectes 

teòrics a diferents professionals per assegurar-me  que la informació que hi apareix sigui 

certa i no hi hagi cap tipus de error teòric.  
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Pel que fa al contingut de la part pràctica em basaré, sobretot, en informació que em 

puguin facilitar fundacions i organitzacions relacionades amb els trasplantaments de 

medul·la òssia. A més, també hi haurà una part on diferents professionals i diferents 

persones afectades per aquest procediment, el trasplantament de medul·la, em donaran 

opinions personals sobre aspectes del trasplantament de medul·la.  

 

1.7 Estructura del treball 
 

 L’estructura del meu treball està dividida en dos blocs: la part teòrica i la part pràctica.  

A la part teòrica del treball es veu representat tot el procés i tots els factors 

imprescindibles per poder parlar d’un trasplantament de medul·la òssia, és a dir, en 

aquesta part el principal objectiu és que qualsevol persona que la llegeixi pugui tenir 

una idea de que és i el que comporta aquest tipus de trasplantament.  

 

Pel que fa la part pràctica del treball, s’hi poden trobar estadístiques, l’estudi del cas 

d’un pacient i entrevistes a pacients i a professionals que saben el que comporta aquest 

trasplantament. Les entrevistes estaran introduïdes per un titular amb l’objectiu de cridar 

l’atenció al lector. 

 

Per les estadístiques he utilitzat les dades facilitades per la Organització Catalana de 

Trasplantament i per la Organització Nacional de Trasplantaments. Aquestes dades són 

les que m'han de permetre fer un retrat, amb la màxima exactitud possible, de la realitat 

sobre els trasplantaments fets en la darrera dècada. 

 

La meva voluntat és que a partir d'aquests tres apartats ( entrevistes, estudi d'un cas i 

anàlisi estadístic ) pugui esbrinar si les hipòtesis que he formulat són certes o no. 

 
1.8 Agraïments 
  

Aquest treball ha estat possible gràcies a molta gent a la qual estic molt agraïda. 

Primerament als meus pares, en Manel i la Manoli, per fer-me costat dia a dia i donar-

me consell quan els hi he demanat.  
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Haig d’agrair la seva ajuda i consells a molt professors de l’Institut Rafael Campalans, 

però sobretot a l’Ana Martínez per ajudar-me en qualsevol dubte que tenia; i a la meva 

tutora Leo Olivero, per la seva ajuda alhora de tirar a endavant al treball.  

 

Haig de donar un milió de gràcies a tots els professionals oncòlegs i hematòlegs per 

haver-me donat la seva opinió, i sobretot, per haver-me deixat passar dies amb ells 

mentre feien la seva feina i per haver-me deixat visitar les zones d’aïllament pels 

malalts. Principalment he d’agrair al Dr. Gallardo, director de l’àrea de hematologia de 

l’hospital Josep Trueta, (per) haver supervisat tots els aspectes teòrics del meu treball. I 

juntament amb ell, a la Dra. Corbalan, a la Dra. Díaz i el Dr. Català per haver-me ajudat 

a entendre tot el que implica un trasplantament de medul·la òssia.  

 

Vull donar les gràcies, també a la ONT (Organització Nacional de Trasplantaments) i a 

la OCAT ( Organització Catalana de Trasplantament ) per haver-me facilitat les dades 

per les estadístiques, especialment a la Sra. Ruth Barrio Ortega, que és qui em va 

facilitar les dades. 

 

Per altra banda, he de donar mil gràcies a la Carmen Paó, a la Joana Payeras i a en José 

Luís Rodríguez per haver-me explicat les seves vivències tan honestament i amb tanta 

sinceritat. Els hi dono les gràcies per haver-me tractat com una més de la seva família i 

per haver-me explicat sense cap problema com van viure i estant vivint el 

trasplantament de medul·la. També vull donar les gràcies a tots els pacient dels 

hospitals: Hospital Josep Trueta, Hospital Vall d’Hebron, Hospital Sant Joan de Déu, 

per haver-me acollit tant bé els dies que vaig estar fent una visita.  

 

I finalment, a l'Eva Brugués i en Jordi Pibernat per haver-me ajudat amb la correcció del 

treball i per haver estat sempre disponibles per ajudar-me en qualsevol aspecte del 

treball. 
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Fig. 1: El científic Artur Pappenheim 

  Fig. 2: L’investigador 
             E.Donnal Thomas. 

1 HISTÒRIA DEL TRASPLANTAMENT DE MEDUL·LA ÒSSIA 

 
 
1.1 L’existència de cèl·lules mare 
 

La història del trasplantament de medul·la òssia 

s’inicia amb el concepte proposat per Artur 

Pappenheim, en el segle XIX, de la existència 

d’una cèl·lula precursora de la qual s’originen 

totes les línies cel·lulars hematopoètiques.  

 

 

 

L’experiment de Lorenz, a l’any 1951, va mostrar que la mort de ratolins sotmesos a 

dosis de radiació s’evitava amb l’administració de cèl·lules mare de la medul·la òssia 

d’un ratolí de la mateixa espècie. El 1956 es va demostrar que aquesta supervivència a 

la radiació era deguda a la colonització de la medul·la òssia del receptor per cèl·lules 

mare del donant. 

 

1.2 El primer trasplantament de medul·la 
 

Els primers trasplantaments de medul·la òssia en humans van ser 

realitzats per E.Donnal Thomas el 1957, el qual va trasplantar a 

sis pacients amb diverses patologies obtenint cèl·lules mare de 

costelles de cadàvers i també de donants sans. Va obtenir uns 

resultats molt pobres ja que només va 

aconseguir l’injert de cèl·lules mare a dos 

pacients. 

 

A l’any 1959 Mathé va aconseguir portar a terme el primer 

trasplantament de medul·la al·logènic durador però el pacient va 

morir per complicacions, les quals ara coneixem per la malaltia de 

l’empelt contra l’hoste. Degut a aquesta malaltia Mathé i Thomas 
Fig. 3: L’investigador 
Mathé. 
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es van ajuntar per intentar aconseguir que el trasplantament no provoqués 

complicacions. Però, tot i molt d’esforç, no van aconseguir trobar la manera de fer un 

trasplantament sense complicacions.  

 

1.3 El primer trasplantament de medul·la amb èxit 
 

El primer trasplantament amb èxit de medul·la òssia va ser el 1968 quan un malalt de 

immunodeficiència va ser trasplantat amb la medul·la òssia donada pel seu germà. 

Posteriorment es van aconseguir èxits similars en pacients d’anèmia aplàsica i leucèmia.  

 

El 1986 més de 200 hospitals ja realitzaven trasplantaments de medul·la òssia i, en tot el 

món, es van aconseguir realitzar uns 5000 trasplantaments de medul·la òssia.  

 

1.4 Neix el factor de la compatibilitat  

 

Desafortunadament, molts malalts que podien haver estat beneficiats d’aquest nou 

procediment, el trasplantament de medul·la, no van poder-s’hi sotmetre degut a què no 

tenien un germà o germana amb un tipus de medul·la òssia compatible.  

 

Però el 1973 un equip de metges de Nova York va superar aquest obstacle al trasplantar 

la medul·la a un nen de cinc anys que patia un síndrome de immunodeficiència. La 

medul·la va ser proporcionada per un donant danès no relacionat, és a dir, era un donant 

desconegut amb qui el pacient no tenia cap vincle familiar. A aquest nen de cinc anys se 

li havien fet set trasplantaments i fins aquell moment les cèl·lules mare donades no 

havien aconseguit començar a produir cèl·lules sanguínies sanes.  

 

A partir d’aquest fet, el 1973, ja es podia parlar de cèl·lules mare compatibles entre 

malalts i donants. Per tant, a partir d’aquest moment ja es parlava del factor de la 

compatibilitat1 entre donants i receptor sense cap vincle familiar. 

 

 

 

 

                                            
1 En el 1973 no se sap quins mitjans s’utilitzaven pel coneixement de la compatibilitat entre el donant i el 
receptor.  Però el que està clar és que eren conscients de la importància del  factor de la compatibilitat 
perquè buscaven l’èxit en els trasplantaments. 
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1.5 Descobriment de cèl·lules mare en el torrent sanguini 
 

Poc després de 1986, els investigadors van descobrir que les cèl·lules mare en la 

medul·la òssia podien ser transportades fins al torrent sanguini i a partir d’aquí ser 

recol·lectades per al transplantament. Aquests investigadors van considerar que es 

trobaven davant de cèl·lules mare o cèl·lules hematopoètiques immadures, unes 

cèl·lules capaces de transformar-se en qualsevol cèl·lula sanguínia i imprescindibles per 

reemplaçar-se en el cas d’una malaltia sanguínia.  

 

A finals dels anys noranta, molts centres mèdics duien a terme el trasplantament de 

medul·la òssia en pacients amb cèl·lules mare recol·lectades del torrent sanguini. Per 

tant, a partir d’aquest moment, ja hi havia dues maneres de recol·lectar cèl·lules mare: 

les puncions i a partir del torrent sanguini. 

 

1.6 Descobriment de cèl·lules mare en el cordó umbilical 
 

El 1988 un grup d’investigadors de París, França, van trasplantar cèl·lules mare de la 

sang del cordó umbilical a un nen amb anèmia de Fanconi. A partir d’aquí, van 

descobrir que el cordó umbilical, al igual que la medul·la òssia, és ric amb cèl·lules 

mare.  

Més tard, degut a l’èxit d’aquest nou procediment, es va dur a terme el trasplantament 

de medul·la a partir de les cèl·lules mare del cordó umbilical a altres anomalies greus 

que afectaven les cèl·lules de la sang. Per tant, es va descobrir una nova manera de 

trasplantar cèl·lules mare, molt útil tant per nens com per adults. 
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2 TRASPLANTAMENT DE MEDUL·LA ÒSSIA 

 
 
2.1 Què és el trasplantament de medul·la? 
 

La trasplantació de medul·la òssia es pot definir com un procediment o una teràpia 

destinada a substituir els elements hematopoètics medul·lars inactius o malalts d’una 

persona per uns altres que siguin actius i sans procedents, o bé d’un donant, o bé del 

mateix receptor.  

Es tracta d’un mètode d’execució senzilla si es compara amb altres trasplantaments com 

ara el de ronyó o el de fetge, però que requereix, en canvi, una preparació prèvia i unes 

cures posteriors a la intervenció bastant complexes.  

 

2.2 La medul·la òssia 
 

La medul·la òssia és un teixit tou i esponjós que es troba dins dels ossos. La medul·la 

òssia dels malucs, de l’estèrnum, de la columna vertebral, de les costelles i del crani 

contenen cèl·lules que tenen la propietat de poder produir cèl·lules sanguínies del cos. 

La medul·la és, per tant, el lloc on es produeixen la major part de les cèl·lules que 

formen la sang, i que a vegades són les causants de malalties hemopoètiques.  

Els tres tipus principals de cèl·lules sanguínies fabricades per la medul·la òssia són: 

• Eritròcits2: són els que porten oxigen a tos els teixits del cos. 

• Leucòcits: formen part del sistema immunològic i ajuden a combatre 

infeccions. 

• Plaquetes: ajuden a coagular la sang.  

 

2.3 Les cèl·lules mare de la medul·la 
 

Les cèl·lules mare3 són les cèl·lules de la medul·la primordials no diferenciades que 

conserven l’habilitat de diferenciar-se en altres tipus cel·lulars. Aquestes cèl·lules tenen 

la particularitat de reproduir-se a si mateixes i generar la formació de tots els elements 

cel·lulars.  

                                            
2 Els eritròcits són les cèl· lules que generalment es coneixen amb el nom de glòbuls vermells, de la 
mateixa manera que els leucòcits es coneixen amb el nom de glòbuls blancs. 
3 Aquestes també és poden considerar les encarregades de la fabricació de la sang, per tant del procés 
hematopoesis. Això fa que les cèl· lules immadures que formen la sang siguin anomenades cèl· lules mare 
hematopoètiques. 
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 En un trasplantament n’hi ha prou que es trasplanti 

una quantitat suficient d’aquestes cèl·lules perquè quan 

s’integrin en la medul·la òssia del malalt comencin a 

produir tots els tipus de cèl·lules sanguínies. Les 

cèl·lules mare, al ser trasplantades, es dirigeixen a la 

medul·la del receptor i comencen a diferenciar-se i a 

fabricar el tipus de cèl·lules sanguínies que el cos de 

pacient necessita.  

 

 

2.4 Per què és necessari un trasplantament de medul·la òssia? 
 

L’objectiu del trasplantament de medul·la és curar moltes malalties i diferents tipus de 

càncer. Les cèl·lules mare que s’introdueixen en el receptor tenen la finalitat de generar 

noves cèl·lules sanguines en la medul·la òssia del malalt on s’havien deixat de fabricar 

o reproduir. Un trasplantament de medul·la òssia és necessari, doncs, quan la medul·la 

d’un malalt es destrueix com a conseqüència d’una malaltia o a causa d’uns tractaments 

intensos de radioteràpia o quimioteràpia4. 

 

En resum, un traspalant de medul·la es necessari en els següents casos: 

• Primer cas5: quan s’ha de substituir la medul·la òssia perquè no funciona per 

una altra medul·la sana i funcional. 

• Segon cas6: quan s’ha de substituir la medul·la perquè s’ha danyat per haver 

administrat en el malalt altes dosis de quimioteràpia o radioteràpia. 

• Tercer cas7: quan s’ha de substituir la medul·la afectada per una altra sana 

per prevenir més dany a conseqüència d’una malaltia genètica.  

 

Tot i que el trasplantament de medul·la serveixi per curar anomalies agudes, s’ha de 

tenir en compte que comporta també molts  riscos que poden posar la vida del pacient 

en perill. Això fa que els professionals avaluïn de manera exhaustiva els riscos i els 

                                            
4 A vegades, és necessari aquest tractament si el malalt té un tipus de càncer ja que abans del 
trasplantament l’objectiu dels oncòlegs és destruir totes les cèl· lules cancerígenes.  
5 En aquest primer cas algunes de les malalties que provoquen el trasplantament són: la leucèmia, 
l’anèmia aplàsica i l’anèmia drepanocítica. 
6 Es troben malalties com: el limfoma i el neuroblastoma. 
7 En el tercer cas es troben malalties com el síndrome de Hurler i la adrenoleucodistròfia.  

