
 

  

LA LEUCÈMIA LIMFOBLÀSTICA AGUDA 
INFANTIL I EL TRASPLANTAMENT DE 

MEDUL·LA ÒSSIA 
 

4 DE NOVEMBRE 2020 

Pseudònim: Flor d’abril 
2n Batxillerat A 

 

TREBALL DE RECERCA BATXILLERAT 
 

“Dona medul·la, dona vida” 



1 

  

Resum: 

La Leucèmia Limfoblàstica Aguda és un càncer de la medul·la òssia. És el càncer més 

freqüent en infants i representa un 25% dels tumors pediàtrics. Un dels tractaments per 

a aquesta malaltia és el Trasplantament de Medul·la Òssia (TMO), que necessita un 

donant per a ser realitzat. Objectius: Valorar el coneixement del TMO en una mostra de 

la població, conèixer els motius per a donar o no i trobar possibles solucions per a 

augmentar el nombre de donants. Metodologia: Enquestes a la població, entrevistes a 

donants, receptors i professionals del TMO. Resultats: Respecte a l’enquesta, han 

participat 2725 persones, 2117 de Catalunya. A la població catalana estudiada hi ha un 

6% de donants/inscrits. Un 65% de la mostra de població coneix el trasplantament, un 

63% coneix la Fundació Josep Carreras i un 44% el REDMO. Les causes principals de 

no estar inscrits són el desconeixement, la por i les malalties. En el grup de persones 

inscrites hi ha un nivell d’estudis més elevat (73,2% d’estudis universitaris o superiors 

vs. 58,6% de la població no inscrita). Un 27,5% dels donants/inscrits són o han estat 

personal sanitari i un 34,6% han tingut un familiar o amic que ha necessitat un TMO. 

S’han fet entrevistes a 3 professionals del trasplantament, 5 receptors i 4 donants. Tots 

coincideixen amb la necessitat de campanyes informatives per augmentar el nombre de 

donants. Conclusions: Les causes més importants per a no donar medul·la òssia són 

el desconeixement i la por, les quals es podrien resoldre amb campanyes divulgatives i 

informatives. Les persones més conscienciades en el tema són professionals de la salut 

o persones properes a algú que ha necessitat un TMO. El percentatge de donants és 

més elevat en el col·lectiu de persones amb estudis universitaris o superiors.  

Abstract: 

Acute Lymphoblastic Leukaemia is a cancer of the bone marrow. It is the most common 

cancer in children and accounts for 25% of paediatric tumours. One of the treatments for 

this disease is Bone Marrow Transplant (BMT), which needs a donor to be performed. 

Objectives: To assess the knowledge of the BMT in a sample of the population, to know 

the reasons to donate or not and to find possible solutions to increase the number of 

donors. Methodology: Population surveys, interviews with donors, recipients and BMT 

professionals. Results: With regard to the survey, 2725 people took part, 2117 from 

Catalonia. In the Catalan population studied there are 6% of donors / registrants. 65% of 

the population sample know about the transplant, 63% know about the Josep Carreras 

Foundation and 44% know about the REDMO. The main causes of not being registered 

are lack of knowledge, fear and illness. There is a higher level of education in the group 

of people enrolled (73.2% of university or higher education vs. 58.6% of the non-enrolled 

population). 27.5% of donors / registrants are or have been health personnel and 34.6% 

have had a family member or friend who has needed a BMT. Interviews were conducted 

with 3 transplant professionals, 5 recipients and 4 donors. They all agree on the need for 

information campaigns to increase the number of donors. Conclusions: The most 

important causes for not donating bone marrow are ignorance and fear, which could be 

resolved with outreach and information campaigns. The people most aware of the 

subject are health professionals or people close to someone who has needed a BMT. 

The percentage of donors is higher in the group of people with a university degree or 

higher. 
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1. INTRODUCCIÓ 
 

Fa 11 anys, la meva germana Helena, 3 anys més petita que jo, va ser diagnosticada 

de  Leucèmia Bifenotípica Aguda. Aleshores, jo només tenia 6 anys i no entenia què li 

passava a l’Helena. No és el mateix explicar què és un càncer que explicar el que és un 

refredat. Així i tot, amb el temps, vaig anar aprenent i coneixent més sobre el tema; jo 

preguntava molt, ja que volia entendre què tenia la meva germana i, sobretot, per què 

ella. 

 

Després d’uns anys, després que el seu cos no suportés més aquella malaltia, va 

marxar. El que no va marxar va ser la quantitat de dubtes que tenia jo sobre tot això i 

que no em deixaven dormir. Com més gran em feia, més ho entenia. Vaig anar fent 

alguns treballs per l’escola, i a vegades buscava informació només per entendre-ho 

millor.  

 

Quan va arribar el moment de fer aquest treball de recerca, no hi vaig pensar d’entrada. 

Molts temes em venien al cap, però cap m’omplia prou per a fer un treball d’aquesta 

magnitud, el qual implica temps i esforç. Aleshores va ser quan hi vaig caure: “és 

l’oportunitat perfecta per a realment endinsar-me en tot aquest món i saber què tenia 

l’Helena”. 
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2. OBJECTIUS I HIPÒTESIS 

 

Objectius: 

 

 Aprendre a fer una recerca científica. 

 Entendre els articles científics amb llenguatge biotècnic. 

 Entendre i conèixer més sobre la Leucèmia i en concret la Leucèmia 

Limfoblàstica Aguda (LLA) i el Trasplantament de Medul·la Òssia (TMO) com a 

un dels seus tractaments. 

 Poder explicar el baix nombre de donants de medul·la òssia. 

 Donar a conèixer la donació de medul·la òssia. 

 Veure la resposta de la gent després de rebre informació sobre la donació de 

medul·la òssia. 

 

 

Hipòtesis: 

 

 Hi ha pocs donants de medul·la òssia a causa del desconeixement del tema per 

part de la població.  

 Força gent no s’ha plantejat mai ser donant de medul·la, però hi estaria d’acord 

després de conèixer la seva necessitat. 

 Un nivell superior d’estudis està relacionat amb un nombre més alt de donants 

per un major accés a la informació. 

 Els efectes secundaris que pot causar el procediment per obtenir la medul·la del 

donant fa que algunes persones no es plantegin inscriure-s’hi. 
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3. MARC TEÒRIC 
 

Aquest treball es centra en un tipus de càncer, la Leucèmia Limfoblàstica Aguda Infantil, 

i en un dels seus tractaments, el trasplantament de medul·la òssia. 

 

3.1. La Leucèmia Limfoblàstica Aguda Infantil  

La leucèmia és un tipus de càncer que consisteix en la proliferació incontrolada d'una 

població anòmala de leucòcits. 

 

El càncer és un conjunt de malalties genètiques relacionades causades per canvis als 

gens que controlen el funcionament de les nostres cèl·lules. Els càncers es caracteritzen 

segons els tipus d’alteracions genètiques que es creu que en són causants, l’òrgan on 

es formen i la forma de les cèl·lules canceroses al microscopi [1]. 

En el càncer, algunes cèl·lules del cos comencen a dividir-se sense parar i es 

disseminen als teixits del voltant. Això pot passar gairebé en qualsevol lloc del cos 

humà. Normalment, les cèl·lules humanes creixen i es divideixen per formar cèl·lules 

quan el cos les necessita. Aquest procés està regulat per una sèrie de mecanismes de 

control que indiquen a la cèl·lula quan començar a dividir-se i quan restar estàtica. Quan 

es produeix un dany cel·lular no reparable, té lloc una autodestrucció cel·lular que 

impedeix que el dany sigui heretat per les cèl·lules descendents. En el cas del càncer, 

aquests mecanismes es descontrolen i les cèl·lules es divideixen desmesuradament i 

de manera anormal [1]. 

 

 

3.1.1. La medul·la òssia 

 

La medul·la òssia és un teixit esponjós amb molts vasos sanguinis que es troba a 

l'interior d'alguns dels ossos del cos com les crestes ilíaques (os del maluc), l'estèrnum 

o els ossos del crani. Hi ha dos tipus de medul·la òssia: la vermella i la groga. En la 

vermella es produeixen les cèl·lules sanguínies. La groga està composta en gran part 

per greix [2]. 

 

En una persona sana, la medul·la òssia elabora cèl·lules mare sanguínies (immadures) 

que, amb el temps, es tornen cèl·lules mare madures (figura 1). Una cèl·lula mare 

sanguínia es converteix en una cèl·lula mare limfoide o mieloide [3, 4]. 

 

Les cèl·lules mare mieloides es converteixen en [3, 4]:  

 Glòbuls vermells. Es dediquen al transport d’oxigen i altres substàncies a tots els 

teixits del cos. 

 Plaquetes. Formen coàguls de sang per interrompre hemorràgies. 

 Mieloblasts (tipus de glòbul blanc immadur). Es poden convertir en: 

o Leucòcits mononuclears o agranulòcits. Aquests són els monòcits. 

S’encarreguen de fagocitar, és a dir, menjar-se a diferents microorganismes o 

restes cel·lulars.  

o Leucòcits polimorfonuclears o granulòcits. Es poden classificar en: 
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 Eosinòfils. Alliberen enzims durant les infeccions, les reaccions 

al·lèrgiques i l’asma. 

 Basòfils. Alliberen enzims en les reaccions al·lèrgiques i l’asma. 

 Neutròfils. Ingereixen els microorganismes i segreguen enzims que els 

destrueixen. 

 

Les cèl·lules mare limfoides es converteixen en limfoblasts, i després en un de tres 

tipus de limfòcits (glòbuls blancs), que són mononuclears o agranulòcits (com els 

monòcits) [3, 4]:  

 Limfòcits B. Produeixen anticossos per ajudar a combatre infeccions. 

 Limfòcits T. Ataquen i destrueixen cèl·lules pròpies tumorals/infectades. 

 Limfòcits citolítics naturals o NK (Natural Killer). Ataquen les cèl·lules 

canceroses i els virus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2. La leucèmia (infantil)  
 

La leucèmia és un tipus de càncer que consisteix en la proliferació incontrolada d'una 

població anòmala de leucòcits. Aquestes cèl·lules anòmales infiltren la medul·la òssia, 

impedint la producció de les cèl·lules normals restants i envaint la sang i altres òrgans. 

La gran majoria d’infants amb leucèmia tenen molts leucòcits immadurs que impedeixen 

la fabricació dels leucòcits normals i de les altres cèl·lules de la sang, els eritròcits i les 

plaquetes. Una part més petita de les leucèmies comencen en altres tipus de cèl·lules. 

Els diferents tipus de leucèmia tenen diferents pronòstics i opcions de tractament [5, 6]. 

 

 

Figura 1. Diferenciació cel·lular de les cèl·lules mare hematopoètiques. 

https://www.fcarreras.org/ca/per-a-qu%C3%A8-serveix-la-medul-la-%C3%B2ssia-_55013
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3.1.2.1. Tipus de Leucèmia 

 

Les leucèmies poden ser agudes (creixen amb rapidesa) o cròniques (creixen 

lentament). Les leucèmies cròniques solen afectar els adults i molt rarament els infants. 

En nens i nenes, la gran majoria de leucèmies són agudes i poden ser de tres tipus: 

limfoblàstiques, mieloblàstiques o bifenotípiques [7].  

 

 La leucèmia mieloblàstica s'origina a partir de les cèl·lules mare mieloides. 

 La leucèmia limfoblàstica s’origina a partir de les cèl·lules mare limfoides. 

 La leucèmia bifenotípica s’origina a partir de les cèl·lules mare hematopoètiques 

anteriors als mieloblasts i limfoblasts. És molt poc freqüent. 

En tots tres tipus, les cèl·lules leucèmiques ocupen l'espai de les cèl·lules sanguínies 

normals (leucòcits, glòbuls vermells i plaquetes) i per això poden tenir lloc infeccions, 

anèmia i sagnats [7].  

 

 

3.1.2.2. La Leucèmia Limfoblàstica Aguda Infantil  

 

La LLA és un càncer format per limfòcits immadurs, coneguts com a limfoblasts. 

Aquestes cèl·lules impedeixen el creixement de la resta de cèl·lules de la sang [7]. La 

LLA pot afectar a dos tipus de leucòcits, els B o els T. Segons els limfoblasts s'originin 

de cèl·lules B o T, la LLA es denominarà de LLA- B (85% dels casos) o LLA- T (15% 

dels casos) [6, 8].  

 

La LLA és el càncer més freqüent en infants, constituint el 25% dels tumors i el 75% de 

les leucèmies pediàtriques. És més comú en els primers anys de la infància, i el pic 

d’incidència es troba entre els 2 i 5 anys d’edat [9, 10, 11]. 