Fig. 4: Esquema del tipus de cèl·lules   
mare de la  medul·la.  
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beneficis d’aquest procediment. No obstant això, molts professionals és reafirmen amb 

l’afirmació:  

 

Com que aquest procediment es realitza en persones que pateixen unes 

malalties amb un índex de mortalitat molt elevat, generalment és 

preferible assumir el riscos que una intervenció d’aquest tipus pot 

comportar. Així, per exemple, abans d’aquest procediment morien 

gairebé la totalitat  dels afectats per una aplàsia medul·lar, mentre que 

actualment se’n salven la majoria. (citat per Atul Gawande: 2002) 

 

2.5 Tipus de trasplantaments de medul·la 
 

Existeixen diferents tipus de trasplantaments de medul·la òssia, segons d’on procedeixin 

les cèl·lules mares, és a dir, depenent de qui sigui el donant. El tipus de trasplantaments 

de medul·la òssia que podem trobar són: els autòlegs, els al·logènics i els haploidèntics. 

 

2.5.1 Trasplantament autòleg8  
 

En aquest tipus de trasplantament de medul·la el donant és el propi malalt. Aquest tipus 

de trasplantament de medul·la òssia s’efectua obtenint les cèl·lules mare malaltes del 

receptor. Aquestes cèl·lules són sotmeses a un procés en el qual s’eliminen les cèl·lules 

patològiques, amb l’objectiu de poder-les injectar com a cèl·lules sanes.  

 

Mentre es fa aquest procés el malalt també està rebent el tractament adequat segons la 

malaltia que tingui, com per exemple: quimioteràpia. Un cop el pacient ja ha superat el 

tractament les cèl·lules que han estat sotmeses a diferents processos es tornen a 

introduir en la medul·la.  

 

L’avantatge del trasplantament de medul·la autòleg és que la compatibilitat és segura 

però, per contra, hi ha més risc de recaure, ja que si tan sols una de les cèl·lules mare 

afectada tornés a entrar a la medul·la, tornaria a generar cèl·lules malignes.  

 

 

                                            
8 Aquest tipus de trasplantament també se’l pot anomenar trasplantament autogènic. 
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2.5.2 Trasplantament al·logènic 
 

En aquest trasplantament el donant i el receptor són persones diferents. El fet que els 

donants siguin de la mateixa família o no, determina dos tipus diferents de 

trasplantament al·logènic: 

• Emparentat9: el donant és sempre un familiar o un germà del receptor ja que 

hi ha molta més probabilitat que sigui compatible des del punt de vista 

immunològic. 

• No emparentat: les cèl·lules mare o la medul·la procedeix d’una persona 

que, tot i no tenir cap relació amb el donant, la seva medul·la té un alt 

percentatge de compatibilitat amb el malalt.  

Els trasplantament al·logènics tenen l’avantatge que les cèl·lules que s’injecten al malalt 

són totalment sanes, però, per altra banda, en aquest tipus de trasplantament el risc de 

rebuig per part del sistema immunològic del receptor és molt elevat. 

 

 

2.5.3 Trasplantament haploidèntic10 
 

En aquest tipus de trasplantament de medul·la es realitza entre el receptor i un donant 

emparentat però que no comparteixen tot el material genètic, és a dir, el donant no és 

100 % compatible amb el receptor. 

 

Aquest trasplantament haploidèntic es realitza quan no es troben cèl·lules mare 

compatibles o perquè no es pot esperar més temps per realitzar el trasplantament. Amb 

aquest tipus de trasplantament es pot trobar un donant per tots els pacients que 

necessiten el trasplantament. Però, actualment, aquesta tècnica és la última opció pels 

professionals ja que al no haver-hi un 100% de compatibilitat hi ha més risc de 

complicacions i rebuig després del trasplantament.  

  

 

 
                                            
9 En aquest tipus la millor opció és que el donant sigui un bessó ja que es considera que tenen una 
coincidència genètica completa per un trasplantament de medul·la. 
10 És un tipus de trasplantament molt actual això fa que només 15 hospitals en tota Espanya el puguin dur 
a terme. També és preveu que en un futur podrien ser els futurs trasplantaments si és millora el fet de que 
encara que sigui un 50 % de compatibilitat no suposi un desavantatge pel sistema immunològic, i causi un 
rebuig. 
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3 PREPARACIÓ PEL TRASPLANTAMENT DE MEDUL·LA 

 
 
3.1 Preparació pel receptor 
 

El tractament preparatori per la trasplantació és bastant complex, perquè és 

imprescindible deprimir el sistema immunològic del receptor per tal que no ataqui a les 

cèl·lules mare que s’han d’injectar. Això comportarà que dies abans de la trasplantació 

el pacient hagi d’estar ingressat ja que el sistema immunològic s’haurà deprimit i haurà 

d’estar aïllat per evitar una possible infecció. A més, si el pacient necessita aquest 

trasplantament degut a que té algun tipus de càncer, necessitarà, abans de la 

trasplantació radioteràpia, immunodepressors i fàrmacs anticancerosos, per tal 

d’eliminar totes les cèl·lules cancerígenes.  

 

En tots els casos de trasplantament de medul·la es realitzarà una 

avaluació de l’historial mèdic i es farà un examen físic complet on  

s’avaluaran les funcions del òrgans i de la sang del pacient. El 

malalt ingressarà deu dies abans del trasplantament per revisar que 

no té cap problema mèdic11 i per la col·locació d’un catèter12 en 

una vena en la zona del tòrax. La col·locació d’aquest catèter  

permetrà administrar els productes sanguinis i medicaments al 

malalt. 

 

3.2 Preparació pel donant 
 

A diferència del receptor, el donant13 no necessita tantes proves mèdiques ja que aquest 

no té risc de patir cap tipus de complicació. No obstant això, en el donant se li 

realitzaran exàmens físics relacionats amb la seva salut, com per exemple per saber 

quina exposició té davant de determinats virus. Aquests exàmens físics es realitzen per 

tal de garantir al receptor les millors condicions després del trasplantament . 

 

                                            
11 Per conèixer les proves realitzades abans del trasplantament vegeu l’apartat 3 dels annexos. 
12 És un tub que es pot inserir dins una cavitat del cos, conducte, o vas sanguini. 
13 Per conèixer quins són els requisits per ser donant de medul·la vegeu l’apartat 1 dels annexos.  

Fig. 5: Col·locació d’un catèter 
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Per altra banda, es realitzarà un anàlisi genètic complet per determinar l’extensió de 

coincidència entre el donant i el receptor. Amb aquest anàlisi s’intentaran preveure els 

possibles resultats de la trasplantació.  

 

3.3 Compatibilitat entre el donant i el receptor 
 

Per poder dur a terme un trasplantament de medul·la òssia hi ha d’haver compatibilitat 

entre el donant i el receptor, per tal de que no hi hagin complicacions en el receptor i 

també perquè no hi hagi rebuig.  

Per determinar si un donant i un receptor són compatibles s’ha d’analitzar la composició 

genètica dels leucòcits d’ambdues persones. Dit d’una altra manera, podríem dir que la 

coincidència entre el donant i el receptor consisteix en tipificar l’antigen14 leucocitari 

humà (HLA). Els antígens de la superfície dels leucòcits determinen la composició 

genètica del sistema immunològic de la persona.  

Aquest fet de que els antígens del receptor i del donant hagin de ser pràcticament iguals 

per poder parlar de compatibilitat, és imprescindible per evitar un rebuig del 

trasplantament i per evitar una infecció o altres tipus de malalties.  

 

3.4 Recol·lecta de les cèl·lules mare 
 

Un trasplantament de medul·la es realitza transferint cèl·lules mare del donant al 

receptor per tal de reemplaçar les cèl·lules mare afectades per l’anomalia. Les cèl·lules 

mare del donant es poden recol·lectar de diferents manera: a partir de les que circulen 

en la sang o a partir de la medul·la òssia. 

 

3.4.1 Cèl·lules mare de la sang perifèrica 
 

Les cèl·lules mare o també anomenades cèl·lules hematopoètiques de la sang perifèrica, 

són les cèl·lules que es poden trobar a la sang. L’afèresi és un procés en el qual el 

donant es connecta a una màquina especial que separa les cèl·lules mare d’altres, 

mitjançant una agulla introduïda en la vena del donant. La sang s’extreu d’una vena i 

circula per la màquina que separa les cèl·lules mare de les altres, i les que no són 

cèl·lules mare les torna a la sang a través d’una altra agulla introduïda en el braç oposat.  

                                            
14 Substància de l’organisme que provoca la formació d’anticossos que són fabricats pels leucòcits per tal 
de combatre una infecció. 
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Fig. 7: Aspiració medul·lar per recol·lectar les cèl·lules 
mare del donant  

 

Per recol·lectar les suficients cèl·lules mare es poden necessitar vàries sessions per tal 

d’assegurar les probabilitats de l’èxit de l’empelt en el receptor. A vegades, al donant  

se li administra un medicament una setmana abans de l’afèresi, per tal d’estimular la 

producció de noves cèl·lules mare a la medul·la òssia. Aquestes cèl·lules mare sortiran 

de la medul·la i entraran al sistema de sang perifèrica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.2 Cèl·lules mare de la medul·la òssia 
 

La recol·lecta de la medul·la òssia consisteix en obtenir mitjançant puncions òssies una 

aspiració medul·lar on es trobin les cèl·lules mare del donant que han  de ser 

trasplantades. Aquest procediment és efectuat tant amb anestesia general com amb 

anestesia raquídia15. Un cop al donant se li ha administrat l’anestesia, el cirurgià efectua 

una sèrie de puncions òssies, 

generalment en els ossos ilíacs16, per 

tal de fer una aspiració de la 

medul·la. Normalment es duen a 

terme nombroses puncions que 

permeten obtenir una quantitat suficient  

de medul·la, entre 500cm³ i 1000cm³.  

 

El producte obtingut és filtrat per tal d’eliminar els possibles fragments d’os que s’hagin 

extret. El producte homogeni aconseguit s’introdueix en una bossa similar a les 

utilitzades per a recollir sang en les donacions. Aquesta bossa conté substàncies 

anticoagulants i conservants de manera que queda ja preparat per la utilització.  

                                            
15 Només en una part de l’organisme. 
16 Ossos que anomenem malucs o més col· loquialment “caderes”. 

Fig. 6: Donació de les cèl·lules mare 
mitjançant l’afèresi.      
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Pel que fa el donant17, aquest procediment i el de l’afèresi no suposen cap problema 

important, ja que la seva pròpia medul·la òssia es regenera en un període relativament 

curt i ,fins i tot, al cap de poques setmanes, està en condicions d’efectuar una nova 

donació si calgués. No obstant, el procés que s’utilitza a partir de puncions òssies l’únic 

inconvenient que pot tenir és l’anestesia com en qualsevol altre operació, ja que  després 

de la intervenció pot provocar mal estar físic en el donant. També l’altra inconvenient  

és que un cop li han extret les cèl·lules mare pot tenir adolorit els llocs on se li han 

efectuat les puncions medul·lars.  

 

3.4.3 Cèl·lules mare de la sang del cordó umbilical 
 

Les cèl·lules mare del cordó umbilical produeixen cèl·lules sanguínies funcionals i 

madures d’una manera molt més ràpida i eficaç que qualsevol altres cèl·lules extretes 

del donant. Les cèl·lules mare del cordó són examinades, classificades, contades i 

congelades fins que es puguin trasplantar.  

 

Les cèl·lules mare del cordó les podem denominar 

noves ja que no han funcionat per una altra 

persona ni per al mateix malalt en un altre 

moment. Aquestes cèl·lules mare tenen l’avantatge 

que quan fabriquen limfòcits T18 són immadurs i 

per tant no funcionen en aquesta etapa, això 

comporta que no hi hagi un alt ric de patir la 

malaltia d’empelt contra l’hoste.  

A més, són cèl·lules que tenen un alt percentatge de compatibilitat i de no estar 

danyades. Per altra banda, el desavantatge que existeix és la poca quantitat de cèl·lules 

mare que disposa el cordó umbilical i ,per tant, pot ser insuficient pel malalt, ja que hi 

ha una relació entre el pes del pacient i la quantitat de cèl·lules mare. 

 

 

                                            
17 Si el donant és el mateix receptor, trasplantament autòleg, es recol· lectaran les cèl· lules mare ja sigui 
per afèresi o per medul·la òssia, es contaran, s’examinaran i es prepararan per la infusió. Pel que fa al 
trasplantament de cordó umbilical la sang es recol·lectarà en el naixement i es guardarà en refrigeradors 
especials i es registrarà en el registre nacional per receptors en coincidència. Aquest és un procés que en 
l’actualitat no és fa en tots els hospitals. 
18 Part del sistema immunològic que causa la malaltia empelt contra l’hoste. 

Fig. 8: Cèl·lules mare obtingudes del cordó 
umbilical 
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4 PROCÉS DEL TRASPLANTAMENT DE MEDUL·LA 

 
 
4.1 Empelt de les cèl·lules mare 
 

El procés de la injecció de les cèl·lules mare és força senzill, ja que consisteix en la 

introducció per via intravenosa del material medul·lar obtingut, és a dir, les cèl·lules 

mare. Aquest procés s’assembla molt a una transfusió de sang, per tant, aquest 

procediment no és una intervenció quirúrgica.  

 

Un cop han estat introduïdes les cèl·lules mare en la sang, 

els elements transfosos atenyen la medul·la òssia a través 

de la circulació sanguínia, s’hi insereixen i comencen a 

proliferar. Aquesta injecció de les cèl·lules mare sol durar 

entre una i cinc hores.  

 

 

 

 

4.2 Símptomes en la injecció de cèl·lules mare 

 

Durant la injecció de cèl· lules mare el pacient pot experimentar febre, calfreds, dolor i li 

poden aparèixer taques a la pell. Aquests símptomes s’han de controlar perquè no 

provoquin cap afecte secundari greu. Aquest símptomes són normals ja que en el cos del 

pacient  s’hi està introduint un material que fins aquell moment no era seu per la qual 

cosa el sistema immunològic reacciona pensant que és un virus o qualsevol altra 

anomalia. 

 

En aquest moment, el factor de la compatibilitat és crític ja que si les cèl·lules mare no 

fossin compatibles provocarien danys greus i irreversibles en el pacient. Això ens 

demostra com n’és d’imprescindible fer les proves de compatibilitat abans de la 

injecció. 

 

 

Fig. 9: Injecció de les cèl·lules mare al 
receptor. 
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5 EVOLUCIÓ DEL TRASPLANTAMENT DE MEDUL·LA 

 
5.1 El tractament posterior  
 

El tractament posterior al trasplantament també és bastant complex, al igual que la 

preparació, perquè, encara que tot vagi bé, fins al cap d’algunes setmanes després de la 

intervenció la medul·la no elabora prou elements sanguinis, en especial leucòcits, que 

actuïn contra les infeccions o les plaquetes que impedeixen hemorràgies. Així, el 

pacient s’ha de mantenir ingressat en habitacions estèrils i és habitual que necessiti 

transfusions de leucòcits o de plaquetes. 

 

Mentre el pacient està ingressat es duen a terme nombrosos controls per tal d’avaluar la 

nova funció medul·lar i detectar l’aparició de complicacions. Si la trasplantació ha estat 

eficaç, quan es practica un examen de la medul·la òssia al cap de dues setmanes ja es 

pot observar que hi ha algunes cèl·lules hematopoètiques o cèl·lules mare actives. I, 

finalment, el cap de tres o cinc setmanes l’activitat medul·lar és gairebé normal. Les 

xifres de cèl·lules sanguínies en la sang solen assolir la normalitat al cap d’un mes o 

dos. 

 

5.2 Complicacions i efectes secundaris 
 

Malauradament, en un trasplantament de medul·la apareixen sovint diferents 

complicacions que poden provocar el rebuig del trasplantament. Les complicacions 

d’aquest tipus de trasplantament apareixen generalment a causa diferents factors i poden 

variar segons: 

• El tipus de trasplantament de medul·la. 

• El tipus de malaltia que conté el receptor. 

• El tractament preparatori. 

• L’edat i l’estat de salut del receptor. 

• El tant per cent de compatibilitat entre el donant i el receptor. 

• Complicacions durant tot el procés. 
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5.2.1 Infeccions 
 

Un tipus de complicacions són les infeccions. Les infeccions solen aparèixer quan el 

receptor té un supressió greu a la medul·la òssia. Les infeccions bacterianes són les més 

freqüents, no obstant, a vegades apareixen infeccions virals i per fongs que són les més 

perilloses ja que posen en perill la vida del pacient.  

 

Qualsevol tipus d’infecció pot provocar una recuperació més lenta, impedir la 

proliferació de les cèl·lules sanguínies i fins i tot danyar un òrgan. Normalment, 

s’administren antibiòtics i medicament antifúngics i antivirals per prevenir la infecció. 

 

5.2.2 Baix nivell de plaquetes i eritròcits  
 

La trombocitopènia19 i l’anèmia20 són anomalies que es poden contraure degut a un mal 

funcionament de la medul·la òssia. Aquestes anomalies poden ser perilloses i, fins i tot, 

poden provocar la mort. Tots els pacients que pateixen algunes d’aquestes malalties 

necessiten transfusions de sang per evitar qualsevol altra complicació. 

 

 Un nivell baix de plaquetes pot causar, també, hemorràgies perilloses en els pulmons, 

en el sistema gastrointestinal i en el cervell. Fins que les cèl·lules mare comencin a 

produir noves cèl·lules sanguínies, el pacient que pateix alguna anomalia d’aquest tipus 

necessita teràpia per evitar lesions i per tractar l’anèmia. Normalment, aquest tipus de 

teràpia es basa en medicaments que ajudin a augmentar el nivell de plaquetes i 

d’eritròcits  

 

5.2.3 Dolor 
 

El dolor relacionat amb les llagues de la boca i la irritació gastrointestinal és comú. Les 

altes dosis de quimioteràpia i radicació poden causar mucositis greu. Sense el sistema 

immunològic en funcionament el pacient és incapaç de curar aquestes tipus d’irritacions 

amb rapidesa. Habitualment, s’administren medicaments contra el dolor i també es 

vigila de manera exhaustiva les irritacions a la boca per tal de prevenir infeccions i 

lesions que poden complicar encara més la recuperació del malalt.  

 
                                            
19 Malaltia provocada pel baix nivell de plaquetes. 
20 Malaltia provocada pel baix nivell d’eritròcits. 
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És possible que la quimioteràpia, la radiació i la irritació gastrointestinal causin diarrea, 

nàusees i vòmits. Per tant, a vegades és necessari administrar al pacient calories i 

proteïnes per via intravenosa fins que el pacient sigui capaç d’alimentar-se i fins que 

s’elimini la diarrea.  

 

5.2.4 Sobrecàrrega de líquid 
 

Aquesta és un tipus de complicació que pot provocar pneumònia, danys al fetge i  

pressió sanguínia alta. La principal causa de la sobrecarrega de líquid és que els ronyons 

no poden mantenir la gran quantitat de líquid que se li està administrant en forma de 

medicament intravenós, nutrients i productes de la sang. El ronyons també poden estar 

danyats per una infecció, quimioteràpia, radiació o antibiòtics.  

 

Possiblement s’administraran medicaments que ajudin a la funció renal i a l’eliminació 

del excés de líquid. 

 

5.2.5 Malaltia de l’empelt contra l’hoste 
 

Aquesta malaltia és la més habitual en el trasplantament de medul·la òssia i pot 

provocar complicacions molt greus i també pot posar en perill la vida del malalt. 

Aquesta malaltia es produeix quan el sistema immunològic del donant reacciona contra 

el teixit del receptor. Les noves cèl·lules no reconeixen els teixits i els òrgans del cos 

del receptor. Les zones més comunes per aquesta malaltia són el sistema 

gastrointestinal, el fetge, la pell i els pulmons.  

 

La malaltia de l’empelt contra l’hoste es classifica de I a IV i pot ser aguda21 o 

crònica22. Alguns dels símptomes que poden indicar que el receptor té aquesta malaltia 

són: la diarrea, febre, canvis de pell, dolor abdominal, dificultat respiratòria i disminució 

de la funció del fetge. Cal indicar que abans del trasplantament s’administren 

medicament per reduir el risc de complicacions. 

 

 

 

                                            
21 Té un inici i un fi clarament definits, i és de curta durada.  
22 No es cura en un temps curt, normalment posa menys la vida del pacient en risc que l’aguda. 
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1 ENTREVISTA A UN PROFESSIONAL 

 
 

«Avui dia, el donant haploidèntic continua sent la taula de 

salvació d’última hora» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Dr. Gallardo, cap del departament d’hematologia de l’hospital Josep Trueta després 

de molts anys d’experiència en els trasplantament de medul·la òssia autòlegs, ens 

expressa la seva opinió sobre el present dels trasplantament de medul·la. El Dr. David 

Gallardo defensa l’eficàcia d’aquests trasplantaments i ens explica la gran complexitat 

que existeix en els  trasplantaments medul·la. 

 

Considera el trasplantament de medul·la òssia diferent a altres tipus de 

trasplantament, simplement pel fet de què estem parlant de cèl·lules mare? Per 

què? 

No només pel fet de les cèl·lules mare sinó que el plantejament d’un trasplantament de 

medul·la òssia és completament diferent que el d’un trasplantament de ronyó. Per 

exemple: quan tu fas un trasplantament de ronyó és perquè en aquella persona no li 

funcionen els ronyons, per tant, el que tu busques és substituir una funció, que per 

qualsevol motiu no funciona, i el que fas és reemplaçar-lo per un ronyó que funcioni. En 

canvi, en el trasplantament de moll d’ós també el podem substituir perquè no funciona 

però això sol passar en molts pocs cassos. El normal és tenir el trasplantament de moll 

d’ós com una opció de tractament per una malaltia, que habitualment és un càncer de la 

sang que respon a quimioteràpia. Per tant, el trasplantament de moll d’ós no és més que 

donar una quimioteràpia a dosis tant altes que elimines el moll de l’ós i que, per tant, 

Fig. 10: El Dr. Gallardo i jo. 
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l’has de substituir. El que hem guanyat en aquest procés és que una persona que té una 

malaltia que és sensible a la quimioteràpia li has pogut donar un dosis molt més alta de 

la que et permetia el seu moll de l’ós .  

 

Moltes fonts d’informació qualifiquen el trasplantament de medul·la òssia com un 

mètode d’execució senzilla però en canvi el processos d’abans i després de la 

injecció bastant complicats. Pensa el mateix? Per què? 

Sí, perquè bàsicament el fet de posar les cèl·lules mare és com un transfusió de sang, 

però el que és complicat, sobretot,  és saber triar quina quimioteràpia dónes, que és el 

que anomenem règim de condicionament i a continuació portar el pacient a bon port, és 

a dir, des de que tu introdueixes les cèl·lules mare fins que apareix sang normal passa 

un temps en que el pacient no pot generar ni eritròcits, ni leucòcits, ni plaquetes. Per 

tant, el pacient passa un temps on està amb risc d’agafar qualsevol infecció, malaltia o 

complicació i tu ho has d’evitar o saber-ho tractar si no ho has pogut evitar.  

 

Quin creus que és el millor tipus de trasplantament de medul·la? Per què? 

Varia segons quin pacient tinguis al davant, la malaltia que tingui i en quin moment i 

estat es trobi aquesta malaltia. Per exemple, si jo tinc una persona que té una malaltia de 

baix risc, segurament un trasplantament autogènic serà suficient, però si tinc un pacient 

amb una leucèmia d’alt risc i li faig un trasplantament autogènic em recaurà gairebé 

segur, per tant, és millor un al·logènic. En canvi si tinc una persona gran que té una 

malaltia de baix risc jo sé que si li faig un al·logènic té moltes possibilitats de no 

aguantar-lo i morir-se en el procediment, en canvi amb un autogènic potser en té prou.  

 

Es diu que és bastant complicat trobar un donant i un receptor compatibles. 

Podria explica perquè és tant complicat? 

Per triar els donants ens basem amb el que són els antígens d’histocompatibilitat que 

són les molècules HLA. Les HLA és el sistema genètic humà més polimòrfic, això vol 

dir que és el sistema que té mes variabilitat. N’hi ha descrits moltíssims d’al·lels HLA, 

per tant, les combinacions són infinites. Dins d’una família, en el moment que tenim un 

pacient que és candidat a rebre un trasplantament, mirem si els seus germans tenen les 

mateixes molècules HLA que ell. Un germà té un 25% de ser compatible per la llei de 

Mendel. En canvi, un senyor que està a Noruega té unes possibilites infinitament baixes 

de ser compatible, per això quan a vegades venen amics d’un malalt i em diuen que és 

volen fer les proves de compatibilitat els hi dic que no perquè les possibilitats de ser 
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compatibles són 0. Per tant, el que hem de fer és anar a grans registres de donants com 

la Fundació Carreres o els seus equivalent internacionals.  

Avui dia, disposem de 8 milions de donants que estan disponibles a les bases de dades, 

això ens permet saber quin HLA tenen, per tant, tu compares el del teu pacient amb el 

d’aquests donant. Això fa que cada vegada sigui més freqüent trobar donants 

compatibles.  

 

M’he informat que hi ha un tipus de trasplantament anomenat haploidèntics que 

només es necessita un 50% de compatibilitat. Em podria explicar realment quins 

avantatges i desavantatges tenen? 

El trasplantament haploidèntic porta tota una història al darrera que és que molts malalts 

no podien arribar al trasplantament perquè no tenien donants compatibles, com per 

exemple pacients amb leucèmia d’alt risc que realment no els podies trasplantar. No hi 

havia donant i finalment requeien i morien. Això va fer que alguns grups d’investigació, 

sobretot un grup italià, van decidir explorar aquesta via i intentar veure que amb un 

donant haploidèntic, (un tipus de donants més fàcil de trobar perquè gairebé tothom té 

una mare, un pare o un fill amb qui comparteix la meitat de la dotació genètica ), i veure  

si podria ser factible. Es va fer i els seus resultats no van ser dolents, però quan es va fer 

a altres llocs l’experiència no era ben bé la mateixa, no sabem ben bé perquè, però el 

malalts tenien moltes més complicacions que amb qualsevol altre trasplantament com 

rebutjos i, sobretot, infeccions.  

Avui dia s’està canviant una mica l’estratègia i es pot dir que actualment estem vivint 

com un tipus de renaixença d’aquesta tècnica perquè s’està fent una altra política de 

tractament. El que fem ara és utilitzar també el donant haploidèntic però ja no el 

monosuprimim tant, sinó que utilitzem altres estratègies diferents per tal de que no hi 

hagi rebuig i per poder evitar infeccions i sembla que els resultats no són del tot dolents. 

Però, tot i així, avui dia el donant haploidèntic continua sent la taula de salvació 

d’última hora. 

 

 

Quin és el motiu que havent fet un trasplantament on hi ha compatibilitat entre el 

donant i el receptor pugui tornar a recaure?  

Hi ha diversos motius pels quals un pacient pot tornar a recaure. El pacient que li fem 

un trasplantament a partir d’un donant vol dir que té una malaltia cancerosa del tipus 

leucèmia o similars. Aquestes cèl·lules malignes, tu les tractes amb quimioteràpia i 
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quan arribes al trasplantament arribem amb la malaltia amb un estat de remissió, és  a 

dir, tu ja has tractat la leucèmia amb quimioteràpia estàndar i l’has fet, entre cometes, 

desaparèixer. El concepte de fer-la desaparèixer és molt relatiu, tu pots mirar en un 

microscopi una mostra del pacient i veure si hi ha cèl·lules leucèmiques o fer servir 

altres tècniques més sensibles que l’ull humà, com la cistometria de flux, per determinar 

si ha alguna cèl·lula que expressi marcadors de leucèmia; i et pots trobar que alguna 

cosa queda o, fins i tot, que quedi una cèl·lula leucèmica entre un milió. I aquí apareix 

una dels plantejaments més interessants: aquesta cèl·lula entre un milió podria tornar a 

generar la leucèmia o podria ser que la immunitat pròpia del pacient sigui capaç de 

radicar-la o que la radiqui la immunitat del donant.  

 

En resum: el que estem trasplantant amb el moll de l’os és la immunitat ja que el que 

fem és eliminar el sistema immunològic del malalt i substituir-lo per el del donant. Això 

et pot portar una sèrie de problemes si els limfòcits del donant reconeixen estructures 

pròpies del pacient com estranyes ja que poden provocar la malaltia de l’empelt contra 

hoste, és a dir, el rebuig. Però també pot passar que aquella cèl·lula leucèmica entre un 

milió no sigui reconeguda com a pròpia pel sistema immunològic del donant i aquest la 

rebutgi. Això és el que fa que el trasplantament al·logènic recaigui menys que 

l’autogènic ja que els limfòcits del donant poden reconèixer la cèl·lula com estranya, en 

canvi l’autogènic la reconeix com a pròpia ja que no hem canviat el sistema immunitari 

pel d’un donant sinó pel del mateix pacient. Tot i així, el malalt pot tornar a recaure 

perquè, pels motius que siguin, aquesta única cèl·lula leucèmica pugui tornar a 

proliferar.  

 

Com és que considerant que aquest tipus de trasplantament sigui un tractament 

molt eficaç en malalties greus hi hagi només 14 hospitals a tota Catalunya23 que el 

practiquin? 