 

La supervivència dels pacients amb aquest càncer s’ha incrementat en les últimes 

dècades, passant de menys del 10% als anys seixanta, al 90% actualment en la majoria 

de casos. Les publicacions més recents situen la supervivència global a 5 anys dels 

pacients amb LLA en un 91%. Tot i això, encara hi ha un 10-20% de pacients que acaben 

el tractament sense èxit [9]. Tot i que la diferència s’ha anat reduint amb el temps i amb 

tractaments més intensos, la supervivència dels pacients amb LLA-T és inferior a la dels 

pacients amb LLA-B [6, 8]. 

 

La LLA és més comú en nens que en nenes, i mostra certes diferències geogràfiques: 

en els països menys desenvolupats com el Nord d’Àfrica, predominen els limfomes i les 

LLA-T. En canvi, en els països més industrialitzats predomina la LLA-B, fet relacionat 

amb determinats agents mediambientals “leucemògens” dels països desenvolupats. En 

països amb poblacions heterogènies, s’ha observat major incidència en els infants 

blancs i hispans [9, 12].  

 

La recidiva d’una LLA és una de les causes més importants de mortalitat infantil, i és 

més comú en nois [13].  
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a. Factors que modifiquen el risc de presentar LLA infantil 

Qualsevol cosa que augmenta la probabilitat de tenir una malaltia s’anomena factor de 

risc. La presència d’un factor de risc no significa que l’infant hagi de desenvolupar la 

malaltia, però l'absència de factors de risc tampoc significa que no la pugui desenvolupar 
[3, 12].  

Els possibles factors de risc de la LLA són els següents [3, 12]:  

 Exposició a radiacions. 

 Tractament anterior amb quimioteràpia. 

 Certs canvis en els cromosomes o en els gens. 

 Certes alteracions genètiques com: 

o Síndrome de Down (trisomia del cromosoma 21) 

o Neurofibromatosis tipus 1 (trastorn neurocutani genètic) 

o Síndrome de Bloom (trastorn cromosòmic en que es donen trencaments i canvis 

en els cromosomes de la persona afectada amb freqüència) 

o Anèmia de Fanconi (trastorn hereditari en la reparació del ADN) 

o Ataxia-telangiectasia (trastorn que afecta principalment a la resposta immune 

humoral) 

o Síndrome de Li-Fraumeni (malaltia rara genètica que consisteix en una 

predisposició a desenvolupar tumors) 

o Deficiència constitucional per reparar errors d’emparellament (mutacions en 

certs gens que impedeixen que l’ADN es repari a sí mateix) 

 

 

b. Símptomes i signes  

 
Els símptomes i signes de la LLA infantil són [3, 7]:  

 

 Febre i infeccions que no evolucionen bé (mal funcionament dels leucòcits) 

 Hematomes o sagnats fàcils (per plaquetes baixes) 

 Petèquies (taques planes, com puntets de color vermell fosc sota la pell produïts 

per un sagnat, també per plaquetes baixes) 

 Dolor d’ossos o articulacions (per la invasió de la medul·la òssia per les cèl·lules 

leucèmiques) 

 Adenopaties o augment de mida dels ganglis limfàtics (per ocupació de les 

cèl·lules leucèmiques) 

 Dolor sota les costelles 

 Debilitat, sensació de cansament o aspecte pàl·lid (per anèmia) 

 Pèrdua de la gana 
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c. Diagnòstic 

Per detectar i diagnosticar la LLA infantil, s’utilitzen proves que examinen la sang i la 

medul·la òssia, i determinen si les cèl·lules leucèmiques s’han disseminat a altres parts 

del cos com l’encèfal o els testicles [3]:  

 Història clínica amb antecedents i símptomes de la malaltia: es prenen dades 

sobre els hàbits de salut, els antecedents de malalties i tractaments, els antecedents 

familiars, els símptomes que presenta el pacient i el motiu de la consulta. 

 

 Examen físic: examen del cos per a revisar l’estat de salut i identificar qualsevol 

signe de malaltia, com temperatura, pressió arterial, color de la pell, presència de 

petèquies, masses, adenopatia, signes d’infecció, etc. 

 

 Recompte sanguini complet (RSC) 

amb diferencial (figura 2):        : 

procediment per a el que es pren una 

mostra de sang a fi de verificar: 

o La quantitat de glòbuls vermells i 

plaquetes. 

o La quantitat i tipus de glòbuls 

blancs. 

o La quantitat d’hemoglobina en els 

glòbuls vermells. 

o La part de la mostra composta per 

glòbuls vermells. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Estudis bioquímics de la sang: marcadors del fetge, funció renal, ions (Na, K, Ca, 

P, Cl), estat nutricional (albúmina), marcadors d’inflamació (VSG, PCR) o dany dels 

teixits (LDH). Una quantitat anormal (major o menor a la normal) d’una substància 

sol ser signe d’una malaltia. 

Figura 2. Mostra de sang i recompte 

sanguini complet. 

Figura 4. Observació de les cèl·lues 
sanguínies d’una leucèmia mieloide 
aguda al microscopi òptic.  
 

Figura 3. Observació de les cèl·lules 
sanguínies al microscopi òptic. 
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 Aspiració de la medul·la òssia i 

biòpsia (figura 5): extracció d’una 

mostra de la medul·la òssia i un tros 

petit d’os mitjançant la introducció d’una 

agulla buida en l’os del maluc o 

l’estèrnum. Un patòleg observa la 

medul·la òssia i l’os al microscopi per 

verificar si hi ha invasió de cèl·lules 

cancerígenes.  

 

 

  

 

 

 

 

 

Amb la sang o el teixit de la medul·la que s’extreu es realitzen les següents proves: 

 Anàlisi citogenètic: prova de laboratori per examinar els cromosomes en les 

cèl·lules de la mostra. Es compta el nombre de cromosomes i s’observa si hi ha 

algun canvi, com cromosomes trencats, en un altre ordre, faltants o sobrants. És 

possible que els canvis en certs cromosomes indiquin la presència de càncer. 

 

 Immunofenotipificació: prova de laboratori per a la que s’utilitzen anticossos 

per a identificar les cèl·lules canceroses segons el tipus d’antígens o marcadors 

presents en la superfície cel·lular. S’utilitza per a diagnosticar tipus específics de 

leucèmia.  

Figura 5. Aspiració de la medul·la òssia i 
biòpsia. 

Figura 7. Observació al microscopi d’una 
mostra de medul·la òssia afectada per 
una leucèmia limfoblàstica aguda. 

Figura 6. Observació al microscopi 
d’una biòpsia de medul·la òssia sana. 
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 Punció lumbar (PL) o punció 

espinal: procediment per a 

extreure una mostra de líquid 

cefalorraquidi (LCR) de dins la 

columna vertebral. S’introdueix 

una agulla entre dos ossos de la 

columna vertebral fins a arribar al 

LCR que envolta la medul·la 

espinal per a extreure’n una 

mostra (figura 8), que s’examina 

al microscopi a la recerca 

d’indicis que les cèl·lules 

leucèmiques s’hagin disseminat 

a l’encèfal i la medul·la espinal. 

Aquest procediment es realitza 

després del diagnòstic de leucèmia per a determinar si s’ha disseminat. En aquest 

cas s’hauria d’administrar quimioteràpia intratecal després de l’extracció. 

 Radiografia del tòrax: radiografia dels òrgans i els ossos de l’interior del tòrax per 

a determinar si les cèl·lules leucèmiques han format una massa al mediastí.  

 

 

d. Grups de risc de la LLA infantil  

El tractament de la LLA depèn del grau de risc del pacient. Hi ha tres grups de risc de 

LLA infantil [6, 8]:  

 Risc estàndard (baix): inclou els infants d’1 any fins a <10 anys d’edat amb un 

recompte de glòbuls blancs <50.000/µl en el moment del diagnòstic. 

 

 Risc alt: inclou als infants de 10 anys o més, o als infants amb un recompte de 

glòbuls blancs ≥50.000/µl en el moment del diagnòstic.  

 

 Risc molt alt: inclou els menors d’1 any, infants amb certs canvis en els gens, nens 

amb una resposta lenta al tractament inicial i/o que presenten signes de leucèmia 

després de les primeres 4 setmanes de tractament. 

Altres factors que modifiquen el grup de risc són [6]: 

 Si les cèl·lules leucèmiques s’han originat de limfòcits B o T. 

 Si hi ha certs canvis en els cromosomes o gens dels limfòcits. 

 La velocitat i quantitat en què disminueix el recompte de cèl·lules leucèmiques 

després del tractament inicial. 

 Si es troben cèl·lules leucèmiques en el LCR en el moment del diagnòstic. 

Els infants amb LLA de risc alt o risc molt alt solen rebre més fàrmacs contra el càncer 

o dosis més altes per disminuir el risc de recidiva. [8]  

Figura 8. La imatge mostra l’extracció de 
medul·la per punció lumbar. A l’esquerra es veu 
exactament on es dona la intervenció. 
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e. Tractament per a la LLA 

 

i. Objectiu i elecció del tractament  

 

L’objectiu del tractament per a la LLA és eliminar les cèl·lules leucèmiques per permetre 

que la medul·la òssia torni a treballar amb normalitat. L’equip de metges de l’infant; 

especialistes en hematologia i oncologia pediàtrica, han de decidir quin és el millor 

tractament per a ell/a, basant-se en resultats d’altres protocols i tenint en compte molts 

factors, entre ells [3]: 

 

 Si les cèl·lules leucèmiques s’han originat de limfòcits B o T. 

 El risc de l’infant (estàndard, alt o molt alt). 

 L’edat de l’infant al moment del diagnòstic. 

 Si hi ha certs canvis en els cromosomes dels limfòcits. 

 Si l’infant ha estat tractat amb corticoides abans de l’inici de la teràpia. 

 La rapidesa i fins a quin grau disminueix el recompte de cèl·lules leucèmiques 

durant el tractament.  

ii. Recidiva de la leucèmia 

 

La leucèmia recidiva en un 15-20% dels casos[8]. En aquest cas, el pronòstic i les opcions 

del tractament depenen, en part, dels següents aspectes [3, 7]: 

 El temps passat entre el diagnòstic i el moment en què la leucèmia recidiva 

 L’immunofenotip (LLA-T va associada a un pitjor pronòstic) 

 Si la leucèmia recidiva només a la medul·la òssia o a d’altres parts del cos 

Si la leucèmia recidiva un cop acabat el primer tractament, la majoria d’infants entraran 

en una altra remissió i la probabilitat de curació serà d’un 50%, però si la recaiguda es 

dóna durant el tractament, la possibilitat d’una segona remissió és només d’entre el 50 

i 70% i només del 20 al 30% dels pacients es curen [8, 13].  

 

iii. Tipus de tractaments 

 

Hi ha diferents tipus de tractament disponibles per als infants amb LLA. Alguns 

tractaments són estàndard i altres es troben en avaluació en assajos clínics. Són [3]: 

 

 Quimioteràpia: 

Tractament el qual utilitza medicació per a destruir, eliminar o impedir la multiplicació 

de cèl·lules cancerígenes.  Es pot administrar de dues maneres: 

 

 Quimioteràpia sistèmica: la medicació ingressa en el torrent sanguini i pot 

arribar a qualsevol cèl·lula cancerígena del cos. L’administració és oral o s’injecta 

en una vena o múscul. 
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 Quimioteràpia regional: la quimioteràpia s’administra directament al líquid 

cefalorraquidi, a un òrgan o a una cavitat corporal i la medicació afecta sobretot 

les cèl·lules cancerígenes d’aquelles àrees. 

 

 Quimioteràpia combinada: s’utilitza més d’un medicament. 

 

La dosi i la manera en què s’administra depèn del grup de risc i el càncer del pacient. 

 

 Radioteràpia:  

Tractament en què s’utilitzen raigs X d’alta energia o altres radiacions per destruir 

cèl·lules cancerígenes o evitar que creixin. N’hi ha dos tipus: 

 

 Radioteràpia externa: s’utilitza una màquina (accelerador lineal) que envia la 

radiació fins al càncer des de l’exterior del cos. Normalment s’utilitza per tractar 

la LLA que s’ha estès o és possible que s’estengui a l’encèfal, la medul·la espinal 

o els testicles. També s’utilitza per a preparar la medul·la òssia per un 

trasplantament de cèl·lules mare. 

 

 Radioteràpia interna: s’utilitza una substància radioactiva en agulles o catèters, 

que es col·loquen directament o prop del càncer. 

 

La forma en què s’administra depèn del càncer que s’està tractant. 

 

 Quimioteràpia amb trasplantament de cèl·lules mare:  

La quimioteràpia s’utilitza per destruir les cèl·lules cancerígenes, però també 

destrueix les sanes. El trasplantament de cèl·lules mare és un tractament per a 

substituir les cèl·lules que s’han destruït amb la quimioteràpia. Les cèl·lules mare 

s’extreuen de la sang o medul·la òssia del pacient o d’un donant, es congelen i 

s’emmagatzemen. Un cop el pacient acaba la quimioteràpia, es fa una infusió de 

cèl·lules mare al pacient. Aquestes creixen fins a convertir-se en cèl·lules sanguínies 

del cos i restauren les destruïdes. En infants s’utilitza més com a tractament d’una 

recaiguda que com a tractament inicial. 