Des del meu punt de vista 14 hospital són molts. Catalunya és la comunitat que té més 

hospitals que puguin dur a terme aquest procediment. Però el fet que no tots els 

hospitals el puguin dur a terme és perquè es  requereixen una sèries d’estructures, un 

equip entrenat, uns coneixements i a més a més que l’hospital estigui dotat amb uns 

mínims de qualitat. Per ser més clar: això no ho pots fer en un hospital comarcal.  

 

                                            
23 Per saber quins són els hospitals de Catalunya que poden realitzar aquest trasplantament vegeu l’apartat 
4 dels annexos.  
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Hi ha alguna explicació que aquí, a l’hospital Josep Trueta només es facin els 

trasplantaments autòlegs? 

Sí, perquè les autoritzacions de trasplantament les dóna l’organització catalana de 

trasplantament i es solen demanar amb base del que has fet. No es pot començar la casa 

per la teulada, és a dir, si un centre no ha fet cap trasplantament de medul·la no pot 

pretendre que li donin l’autorització per realitzar tots el tipus de trasplantament de 

medul·la. Aquí al Josep Trueta vam demanar l’autorització el 2009 per començar el 

programa de trasplantament i, actualment, portem 55 trasplantament realitzats. I la 

possibilitat de que aquí ,el Josep Trueta, es puguin fer trasplantament al·logènic és una 

qüestió de temps i de voluntats politiques. 

 

Normalment, el trasplantament de medul·la provoca complicacions o afectes 

secundaris de llarga durada? 

El trasplantament autòleg normalment no. Fem un seguiment de tres mesos i si en 

aquest tres mesos no hi hagut cap complicació assumeixes que no passarà res. En el 

trasplantament al·logènic depèn de si hi ha hagut malaltia d’empelt contra l’hoste. 

Aquells cassos que no han patit aquesta malaltia solen anar bé i no solen tenir cap tipus 

de complicació excepte si apareix algun tipus de recaiguda.  

 

 Finalment els malalts que tenen la malaltia d’empelt contra l’hoste crònica són malalts 

que queden amb una immunitat bastant dèbil, i es dóna la paradoxa que el sistema 

immunològic que t’ha deixat el teu germà t’està atacant contínuament, però en canvi no 

és prou eficaç com per defensar-te d’infeccions oportunistes. Per tant, aquest és un 

problema. 

 

Hi ha dues maneres de recol·lectar les cèl·lules mare: a través d’afèresi o de 

puncions medul·lars. Hi algun motiu pel qual es decideixi fer d’una manera o 

d’una altra? 

Avui dia quasi tots utilitzem l’afèresi, és a dir, a partir de la sang perifèrica. Aquesta 

manera  és molt més còmode i obtenim molta més quantitat de cèl·lules mare. És molt 

estrany que avui dia anem a buscar puncions medul·lars.  

 

Per què no es poden injectar les cèl·lules mare a través de puncions? 



Trasplantament de medul·la òssia: Guia pràctica d’un procés complex- Novembre 2013 

 33

Perquè ningú ha demostrat que hi hagi un benefici. Quan tu poses les cèl·lules mare en 

el torrent sanguini tenen una capacitat molt gran de saber dirigir-se cap al moll de l’os. 

Per tant, no cal fer un procés agressiu quan ho pots fer per una transfusió.  

 

Hi ha alguna complicació pel donant de medul· la òssia? 

Cap ni una.  

 

Per què es realitzen més trasplantament de medul·la a pacients adults i no pas a 

nens? 

Això és degut perquè la incidència de malalties hematològiques són molt més freqüents 

en adults que en nens. Però sense oblidar que la leucèmia és el càncer que té més 

incidència en nens. Tot i així, el volum és molt més gran en adults que en nens. 

 

Per què s’utilitza més el trasplantament autogènic?  

És perquè hi ha moltes malalties de la sang com els limfomes, que ningú ha demostrat 

que un trasplantament al·logènic sigui millor que un  autogènic. I a més, en l’autogènic 

no hi ha problemes de rebuig. Per això, la majoria són trasplantament autogènics: 

perquè aquest tipus de malalties són especialment prevalents i, per tant, en el pacient li 

pot arribar a ser més eficaç un autogènic.  

 

Per què en els adults s’utilitza més l’afèresi i en canvi en els nens les puncions? 

Jo sempre he tractat amb adults, per tant, no tinc experiència amb nens. Però la 

utilització d’un mètode o d’un altre també està molt relacionat amb el que està habituat 

cada centre24.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
24 Per conèixer l’opinió d’una altra professional, la Dra. Corbalan, vegeu l’apartat 5 dels annexos.  
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2 ENTREVISTA A UNA PACIENT 

 

«Quedar-se embarassada després d’un 

trasplantament de medul·la és el més semblant a un 

miracle» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mª del Carmen Poó Morilla de 41 anys ens explica els aspectes més rellevants de tot el 

seu procés, des de que li detecten un miolema múltiple fins que supera amb èxit el 

trasplantament de medul·la. La seva implicació durant tot el procés ens permet 

entendre tot el que comporta fer un trasplantament de medul·la des d’un punt de vista 

transparent i real.  

 

Quins símptomes tenia abans que li diagnostiquessin la malaltia? 

Tenia molt mal d’esquena i a l’estèrnum, solia tenir lumbago, estava molt cansada i no 

podia dormir.  

 

Li van diagnosticar alguna malaltia abans que li diagnostiquessin la que realment 

tenia? 

La veritat és que els metges no em feien gaire cas, em van arribar a dir a urgències que 

persones com jo només els fèiem perdre el temps. Això va fer que decidís anar a un 

centre privat. El traumatòleg que em va visitar em va aconsellar que anés a un psiquiatre 

perquè deia que el que jo volia era cridar l’atenció.  

 

Fig. 11: La Mª Carmen Paó, el seu home i el seu fill 
gran. 
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Quines proves li van realitzar per diagnosticar-li la malaltia? 

Em van fer diferents analítiques, una ressonància magnètica, dos TAC, una 

gammagrafia, diferents radiografies i una biòpsia medul·lar. 

 

Li van dir des del començament de la malaltia que necessitaria un trasplantament 

o li van comunicar un cop va superar el tractament, com la quimioteràpia? 

Li van dir a la meva família, a mi al principi només em van dir que la malaltia era 

curable perquè estava molt afectada i els hematòlegs no van voler que el meu baix estat 

d’ànim encara es veies més afectat. Però jo vaig ser conscient de que em farien un 

trasplantament a mesura que anava rebent el tractament.  

 

Quin tractament li van administrar per la remissió de la malaltia? 

En els dos primer cicles em van fer diverses transfusions de sang perquè tenia anèmia. 

En cada cicle25, que van ser sis, m’administraven quatre injeccions de Velcade26( dues 

per  setmana), quatre càpsules de Dexametazona27 de 40mg ( dues pastilles per setmana) 

i cada nit, durant tot el període de la quimioteràpia, una càpsula de Talidomida28 de 

100mg. 

 

Com definiria el procés del trasplantament des de que va començar fins a la 

recuperació final? 

Va ser dur ja que quan començava a trobar-me bé, em van posar una altra quimioteràpia 

però més forta que l’anterior perquè havien d’eliminar la meva medul·la perquè no es 

tornés a reproduir la malaltia. Posteriorment la meva nova medul·la em va provocar 

molts efectes secundaris com ara: nàusees, vòmits, diarrees, cansament, baixada de 

defenses, febre, llagues a la boca i al coll. 

 

Per vostè quin va ser el moment o el factor més dur d’un trasplantament de 

medul·la? 

Quan van començar els efectes secundaris després de la quimioteràpia prèvia al 

trasplantament de medul· la.  

 
                                            
25 Cada cicle tenia una durada de 14 dies i entre cada cicle hi havia una setmana de descans.  
26És un fàrmac que serveix pel tractament del mieloma múltiple en pacient que s’han hagut de sotmetre a 
dos teràpies prèvies i han tingut una evolució de la malaltia durant la teràpia prèvia.  
27 És un corticoide.  
28 És un calmant per això s’utilitza durant el període de la quimioteràpia.  
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Quin tipus de trasplantament de medul·la li van realitzar? Per què? 

Va ser un autòleg, ja que en la malaltia del mieloma múltiple és el trasplantament amb 

un percentatge més alt de curació.  

 

Abans de dur a terme el trasplantament li van fer algun tipus de prova relacionada 

amb el trasplantament? 

Em varen fer una altra biòpsia medul·lar per veure en quin estat es trobava la medul·la 

després de la quimioteràpia i així podien saber si era possible el trasplantament. També 

em van fer diverses analítiques, un electrocardiograma, proves respiratòries, 

radiografies i dos dies abans del trasplantament em van tornar a fer una biòpsia de 

medul·la per saber la quantitat de quimioteràpia que necessitava. 

 

Com podria definir el procés de preparació per el trasplantament de medul·la. El 

considera un procés normal com qualsevol altre operació o un procés dur per una 

sèrie de factors? 

Va ser normal en el sentit de les proves mediques, però va ser dur en el sentit de la 

quimioteràpia.  

 

Es diu que el procés de recuperació després del trasplantament és bastant 

complicat i molt esgotador ja que poden sorgir complicacions o afectes secundaris.  

Pensa el mateix? 

Sí que és complicat perquè pot ser que la medul·la no es fixi i la malaltia continuï.  

Afortunadament aquest no va ser el meu cas, però sí que puc dir que és esgotador pels 

efectes secundaris que apareixen i és dur per la recuperació ja que et quedes sense 

defenses, et sents dèbil, cansada, et surten llagues, tens febre, nàusees, vòmits, diarrees. 

A més, has d’estar en aïllament, per tant, lluny de la teva família. L’aïllament  és per 

evitar qualsevol altre complicació. També  has d’evitar certs aliments durant uns mesos. 

I un cop passen els mesos ja pots veure la teva família però et recomanen no tenir 

contacte físic per qualsevol infecció, també em van recomanar que durant un temps no 

visques amb el meu fill perquè podria portar qualsevol virus del col·legi i això podria 

provocar-me una greu infecció. 
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El seu cas del trasplantament de medul·la29 òssia és molt diferent al d'altres dones 

ja que vostè es va quedar embarassada pensant que a causa del procés del 

trasplantament era estèril . Per què després d'un trasplantament tant la dona com 

l'home es queden estèrils ? 

Segons em va dir la hematòloga, és perquè els immunosupressors que posen abans del 

trasplantament de medul·la és tan fort que provoca esterilitat i això fa que a les dones 

els hi provoquin una menopausa. 

 

Quan vas saber que estava embarassada que vas pensar ? 

Doncs, no m’ho podia creure. Vaig pensar que era impossible: feia més de dos anys que 

no tenia la regla. A més, l’octubre de l’any 2012 em van fer un estudi hormonal per 

poder receptar-me algun medicament per pal·liar els efectes secundaris de la menopausa 

i aquest estudi va confirmar que tenia la menopausa. 

 

A més a més la meva hematòloga em va dir en diverses ocasions que era estèril. A part 

d’això, també tenia molta por ja que el mieloma múltiple em va provocar moltes 

seqüeles com ara: la columna i el estèrnum deformats, vaig perdre 10cm d’altura i això 

em va provocar molt de dolor. Degut això, avui dia, m’he de posar pegats de Fentanil, 

que és un derivat de la morfina, també prenc morfina en pastilles i altres pastilles pel 

dolor crònic i per a les neuropaties que són seqüeles de les injeccions de Velacade. 

 

Què li van dir els metges sobre el fet que vostè després d'un trasplantament es 

quedés embarassada ? 

Doncs la hematòloga em va dir que era el primer cas que coneixia en trenta anys i que 

era increïble. També em va explicar que sabia que hi havia dones que s’havia quedat 

embarassades després del trasplantament però mitjançant ovodonació i no de forma 

natural com jo. L'única resposta que va saber donar-me era que la natura és sabia i que 

era el fet més semblant a un miracle. Per altra part, els ginecòlegs tampoc van saber 

trobar cap explicació. 

 

 

 

 

                                            
29  A l’apartat 6 dels annexos es pot llegir una altra entrevista a un familiar d’un pacient. 
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El fet d’haver passat per un trasplantament de medul·la òssia hi ha mes riscos de 

complicacions durant l'embaràs o en el part per al nadó ? 

No, no té perquè. De fet, com he dit a la pregunta anterior, hi ha dones que després del 

trasplantament s’han quedat embarassades per ovodonació. La complicació que pot 

sorgir és que l’embarassada agafi anèmia com en qualsevol embaràs normal.  

En el meu cas la complicació per el nadó era la medicació que havia pres i les vacunes 

que m’havien injectat durant el trasplantament, però quan ho vaig saber ja estava de 

vint-i-sis setmanes. Em van fer moltes proves per assegurar la salut del nadó i la meva. 

La  complicació més greu que he tingut durant els mesos d’embaràs ha estat que a causa 

del mal estat dels meus ossos he de fer molt de repòs per evitar danyar més els ossos. 

Això farà que el part no sigui natural sinó mitjançant una cesària.  

 

Vostè té més risc durant l'embaràs de patir qualsevol complicació pel fet d’haver 

estat sotmesa a un tractament com el que comporta el trasplantament de medul·la 

òssia ? 

Durant l’embaràs, en el meu cas, només hi ha risc d’agafar anèmia o de que es torni 

reproduir la malaltia ja que el mieloma múltiple és crònic.  

 

Li van fer alguna prova diferent al d'altres dones durant l' embaràs pel fet d’haver 

superar un trasplantament de medul·la? 

Sí, em van fer l'amniocentesi, que és un prova genètica, i ecografies 4D cada dos 

setmanes.  

 

Vostè té més possibilitat de contraure qualsevol altra malaltia durant la seva vida 

pel fet d’haver passat per un procés dur com el del trasplantament de medul·la 

òssia ? 

Doncs el període més complicat per contraure qualsevol malaltia era quan feia poc del 

trasplantament de medul· la ja que podia contraure qualsevol infecció o malaltia. L’única 

complicació que puc tenir és que se’m torni a reproduir el mieloma múltiple,que és 

crònic, encara que també potser que no és torni a reproduir. 
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3 ESTUDI D’UN CAS 

 
 

3.1 El cas d’en José Luís Rodríguez30 
 

L’any 2010 en José Luís Rodríguez se li va diagnosticar 

leucèmia. Tenia 53 anys i aquest fet li va fer canviar tots 

els plans de futur que fins aquell moment tenia.  

 

 

 

 

En José Luís és un home que tota la vida havia gaudit de bona salut, i sempre totes les 

analítiques que li havien fet eren perfectes. Abans que li diagnostiquessin la leucèmia 

feia esport, mantenia una dieta bastant equilibrada  i no tenia mals hàbits. Però el fet de 

que les cèl·lules del nostre cos mutin i comportin una alteració que provoqui una 

anomalia greu, no té res a veure amb l’estil de vida del pacient. No obstant, tenir un estil 

de vida bo és imprescindible pel procés de recuperació i per qualsevol complicació o 

efecte secundari que pugui aparèixer. 

 

En José Luis recorda que quan es va adonar de que alguna cosa no anava bé va ser 

tornant d’un viatge de negocis a Alemanya: ja que feia temps que no se sentia igual que 

sempre, es trobava completament cansat, sense energia i  tenia molt mal aspecte. Això 

va fer que  visités al metge i que, a través d’unes analítiques, li diagnostiquessin una 

anèmia. Per tant, durant un llarg període va pensar que el que tenia era únicament 

anèmia, però de mica en mica es va adonar que, tot i que feia el tractament imposat, 

continuava estant cansat, amb molt de dolor en els ossos i li era impossible aturar la 

sudoració corporal. 

 

Amb tots aquests símptomes portava quasi dos mesos visitant metges, els quals li 

diagnosticaven anèmia i el que feien era canviar-li el tractament per un més intens per 

així intentar millorar-ne l’eficàcia.  

 

                                            
30A part del contacte directe amb en José Luís que ha facilitat poder fer l’estudi del seu cas de 
trasplantament de medul·la, també es pot trobar la seva historia redactada per ell mateix a la pàgina web 
de la Fundació Josep Carreras. 

Fig. 12: En José Luís Rodríguez. 
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Finalment a l'Hospital de Sant Pau de Barcelona un metge especialista en hematologia  

li va fer una punció medul·lar i una biòpsia de la medul·la òssia. Tot va canviar a la vida 

d'en José Luís quan el metge va trucar a casa seva i li va dir que havien estat estudiant 

els resultats de les proves31  i que aquest eren molt clars: Leucèmia Linfoblàstica aguda 

(Ph+). En José Luís va ingressar a l'hospital de Sant Pau aquella mateixa tarda de l'1 de 

desembre de 2010.  

 

A partir d’aquí, de seguida va començar amb les sessions de quimioteràpia durant un 

mes. Aquestes sessions de quimioteràpia les realitzava en una cambra aïllada amb la 

finalitat d’obtenir en els resultat la remissió total de la leucèmia. Aquest objectiu es va 

complir amb resultats immillorables: el dia 31 de desembre, Cap d’Any, li van 

comunicar a en José Luís que la seva leucèmia havia experimentat una remissió total.  

 

Tot i que la remissió de la malaltia era una gran noticia per en José Luis, per la curació 

total de la leucèmia que patia, era indispensable realitzar un trasplantament de medul·la 

òssia. El fet que el trasplantament  sigui la 

única sortida pels pacients que pateixen 

aquest tipus de leucèmia, és degut a que, per 

causes desconegudes, la seva medul·la 

només produeix limfòcits immadurs, els 

quals provoquen la leucèmia.  

La quimioteràpia que va rebre en José Luís 

durant el mes de desembre del 2010 va 

provocar l’eliminació total d’aquest limfòcits immadurs. Conseqüentment, la 

trasplantació era imprescindible i necessària perquè en aquells moment els sistema 

hematopoètic del cos d’en José Luis es trobava sense limfòcits. Amb el trasplantament 

s’havien d’introduir cèl·lules hemopoètiques sanes perquè proliferessin limfòcits 

madurs.  

 

En José Luís, a diferència d’altres pacients, va tenir la sort de disposar de dos germanes, 

la Chari i la Montse, que tenien l'HLA(antigen leucocitari humà) idèntic al d’en José 

                                            
31  Les proves han estat impossibles adjuntar-les juntament amb la història perquè estan archivades 
a l’hospital i ni el mateix pacient les pot adquirir. L’únic cas en que un pacient pogués adquirir les proves 
seria en un hospital privat, tot i que, quasi ningú es pot permetre pegar un procés tan llarg com aquest ja 
que implica un cost econòmic immens. No obstant, gairebé no hi ha cap hospital privat que pugui fer 
aquest tipus de tractament o procés per el mateix problema: el cost econòmic i no els hi resultaria perquè 
no obtindrien beneficis per part dels malalts perquè anirien a un hospital públic.  

Fig. 13: En José Luís Rodríguez y la seva germana 
Chari, la donant. 
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Luís. Tenir dues germanes amb l'HLA idèntic significa que el trasplantament té un alt 

percentatge d'èxit, ja que el factor de rebuig disminueix considerablement.  

 

A partir d’aquest moment va començar tot el període de preparació del donant i del 

receptor. En José Luís ens confirma que des del seu punt de vista com a pacient li va ser 

molt més dur el procés de preparació i de recuperació que no pas el procés durant la 

injecció. Ell explica que el fet de que hagués d’estar en una cambra aïllat per evitar 

qualsevol tipus d’infecció o qualsevol anomalia va ser el que va portar més malament 

durant el ingrés a l’hospital. El fet de que en José Luís hagués d’estar en una cambra 

aïllat és degut a que amb l’eliminació de totes les cèl·lules hematopoètiques del cos era 

molt més fàcil contraure qualsevol malaltia. La facilitat per contraure qualsevol malaltia 

en aquests casos és deguda a que el cos no té cap tipus de cèl·lules, del sistema de 

defensa, per tant és molt més fàcil agafa una infecció o un virus. 

 

Finalment, el mes de maig del 2011 es va realitzar el trasplantament de medul·la òssia a 

través de les cèl·lules mare de la seva germana Chari i va ser un trasplantament amb 

èxit. Durant tot aquest procés, tant abans de la injecció com després de la injecció, li van 

fer una quantitat infinita de controls per fer un seguiment del seu estat de salut; proves 

com per exemple: anàlisi de sang complet, raigs X, electrocardiograma o ecografia del 

tòrax entre d'altres. 

 

Actualment, en José Luís m'explica que encara està  en fase de recuperació ja que ell ha 

desenvolupat una de les complicacions que poden aparèixer durant la recuperació, que 

és la malaltia de l’empelt contra l’hoste. Afortunadament, el grau de la malaltia de 

l’empelt conta l’hoste és el més baix i, tot i que és crònica, ell diu que actualment pot 

portar una vida normal. 
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Fig. 14: Gràfica de la quantitat de trasplantaments de medul·la òssia realitzats a Catalunya, segons 
dades de l’OCATT  
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A partir d’aquesta gràfica podem afirmar que durant el segle XXI  no hi hagut una 

evolució destacable sinó que ha estat bastant uniforme. La mitjana de trasplantaments 

de medul·la òssia realitzats en aquesta última dècada ha estat de 449 trasplantaments per 

any, aproximadament.  

 

Així mateix, observem que el 2011 es van realitzar aproximadament 500 

trasplantaments32 de medul·la òssia en tot Catalunya, per tant, va ser l’any que es van 

realitzar més trasplantaments. Això ens fa pensar que a partir d’ara potser podria 

augmentar la quantitat de trasplantaments, però això no ho podem afirmar ja que tot 

depèn de la incidència de malalties que es puguin tractar amb un trasplantament de 

medul·la cada any.  

 

 

 

 

 
                                            
32 Per saber les dades exactes de les gràfiques d’aquest apartat es poden trobar al apartat 7 dels annexos. 
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Fig. 15: Gràfica del tipus de trasplantament de medul·la òssia utilitzat, segons dades de l’OCATT. 

4.2 Evolució del tipus de trasplantament de medul·la utilitzat 
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En aquesta gràfica no podem observar una evolució del tipus de trasplantament utilitzat 

segons els anys, ja que en tots els anys destaca més el trasplantament autogènic que no 

pas   l’al·logènic. No obstant, l’únic any que hem d’excloure d’aquesta observació és el 

2003 ja que, pràcticament, els dos tipus de trasplantament estaven igualats.  

Un altra aspecte destacable d’aquesta gràfica és que des del començament de la dècada 

fins l’any 2003 no hi havia una gran diferència entre els dos tipus de trasplantament, tot 

i que en destacava més el trasplantament autogènic. Però, en canvi a partir de l’any 

2003 podem observar com a mesura del pas dels anys els trasplantaments autogènics 

tendeixen a augmentar mentre que els al·logènics van disminuint considerablement. 

 

A partir d’opinions de professionals, hematòlegs, ens diuen que aquesta evolució pot ser 

deguda a què davant d’una malaltia el primer que s’intenta és utilitzar un trasplantament 

autogènic ja que és menys agressiu, les cèl·lules del donant són del mateix pacient, 

perquè hi ha menys probabilitats de possibles complicacions. Per tant, primer s’intentarà 

poder utilitzar l’autogènic no pas l’al·logènic. 
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4.3 Comparativa de l’ús del trasplantament de medul·la segons l’edat 
 

 
En aquesta gràfica de la comparativa de la utilització del trasplantament segons l’edat es 

pot apreciar, clarament, que en tots els anys hi ha un gran diferència entre els nens i els 

adults. Aquesta diferència és deguda principalment a què la franja d’edat d’adults és 

molt més àmplia (de 18 a 99 anys), mentre que la franja de nens és molt més petita (de 0 

a 18 anys). També es pot observar que durant tota aquesta dècada la quantitat de 

trasplantaments en nens es manté, mentre que en adults es poden observar petites 

diferències. 

 

Els professionals qüestionats sobre aquest tema ens diuen que aquest diferència entre 

adults i nens, a part de l’edat, també pot ser deguda a que una persona adulta té un grau  

més elevat de patir qualsevol malaltia hematològica, que no pas un nen. Tot i així, cal 

recordar que la leucèmia és càncer on el grau d’incidència és molt més elevat en nens 

que no en adults. No obstant, encara que la leucèmia sigui més incident en els nens, el 

volum de malalties hematològiques que poden contraure els adults és molt més gran que 

les que poden contraure els nens. Per tant, és lògic que en el gràfic hi observem que en 

aquesta dècada s’hagin fet més trasplantament de medul·la en adults i no en nens.  
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Fig. 16: Gràfica de l’ús del trasplantament de medul·la òssia segons l’edat, segons dades de l’OCATT. 



Trasplantament de medul·la òssia: Guia pràctica d’un procés complex- Novembre 2013 

 45

 
Fig. 17: Gràfica de l’ús del trasplantament de medul·la òssia segons l’edat i sexe entre 2000 i 2011, segons 
dades de l’OCATT. 

4.4 Comparativa de l’ús del trasplantament segons l’edat i el sexe 
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A partir d’aquesta gràfica podem veure quina és la franja d’edat més habitual en què es 

contrauen les malalties hematològiques, que necessiten un trasplantament de medul·la 

òssia per a la seva remissió total. Veiem que la franja d’edat més habitual en què és 

realitza el trasplantament de medul·la és la dels 55 als 64 anys amb gran diferència. Així 

mateix, veiem que en la franja de la mateixa edat quasi bé no s’observen diferències de 

quantitat de trasplantaments realitzats segons el sexe, masculí i femení. 

 

Els experts a partir d’aquesta gràfica ens expliquen que el motiu pel qual el risc de tenir 

un malaltia hematològica sigui més elevat en aquesta franja d’edat és desconeix, però si 

que sabem que en les persones d’aquesta edat la probabilitat que se li hagi destruït el 

funcionament de la medul·la és molt més elevat.  
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Fig. 18: Gràfica de la procedència de les cèl·lules mare en un trasplantament de medul·la òssia autogènic per 
nens, segons les dades de l’OCATT 

4.5 Procedència de les cèl·lules mare segons el tipus de trasplantaments de 
medul·la en nens 
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En aquesta gràfica podem observar que la manera més habitual de recol·lectar les 

cèl·lules mare, quan es tracta d’un trasplantament autogènic en nens, és l’afèresi33. El 

motiu pel qual s’utilitza més l’afèresi en aquests casos és perquè és un procés menys 

agressiu que les puncions medul·lars, que comporten l'ús d'anestèsia i de medicaments. 

No seria lògic que en el mateix malalt, que ja està prou dèbil per l’anomalia que pateix, 

se li practiquessin puncions medul·lars quan podem utilitzar l’afèresi, un procés menys 

agressiu pel malalt ja que és com un transfusió i del qual s’obtenen els mateixos 

resultats.  

 

Com podem veure en el gràfic, encara que en molt poca quantitat, a vegades cal recórrer 

a les puncions medul·lars. Això és degut a que per motius específics, com poden ser 

altres anomalies que pateix el malalt o, simplement, per algun tipus de criteri 

professional34, el metge, a vegades, decideix obtenir les cèl·lules de la medul·la òssia. 

 

                                            
33 Quan parlem d’afèresi ens referim a les cèl· lules recol· lectades de la sang perifèrica però farem 
referència a elles amb afèresi perquè és el procés que s’utilitza per obtenir-les. De la mateixa manera, que 
quan ens vulguem referir a la medul·la parlarem de puncions medul·lars. 
34 A l’apartat 2 dels annexos es poden trobar els factors que tenen en compte els professionals abans de 
sotmetre a un pacient al trasplantament de medul·la òssia. També s’hi pot trobar el conjunt de 
professionals que intervenen en el trasplantament de medul·la. 
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Procedència de les cèl·lules mare en un TDMO al·logènic emparentat 
per nens
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Com podem veure en el gràfic aquest cas és molt diferent a l’anterior, ja que a 

diferència de l'anterior, en aquest cas s’utilitzen molt més, i amb gran diferència, les 

puncions medul·lars.  

Aquesta diferència és deguda a que en un trasplantament al·logènic emparentat, és a dir, 

un trasplantament on el donant és un familiar que disposa de bona salut. Això fa que les 

puncions medul·lars per a ell no signifiquin un procés agressiu i, per tant, no hi hagi cap 

inconvenient per utilitzar aquest procés. Per altra banda, també és veritat que, encara 

que pel familiar les puncions no signifiquin cap inconvenient es podria utilitzar l’afèresi 

perquè tampoc no tenen cap inconvenient i sí l'avantatge de prescindir de  l’anestèsia.  

Sembla que el motiu pel qual s’utilitzin molt més les puncions medul·lars és perquè 

amb els nens necessitem un quantitat de cèl·lules mare molt més petita que no en els 

adults. Les puncions medul·lars ens permeten obtenir la quantitat exacte i necessària per 

el trasplantament, a diferència de l’afèresi que el que fa és obtenir molta més quantitat 

de cèl·lules mare de  les que necessitem.  