 

 Teràpia dirigida:  

Tractament pel qual s’utilitzen medicaments i altres substàncies amb la finalitat 

d’identificar i atacar cèl·lules leucèmiques específiques sense afectar a les cèl·lules 

normals. N’hi ha diferents tipus: 

 

 ITC o inhibidors de la tirosina cinasa. Medicaments que impedeixen l’acció de 

l’enzim tirosina cinasa que fa que les cèl·lules mare es transformin en més glòbuls 

blancs dels que el cos necessita. 

 

 Teràpia amb anticossos monoclonals. S’utilitzen anticossos produïts al 

laboratori que identifiquen, destrueixen i bloquegen la multiplicació de les cèl·lules 

cancerígenes o substàncies que ajuden a la seva proliferació. 
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 Teràpia amb inhibidors del proteasoma. Impedeix l’acció dels proteasomes en 

les cèl·lules cancerígenes, que eliminen les proteïnes que la cèl·lula ja no 

necessita. A l’inhibir el proteasoma, les proteïnes s’acumulen en la cèl·lula i 

aquesta es pot arribar a destruir.  

 

 Teràpia de cèl·lules T amb receptors d’antígens quimèrics o Car T-Cell (en 

assaig clínic):  

Tipus d’immunoteràpia que implica modificacions genètiques al laboratori de les 

cèl·lules T autòlogues del pacient per a que expressin un receptor d’antigen quimèric 

(de l’anglès CAR, Chimeric Antigen Receptor) específic per a un antigen del tumor, 

fent una expansió ex-vivo i una reinfusió al pacient. Per tant, els CARs són fusions 

de proteïnes de cadena simple que s’eduquen per a que ataquin certes proteïnes de 

la superfície de cèl·lules cancerígenes. Aquestes cèl·lules s’anomenen Cèl·lules T 

amb receptor d’antigen quimèric (CAR).  

Les cèl·lules T amb CAR es multipliquen a la sang del pacient i ataquen les cèl·lules 

cancerígenes [14].  

 

 

iv. Fases del tractament 

 

 Inducció a la remissió: l’objectiu és destruir les cèl·lules cancerígenes de la 

sang i la medul·la òssia. Llavors la leucèmia es troba en estat de remissió [3, 7]. 

 

 Consolidació/intensificació: comença un cop la leucèmia es troba en remissió. 

L’objectiu d’aquesta fase és destruir les cèl·lules leucèmiques que queden al cos 

que puguin produir una recaiguda [3, 7]. 

 

 Manteniment: l’objectiu és destruir qualsevol cèl·lula leucèmica restant que 

pogués regenerar-se i produir una recaiguda. En aquesta part del tractament 

s’acostuma a administrar dosis més baixes de fàrmacs. Aquesta fase també 

s’anomena teràpia de continuació [3, 7].  

 

 

v. Efectes tardans 

El tractament de la LLA pot tenir efectes secundaris, per això els exàmens periòdics 

de seguiment són importants. Els efectes secundaris que comencen després del 

tractament i continuen durant mesos o anys s’anomenen efectes tardans. Són [3]: 

 Problemes físics que poden afectar el cor, vasos sanguinis, fetge, ossos o la 

fertilitat. El risc d’efectes tardans al cor disminueix quan s’administra dexrazoxà 

amb els quimioteràpics anomenats antraciclines. 

 

 Canvis en l’estat d’ànim, els sentiments, el pensament, l’aprenentatge o la 

memòria. Els infants menors de 4 anys que han rebut radioteràpia dirigida a 

l’encèfal tenen més risc d’aquests efectes tardans. 
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 Altres càncers, com tumors d’encèfal, càncer de tiroide, leucèmia mieloide aguda 

o una síndrome mielodisplàstica (alteració a la medul·la que produeix cèl·lules 

anòmales).  

 

 Osteonecrosi (en un 5-10% dels casos), per la disminució del flux sanguini en 

els ossos de les articulacions. És més comú en adolescents que en infants i en 

noies que en nois.  

Alguns efectes tardans es poden tractar o controlar. Així i tot, un 1-2% dels infants 

amb LLA moren abans de la remissió i un altre 1-2% a causa dels efectes tòxics 

d’aquesta [8]. 

Un infant curat de LLA té una esperança de vida d’entre 60 i 80 anys, tot i que molts 

supervivents tenen efectes secundaris crònics que augmenten amb l’edat [8]. 
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3.2. El Trasplantament de Medul·la Òssia  

3.2.1. Què és el trasplantament de medul·la òssia? 

El TMO és un procediment que restaura les cèl·lules mare destruïdes per la 

quimioteràpia o radioteràpia. S’utilitza en el tractament del càncer per a que els pacients 

puguin rebre dosis molt elevades de tractament per eliminar qualsevol cèl·lula 

cancerígena del cos i després substituir-les per cèl·lules sanes [15]. Segons l’assaig clínic 

del United Kingdom Medical Research Council (MRC) i l’Eastern Cooperative Oncology 

Group (ECOG), en el qual s’assignava als pacients un tractament amb quimioteràpia de 

manteniment o TMO, la taxa de recaiguda al cap de 10 anys va ser del 24% en pacients 

assignats al TMO enfront del 49% en pacients que van rebre una quimioteràpia de 

manteniment [16]. Així i tot, només un 20% dels casos de LLA requereixen un TMO i és 

molt més comú utilitzar aquest tractament després d’una recaiguda (≥50% dels casos) 

que en el primer tractament (5-10% dels casos) [15]. 

Com podem veure a la  Taula 1, hi ha tres tipus de TMO: els trasplantaments autòlegs, 

els singènics i els al·logènics [15]. 

 

En algunes malalties, la dosi de químio/radioteràpia necessària és tan elevada que 

causaria la mort del pacient, ja que aquesta dosi també destrueix (encara que en menys 

proporció) les cèl·lules normals de l’organisme i molt especialment les de la medul·la 

òssia, produint una pancitopènia extrema (falta d’hematies, leucòcits i plaquetes), 

incompatible amb la vida. Per a resoldre aquesta toxicitat medul·lar irreversible, després 

del tractament intensiu o de condicionament, es duu a terme un trasplantament autòleg 

per a fer un “rescat hematopoètic”. Si bé aquest procediment permet curar algunes 

malalties, com diversos tipus de limfomes, no pot curar la majoria de les leucèmies. En 

aquests casos és necessari associar el tractament intensiu amb un trasplantament 

al·logènic [15]. 

 

Fa anys es va observar que, amb el mateix tipus de leucèmia, el mateix tractament previ 

i el mateix tractament de condicionament s’aconseguien més curacions si els pacients 

seguien un trasplantament al·logènic que si seguien un trasplantament autòleg. Aquest 

major índex de curacions és causat per una menor incidència de recaigudes de la 

leucèmia després del trasplantament. [15] Per contra, si el donant és un germà bessó o 

s’eliminen els limfòcits T de la medul·la trasplantada, no s’observa aquest efecte. Això 

es deu al fet que les cèl·lules sanes del donant contribuïen a l’eliminació de les cèl·lules 

Taula 1: Característiques dels diferents tipus de trasplantaments [15]. 

Tipus de 
trasplantament 

Donant Risc de 
recidiva 

Risc de 
complicacions 

Autòlegs Cèl·lules mare pròpies del pacient. ↑ ↓ 

Singènics Cèl·lules mare de bessons univitel·lins. ↑ ↓ 

Al·logènics Cèl·lules mare de donant familiar o no. ↓ ↑ 
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leucèmiques residuals reduint el risc de recaigudes. Aquest efecte beneficiós s’anomena 

“efecte antileucèmic de l’empelt” [17]. Malauradament, els limfòcits T del donant, a part 

de les cèl·lules tumorals residuals, també poden reconèixer com a estranyes les cèl·lules 

de l’organisme receptor i, per tant, desencadenaran la Malaltia Empelt Contra Receptor 

(MECR o GVHD, de l’anglès Graft Versus Host Disease) [15]. 

 

3.2.2. Donants 

Per realitzar un trasplantament hematopoètic al·logènic amb èxit és necessari comptar 

amb un donant compatible amb el pacient. La compatibilitat depèn dels antígens 

leucocitaris humans (antígens HLA -de l’anglès Human Leukocyte Antigen-), proteïnes 

que es troben a la membrana de les cèl·lules, diferents entre organismes. Els limfòcits 

de la sang tenen la capacitat de detectar la presència de cèl·lules amb antígens HLA 

diferents dels seus i destruir-les [15, 18]. 

En els trasplantaments hematopoètics, en existir grans quantitats de limfòcits en la 

medul·la òssia o en la sang perifèrica que es trasplanta, es pot produir el refús en dues 

direccions: refús de les cèl·lules trasplantades per part del receptor o refús del receptor 

per part de les cèl·lules trasplantades (MECR) [15]. 

Donat que els antígens HLA d’un individu són sempre diferents dels d’un altre (menys 

en el cas de germans bessons univitel·lins), i donat que tot individu hereta la meitat dels 

seus antígens del seu pare i l’altra meitat de la seva mare, la màxima probabilitat de 

trobar un donant compatible es produeix entre els germans del pacient o entre familiars 

de primer grau (pares i fills); la probabilitat que un germà sigui compatible amb un altre 

és només del 25% i la de trobar un familiar que ho sigui és <5%. Quan un malalt que 

requereix un trasplantament no té un donant compatible entre els seus familiars, la seva 

única possibilitat de curació és localitzar un donant voluntari no emparentat que sigui 

compatible [15, 18]. 

Pot ser donant de progenitors hematopoètics a l’Estat Espanyol qualsevol persona amb 

bona salut, d’una edat compresa entre els 18 i els 40 anys (tot i que pot ser seleccionat 

per a donar fins als 60 anys) i que accepti [18]: 

 Facilitar les seves dades bàsiques (edat, direcció, telèfon, historial clínic) 

 

 Que les seves dades bàsiques i de compatibilitat siguin introduïdes a la base de 

dades del Registre Espanyol de Donants de Medul·la Òssia (REDMO) i que, un cop 

codificades per tal que la seva identitat quedi sempre protegida (Llei Orgànica 

13/1999), la informació sobre la seva compatibilitat sigui incorporada a la Xarxa 

Mundial de Donants Voluntaris de progenitors hematopoètics. 

 

 Que se li extregui una mostra de sang per estudiar les seves característiques 

d’histocompatibilitat i que se’n guardi una petita quantitat al laboratori per poder 

ampliar l’estudi en el futur en cas d’aparèixer un pacient compatible. 
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La donació de progenitors hematopoètics està formalment contraindicada en persones 

amb determinades malalties o altres condicions com [18]: 

 Hipertensió arterial no controlada. 

 Diabetis mellitus insulinodependent. 

 Malalties cardiovasculars, pulmonars, hepàtiques, hematològiques o alguna altra 

patologia que suposi un risc afegit durant la donació. 

 Malaltia tumoral maligna, hematològica o autoimmune que suposi un risc de 

transmissió per al receptor. 

 Infecció per virus de l’hepatitis B o C, Virus de la Immunodeficiència Humana 

(VIH) o per altres agents potencialment contagiosos. 

 Algun factor de risc de la Síndrome de la Immunodeficiència Adquirida. 

 Haver estat donat de baixa definitiva com a donant de sang. 

 Antecedents de malaltia inflamatòria ocular o fibromiàlgia. 

 Tenir antecedents o factors de risc de trombosi venosa profunda o embolisme 

pulmonar. 

 Rebre tractament amb liti. 

 Recomptes de plaquetes <150.000 mL. 

Són contraindicacions temporals [18]: 

 L’embaràs; després del part i ja finalitzada la lactància es pot ser donant. 

 Els tractaments anticoagulants o antiagregants depenent de la duració. 

Existeixen molts altres processos no inclosos en els anteriors llistats que poden dificultar 

la donació i és per això que es recomana que tots els candidats consultin el seu cas 

particular abans d’inscriure’s com a donants [18]. 

 

3.2.3. REDMO 

Els milions de possibles combinacions dels diferents antígens HLA fan difícil localitzar 

un donant no familiar compatible amb un pacient determinat, tot i que no és necessari 

que el sistema HLA del donant i del receptor siguin totalment idèntics. Malgrat això, 

l’única manera de localitzar donants suficientment compatibles per a un pacient és 

disposar d’informació sobre els antígens HLA d’una gran quantitat de possibles donants. 