 

Un altre motiu que m'han assenyalat els experts és que en nens sempre s’ha pensat que 

en la medul·la les cèl·lules són més riques i per tant, per determinades malalties, 

podrien ser més afectives. No obstant, els professionals també ens diuen que això no 

s’ha demostrat i que a vegades el fet d’utilitzar un tècnica o una altra també ve donat per 

la tradició de cada hospital. 

 

Fig. 19: Gràfica de la procedència de les cèl·lules mare en un trasplantament de medul·la òssia al·logènic 
emparentat per nens, segons les dades de l’OCATT 
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Procedència de les cèl·lules mare en un TDMO al·logènic no emparentat 
per nens
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En aquest gràfic, a diferència dels altres dos, hi destaca molt més la procedència de 

cèl·lules mare del cordó umbilical. El motiu pel qual en aquests casos s’utilitza més el 

cordó umbilical és perquè estem parlant d’un trasplantament al·logènic no familiar, és a 

dir, el donant és una persona que no té relació amb el malalt.  

Això fa que aquest donant es vagi a buscar a les bases de dades dels registres de donants 

i el metge busqui un donant que sigui totalment compatible amb el seu pacient. Un cop 

aquí, el donant compatible, o els donants compatibles, amb el malalt poden haver donat 

les cèl·lules mare per afèresi, per punció medul· lar o per cordó umbilical. D’aquestes 

tres possibilitats serà més recorrent que les cèl·lules mare siguin del cordó umbilical ja 

que un nen no necessita un gran quantitat de cèl·lules i el cordó umbilical n’ofereix 

poques. En canvi, l’afèresi i les puncions es guardaran per un donant que sigui adult ja 

que no podrà utilitzar el cordó umbilical ja que un malalt adult necessitarà més quantitat 

de cèl·lules mare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 20: Gràfica de la procedència de les cèl·lules mare en un trasplantament de medul·la òssia al·logènic no 
emparentat per nens, segons les dades de l’OCATT 
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Fig. 21: Gràfica de la procedència de les cèl·lules mare en un trasplantament de medul·la òssia autogènic per 
adults, segons les dades de l’OCATT 

4.6 Procedència de les cèl·lules mare segons el tipus de trasplantament en adults 
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En aquest gràfic ja parlem de trasplantament de medul·la òssia en adults, per tant, 

veurem gran diferència amb els gràfics de quan parlaven d’un trasplantament de 

medul·la en nens. 

En el gràfic podem observar que en un trasplantament autogènic s’utilitza amb una gran 

diferència l’afèresi. Això és degut a què l’afèresi, com ja hem dit anteriorment, és un 

procés molt més còmode que les puncions ja que no és tan agressiu perquè és com una 

transfusió. Per tant, al igual que en els nens, en aquest cas no seria lògic utilitzar, en un 

pacient que ja està prou malalt i que ja ha patit prou tractaments agressius com la 

quimioteràpia, un altre procés agressiu podent fer-ho amb afèresi que és igual d’eficaç. 

 

Procedència de les cèl·lules mare en un TDMO al·logènic emparentat 
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0

20

40

60

80

100

120

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Any

P
e

rc
e

nt
a

tg
e

 d
e

 T
D

M
O

Medul·la Sang perifèrica
 

 Fig. 22: Gràfica de la procedència de les cèl·lules mare en un trasplantament de medul·la òssia al·logènic 
emparentat per adults, segons les dades de l’OCATT 
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Fig. 23: Gràfica de la procedència de les cèl·lules mare en un trasplantament de medul·la òssia al·logènic no 
emparentat per adults, segons les dades de l’OCATT 

En aquest gràfic, igual que l’altre, veiem que la utilització de l’afèresi per sobre de les 

puncions medul·lars és hegemònica. El motiu que en un trasplantament al·logènic 

emparentat s’utilitzi més l’afèresi que les puncions medul·lars és perquè en un pacient 

adult necessita molt més quantitat de cèl·lules que un nen. Per tant, a partir de l’afèresi 

podem obtenir moltes més quantitat que amb puncions. Per obtenir la mateixa quantitat 

que l’afèresi amb puncions s’haurien de fer vàries puncions, la qual cosa implicaria un 

procés menys còmode pel donant. Així mateix, és lògic que si pels dos processos 

obtenim la mateix eficàcia, utilitzarem el procés més còmode que en aquest cas és 

l’afèresi. 

Procedència de les cèl·lules mare en un TDMO al·logènic no emparentat 
per adults

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Any

P
er

ce
nt

at
ge

 d
e 

T
D

M
O

Medul·la

Sang perifèrica

Cordó umbilical

 

 

En aquest gràfic veiem representat el cas d’un trasplantament al·logènic no emparentat 

en adults, per tant, les cèl·lules del donant s’hauran buscat en el registre de donants. 

Aquest origen provoca que hi hagi més varietat en la procedència de les cèl·lules mare. 

Tot i així, cal destacar la procedència d’aquestes en la sang perifèrica, per tant, la 

utilització de l’afèresi. Al llarg del anys podem veure com les puncions medul·lars s’han 

substituït per un procés més nou i més còmode que és l’afèresi.  

 
També es pot observar que després de l’afèresi hi destaca la utilització de les cèl·lules 

del cordó umbilical. Això és degut a que ens últims anys els metges recomanen a les 

mares que han tingut un part que donin el cordó umbilical del seu fill en un banc. Per 

tant, és molt raonable que si parlem d’un donant adult les cèl·lules siguin de la sang 

perifèrica pel que hem explicat abans, i l’altra possibilitat és que siguin de cordó 

umbilical. Tot i així, el cordó umbilical no s’utilitza tant en els adults perquè, com ja 

hem explicat anteriorment, moltes vegades no hi ha suficient cèl·lules que les que 

necessita el malalt ja que la quantitat de cèl·lules mare està relacionada amb el pes del 

malalt. 
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1 CONCLUSIONS 
 

1.1 Resum del treball  
 

En aquest treball he intentat elaborar una guia del trasplantament de medul·la, amb la 

intenció d’ajudar al lector entendre quins procediment es segueix per dur a terme un 

trasplantament de medul·la òssia i quins són els aspectes més comuns que poden 

aparèixer durant tot el procés. En el treball també s’hi pot trobar la història sintetitzada 

de com s’originen els trasplantaments de medul· la òssia, juntament amb el conceptes 

més bàsics per poder entendre aquest trasplantament.  

 

Per altra banda, en el treball el lector també hi pot trobar una entrevista a un 

professional i una altra a una pacient on expliquen les seves visions sobre tot el que 

implica realitzar un trasplantament de medul·la. Així mateix també s’hi pot llegir la 

història d’un pacient on es veu representat tot el procés en què es va veure implicat quan 

els metges van decidir fer-li un trasplantament de medul·la òssia. I finalment,  a través 

d’un recull d'estadístiques realitzades a Catalunya en la última dècada, el lector hi pot 

observar l'evolució dels àmbits i dels factors que es veuen implicats en el trasplantament 

de medul·la òssia.  

 

1.2 Respostes a les hipòtesis plantejades 
 

Després d’investigar i recercar sobre tot el procés i els factors implicats en el 

trasplantament de la medul·la òssia s’ha pogut arribar a les següents conclusions a partir 

de les hipòtesis plantejades. 

 

Pel que fa la primera hipòtesi, he pogut veure com en el trasplantament de medul·la 

òssia intervenen molts factors mèdics, com la decisió de quin és el tipus de 

trasplantament de medul·la més adequat segons la  situació i la malaltia que té el 

pacient. També he pogut veure que un altre factor mèdic molt important és la decisió 

sobre d’on extrauran les cèl·lules mare que es vol injectar al pacient, i a partir d’aquí 

quina és la tècnica més òptima per extreure-les. Degut a aquestes decisions tan 

imprescindibles i juntament amb la immensitat de proves prèvies i posteriors a la 

realització del trasplantament, i  a les possibles complicacions que hi poden sorgir, com 
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la malaltia de l’empelt contra l’hoste, podem determinar que el trasplantament de 

medul·la implica un procediment amb afectes i reaccions determinades. Per tant, es pot 

afirmar que és un trasplantament complex i de llarga durada, tal i com em plantejava a 

la primera hipòtesi. 

 

Pel que fa a la segona hipòtesi, podem observar que no s’ha complert ben bé, ja que a 

partir de les entrevistes fetes als professionals podem veure que sí que el consideren un 

trasplantament bastant innovador però que, actualment, és un tècnica molt utilitzada. Per 

tant, és complicat definir-lo com innovador ja que si fos tant innovador la tècnica no 

seria tant utilitzada com és actualment. A més, el professionals no creuen que s’hagi 

d’investigar molt per millorar-ne l’eficàcia ja que, avui dia, ja els consideren molt 

eficaços (sobretot si parlem d’un trasplantament autòleg). Aquests professionals només 

opinen que s’hauria d’investigar o aprofundir més a la prevenció de les possibles 

complicacions i el que volen aconseguir és una tècnica que els permeti trobar un donant 

amb més facilitat.  

 

En canvi pel que fa a l’opinió dels pacients podem veure com la nostra hipòtesi es 

compleix ja que ells el caracteritzen com un procés llarg, però no només pel 

trasplantament sinó perquè el trasplantament implica una preparació i una recuperació 

lligada amb moltes proves i amb un ritme bastant lent degut a tots els factors que hi 

estan implicats. Per exemple: els pacients ens expliquen que per ells s’inicia tot aquest 

procediment en el moment que tenen la malaltia i se’ls comunica que més endavant 

s’hauran de sotmetre a un trasplantament i no s’acaba fins al final del tractament degut a 

les complicacions i els afectes secundaris que els produeix el trasplantament.   

 

Per tant, la segona hipòtesi és compleix si ens referim al que pensen els pacients. Però 

en canvi no es compleix amb l’opinió que tenen els professionals.  

 

Finalment, pel que fa a la tercera hipòtesi, a partir de l'anàlisi dels resultats estadístics 

obtinguts es pot determinar que no hi hagut una evolució destacable en els diferents 

àmbits del trasplantament de medul·la òssia  a Catalunya. És a dir, en la última dècada 

no s’hi pot observar una evolució significativa en la quantitat de trasplantaments 

realitzats, ni es pot observar una diferència en la tècnica utilitzada per la recol·lecta de 

les cèl·lules mare. De la mateixa manera que tampoc presenta una gran evolució els 

altres factors que es veuen representats a les gràfiques realitzades.  
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Per tant, podem afirmar que la tercera hipòtesi no s’ha complert ja que veiem que aquest 

tipus de trasplantament no té una evolució diferenciada en els diferents aspectes que es 

veuen implicats en períodes de deu anys.  

 

1.3 Balanç dels objectius  
 

Sobre el primer objectiu que em vaig plantejar, puc afirmar que l’he pogut aconseguir ja 

que a partir d’aquest treball he pogut veure tot els factors i tots els àmbits que es veuen 

implicats en el procés que comporta el trasplantament de medul·la òssia. Per tant, penso 

que he pogut aconseguir que el meu treball esdevingués una guia bàsica a l’abast de tota 

persona per entendre, realment, que és el trasplantament de medul·la i què implica 

sotmetre a un pacient aquest tipus de trasplantament.  

 

Pel que fa el segon objectiu, també l’he pogut portar a terme ja que he pogut conèixer 

què pensen del trasplantament de medul·la òssia els professionals i he pogut aclarir 

diferents temes on avui dia la informació no està molt clara com poden ser: els 

trasplantaments haploidèntics, el motiu de la quantitat de hospitals que realitzen aquest 

trasplantament i també el motiu pel qual hi ha pacients que recauen. En canvi, en 

l’àmbit de l’opinió dels pacient he de dir que he pogut arribar saber com viuen ells 

aquest tipus de procés i també he pogut aprofundir més en el procés i en els factors que 

realment intervenen. Però, en canvi en  l’estudi del cas m’hagués agradat aconseguir les 

diferents proves que es realitzen per poder comentar-les però ha estat impossible perquè 

formen part de l’equip mèdic de l’hospital i són tant inaccessibles que, fins i tot, el 

pacient no en posseeix cap còpia.  

 

I finalment, el tercer objectiu també ha estat al meu abast ja que gràcies a la facilitació 

de les dades per part de l’Organització Catalana  de Trasplantaments he pogut realitzar 

unes gràfiques a partir de les quals he pogut comentar l’evolució d’aquests 

trasplantaments en diferents àmbits i he pogut explicar els possibles motius pels quals 

s’hi observa una evolució determinada.  

 

1.4 Valoració personal  
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La part que m’ha resultat més senzilla ha estat l’estructuració i els temes que hi volia 

tractar ja que tenia clar que volia parlar del procés i dels factors implicats i més 

imprescindibles, per tant, volia aconseguir una guia pràctica per tots els lectors.  

 

En la part teòrica la principal dificultat ha estat entendre alguns conceptes que no 

estaven a l’abast del meu coneixement. De la mateixa manera que el vocabulari i el 

registre científic en què estaven escrits la majoria de llibres ha suposat una dificultat a 

l’hora de redactar el treball amb un registre menys elevat per tal de facilitar la lectura en 

el lector i amb l’objectiu que pogués entendre el trasplantament de medul·la d’una 

manera més senzilla i amb els aspectes més importants. 

 

Pel que fa la part pràctica, puc dir que ha estat molt més dificultosa que la teòrica ja que 

en un primer moment no coneixia a ningú vinculat en aquest tema, per tant, em va 

costar bastant trobar pacients que em volguessin explicar les seves vivències. També em  

va costar bastant aconseguir les dades dels trasplantament a Catalunya, de la mateixa 

manera que em va costar aplicar tots els conceptes teòrics a les gràfiques, és a dir, em va 

costar trobar el motiu de l’evolució que s’hi veia representada a la gràfica. Tanmateix 

quan em vaig posar en contacte amb diferents professionals per sol·licitar una 

entrevista, també em costar adaptar-me al  registre que utilitzaven quan m’explicaven 

les seves opinions sobre els trasplantaments de medul·la ja que a vegades feien 

referència a aspectes biològics que no coneixia.  En canvi, quan vaig haver de redactar 

les entrevistes als pacients tot va ser molt més senzill sobretot gràcies a la paciència que 

havien tingut amb mi les persones entrevistades i que em va permetre entendre molt bé 

les seves opinions, les seves sensacions i les seves emocions.  
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1 DONANT DE MEDUL·LA 
 

1.1 Requisits per ser donant 

 
El factor principal per poder ser donant de medul·la òssia és que has de tenir bona salut, per 

tant, el que faran molts centres és comprovar el teu historial mèdic i si és necessari fer unes 

anàlisis de sang per assegurar la validesa de la donació de les cèl·lules mare. Per exemple; si 

una persona pesa menys que el que hauria de pesar per l’edat que té ja no podria ser donant de 

medul·la perquè representa que no té una salut impecable. Aquest és un dels motius que fa 

que hi hagi una escassa donació ja que molts donants no compleixen el que demanen perquè 

la majoria sempre tenen un factor, un anomalia lleu, una al·lèrgia que fa que per aquest tipus 

de trasplantament no puguem parlar de bona salut. 