Per a possibilitar la localització d’aquests donants, la Fundació Internacional Josep 

Carreras contra la Leucèmia va crear l’any 1991 a Espanya, el REDMO, nomenat pel 

Ministeri de Sanitat i Consum el 1994 Registre Nacional per a la recerca de donants no 

familiars de medul·la òssia per a pacients espanyols i estrangers i per a la captació i 

registre de donants voluntaris de progenitors hematopoètics entre la població espanyola 
[18]. 
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3.2.4. Procés de donació i trasplantament 

 

3.2.4.1. Fer-se donant  

 

Si una persona compleix els requisits i vol inscriure’s com donant voluntari ha de [15, 18]: 

a. Trucar per telèfon al Centre de Referència de Donants de la seva Comunitat 

Autònoma per acordar una cita per a completar la informació sobre la donació i per 

realitzar les proves de compatibilitat. A Catalunya és el 93 414 55 66. 

b. Anar al Centre de Referència per a: 

 Ampliar la informació sobre la donació i aclarir dubtes. 

 Omplir el document d’inscripció al Registre. 

 Firmar juntament amb un testimoni el document d’inscripció al Registre. 

 Permetre una extracció de sang per a les proves de compatibilitat. 

 

 

3.2.4.2. Activació d’una donació  

 

Si un donant és seleccionat per a una donació, s’ha de sotmetre a [15, 18]: 

 

a. Una nova extracció de sang per ampliar l’estudi del sistema HLA si no s’ha guardat 

la mostra anteriorment esmentada al laboratori. 

b. Una nova extracció de sang per descartar contraindicacions i veure com funcionen 

els principals òrgans. Es torna a preguntar al donant si desitja seguir endavant. 

Un cop confirmat que és el millor donant, se l’informa sobre el tipus de progenitors que 

precisa el pacient (només en el cas que el donant tingui un problema que contraindiqui 

una anestèsia general o epidural s’accepta que ho sigui únicament de progenitors de 

sang perifèrica), i se li pregunta per última vegada si vol seguir endavant amb la donació. 

Qualsevol donant es pot negar a ser-ho en qualsevol moment, però ha de recordar que 

el pacient pot haver iniciat el tractament de preparació per al trasplantament.   

 

3.2.4.3. Característiques de la donació  

Tota donació de progenitors hematopoètics ha de complir la normativa establerta pel 

Reial Decret 1301/1996 que regula la utilització de teixits humans. Els aspectes més 

destacables de qualsevol donació són [15, 18]: 

a. Confidencialitat. En cap cas es podran facilitar ni divulgar informacions que 

permetin la identificació del donant i/o del receptor. 

b. Gratuïtat. En cap cas es podrà percebre cap compensació per la donació ni 

s’exigirà cap pagament al receptor. 

c. Finalitat terapèutica. L’obtenció de progenitors hematopoètics només podrà 

tenir una finalitat terapèutica. 

d. L’obtenció de progenitors i el trasplantament només es podran realitzar en 

centres degudament autoritzats. 
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Evidentment, el fet de no percebre cap compensació econòmica no exclou que al donant 

se li compensin totes les despeses derivades de la donació. 

 

3.2.4.4. El donant abans de la donació s’ha de sotmetre a [15, 18]: 

 Una o dues extraccions de sang per a posterior autotransfusió. 

 

 Una radiografia de tòrax, electrocardiograma, proves funcionals respiratòries i 

una revisió mèdica completa per saber si pot donar sense risc. Totes aquestes 

exploracions es realitzen al centre hospitalari on s’hagi d’efectuar l’extracció.  

 

 Firmar el corresponent consentiment informat per poder ser anestesiat i efectuar 

l’extracció medul·lar . 

 

 

3.2.4.5. Obtenció de cèl·lules mare [15, 18] 

Es pot fer de tres maneres (comparació de mètodes a la Taula 2): 

 De la medul·la òssia 

Mitjançant múltiples puncions en ambdues crestes ilíaques posteriors a través de 2-4 

petits orificis a la pell amb anestèsia general o amb anestèsia local (epidural). La durada 

habitual és de 2-3 hores i un ingrés hospitalari de 24 hores. Amb l’aspiració s’obtenen 

cèl·lules mare i altres progenitors juntament amb la sang existent en la medul·la dels 

ossos. El volum de sang medul·lar que cal aspirar és de gairebé 1L, així que cal reposar 

part del volum de sang extret mitjançant una autotransfusió administrada durant el 

procediment. Addicionalment, els donants reben ferro per via oral durant dos mesos.  

 

 De sang perifèrica 

En condicions normals, la quantitat de cèl·lules mare existent a la sang que circula per 

les venes i les artèries és molt escassa. Per això els donants han de rebre una injecció 

cada 12-24 h durant quatre o cinc dies de G-CSF (Granulocyte Colony-Stimulating 

Factor), una proteïna capaç de mobilitzar les cèl·lules mare de la medul·la òssia a la 

sang. La majoria dels donants toleren bé el G-CSF tot i algunes molèsties transitòries.  

Quan les cèl·lules mare s’han mobilitzat cap a la sang, es recullen mitjançant l’afèresi, 

que consisteix a extreure sang del donant a través d’una vena de la flexora del colze, 

que es processa en una màquina que separa les cèl·lules mare i retorna els altres 

elements de la sang al donant a través d’una vena de l’altre braç. La durada és 

d’aproximadament 3 hores. És un procediment ben tolerat, amb escassos efectes 

secundaris. Es fa de forma ambulatòria i no cal anestèsia ni ingrés. En els pacients que 

han de rebre un trasplantament autòleg pot caldre un major nombre de sessions, ja que 

la mobilització és menys efectiva que en un donant sa. Gairebé tots els trasplantaments 

autòlegs i més del 75 % dels trasplantaments al·logènics s’efectuen amb progenitors de 

sang perifèrica. 
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 De la sang del cordó umbilical 

La sang del cordó umbilical conté una gran quantitat de cèl·lules mare que poden 

utilitzar-se per al trasplantament. Després del part, és possible recollir la sang que queda 

en el cordó i en la placenta i criopreservar-ne les cèl·lules per a un trasplantament. 

Aquest procediment no comporta cap risc. El principal problema de la sang de cordó és 

que, malgrat que té una elevada concentració de cèl·lules mare, el volum total obtingut 

és petit (uns 100-120 mil·lilitres), per la qual cosa la quantitat total de cèl·lules mare 

obtinguda pot no ser suficient per a un receptor adult amb un volum corporal elevat. Per 

això, els receptors ideals d’aquest producte són els nens, adolescents o adults amb un 

baix volum corporal. El trasplantament també es pot efectuar amb cèl·lules mare 

obtingudes de dues fonts diferents o de dos donants diferents.  

 

3.2.4.6. Valoració pretrasplantament del pacient [15, 18] 

 

 Comprovar que la malaltia està en les millors condicions per fer el 

trasplantament.  

 Comprovar que l’organisme del pacient podrà resistir la toxicitat produïda pel 

tractament de condicionament.  

 Informar adequadament el pacient i els seus familiars sobre el procediment, 

els seus efectes secundaris, els resultats esperats i les seves alternatives. 

 En el trasplantament al·logènic, confirmar que el grau d’identitat donant-

receptor és l’adequat i que el donant no presenta cap contraindicació mèdica 

per a l’obtenció de les cèl·lules mare. 

3.2.4.7. Processament de les cèl·lules mare [15, 18] 

Una vegada obtingudes poden: 

 Administrar-se de forma immediata al pacient mitjançant una transfusió. 

 Criopreservar-se per a un ús posterior. 

 Manipular el producte obtingut per intentar millorar els resultats del 

trasplantament.   

Taula 2: Avantatges i desavantatges dels diferents mètodes d’extracció de cèl·lules mare [15, 18]. 

Cèl·lules mare Avantatges Desavantatges 

Medul·lars ↓ MECR crònica  -Recuperació més lenta 
-Necessitat d’anestèsia i quiròfan  
-Adoloriment transitori  

Perifèriques -Recuperació més 
ràpida  
-Obtenció més simple  
-↑ n. de cèl·lules  

-Necessitat d’administrar factors de creixement al 
donant  
-↑ MECR crònica  
-Possibilitat de necessitar catèter venós central 

De cordó -Fàcil i ràpida 
disponibilitat  
-No requereix tanta 
compatibilitat  

-Elevat cost de congelació i manteniment 
-Escassa cel·lularitat per a receptors de pes elevat 
-Recuperació més lenta 
-Impossibilitat d’una 2a donació 
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4. TREBALL DE CAMP 

4.1. Metodologia 

4.1.1. Enquestes a la població 
 

A través de l’aplicació gratuïta de Google Forms s’ha realitzat una enquesta de 24 

preguntes sobre el coneixement de la donació de medul·la òssia. Es pot veure 

l’enquesta completa en català a l’annex 1. Per a arribar a un públic més ampli, 

l’enquesta es podia respondre en quatre idiomes: català, castellà, anglès i francès.  

 

El càlcul de mostra s’ha fet mitjançant les taules de mida de mostra que podem trobar 

a l’annex 2 [19]. El nombre de participants necessari per a ser una mostra 

representativa de la població catalana (7.727.029 habitants a Catalunya l’any 2020 
[20]), és de 1.111, calculat per un interval de confiança del 95% i un marge d’error del 

3% [21]. S’ha fet l’anàlisi de les dades només de la població catalana per la qual s’havia 

fet el càlcul de la mostra. Per la recollida i l’anàlisi de dades s’han utilitzat els 

programes Excel 2013 i SPSS. S’han analitzat les variables categòriques mitjançant 

el test de 2, utilitzant un nivell de significació estadística de 5%. 

 

S’han analitzat les següents variables demogràfiques: l’edat (per trams d’edat), el 

gènere (home, dona i altres), l’entorn (rural: <2.000 habitants, semirural: 2.000-

10.000 i urbà: >10.000), el nivell d’estudis (primaris, secundaris, Batxillerat, Cicles 

Formatius de Grau Mitjà i Cicles Formatius de Grau Superior, universitat i postgraus, 

màsters i doctorats) i l’ocupació actual (estudia, treballa, atur, jubilació, 

baixa/invalidesa i feines de la llar). 

S’han analitzat també variables sobre el coneixement del trasplantament i donació de 

medul·la òssia. Les respostes del coneixement s’han valorat com a “Sí”, “Parcial”, 

“No”.  A més a més, s’han fet preguntes de resposta múltiple. 

 

S’han realitzat 2 preguntes amb resposta de camp obert:  

 

 “Què és el primer que et ve al cap quan penses en la medul·la òssia?” Les 

respostes d’aquestes preguntes han estat classificades en: 

leucèmia/càncer/malaltia, donació/trasplantament/cèl·lules mare, columna 

vertebral, sang/teixits, vida/imprescindible/salut, ossos, sistema immunitari, 

sistema nerviós, hematopoesi i altres. 

 

 “Què més necessitaries saber per a registrar-te com a donant?” Les respostes 

d’aquestes preguntes han estat classificades en: efectes secundaris/riscos, 

procediment, requisits, on t’has d’inscriure i altres. 

 
 

4.1.2. Entrevistes a gent de l’entorn del TMO 

S’han realitzat entrevistes a pares d’infants trasplantats, a donants de progenitors 

hematopoètics i a professionals del TMO: a la metgessa adjunta del REDMO i a 

metge/sses hematòlegs/gues. 
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4.2. Resultats 

 

4.2.1. Enquestes a la població 

En aquesta enquesta han participat 2725 persones, 2117 de Catalunya, 307 de la 

resta d’Espanya i 301 de fora d’Espanya. La selecció dels participants ha estat per 

reenviament de l’enquesta entre contactes dels participants. A continuació s’explica 

el resum dels resultats a Catalunya, que es mostren més detallats a l’annex 3. Els 

resultats globals es poden trobar a l’annex 4. 

 

 

 Resultats a Catalunya: 

 

Aquesta enquesta l’han contestat persones des d’11 fins a 80 anys. Els grups d’edat 

amb més respostes són de 16-22 i de 41-60 anys. Un 72% dels enquestats són dones 

i un 77% de la població enquestada viu en un entorn urbà. 

El 64,5% de les persones que han respost són treballadors i més de la meitat (57,8%) 

tenen estudis superiors (universitaris i superiors). 

Un 65% de la població admet conèixer bé el trasplantament de medul·la òssia i un 

28% parcialment. A més a més, un 63% de la població catalana coneix la Fundació 

Josep Carreras i un 44% el REDMO. 

Només un 1% de la població estudiada ha estat donant i un 5% més està inscrit al 

registre. El 70% de la població no coneix a cap donant o inscrit.  

D’altra banda, la majoria d’inscrits han tingut familiars/amics afectats, són personal 

sanitari o s’han assabentat gràcies a campanyes divulgatives, en la majoria de casos 

en punts de donació de sang (figura 9).  
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Les causes més importants per a no estar inscrits són la manca de coneixement i la 

por a la donació (figura 10), en la població d’edat potencialment donant (18-40 anys).  

Un 27% dels enquestats afirmen que a partir d’aquesta informació es plantejaran 

apuntar-se com a donants i 47% tenen dubtes (figura 11). De tots aquests, la meitat 

necessita més informació. Els efectes secundaris i el procediment de la donació són 

els dos aspectes que la població voldria conèixer millor. 
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 Estudis comparatius a partir dels 15 anys: 

 

a) Donants/inscrits al REDMO vs. no donants/inscrits 

 

 El nombre més gran de donants es troba en la població d’entre 41 i 60 anys d’edat. 

 El coneixement més alt sobre la donació de medul·la es troba en la població 

d’entre 31 i 70 anys, accentuat en la franja de 61-70. 

 El percentatge de donants/inscrits en referència al gènere és semblant, 6,14% 

d’homes i 6,2% de dones. 

 El percentatge de donants/inscrits en referència a l’entorn tampoc varia, sent un 

6,25% d’habitants d’un entorn urbà i un 5,6% d’un entorn rural. 

 Hi ha diferència significativa entre la quantitat de donants segons el nivell 

d’estudis, sent un 3,28% dels que tenen un nivell de Batxillerat o inferior, i un 7,5% 

dels que tenen un nivell de Cicle Formatiu de Grau Superior, Universitat o estudis 

posteriors.  

 També hi ha diferència significativa entre l’ocupació: hi ha un 2,6% de 

donants/inscrits en el col·lectiu estudiant comparat a un 7,5% en els treballadors.  

 El coneixement del TMO i les institucions relacionades és també superior en els 

donants/inscrits, com podem veure a la taula 3. 

 

Taula 3: Coneixement del TMO i institucions relacionades dels donants/inscrits vs. no 

donants. 

Reconeixen coneixement de: Donants o inscrits No donants P 

TMO 81,9% 53,2% <0,001 

Fundació Josep Carreras 89,9% 63,2% <0,001 

REDMO 94,5% 41,8% <0,001 

 

 

b) Anàlisi de les persones entre 16 i 40 anys que manifesten que s’apuntaran o no al 

REDMO després de rebre la informació proporcionada a l’enquesta (n=790). S’ha 

fet l’anàlisi en aquest subgrup perquè les persones de més de 40 anys ja no es 

poden apuntar al registre. 

 

 No hi ha diferències significatives en l’edat, l’entorn, els estudis, l’ocupació  i els 

coneixements entre les persones que diuen que no s’apuntaran i les que sí. Hi ha 

una tendència no significativa a un major nombre de dones en el grup que afirma 

que s’apuntarà (34% homes i 45,7% de dones, p=0,07). 

 Entre les persones que dubten d’apuntar-se comparat amb les que afirmen que 

s’apuntaran hi ha diferències respecte al gènere, hi ha més homes que dubten 

(55,3% dels homes) i hi ha un coneixement inferior sobre el TMO, la Fundació 

Josep Carreras i el REDMO.  

 Respecte a les causes per les quals aquest grup de gent encara no s’havia apuntat 

com a donant, podem veure a la taula 4 que en la gent que no s’apuntarà hi ha un 

percentatge superior de malalties. També s’observa un elevat percentatge de 

persones que tenen por a la donació, tant en el grup que no s’apuntarà com en el 

grup de dubtosos, a diferència del grup que ha dit que sí s’apuntaria. 
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c) Resultats Catalunya vs. resultats respecte la resta de participants (Taula 5) 

 

 El grup de fora de Catalunya és un grup molt heterogeni perquè hi ha gent de 

diferents països i continents. 

 Hi ha un percentatge més elevat de donants en el grup de fora de Catalunya tot i 

que hi ha un menor coneixement de la Fundació Josep Carreras però més 

coneixement del REDMO o del registre local.  

 Hi ha més persones amb estudis universitaris fora de Catalunya i també un 

percentatge més alt de població urbana. 

 

 

Taula 5: Comparació resultats Catalunya vs. resultats globals. 

 Catalunya  

n=2117 

Fora Catalunya 

n=608 
p 

Edat (franges d’edat) ↑ 16-22 i 41-60 ↑ 16-22 i 31-60 <0,001 

Gènere (% ♀) 72 69,6 ns 

Entorn rural (%) 21,7 16,4 <0,001 

Estudis universitaris (%) 65,6 74,8 <0,001 

Ocupació (%) estudiants  25,8 33,1 =0,001 

No coneix TMO (%) 2,8 5,4 <0,001 

No coneix Fundació J. Carreras (%) 17,5 50,36 <0,001 

No coneix REDMO (%) 55,8% 29,6% <0,001 

Donants/inscrits (%) 6% 10% =0,001 

ns=no significatiu 

 

 

d) Resultats Catalunya vs. la resta d’Espanya (Taula 6) 

 

 No hi ha diferències respecte al nombre de donants/inscrits, malgrat que en la 

població de fora de Catalunya hi ha un percentatge més elevat de persones amb 

estudis universitaris. 

 Hi ha més gent a Catalunya que coneix la Fundació Josep Carreras, tot i que no 

hi ha diferències en el coneixement del REDMO. 

 

 

 

 

Taula 4: Comparació de la intenció d’inscriure’s o no al REDMO segons el motiu pel 

qual encara no estan inscrits. 

 Et planteges inscriure’t com a donant? 

Per què no estàs inscrit com 

a donant? 
No No ho sé Sí 

Tenen por 40%* 50%* 23% 

Malalties 22,3%# 4,42% 5,6% 

No s’ho havien plantejat 0%* 3,6%* 14,6% 

Manca de coneixement 22,3% 23,9% 25,9% 

No ho creuen necessari 1,5% 0,52% 0,88% 

*p<0,05 respecte al grup del “Sí” #p<0,05 respecte als grups de “No ho sé” i “Sí” 
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Taula 6: Comparació resultats Catalunya vs. resultats globals. 

 Catalunya 

n=2117 

Resta d’Espanya 

n=307 
p 

Edat (franges d’edat) ↑ 16-22 i 41-60 ↑ 16-30 i 41-60 =0,005 

Gènere (% ♀) 72 64,6 =0,016 

Entorn rural (%) 21,7 18,2 ns 

Estudis universitaris (%) 65,6 78,2 <0,001 

Ocupació treballant (%) 74,2 71,11 ns 

No coneix TMO (%) 2,8 4,9 =0,009 

No coneix Fundació J. Carreras(%) 17,5 24,4 =0,013 

No coneix REDMO (%) 55,8 57 ns 

Donants/inscrits (%) 6 7,8 ns 

 

 

4.2.2. Entrevistes a professionals del TMO 
 

Per motius de la pandèmia de Covid-19 no s’han pogut realitzar totes les entrevistes 

previstes. A més a més, no s’han pogut realitzar totes de manera presencial. 

 

o Metgessa adjunta del REDMO  

S’ha entrevistat la directora adjunta del REDMO, la Dra. Juana Villa, hematòloga 

(entrevista telefònica). Podem trobar l’entrevista completa a l’annex 5. Resum de 

l’entrevista: 

 

El REDMO té principalment dues tasques: la cerca de donats no emparentats i la 

coordinació dels donants espanyols. És a dir, hi ha dos grans equips, el que es 

dedica al pacient i el que es dedica al donant. 

Tot el personal involucrat en el món del TMO és molt sensible a la problemàtica 

del malalt. Hi ha satisfacció per a ajudar al pacient però apareix angoixa si no 

funciona una donació o no es pot fer. 

Destaca la importància de tot el que fa el donant per la donació. 

Es busquen els donants segons l’HLA del receptor. En haver molts donants 

caucàsics i pocs d’ètnies minoritàries, és molt fàcil trobar donant per als primers 

però no per als segons. S’intenten trobar dos donants per pacient per si hi hagués 

algun problema amb un d’ells. 

Els motius principals pels quals la gent no s’inscriu és per desconeixement de la 

facilitat del procediment de donar i per desconeixement de la problemàtica del 

pacient. El TMO no és tan popular com les donacions de sang o òrgans. 

És important la conscienciació social, ja que com més consciència, més donants. 

Una manera de divulgar el TMO és amb experiències de donants. Com més 

donants, més experiències i per tant encara més donants. 

Es fan campanyes d’informació. La gent que és més fàcil d’animar a apuntar-se 

són els donants de sang, ja que estan més motivats i a més a més, el personal 

dels punts de donació està molt ben capacitat. 

També tenen convenis amb diferents col·lectius i fan divulgació en escoles i 

universitats. 
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El 19 de setembre del 2020 va ser el Dia Mundial del Donant de Medul·la Òssia, 

en què es va potenciar la conscienciació de la població no caucàsica, ja que falten 

donants d’ètnies minoritàries. 

El perfil del donant a Espanya es troba entre 18 i 40 anys, tot i que en cada país 

pot variar. 

El donant ideal és el més compatible amb el pacient (HLA), tot i que també es 

tenen en compte factors com el grup sanguini, que el donant pesi més que el 

receptor o, que si el donant és home, el receptor sigui home també, o dona que 

no hagi estat mai embarassada. 

 

 

o Metge/sses hematòlegs/gues  

 

S’han entrevistat dos hematòlegs de l’Hospital Santa Creu i Sant Pau, el Dr. Jordi 

Sierra, cap de servei d’Hematologia Clínica (entrevista presencial), i la Dra. Isabel 

Badell, Directora de la unitat d’Hematologia, Oncologia i Trasplantament 

Hematopoètic del Servei de Pediatria (entrevista escrita). Podem trobar les 

entrevistes completes a l’annex 6. Resum de les entrevistes: 

 

En els darrers 30 anys s’ha passat del 10% d’infants supervivents a la Leucèmia 

al 90%. Un 20% d’aquests han necessitat un TMO. 

El millor de la feina d’un hematòleg és poder curar el pacient; és una feina dura, 

però l’èxit és gratificant.  

En el TMO és molt important el donant. 

Pràcticament tothom té un donant compatible avui en dia, tot i que com més alta 

sigui la compatibilitat, el pacient tindrà un millor pronòstic. 

Hi ha molts donants d’ètnia caucàsica als registres d’arreu del món, però falten 

donants d’altres ètnies minoritàries com la xinesa o l’àrab entre d’altres.  

Els pares dels infants que han de rebre un TMO acostumen a preguntar sobre el 

procediment i les complicacions d’aquest. 
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4.2.3. Entrevistes a pares de nens trasplantats 

 

Per motius de la pandèmia de Covid-19 no s’han pogut realitzar totes les entrevistes 

previstes. A més a més, no s’han pogut realitzar de manera presencial. 

 

S’han entrevistat cinc famílies de pacients que han rebut un TMO. Podem trobar les 

entrevistes completes a l’annex 7. Resum de les entrevistes: 

 

Els motius del TMO són tres tipus de Leucèmia diferent, una Immunodeficiència 

Severa Combinada i una Mucopolisacaridosi tipus VII. 

Les famílies, al saber que els seus fill/es necessitaven un TMO, van experimentar 

sentiments diferents: de salvació i esperança per tenir una cura, de tristesa i por a no 

trobar donant i de por a les complicacions a causa del desconeixement sobre el tema. 

Les famílies afirmen que “no hi ha més opció”, tot i els riscos que pugui comportar. 

Tots els entrevistats han reconegut tenir fins aleshores poc coneixement sobre la 

Fundació Josep Carreras i un coneixement nul de l’existència del REDMO. No hi 

estaven inscrits. Menys en un cas, ningú tenia pràcticament coneixement del TMO, fet 

que va fer el procediment “més fàcil”. 

Totes les famílies malgrat d’una van haver d’obtenir un donant mitjançant el registre. 

Una d’elles va tardar fins a cinc mesos per a trobar un donant compatible. 

Durant l’aïllament, reconeixen haver sentit com si la vida a fora continués i en canvi, 

parés dins de l’habitació de l’hospital. Sentiments d’incomprensió, però en gairebé tots 

els casos es van sentir recolzats per la família i amics. 

Un cop acabat el procediment, totes les famílies afirmen haver passat molta por, la 

qual es mantenia després en haver d’esperar si el tractament funcionava i veure com 

reaccionava el cos del pacient a la medul·la trasplantada. El sentiment després del 

trasplantament era, en alguns casos, de felicitat i alleujament. 

 

Les cinc famílies coincideixen en el sentiment d’agraïment cap al donant. Uns el 

consideren fins i tot part de la família, ja que els ha regalat vida. Una família també 

afirma que demanaria al donant que expliqués l’experiència per a fer-ne difusió i 

aconseguir més registres. 

També creuen que malgrat la por que pugui causar ser donant, cal posar-se al lloc de 

l’altre; algun dia podria tocar-te a tu. Fa més por no tenir donant compatible que no pas 

la malaltia en sí. A més a més, pensen que és important ser valent i superar la por 

causada pel desconeixement, perquè al cap i a la fi el donant regala vida, i és de les 

coses més boniques que algú pot fer. Al final, no només fas un regal a l’altre sinó també 

a tu mateix.  