 

Un altre factor també important és que per ser donant has de tenir entre 18 i 55 anys. No pots 

donar cèl·lules mare si ets menor perquè hi ha una llei de protecció del menor que considera 

que si ets menor d’edat no tens la capacitat de decidir qüestions d’aquest tipus. No obstant, si 

el malalt és un germà o un familiar proper si que podria ser donant. Per altra banda, tampoc es 

pot donar sang si ets major de 55 anys perquè consideren que a partir d’aquesta edat no es 

gaudeix de molt bona salut i seria un desavantatge pel receptor i pel donant ja que, tot i que no 

hi hagi cap risc pel donant, a partir d’aquesta edat es considera que no hi ha la necessitat de 

fer una extracció de cèl·lules mare, ja sigui per afèresi o per puncions. 

 

A part d’aquests factors, que són de caràcter mèdic, el donant ha de facilitar les seves dades 

personals, ha de permetre que li extreguin una mostra de sang per estudiar la compatibilitat i 

ha de permetre que li guardin una mostra de sang per si més endavant es necessita ampliar 

l’estudi. A més, també ha de saber que si vol ser donant les dades de compatibilitat figuraran 

en un registre anònim a l’abast mundial perquè pugui servir d’ajuda a algun pacient que tingui 

la sort de tenir la medul·la compatible amb la del donant. 
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2 EQUIP MÈDIC 
 

 

2.1 L’equip de trasplantament de medul·la òssia 

 

L’equip mèdic que apareix durant tot el procés d’un trasplantament de medul·la òssia és molt 

ampli ja que estem parlant d’un procés d’una gran complexitat i on hi apareixen molts factors 

imprescindibles. La durada d’aquest procés, la complexitat i la duresa d’aquest fa que 

requereixi molts especialistes per dur-lo a terme satisfactòriament. Els principals equips que 

intervenen són: 

• Metges: metges especialitzats en oncologia, hematologia, immunologia i 

trasplantaments de medul·la òssia. 

• Infermer o Infermera coordinadora del trasplantament: és la infermera que 

organitza tots els aspectes de les cures que se li proporcionaran al pacient i 

coordinarà les proves que se li han de realitzar i els cuidats del seguiment. 

• Treballadors socials: professionals que ajudaran a la família a enfrontar-se a 

moltes situacions que poden sorgir, com per exemple: l’allotjament, el transport, 

finançament i assumptes legals.  

•  Nutricionistes: són els professionals que ajudaran a satisfer les necessitats 

nutritives del pacient abans i després del trasplantament. 

• Fisioterapeutes. professionals que ajudaran al pacient a ser més fort i independent 

respecte els seus moviments i la resistència després del trasplantament. 

Aquests són els principals equips que ajudaran al pacient durant tot el procés. Però també hi 

ha altres membres de l’equip que avaluaran al malalt abans del trasplantament i li 

proporcionaran un seguiment, com per exemple: terapeutes respiratoris, tècnic de laboratori, 

especialista en malalties infeccions, dermatòlegs i, sobretot, psicòlegs. 

 

2.2 Quins factors tenen en compte l’equip mèdic per realitzar un trasplantament? 

 

L’equip mèdic per decidir si és necessari realitzar un trasplantament o si serà eficaç per la 

remissió total de la malaltia realitzen una avaluació exhaustiva. La decisió de sotmetre a un 

malalt a un trasplantament de medul·la òssia es basa en molts factors, com per exemple: 

• L’edat del pacient, l’estat general de salut i els seus antecedents mèdics. 

• La gravetat de la malaltia.  

• La disponibilitat d’un donant. 
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• La tolerància del pacient a determinants medicaments, procediment o teràpies. 

• Les expectatives dels metges per l’evolució de la malaltia. 

• Les expectatives per la trajectòria del trasplantament.  

• L’opinió o preferència del metge.  
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3 PROVES MÈDIQUES 
 
 
3.1 Proves per determinar la validesa del trasplantament de medul·la 

 

Per determinar si un trasplantament de medul·la òssia serà afectiu per la remissió total de la 

malaltia es realitzen diferents proves. A vegades, a les proves, apareixen uns resultats amb un 

caràcter positiu de cara la realització del trasplantament però a vegades no resulta suficient 

perquè el trasplantament produeixi la remissió total. 

 

El primer que es fa per determinar la validesa del trasplantament de medul·la és fer una 

avaluació de la malaltia del pacient per comprovar que està en un bon estat, per tal d’evitar 

possibles complicacions o, fins i tot, per evitar el rebuig del trasplantament. Per tant per fer 

aquesta avaluació les proves que es solen utilitzar són: 

 

- Un aspirat de moll d’os 

- Biopsia de moll d’os 

- TAC1 

 

 

 

 

A continuació, si les proves anteriors tenen resultats positius2 es continuaran realitzant proves 

per assegurar que el trasplantament sigui efectiu, però si amb els resultat anteriors el metge 

considera que no són suficientment positius per córrer el risc de realitzar el trasplantament de 

medul·la òssia no es continuaran fent les proves. No obstant, la majoria de professionals 

decideixen fer totes les proves per poder prendre una decisió amb críteri . Per tant, el que es 

faria després de l'avaluació de la malaltia és determinar la funció cardíaca per comprovar que 

és correcte. Per determinar aquesta funció les proves serien: 

                                            
1 Es farà un TAC segons la malaltia que pateixi el pacient. No obstant, normalment gairebé sempre es realitza 
per evitar qualsevol complicació i assegurar el diagnòstic.  
2 No determinaré el que es considera resultats positius perquè entraria en un món massa ampli i confús pel tipus 
de treball acadèmic realitzat, ja que per decidir que  es considera uns resultats positius el metges tenen en compte 
molts factors i conceptes que no estan a l’abast d’un nivell de batxillerat. No obstant, en el llibre: «Donación y 
trasplante en cuidados intensivos» de F.Alvarado es pot trobar l’explicació dels factors i conceptes que tenen en 
compte els professionals per parlar de resultats positius.  

Fig. 1: Una prova realitzada, un TAC. 
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-Ecocardiografia  

-Electrocardiograma 

 

Un cop realitzades aquestes proves, es farien proves funcionals respiratòries per veure que 

siguin normals.  

 

I finalment, el metge, decidiria fer unes serologies víriques per descartar presència d’hepatitis 

o VIH ja que si continguessin aquestes patologies molt difícilment és faria el trasplantament 

perquè quasi segur tindria unes complicacions insuperables. No obstant, tota decisió davant 

d’una situació com aquesta la té l’equip mèdic de l’hospital. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fig. 2: una prova realitzada, un Electrocardiograma. 
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4 HOSPITALS DE CATALUNYA 
 

 

4.1 Hospitals autoritzats per realitzar un trasplantament de medul·la òssia 

 

Els centres autoritzats a Catalunya per fer només trasplantaments de progenitors autogènics, 

és a dir, amb cèl·lules procedents del mateix malalt són:  

·        Hospital Sant Joan de Déu. 

·        Hospital Mútua de Terrassa. 

·        Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona. 

·        Hospital Universitari Arnau de Vilanova. 

·        ICO Hospital Josep Trueta. 

  

Els centres autoritzats a Catalunya per realitzar trasplantaments autogènics, al·logènics 

familiars, és a dir, emparentats, i no familiars no emparentats o procedents de la sang del 

cordó umbilical són: 

·        Hospital Clínic de Barcelona. 

·        Hospital Santa Creu i Sant Pau. 

·        Hospital Vall d’Hebron d’Adults i Maternoinfantil. 

·        ICO Hospital Germans Trias i Pujol. 

·        ICO Hospital Duran i Lleida. 
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5 ENTREVISTA A UN PROFESSIONAL 
 
 

«La donació de cèl·lules mare no perjudica a la 
salut del donant» 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

La doctora Gabriela Corbalan, especialitzada en hematologia pediàtrica, treballa a 

l’hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. A partir de la seva experiència en trasplantaments 

de medul·la òssia ens dóna la seva opinió i el seu punt de vist a diferents preguntes sobre el 

trasplantament de medul·la.  

 

Considera el trasplantament de medul·la òssia diferent a altres tipus de trasplantament? 

Per què? 

El trasplantament de medul·la òssia el puc considerar diferent a altres tipus de trasplantaments 

en l’aspecte que la realització d’aquest és bastant senzilla, tant pel receptor com pel donant. 

La senzillesa de l’execució ve donada a què és un tractament per pacients que tenen un 

problema amb les cèl·lules mare i no amb un òrgan, com pot ser el trasplantament de ronyó.  

 

Moltes fonts d’informació qualifiquen el trasplantament de medul·la òssia com un 

mètode d’execució senzilla però en canvi el processos d’abans i després de la injecció 

bastant complicats. Penses el mateix? Per què? 

Com he dit abans, la injecció de les cèl·lules mare és una tècnica senzilla pel fet que és com si 

et donessin sang. Però, en canvi durant la injecció pot presentar complicacions menors com 

Fig. 3: La Dra. Corbalan. 
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per exemple: hipertèrmia3, hipotensió o hipertensió arterial, motiu pel qual es prenen mesures 

abans. Algunes d’aquestes mesures són: la realització de proves mediques amb la finalitat de 

controlar estrictament al pacient durant la injecció de cèl·lules mare i després d’aquest 

injecció.  S’ha de dir que l’equip mèdic durant la injecció controla estrictament la tensió 

arterial, la freqüència cardíaca i respiratòria i la temperatura. 

 

Quin creus que és el millor tipus de trasplantament de medul·la? Per què? 

El tipus de trasplantament de medul·la que es decideixi realitzar haurà d’ajustar-se a les 

característiques de cada pacient i al tipus de malaltia que pateixi. En el cas del trasplantament 

al·logènic es realitzarà sempre que es trobi un donant compatible que és el més complicat, 

però en canvi un cop es troba hi ha menys possibilitat que recaigui perquè les cèl·lules 

procedeixen d’una persona que no ha patit cap malaltia hematològica. Per altra banda, el 

trasplantament autòleg el procediment és més senzill perquè les cèl·lules mare procedeixen 

del mateix pacient, això fa que també suposi un gran risc de recaigudes. No obstant, el tipus 

de trasplantament utilitzat té a veure amb el grau d’agudesa que té la malaltia, l’al·logènic té 

més possibilitats de curar una malaltia més aguda que no l’autòleg ja que en l’al·logènic les 

cèl·lules procedeixen d’un donant. Tot i així, per decidir, intervenen també molts conceptes 

mèdics que es discuteixen en una reunió del departament mèdic.  

 

 

Es diu que és bastant complicat trobar un donant i un receptor compatibles. Podria  

explica per què és tant complicat? 

És complicat perquè hi ha molts graus de compatibilitat entre el donant i el receptor. La 

compatibilitat s’estudia a través del anàlisis d’una proteïna de la superfície dels leucòcits que 

es denomina: Antígen Leucocitari Humà (HLA). Aquest estudi permet identificar la 

compatibilitat, major números d’antígens iguals, entre el donant i el receptor. 

Totes les persones heretem la meitat dels antígens dels nostra mare i del nostre pare. Per això 

la possibilitat de trobar un donant al·logènic idèntic o compatible és major entre germans o 

familiars directes.   

 

M’he informat que hi ha uns tipus de trasplantament anomenat haploidèntic que només 

es necessita un 50% de compatibilitat. Em podria explicar realment quin avantatge 

contenen? 

                                            
3 És el que anomenem cop de calor de manera col· loquial.  
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El trasplantament haploidèntic es denomina el trasplantament de donants parcialment 

compatibles genèticament, és per això que la compatibilitat és d’un 50%.  

Els pares dels pacients constitueixen aquest grup. L’aventatge principal és que desapareix el 

problema de trobar un donant compatible al 100% ja que amb un de la família és suficient. 

Tot i així, amb aquest tipus hi ha més possibilitats que augmentin les complicacions post-

trasplant. 

 

Quin és el motiu que havent fet un trasplantament on hi ha compatibilitat entre el 

donant i el receptor pugui tornar a recaure? 

Les recaigudes de les malalties hematològiques i tumorals poden produir-se per múltiples 

factors, com per exemple: el tipus de malaltia, l’estat d’aquesta en el moment del 

trasplantament i el tipus de trasplantament que s’hagi realitzat. Generalment, les recaigudes es 

produeixen durant els dos primer anys de post-trasplant. Són excepcions les recaigudes 

després de cinc anys del trasplantament.  

 

Normalment, el trasplantament de medul·la provoca complicacions o afectes secundaris 

a llarga durada? 

Sí, les principals són la malaltia d’empelt contra l’hoste crònica, infeccions, esterilitat , 

cataractes, trastorns hormonals; com per exemple dèficit de l’hormona del creixement. 

 

Com és que considerant que aquest tipus de trasplantament sigui un tractament molt 

eficaç en malalties greus hi hagin només 14 hospitals a tota Catalunya ? 

Això té a veure amb la política sanitària. El trasplantament de medul·la òssia és un 

procediment que requereix una infraestructura molt avançada i molts costos i un equip  de 

professionals amb un nivell de formació molt especialitzat. A més, s’ha de tenir en compte 

que la incidència de la patologia tumoral i hematològica, només representen un mínim 

percentatge en l’àmbit sanitari. Aquest motius fan que la política sanitària  no pugui autoritzar 

tots els hospitals per portar a terme aquest trasplantament.  

 

Com és que d’aquests 14 hospitals no tots puguin dur a terme tots els tipus de   

trasplantaments de medul·la òssia? 

Això és el que he explicat anteriorment, la sanitat pública està dividida en nivell d’atenció i 

complexitat. Per tant, els equipaments i tècniques s’adapten a cada nivell d’atenció 

hospitalària.  
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Hi ha dues maneres de recol·lectar les cèl·lules mare a través d’afèresi o de puncions 

medul·lars? Hi algun motiu pel qual es decideixi fer d’una manera o altre? 

Això el metge o l’especialitza ho decideix segons els seus criteris i al sistema de l’hospital. 

Majoritàriament, quan es tracta de fer un trasplantament autòleg la majoria de professionals 

utilitzem l’afèresi perquè no cal anestèsia i així podem evitar al pacient un medicament i unes 

molèsties. En canvi quan es tracta d’al·logènic, és fa el que el metge considera més adequat 

en aquell cas. També si parlem de malalties molt poc habituals es sol utilitzar la medul·la 

òssia perquè al ser un sistema més antic dóna certa seguretat per evitar complicacions.  