Com a solució al desconeixement social del tema, un possible motiu pel qual la gent 

no s’apunta al registre, les famílies proposen campanyes en escoles, universitats, 

feina, als punts de donació de sang o al mateix carrer i divulgació pels mitjans de 

comunicació o a través de persones influents. Defensen que és important arribar a la 

població, ja que aquesta no buscarà informació activament. 
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4.2.4. Entrevistes a donants de progenitors hematopoètics 

 

Per motius de la pandèmia de Covid-19 no s’han pogut realitzar totes les entrevistes 

previstes. A més a més, no totes s’han pogut realitzar de manera presencial. 

 

S’han entrevistat quatre donants, dos per escrit, un per videoconferència i un 

presencialment. Podem trobar les entrevistes completes a l’annex 8. Resum de les 

entrevistes: 

 

Tres dels enquestats coincideixen amb la motivació de la seva donació, un motiu 

personal, eren donants d’algú de la seva família. El quart estava inscrit al REDMO i va 

ser seleccionat; va acceptar fer la donació. Un cop tots van saber la notícia, van 

experimentar sentiments sobretot d’alegria i de felicitat d’haver estat escollits. Algun 

donant manifesta alguna sensació de por de cara al desconegut, o angúnia a les 

agulles. Una donant defensa que en aquell moment tot el que pensava era en fer tot el 

que fos necessari. 

Dos dels donants no recorden cap malestar causat per la donació, a diferència dels 

altres dos, que durant l’efecte de les injeccions prèvies a la donació van patir un lleu 

mal d’ossos, vòmits i cansament. 

Malgrat això, tots admeten haver acabat el procediment sentint-se orgullosos i bé amb 

ells mateixos, útils, i això compensa tots els efectes secundaris. El donant que donava 

de forma anònima manifesta la necessitat de saber com li va anar al receptor. 

Finalment, tots estan d’acord en que el fet de donar vida és una experiència que val la 

pena ser viscuda, una sensació emocionant que per tu és només un gest però el 

pacient ho necessita per viure, i que no s’ha de tenir por, perquè aquesta ens absté de 

fer coses que realment s’han de fer. Un d’ells també defensa que és quelcom que no 

s’ha de pensar, simplement fer. Un altre afirma que ningú està exempt de res i que un 

altre dia serà ell qui necessitarà ajuda.  
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4.3. Discussió 

 

La LLA infantil té actualment un 90% de probabilitats de curació, però alguns pacients 

requereixen un TMO. El TMO necessita un donant que aporti de manera altruista la seva 

medul·la per a poder ajudar a les persones que ho necessiten. 

 

Actualment, el percentatge de donants a Catalunya a partir de 18 anys, segons la 

memòria del REDMO 2019, és d’un 0,81% [22], a diferència d’aquest treball, en el que 

aquest percentatge és d’un 6,18%. Aquestes diferències poden ser per l’elevat 

percentatge de dones que han contestat l’enquesta i per un nivell d’estudis més alt que 

el de la població general. 

 

A Catalunya hi ha un 50,1% de dones, en canvi, en els resultats de l’enquesta 

presentada, el gènere femení representa el 72% de les respostes. En primer lloc, s’ha 

de tenir en compte que segons el REDMO, un 63% dels donants a Espanya són dones 
[22]. Està demostrat que les dones experimenten sentiments més positius i d’empatia, 

juntament amb més ganes d’ajudar que els homes. Un 23% de les dones mostren motius 

d’empatia a l’hora de donar, i un 31% se senten millor amb elles mateixes al fer-ho, a 

diferència dels homes, en què aquests percentatges són d’un 13% i un 21% 

respectivament [23]. Això es pot deure a una personalitat més solidària de les dones, tal 

com afirma l’estudi de Nonprofit Tech for Good.  En aquest estudi es demostra que 

durant el 2018 les dones van realitzar el 73% de donacions rebudes al món [24]. Això pot 

ser a causa del fet que la generositat satisfà més a les dones que als homes, tot i no 

deure’s a una inclinació genètica sinó a un comportament après. Per tant les diferencies 

responen a valors culturals, de manera que als homes se’ls permet mostrar una 

naturalesa més egoista, segons explica un estudi de la Universitat de Zurich [25]. Aquest 

estudi també diu que les dones, des de petites, són recompensades quan mostren 

actituds desinteressades. D’altra banda, segons un estudi de l’Observatori Social de “la 

Caixa”, les dones també es preocupen més que els homes per l’educació dels seus fills: 

un 86% de mares pregunten als seus fills si tenen deures, versus al 63% de pares [26]. 

Aquest fet podria justificar que les dones hagin contestat més aquesta enquesta, ja que 

aquesta és un treball escolar. 

 

Respecte al nivell d’educació dels participants, en aquest treball hi ha un percentatge 

elevat de població amb estudis superiors en comparació a la població catalana. Segons 

l’enquesta de l’IDESCAT de l’any 2011 [27], un 20,9%  de la població té estudis superiors 

(diplomatures, estudis universitaris, llicenciatures i doctorats) comparat amb un 65,5% 

d’aquest treball. Les causes probables serien la metodologia utilitzada; només la gent 

que sap llegir i que té un telèfon intel·ligent podia respondre l’enquesta, i també l’entorn 

dels participants als quals ha arribat l’enquesta. S’ha vist que un alt nivell d’estudis està 

relacionat amb més registres al REDMO, i hi ha estudis que afirmen que més del 99% 

dels donants han cursat Batxillerat i que el 52% han acabat una carrera universitària [23]. 

Per tant, això justificaria també l’elevat nombre de donants en aquest treball. 

 

Respecte a l’edat, comparant amb població catalana, la nostra enquesta té un elevat 

percentatge de persones de 16-22 anys i de 41-60 anys, a causa que els cercles 

predominants de contactes que són els de l’autora del treball (16-22) i els seus pares 
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(41-60). A més a més, s’ha de tenir en compte que les persones que han respost 

l’enquesta han de disposar de connexió a Internet, limitant les respostes dels grups de 

menys de 10 anys i de més de 70, ja que segons les dades de l’IDESCAT del 2019, un 

96,5% de la població d’entre 10 i 64 anys tenen accessibilitat a Internet, i això es redueix 

al 73,5% a la franja d’edat dels 65 als 74 [28, 29]. També hem de tenir en compte que en 

les comparacions entre estudiants o nivells d’estudis primaris, secundaris o Batxillerat 

hi ha menors d’edat que no poden legalment ser donants i per tant baixen l’índex de 

donants. 

 

Com ja s’ha comentat prèviament, en les comparacions donants/inscrits amb no 

donants/inscrits hem comprovat que hi ha diferència en el percentatge de donants 

segons el nivell d’estudis, podent afirmar que hi ha més donants en el grup d’estudis 

superiors. A més a més, el percentatge de donants és més alt entre treballadors que 

entre estudiants, el qual està esbiaixat pel fet que una part dels estudiants es troba entre 

15-17 anys, i encara no pot ser donant. D’altra banda, també hi ha diferències en el 

coneixement sobre la donació, la Fundació Josep Carreras i el REDMO entre 

donants/inscrits i no donants, clarament superior en els primers. Altrament, destaquem 

un nivell més alt d’aquest coneixement en la franja d’edat de 61-70 anys. 

 

En aquest estudi, un 70,4% dels donants registrats han tingut un familiar o amic afectat 

o són personal sanitari, coincidint amb 3 de 4 donants als quals s’han entrevistat i amb 

altres estudis [23, 30]. Això significa que la majoria de donants tenen una motivació 

personal o laboral per a inscriure’s. Un exemple és un estudi realitzat a universitats 

espanyoles que observava que un 80% d’estudiants de Medicina estava a favor de la 

donació, amb una predisposició superior en estudiants de 6è curs [31]. En canvi, en les 

persones sense aquestes motivacions el nombre de donants és baix. Una de les causes 

de no ser donant és el fet de patir malalties que creuen que els impedeixen la donació, 

un motiu modificable segons la malaltia. Una altra, que afecta un 25% de les respostes 

de l’estudi, és la por, i l’altre motiu important, és el desconeixement, que representa el 

20,5% de les respostes. Un 52% de persones demana la necessitat de més informació 

que reforça aquest desconeixement, i  d’aquests, el 45% demana informació sobre els 

efectes secundaris, probablement relacionat amb la por al dolor o altres efectes nocius 

que pogués causar la donació. Un metanàlisi descriu la preocupació dels donants pel 

procediment i efectes secundaris com per exemple els efectes de les injeccions de G-

CSF a llarg termini [32]. Aquests resultats indiquen la importància de fer conèixer la 

realitat del TMO, tant del procediment com dels efectes secundaris, que són baixos 

(0,6% d’efectes secundaris greus [32]), mitjançant campanyes informatives a aquesta part 

de la població per a intentar evitar el factor “por” i solucionar el desconeixement, tal com 

ens ha afirmat la Dra. Villa, directora adjunta del REDMO. El metanàlisi anteriorment 

indicat [32] troba que el dolor està molt relacionat amb la preparació mental i les 

expectatives del donant, i que aquells que han rebut informació del dolor passen menys 

estrès. A més, és important fer conèixer la situació de les famílies que requereixen un 

donant, ja que com s’ha vist en les entrevistes a pares d’infants trasplantats, fa més por 

el no tenir donant que la malaltia en si. Trobar un donant compatible produeix un 

sentiment d’esperança en aquestes famílies que potser ja no els quedava cap altra 

opció. 
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Aquestes campanyes informatives es podrien fer dirigides a escoles, universitats o 

col·lectius com cossos de bombers. Per exemple, la Fundació Josep Carreras ha 

realitzat diverses campanyes de divulgació des del 2005 fins a l’actualitat, amb la finalitat 

d’informar a la població de la importància de col·laborar [33]. Això ha representat un 

augment important en el nombre d’inscrits, essent 55.000 donants l’any 2005 [34] i 

500.000 l’any 2019 [22] a l’Estat Espanyol. Actualment, s’està intentant conscienciar la 

donació en poblacions no caucàsiques, ja que el 80% dels donants al món són 

caucàsics, el que significa que és molt més fàcil trobar un donant d’aquesta ètnia que 

de les restants. Tant el Dr. Sierra com la Dra. Villa han admès que el problema ara és 

trobar donants per a pacients del Nord d’Àfrica o del Sud-est d’Àsia, entre d’altres. Per 

això, el Dia Mundial del Donant d’enguany (19 de Setembre 2020), ha volgut centrar-se 

en la divulgació entre aquests països on falten donants. No només s’ha volgut divulgar 

entre ètnies minoritàries sinó també potenciar la creació de registres de donants en 

aquests països, de manera que els registres ja establerts puguin ajudar-los a 

desenvolupar-se en regions del món on no hi ha accés al donant no emparentat, tal com 

la Dra. Villa ens ha explicat. 

 

La Dra. Villa ens explica que part de les campanyes per a motivar a la població per a 

inscriure’s al registre es donen entre els donants de sang, ja que és més fàcil que 

s’apuntin a causa de l’experiència que ja tenen donant sang. A més a més, el personal 

que es troba en els punts de donació està ben capacitat per a informar bé als potencials 

donants. En l’enquesta realitzada, part de la població inscrita reconeix que el motiu de 

la seva inscripció han estat les campanyes divulgatives que s’han donat en els punts de 

donació de sang, ja que eren donants habituals de sang. Aquestes afirmacions de la 

Dra. Villa coincideixen amb els resultats de l’estudi comentat anteriorment de la 

Universitat de Pittsburgh [23], que declaren que el donant de sang té de 2 a 12 vegades 

més probabilitats d’apuntar-se com a donant de medul·la. Molts d’aquests donants de 

sang se senten culpables de no haver-se apuntat abans al registre segons aquest estudi 

anglès [30], coincidint amb un dels donants entrevistats. Aquest estudi també explica una 

resposta positiva dels donants, amb ganes de tornar a donar,  coincidint amb els 

comentaris de la Dra. Villa i les entrevistes a pares d’infants que han rebut un TMO, ja 

que això podria ser també una manera d’encoratjar a nous donants: mitjançant 

experiències de persones que ja han realitzat una donació. Un estudi espanyol realitzat 

en adolescents indica una predisposició favorable al trasplantament en persones que 

hagin tingut experiències prèvies en aquest camp o que n’hagin parlat amb la família o 

amics [35]. 

 

D’altra banda, en les entrevistes als donants es vol destacar que un d’ells ha declarat 

que la donació és quelcom que no s’ha de pensar, simplement fer, coincidint amb el 

37% dels donants d’un estudi de la Universitat de Pittsburgh i l’Institut de 

Desenvolupament Humà de Jerusalem [23]. Un altre estudi anglès [30] certifica que aquest 

motiu, l’automatisme, és habitual entre donants. La decisió dels donants i la seva 

seguretat en seguir endavant amb la donació coincideix amb les característiques que 

aquest mateix estudi observa com a usuals en els donants: determinació, baix nivell 

d’indecisió i altruisme. A més a més, d’acord amb el 45% dels donants enquestats del 

primer estudi, un altre entrevistat afirma que ningú està exempt de res i que un altre dia 

serà ell qui necessitarà ajuda, un motiu d’intercanvi, segons l’article, habitual en els 

donants més joves [23, 30]. 
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Dels quatre donants entrevistats només un ha estat donant no emparentat. Aquesta 

persona afirma haver sentit l’oportunitat de salvar la vida d’algú i poder-li demostrar la 

seva afectuositat d’acord amb els resultats de l’estudi de Billen i cols. [30]. Defensa que 

realment hauria agraït molt saber com li va anar al receptor de les seves cèl·lules mare 

hematopoètiques, ja que segons aquest darrer estudi [30], els donants no emparentats 

solen voler conèixer l’evolució del pacient, ja que poden desenvolupar una forta relació 

emocional amb el receptor, el qual no coneixen i, a més a més, segons un metanàlisi se 

senten  responsables del resultat del TMO [32]. L’article de Billen i cols. [30] també declara 

un sentiment d’honradesa i orgull per part dels donants a l’haver estat escollits, el que 

coincideix amb algun dels enquestats. 

 

Respecte a les entrevistes als pares de nens i nenes que han rebut un TMO, aquests 

reconeixen haver tingut fins aleshores poc coneixement sobre la Fundació Josep 

Carreras i coneixement nul sobre el REDMO. La Dra. Badell ens explica l’interès dels 

d’aquests en conèixer el procediment i les complicacions del trasplantament. Per això, 

encoratgen als donants a explicar la seva experiència, ja que poden regalar vida, i com 

s’ha comentat anteriorment, no només és un regal pel receptor sinó també pel donant. 

Totes les famílies coincideixen amb el sentiment d’agraïment al donant, que ha estat qui 

ha salvat els seus fills.   

 

Aquest treball té uns biaixos, alguns d’ells s’han descrit abans, com l’elevat percentatge 

de dones i un elevat nivell d’estudis en la població enquestada.  S’han d’afegir, a més a 

més, uns errors de l’enquesta que podrien afectar els resultats:  

 Pregunta 1: s’ha interpretat que tothom que ha fet el qüestionari en català és de 

Catalunya. Pot ser que hi hagués gent de Balears i València. 

 Pregunta 12: en anglès no hi ha l’opció de marcar “malalties immunitàries”. 

 Pregunta 13: s’ha interpretat la donació de cordó com a donant viu, però força gent 

ho ha escrit a l’apartat “altres”, per tant s’ha afegit com a resposta però no era una 

opció a escollir. Per això té, probablement, un nombre més baix. 
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5. CONCLUSIONS 

 

L’objectiu d’aquest treball ha estat l’estudi de la LLA i del TMO com a tractament 

d’aquesta i altres malalties. S’ha volgut focalitzar en la donació de la medul·la òssia: 

conèixer quina és la situació actual de la donació de medul·la en el nostre entorn. 

 

Tot i que en aquest estudi el percentatge de persones inscrites com a donants de 

medul·la és més elevat que en la població general, es pot observar també un elevat 

nombre de persones no donants per desconeixement d’aquesta necessitat, fet que 

confirmaria la primera hipòtesi del treball. 

 

Aquest estudi també mostra que un percentatge molt elevat dels donants han tingut 

familiars/amics que han necessitat un TMO o són professionals sanitaris, el que confirma 

la importància de conèixer la necessitat d’aquest tractament i en el primer cas, l’elevada 

motivació pel fet de conèixer un malalt que necessita un donant.  

  

Una part important de les persones enquestades que no eren prèviament donants, 

després de rebre informació es plantegen la possibilitat d’inscriure’s com a donants, el 

que reafirma el fet que una de les causes de la manca de donants, és el desconeixement 

i confirma la segona hipòtesi que s’ha proposat: força gent no s’ha plantejat mai ser 

donant de medul·la però hi estaria d’acord després de conèixer la seva necessitat. 

 

També és confirma la tercera hipòtesi, el percentatge de donants és més elevat en la 

població amb estudis universitaris o superiors. Això probablement també es relaciona 

amb més accés a la informació.  

 

D’altra banda, la quarta hipòtesi vol valorar com la por als efectes secundaris, és una 

causa de no inscriure’s com a donants. En la mostra estudiada, una quarta part de les 

persones no inscrites afirma no estar apuntada per por. A més a més, quasi la meitat de 

no inscrits sol·liciten més informació, principalment dels efectes secundaris de la 

donació, entre ells el dolor. 

 

També es vol remarcar l’elevat sentiment de satisfacció que reconeixen els donants 

després d’una donació, fet que podria motivar a altres persones a plantejar-s’ho. 

 

Finalment i tenint en compte els resultats d’aquest estudi, es planteja la necessitat de 

més campanyes informatives adreçades a població potencialment donant (col·lectius 

d’edats compreses entre 18 i 40 anys com universitaris, bombers, policies, empreses...), 

per a augmentar el coneixement del TMO i incrementar el nombre de donants. A més a 

més, incidir en la importància d’informar aquelles poblacions amb un índex més baix de 

donació.  
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7. ANNEXOS 

Annex 1. Enquesta en català 

1. Indica la teva edat  

11 o menys 

12-15 

16-22 

23-30 

31-40 

2. Indica el teu gènere  

Dona 

Home 

Altres:  

3. En quin entorn vius?  

Entorn de ciutat. 

Entorn rural. 

Altres:  

 

4. Quin és el teu nivell d'estudis?  

 

Estudis primaris. 

Estudis secundaris (ESO). 

Batxillerat. 

Cicles formatius de grau mitjà. 

Cicles formatius de grau superior. 

Estudis universitaris. 

Postgraus, màsters o doctorats. 

Altres:  

41-50 

51-60 

61-70 

71-80 

Més de 80 
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5. Actualment a què et dediques?  

 

6. Tens coneixement del que és la medul·la òssia (també coneguda com a moll de 

l'os)?  

 

Sí, ho conec bé. 

Una mica, n'he sentit a parlar. 

No. 

Altres:  

 

 

 

7. Què és el primer que et ve al cap quan sents el concepte de medul·la òssia? 

 
 

8. La medul·la òssia és un teixit que es troba l'interior d'alguns dels ossos del cos. 

És on es produeixen les cèl·lules de la sang (els glòbuls blancs o leucòcits, els 

glòbuls vermells o hematies i les plaquetes). Existeix el trasplantament de 

cèl·lules mare de la sang que provenen de la medul·la òssia per a curar diverses 

malalties. Ho sabies? 

Sí. 

Alguna cosa. 

No.  

Altres:  

 

 

 

 

 

O t r o :  

E s t u d i o .  

T r e b a l l o .  

E s t i c   a   l ' a t u r .  

J u b i l a t / d a .  

Estudio. 

Treballo. 

Estic a l’atur. 

Jubilat/da. 

Altres: 
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9. El tractament de quines malalties creus que pot ajudar un trasplantament de 

medul·la òssia?  

Leucèmies. 

Problemes vertebrals. 

Malalties immunitàries. 

Malalties hepàtiques. 

 

10. D'on creus que s'obtenen les cèl·lules mare per al trasplantament?  

 

11. Les cèl·lules mare de la sang s'obtenen de donants vius (no canviïs la resposta 

anterior, no seria un resultat fiable. Has de recordar que és anònim). Es poden 

aconseguir mitjançant diversos mètodes: l'extracció de medul·la òssia d'un os, de 

sang perifèrica i mitjançant la sang del cordó umbilical. Sabies tot això?  

Sí. 

N'havia sentit a parlar. 

No. 

Altres:  

 

12. La Fundació Josep Carreras contra la leucèmia és una entitat benèfica i sense 

afany de lucre, fundada per Josep Carreras després de recuperar-se d'una 

leucèmia, amb l'objectiu de fer de la leucèmia una malaltia curable en tots els 

casos. Coneixies aquesta fundació?  

Sí. 

N'he sentit a parlar. 

No. 

 

 

 

 

 

 

O t r o :  

E s t u d i o .  

T r e b a l l o .  

E s t i c   a   l ' a t u r .  

J u b i l a t / d a .  

De donants cadàvers. 

De donants vius. 

D’embrions. 

Altres: 

Una pèrdua important de sang. 

Diabetis. 

Limfomes. 

 



44 

  

13. El Registre Espanyol de Donants de Medul·la Òssia (REDMO) és el registre 

nacional de donants no familiars de medul·la òssia i per a la captació i registre de 

donants voluntaris de cèl·lules mare de la sang. Va ser creat per la Fundació Josep 

Carreras. Coneixes la seva existència?  

Sí. 

No. 

14. Coneixes algú que estigui apuntat com a donant o que hagi estat donant?  

Sí, conec a algú. 

No conec a ningú. 

15. Has estat donant o estàs inscrit/a al REDMO?  

 

Sí, he estat donant. 

Sí, hi estic inscrit. 

No. 

16. Per a les persones inscrites com a donants: per què estàs inscrit o has estat 

donant? 

He tingut un familiar/amic que ha requerit un trasplantament. 

He tingut coneguts amb familiars que han requerit un trasplantament. 

Sóc o he estat professional sanitari. 

M'he assabentat pels diferents canals de divulgació (TV, ràdio, diaris, 

xarxes socials, etc.) 

Altres: 

17. Per a les persones que NO estan inscrites com a donants: per què no hi estàs 

inscrit? 

No coneixia la necessitat de donants. 

Em fa por la donació. 

No crec que sigui necessari. 

No puc donar per malalties o d'altres. 

Sóc menor de 18 anys o major de 40 anys. 

Està en desacord amb la meva ideologia. 

Altres: 
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18. Què creus necessari per millorar la consciència social de la donació de medul·la 

òssia?  

Més conscienciació a escoles i instituts. 

Més informació sobre com és la donació. 

Més campanyes d’informació als canals de divulgació. 

Altres: 

19. Cada any, 6.400 persones són diagnosticades de leucèmia a Espanya. Un 20% 

dels pacients amb leucèmia aguda necessitarà un trasplantament de medul·la 

òssia per a superar la malaltia. Només 1 de cada 4 pacients tindrà un familiar 

compatible. A partir d'aquesta informació, ¿et planteges registrar-te com a donant?  

Sí. 

No ho sé. 

No. 

Ja estic registrat/da com a donant. 

 

20. Necessitaries saber més informació per a registrar-te com a donant? 

Sí. 

No. 

21. Si has votat que sí, què més t'agradaria saber?  

 

 

22. Si has estat donant, agrairia que m'expliquessis la teva experiència (també pots 

deixar un correu de contacte).                               

 

23. Si has estat receptor, agrairia que m'expliquessis la teva experiència (també pots 

deixar un correu de contacte).                                

 

24. Finalment, si t'agradaria afegir alguna cosa: 

 

 



46 

  

Annex 2. Taules de la mida mostral 

Tamaño de la 

población 
Tamaño de la muestra para una precisión de 

±1% ±2% ±3% ±4% ±5% ±10 % 

500 † † † † 222 83 

1.000 † † † 385 286 91 

1.500 † † 638 441 316 94 

2.000 † † 714 476 333 95 

2.500 † 1.250 769 500 345 95 

3.000 † 1.364 811 517 353 97 

3.500 † 1.458 843 530 359 97 

4.000 † 1.538 870 541 364 98 

4.500 † 1.607 891 549 367 98 

5.000 † 1.667 909 556 370 98 

6.000 † 1.765 938 566 375 98 

7.000 † 1.842 959 574 378 99 

8.000 † 1.905 976 580 381 99 

9.000 † 1.957 898 584 383 99 

10.000 5.000 2.000 1.000 588 385 99 

15.000 6.000 2.143 1.034 600 390 99 

20.000 6.667 2.222 1.053 606 392 100 

25.000 7.143 2.273 1.064 610 394 100 

50.000 8.333 2.381 1.087 617 397 100 

100.000 9.091 2.439 1.099 621 398 100 

∞ 10.000 2.500 1.111 625 400 100 
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Annex 3. Gràfiques dels resultats a Catalunya 
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39%
43%
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No
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La Fundació Josep Carreras contra la 
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donant?

No

Sí

1% 5%

94%

Has estat donant o estàs inscrit/a al REDMO?