 

Per què no es poden injectar les cèl·lules mare a través de puncions? 

Principalment, perquè no hi ha cap estudi que ens verifiqui que sigui millor i així estalviem 

anestèsia i molèsties al pacient. Les cèl·lules mare tenen la capacitat de què un cop alliberades 

saber trobar la superfície corporal de la medul·la òssia i allà proliferar i donar origen a noves 

cèl·lules de la sang.  

 

Hi ha alguna complicació pel donant de medul· la òssia? 

Si la donació és per afèresi no hi ha complicació, però si és per punció medul·lar pot provocar 

dolor en la zona de la punció i mal estar per l’anestèsia. No obstant, no perjudica a la salut del 

donant.  

 

Per què es realitzen més trasplantament de medul·la a pacients adults i no pas a nens? 

Actualment, el trasplantament de medul·la és un tractament cada vegada més utilitzat en 

pacients d'edat pediàtrica, però hi ha indicacions pel trasplantament que es troben 

protocol·litzades segons la patologia del nen i l’evolució de cada malaltia. En pediatria hi ha 

alguns tipus de leucèmies que no requereixen trasplantament de medul·la perquè presenten 

molts alts percentatges de curació, només amb tractament farmacològic. Per exemple la 

Leucèmia limfoblàstica aguda presenta actualment en pediatria un 75-80%  de curació, només 

amb tractament quimioteràpic. La realització del trasplantament de medul·la es realitza 

segons el tipus de leucèmia o tumor del pacient, la resposta al tractament quimioteràpic, les 

recaigudes de la malaltia, i del grau de la mateixa malaltia (en un mateix tipus de leucèmia hi 

ha diferents graus de risc de no respondre correctament al tractament). 
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6 ENTREVISTA A UN  PACIENT 

 

«Viatjarem a Alemanya a realitzar un tractament 

que es presenta com una alternativa a la 

quimioteràpia » 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Joana Payeras en aquesta entrevista ens explica tot el que ha suposat el procediment de 

trasplantament de medul·la òssia i el que està suposant per ella i el seu pare, qui és el que 

actualment està lluitant, per segona vegada, combatre la malaltia i finalment poder dir que el 

trasplantament de medul·la ha estat un èxit.  

 

 

Quins símptomes tenia abans que li diagnostiquessin la malaltia? 

Petites infeccions que li provocaven, per exemple, mal d'orella, però sobretot febre molt alta i 

molt de cansament. 

 

Li van diagnosticar alguna malaltia abans que li diagnostiquessin la que realment tenia? 

El diagnòstic va ser molt complicat els metges ens varen dir que, en aquest sentit, havia estat 

un cas estrany. Abans de confirmar-nos que era Leucèmia ens van parlar d'altres malalties  

com la tuberculosi o la  mielofibrosis. 

 

Fig. 3: El pare de la Joana Payeras. 
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 Quines proves li van realitzar per diagnosticar-li la malaltia? 

Li varen realitzar moltes proves abans del diagnòstic, sobretot analítiques i cultius, aquests 

darrers per detectar algun possible bacteri o virus, causant de qualsevol malaltia infecciosa. 

Però la prova definitiva va ser la punció de medul·lar que li varen realitzar a mesura que 

anaven descartant altres malalties. I finalment, la leucèmia es mostrava com una possible 

causa dels símptomes. 

 

Li van dir des del començament de la malaltia que necessitaria un trasplantament o li 

van comunicar un cop va superar el tractament, com la quimioteràpia? 

Ens ho van dir des del  començament perquè es tracta  d'una leucèmia aguda i els altres 

tractaments no són suficients per controlar la malaltia. En canvi, si es tracta d’una leucèmia 

crònica, que es diferencia de l´aguda pel fet de què és reprodueix més lentament, no sempre és 

necessari un trasplantament. 

 

Quin tractament li van administrar per la remissió de la malaltia? 

El tractament ve ser el següent: una sessió de quimioteràpia de uns cinc dies  i 

aproximadament una estància de un mes a l’hospital amb el que s’aconseguí la remissió de la 

malaltia. Després, una altre sessió de quimioteràpia  per assegurar-se de que no quedaven 

cèl·lules malignes i després la quimioteràpia que et prepara pel trasplantament de medul·la. 

 

Com definiria el procés del trasplantament des de que va començar fins a la recuperació 

del trasplantament? 

Molt dur i molt llarg. I per desgracia  en el nostre cas no ens havíem recuperat i ja hem tingut 

una recaiguda, el que suposa la necessitat de tornar a començar.  

 

7. Per vostè quin va ser el moment o el factor més dur d’un trasplantament de medul·la? 

El moment de després del trasplantament perquè va sortir de l´hospital molt cansat, es sentia 

molt dèbil ja que la medul·la necessita temps per recuperar-se per funcionar amb normalitat. 

És per això que tenia molt poques defenses i  moltes complicacions perquè qualsevol infecció 

podia tenir conseqüències molt greus i, fins i tot, un constipat, podia ser fatal pel meu pare. 

 

Quin tipus de trasplantament de medul·la li van realitzar? Per què? 

Autotrasplantament, perquè els metges consideraren que les cèl·lules de la pròpia medul·la 

servien, ja que no hi havien moltes cèl·lules malignes. I així, ens evitàvem  
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complicacions que es donen als trasplantament de medul·la d’un donant, com és la malaltia 

d’empelt contra l’hoste, que es el rebuig per part de les cèl·lules del receptor de les cèl·lules 

del donant. 

 

Abans de dur a terme el trasplantament li van fer algun tipus de prova relacionada amb 

el trasplantament? 

Sí, per cercar un donant compatible, per exemple, li varen fer proves a la meva germana que 

no va resultar compatible. 

 

Com podria definir el procés de preparació pel trasplantament de medul·la, és a dir, el 

considera un procés normal com qualsevol altre operació o un procés dur per una sèrie 

de factors? 

 És molt dur perquè li donaven moltes sessions de quimioteràpia per intentar assegurar-se de 

que no queden cèl·lules malignes al seu organisme, i la quimioteràpia danya totes les cèl·lules 

i  tots els òrgans i el va deixa molt dèbil. 

 

Es diu que el procés de recuperació després del trasplantament és bastant complicat i 

molt esgotador ja que poden sorgir complicacions o afectes secundaris.  Pensa el mateix? 

Sí, de fet, tal com he dit abans el moment més dur del procés ha estat després del 

trasplantament i a més, a la  primera prova de control que consisteix principalment en una 

punció de medul·lar, ens hem assabentat de que existia una recaiguda. 

 

Ha tingut algun afecte secundari o complicació després del trasplantament de medul·la? 

Principalment l’esgotament i la falta d'energia i de força, que s´ha de dir que no només és a 

causa del trasplantament sinó també de la quimioteràpia i de les llargues estades a l'hospital. 

Les habitacions per aquests tipus de pacients son habitacions  aïllades on tens les visites 

restringides, on només es pot entrar d'un en un, i els familiars han d'entrar vestits com a 

cirurgians (amb bata, guants, mascareta etc.) per tal de que no es contagi al pacient qualsevol 

constipat, etc. 

 

Vostè sap quin és el motiu pel qual no va haver-hi remissió total de la malaltia, és a dir, 

per què va tornar a recaure? 

Sí,  la remissió en un principi es va aconseguir. Però l’autotrasplantament te avantatges però 

també desavantatges. Pot passar que, tot i haver aconseguit la remissió, quedin algunes 

cèl·lules malignes amagades a les que la quimioteràpia no hi pot arribar i que després es 
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reprodueixen i causin la recaiguda.  En canvi, si el trasplantament és d'una altra persona pot 

passar que les cèl·lules del donant ataquin les cèl· lules malignes que hagin pogut sobreviure a 

la quimioteràpia i evitin, així, la recaiguda. 

 

Un cop va tornar a recaure va haver de dur a terme una altre vegada el mateix procés? 

Sí, ara ha rebut una sessió de quimioteràpia de 5 dies amb una estada de més de dos mesos a 

l´hospital per intentar remetre la malaltia, però per desgracia no ha funcionat. Per això ara 

estem mirant si podem viatjar a Alemanya a realitzar un tractament que es presenta com una 

alternativa a la quimioteràpia perquè no és tan invasiu ni agressiu. És un tractament genètic 

que consisteix en intentar reforçar les cèl·lules sanes del pacient, perquè aquestes puguin 

lluitar contra les cèl·lules malignes i en definitiva contra la malaltia. Amb aquest tractament 

intentarem aconseguir la remissió de la malaltia i després valorarem si es necessari un 

trasplantament. Així intentaran assegurar els  

resultats finals i evitar recaigudes, però no està demostrat que sigui necessari ni recomanable 

en tots els casos. 

 

Li tornaran a fer el mateix tipus de trasplantament? Per què? 

No aquest cop hem parlat de trasplantament de donant no emparentat, però sinó 

aconseguíssim aquest donant compatible es podria valorar fer un trasplantament haploidèntic 

de cèl·lules de la seva germana que a pesar de no ser compatible servirien per aquest nou tipus 

de trasplantament.  

 

Quin ha estat el pitjor moment durant aquest procediment tan llarg? 

Tot i que sembli una mica estrany tots solem coincidir en què el pitjor va ser abans del 

diagnòstic, perquè no sabíem que tenia. Varem pensar tantes coses diferents, ens varen passar 

pel cap tantes malalties. Per exemple: ens varen parlar de mielofibrosis una malaltia crònica 

que sol tenir una supervivència de 5 anys. Va ser tan dura la incertesa, que la paraula 

“leucèmia” terrible, però almenys “relativament coneguda” i “curable”, desgraciadament no 

tots els casos però si en alguns, ens va semblar un enemic amb el que almenys teníem la 

oportunitat de lluitar, de intentar-ho. 
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7 DADES DE LES ESTADÍSTIQUES A CATALUNYA 
  
 
 

7.1 Evolució del trasplantament de medul·la òssia a Catalunya 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7.2 Evolució del tipus de trasplantament de medul·la utilitzat 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Anys Quantitat de TDMO 
2000 459 
2001 443 
2002 386 
2003 370 
2004 394 
2005 370 
2006 397 
2007 429 
2008 377 
2009 388 
2010 428 
2011 497 

  

Anys Autogènic Al· logènic 
2000 291 206 
2001 263 165 
2002 212 175 
2003 190 186 
2004 247 183 
2005 215 182 
2006 240 130 
2007 239 155 
2008 242 128 
2009 254 132 
2010 290 153 
2011 328 131 
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7.3 Nombre de trasplantament de medul·la segons l’edat 

 

Anys Nens (0-18) 
Adults (19-
100) 

2000 70 291 
2001 69 370 
2002 71 315 
2003 68 305 
2004 66 340 
2005 66 313 
2006 68 338 
2007 87 342 
2008 51 326 
2009 52 336 
2010 60 368 
2011 61 436 

 

7.4 Percentatge de població que ha rebut un trasplantament de medul·la 

 

Edat 
Sex. 
Masculí (%) 

Sex. 
Femení (%) 

0 a 1 2 1 
2 a 4 4 3 
5 a 9 3 3,5 
10 a 17 4 2 
18 a 24 4,6 4,6 
25 a 34 9,25 11 
35 a 44 12 9 
45 a 54 18 19,65 
55 a 64 29 31,5 
65 a 100 13 14 

 
 
7.5 Percentatge de la procedència de les cèl·lules mare en un TDMO autogènic per nens 

 

Any 
Medul·la 
(%) 

Sang 
perifèrica  
(%) 

Cordó 
umbilical (%) 

2000 4 96 0 
2001 10 90 0 
2002 18 82 0 
2003 20 80 0 
2004 10 77 13 
2005 4 96 0 
2006 6 94 0 
2007 3 97 0 
2008 18 82 0 
2009 5 95 0 
2010 0 100 0 
2011 0 100 0 
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7.6 Percentatge de la procedència de les cèl·lules mare en un TDMO al· logènic 

emparentat per nens 

 

Any 
Medul·la 
(%) 

Sang 
perifèrica(%) 

Cordó 
umbilical(%) 

2000 81 12 7 
2001 78 21 1 
2002 76 20 4 
2003 79 21 0 
2004 38 62 0 
2005 63 27 10 
2006 60 35 5 
2007 60 38 2 
2008 62 32 6 
2009 100 0 0 
2010 88 12 0 
2011 90 10 0 

 

7.7 Percentatge de la procedència de les cèl·lules mare en un TDMO al·logènic no 

emparentat per nens 

 

 

Any 
Medul·la(%
) 

Sang 
perifèrica(%) 

Cordó 
umbilical(%) 

2000 51 2 47 
2001 50 10 40 
2002 38 12 50 
2003 40 40 20 
2004 38 35 24 
2005 17 0 83 
2006 39 0 61 
2007 27 4 69 
2008 36 4 60 
2009 35 8 57 
2010 49 9 42 
2011 42 8 50 
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7.8 Percentatge de la procedència de les cèl· lules mare en un TDMO autogènic per 

adults 

 

Any 
Medul·la 
(%)  

Sang 
perifèrica (%) 

 Cordó 
umbilical (%) 

2000 1 99                        0 
2001 1 99                        0 
2002 1 99                        0 
2003 2 98                        0 
2004 0 100                        0  
2005 0,75 99,25                        0 
2006 0,25 99,75                        0 
2007 0,75 99,25                        0 
2008 0,75 99,25                        0 
2009 0,25 99,75                        0 
2010 0,25 99,75                        0 
2011 0 100                        0 

 
 

 

 

 

7.9 Percentatge de la procedència de les cèl·lules mare en un TDMO al·logènic 

emparentat per adult 

 

 

Any 
Medul·la 
(%) 

Sang 
perifèrica (%) 

Cordó 
umbilical (%) 

2000 11 89 0 
2001 10 90 0 
2002 9 91 0 
2003 8 92 0 
2004 7 93 0 
2005 1 99 0 
2006 1 99 0 
2007 7 93 0 
2008 7 93 0 
2009 8 92 0 
2010 3 97 0 
2011 1 99 0 
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7.10 Percentatge de la procedència de les cèl·lules mare en un TDMO al·logènic no 

emparentat per adult 

 

Any 
Medul·la 
(%) 

Sang 
perifèrica (%) 

Cordó 
umbilical (%) 

2000 72 10 18 
2001 78 22 0 
2002 44 34 22 
2003 39 52 9 
2004 15 79 6 
2005 4 55 41 
2006 1 78,5 20,5 
2007 3 75 22 
2008 1 43 56 
2009 12 63 25 
2010 7 69 24 
2011 4 80 16 

 