He estat donant

Estic inscrit/a

No



51 

  

 

44

35

9

34

3

HE TINGUT UN FAMILIAR/AMIC QUE HA NECESSITAT UN 
TRANSPLANTAMENT

SÓC/HE ESTAT PERSONAL SANITARI

HE TINGUT CONEGUTS AMB FAMILIARS QUE HAN REQUERIT 
UN TRASPLANTAMENT

M’HE ASSABENTAT PELS CANALS DIVULGACIÓ

ALTRES

0 10 20 30 40 50

Per a les persones inscrites com a donants: 

per què estàs inscrit o has estat donant?*

787

556

256

158

458

12

9

SÓC MENOR DE 18 O MAJOR DE 40

EM FA POR LA DONACIÓ

NO PUC DONAR PER MALALTIES O D'ALTRES

NO M'HO HAVIA PLANTEJAT

MANCA DE CONEIXEMENT

NO HO CREC NECESSARI

ALTRES

0 200 400 600 800 1000

Per a les persones que no estan inscrites com a donants: 

per què no hi estàs inscrit?*

1111

1554

1399

22

MÉS CONSCIENCIACIÓ EN ESCOLES I INSTITUTS

MÉS INFORMACIÓ SOBRE LA DONACIÓ

MÉS CAMPANYES ALS CANALS DE DIVULGACIÓ

ALTRES

0 500 1000 1500 2000

Què creus necessari per millorar la consciència social de la donació 
de medul·la òssia?*

*Pregunta de resposta múltiple 

*Pregunta de resposta múltiple 

*Pregunta de resposta múltiple Persones 

Persones 

Persones 



52 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

20%

47%27%

6%

Un 20% dels pacients amb leucèmia 
aguda necessita un trasplantament de 

medul·la òssia. Només 1 de cada 4 
pacients tindrà un familiar compatible. A 

partir d'això, 

et planteges registrar-te com a 
donant? No

No ho sé

Sí

Ja estic
registrat/da

45%
52%

3%

Necessitaries saber més informació 
per a registrar-te com a donant?

No

Sí

No ho sé

407

550

132

177

42

EFECTES SECUNDARIS

PROCEDIMENT

ON S'HA D'INSCRIURE

REQUISITS

ALTRES

0 100 200 300 400 500 600

Si has votat que sí, 

què més t'agradaria saber?*

*Pregunta de resposta oberta 



53 

  

Annex 4. Resultats globals i gràfiques 

Resum:  

Aquesta enquesta l’han contestat persones des d’11 fins a 80 anys. Els grups d’edat 

amb més respostes són de 16-22 i de 41-60 anys. Un 72% dels enquestats són dones 

i un 78% de la població de l’enquesta viu en un entorn urbà. 

Un 77,7% de les respostes són de Catalunya, un 11,3% de la resta d’Espanya, on 

destaquen les comunitats de Madrid i les Illes Canàries, i un 11% de respostes són de 

fora d’Espanya, incloent-hi Europa, Amèrica, Àsia i Oceania. 

El 58,8% de les persones que han respost són treballadors i més de la meitat (67,6%) 

tenen estudis superiors (universitaris i posteriors). 

Un 65% de la població admet conèixer bé el trasplantament de medul·la òssia i un 28% 

parcialment. A més a més, un 57% dels enquestats coneix la Fundació Josep Carreras 

i un 42% el REDMO o el registre nacional del seu país. 

Només un 1% de la població estudiada ha estat donant i un 6% més està inscrit al 

registre. El 70% de la població no coneix a cap donant o inscrit. 

D’altra banda, la majoria d’inscrits han tingut familiars o amics afectats, són personal 

sanitari o s’han assabentat gràcies a campanyes divulgatives, en la majoria de casos 

en punts de donació de sang. Les causes més importants per a no estar inscrits són la 

manca de coneixement i la por a la donació. 

Un 27% dels enquestats afirmen que a partir d’aquesta informació es plantejaran 

apuntar-se com a donants i un 47% tenen dubtes. De tots aquests, la meitat necessita 

més informació. Els efectes secundaris i el procediment de la donació són els dos 

aspectes que la població voldria conèixer millor. 

 

Gràfiques:  
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Nombre de participants segons el País 

78%

1%

21%

Entorn on viuen
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Nombre de participants d’Espanya segons la Comunitat Autònoma 

N=2725 
Catalunya=2117 
Espanya=307 
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Annex 5. Entrevista a la metgessa adjunta del REDMO  

Dra. Juana Villa (entrevista telemàtica) 

Directora adjunta del REDMO. Llicenciada en Medicina i Cirurgia i especialista en 

Hematologia i Hemoteràpia. Ha treballat a Colòmbia, Espanya i Alemanya i té 

experiència en investigació i en clínica, sobretot cuidant i fent el seguiment dels donants 

de progenitors hematopoètics. Des de 2014 ha treballat al DKMS, el registre de donants 

d’Alemanya, pel que té un ampli coneixement de la tasca que significa estar a càrrec 

d’un registre internacional com també ho és el REDMO. 

 

 

1. ¿Cuál fue su motivación para dedicarse a la hematología? 

¡Uy, des de siempre! Desde que estaba chiquita; cuando yo tenía catorce años, una 

de mis amiguitas murió de Leucemia y desde eso me interesé mucho por la 

Hematología; ya desde que estudié medicina quería ser hematóloga. Cuando entré 

en Hematología fue cuando me interesé por el trasplante. 

 

2. ¿Cuánto hace que se dedica a este ámbito de la salud? 

Empecé en la residencia en 2003, 17 años. 

 

3. ¿Cuál es su tarea como doctora adjunta al REDMO? 

Tenemos muchas tareas. El REDMO tiene dos funciones principales: una es hacer 

la búsqueda de donantes no emparentados para todos los pacientes españoles que 

necesitan un trasplante de ese tipo y, por el otro lado, es coordinar todo lo que tiene 

que ver con los donantes españoles desde el registro hasta que hacen la donación 

efectiva y después el seguimiento que hacemos a los donantes después de la 

evaluación. Entonces digamos que tenemos dos grandes equipos, los que se 

dedican a los pacientes y los que se dedican a los donantes, y yo soy la persona 

que dirige las funciones de los dos equipos. 

 

4. ¿Qué es lo mejor y lo peor de su trabajo? 

Lo mejor es poder ayudar a las personas que necesitan un trasplante y en general 

es un mundo en que todas las personas que se dedican a este trabajo, desde los 

médicos que trabajan en los hospitales, el personal sanitario que está en los centros 

de colecta y trabajan con los donantes, los centros de referencia de donantes, los 

compañeros del registro, creo que somos personas muy sensibles a la problemática 

que hay en estos pacientes que necesitan un trasplante, y ver la receptividad, 

altruismo de los donantes y que gracias a ellos todo este trabajo se puede hacer, es 

muy satisfactorio. Gracias a los donantes podemos hacer todo por los pacientes y a 

mí esto me genera mucha satisfacción.  

Supongo que lo peor, cuando una búsqueda resulta infructuosa, cuando por alguna 

razón las cosas no van bien, pues evidentemente eso genera angustia y quieres 

mirar a ver qué alternativas puedes ofrecer, también por si pasa algo con algún 

donante en una donación y finalmente pues la donación no puede ser efectiva, 

también te genera el tipo de tensión de cuando las cosas no salen bien, aunque es 

parte del trabajo. Pero en general a mí me gusta mucho lo que hago, si he de decir 

si es una balanza equilibrada: no, es una balanza que tira mucho a lo positivo, hay 

muy poquitos días malos. 
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5. ¿Se ha planteado nunca cambiar de trabajo y/o especialidad? 

De especialidad nunca. Yo antes de dedicarme al mundo de los registros trabajaba 

en hospitales con pacientes en el mundo del trasplante y fue un cambio muy radical, 

cambiar desde el punto de los pacientes hasta al punto de los donantes. Pero ha 

sido un cambio muy interesante porque me ha dado una visión muy global de lo que 

es el trasplante: antes estaba 100% en lo que eran las indicaciones, enfermedades 

de los pacientes, llevar el paciente en la sala y, después, trabajar en el registro, 

hacer la búsqueda, coordinar todo lo de los donantes... Te da la visión de la otra 

cara del trasplante, el producir esas células que finalmente se le infunden al 

paciente. Cuando estás solo al lado del paciente no eres tan consciente de todo lo 

que tiene que hacer el donante por la donación. El haber tenido la oportunidad de 

trabajar en un registro me dio esa otra visión sobre el trasplante y ha sido muy 

positivo en el sentido del aprendizaje para mí. 

 

6. ¿Hay muchas dificultades para encontrar donantes compatibles? ¿Es un proceso 

largo? Aproximadamente, ¿cuántos donantes compatibles encontráis por cada 

receptor? 

Depende mucho del HLA del receptor, todas las personas tienen unas 

características genéticas que es lo que nos hace compatibles con un donante o no, 

y en el mundo, la gran mayoría de los donantes son de países del norte de Europa 

o de Norteamérica, de etnia caucásica, blanca. Entonces si un paciente no es 

caucásico, las probabilidades de encontrar donantes son muchísimo menores que 

si son caucásicos. En REDMO la estrategia de búsqueda que hacemos es encontrar 

siempre dos donantes para un paciente, por si pasara algo con uno de los dos 

donantes, que estuviera el otro listo para donar. Depende del paciente, si el paciente 

es de origen marroquí o del centro de África, hay muy poquitos donantes en esos 

países entonces encontrar donantes es muy difícil. 

 

7. ¿Por qué cree que mucha gente no se inscribe al REDMO?  

Yo creo principalmente por desconocimiento, que así como todo el mundo sabe de 

la donación de sangre, la donación de médula ósea no es tan popular, la gente no 

sabe que se necesita. También sobre la donación de órganos, hoy en día la 

población en general está muy bien informada, en cambio sobre la donación de 

médula ósea las personas no están tan informadas. Mira que muy frecuentemente 

a nosotros nos preguntan por ejemplo que si donar médula es donar nervios, que si 

te quitan el líquido de las vértebras, etc. Entonces la gente tampoco tiene muy claro 

ni la problemática, la gente no conoce las enfermedades, el trasplante, no sabe por 

qué se hace ni sabe lo “fácil” que es donar, ni que se puede apuntar en cualquier 

centro de transfusión, que pueden dar a cualquier paciente en el mundo... Entonces 

yo creo que lo primero que hay que hacer es intentar crear conciencia sobre la 

problemática y difusión para informar a las personas y yo creo que una vez las 

personas se informan, a medida que haya más donaciones efectivas y las personas 

vayan conociendo experiencias positivas de personas que han donado, yo supongo 

que eso va ir haciendo que cada vez haya más donantes o más personas 

interesadas en hacerse donantes. 
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8. He hecho unas encuestas y mucha gente ha admitido no conocer el registro y/o la 

necesidad de donantes, además de mucha otra gente que tiene miedo a la donación. 

¿Qué cree usted que se debería hacer para motivar a la población y aumentar el 

número de donantes? 

Ya se hacen campañas; nosotros hacemos mucho trabajo en conjunto con los 

centros de transfusión porque yo creo que es el lugar más fácil dónde se pueden 

captar donantes. Cuando una persona ya es donante de sangre, si tiene la 

experiencia de ir a un banco y de donar sangre, es más fácil que se apunte, además 

del personal que está ahí que está también muy bien capacitado para informar muy 

bien al donante y explicarle cómo es una donación, cuando se puede donar y cuando 

no se puede donar, dónde se puede donar, lo que significa para el donante. 

Entonces es a medida que los centros de transfusión vayan viendo sus donantes. 

Creo que es una buena forma, como participar en por ejemplo esto que tú estás 

haciendo, en los colegios, universidades, por ejemplo también tenemos convenios 

con la guardia civil, con cuerpos de bomberos. Hay grupos específicos que sí se 

interesan por esto y van conociendo la problemática y entonces es intentar 

aprovechar esos tiempos para hacer difusión y darlo a conocer. 

Ahora, este sábado se celebra el día mundial del donante. Es una organización 

internacional que coordina todos los registros del mundo y este año, a raíz de la 

pandemia, evidentemente se va a hacer virtual. Es una campaña global donde van 

a participar muchísimos registros del mundo; se hizo un vídeo conjunto que se va a 

lanzar el sábado. Pues lo que te explicaba antes, hay menos probabilidad de 

encontrar un donante para personas de etnias minoritarias, pues este año se va a 

enfatizar en eso, porque en el mundo hay alrededor de 37 millones de donantes, 

pero más del 80% de todos los donantes son caucásicos, son blancos, entonces el 

esfuerzo que estamos haciendo ahora desde los registros es sobretodo llamar la 

atención de personas que pertenecen a grupos minoritarios, a etnias minoritarias, 

para potenciar la creación de registros de donantes en esos países, de manera que 

los registros ya establecidos les echemos una mano para desarrollarse en esas 

regiones del mundo donde todavía no hay acceso al donante no emparentado. 

Entonces yo creo con campañas de difusión y de información correcta que viene de 

lugares fieles, que es muy importante.  

 

9. ¿Cuál es el perfil de la mayoría de donantes? 

Depende un poquito del registro, cada registro se rige por las reglas de la oficina de 

transfusión del país. En España lo tenemos de 18 a 40 años. Hay países donde no 

son tan restrictivos, países que lo acortan hasta los 35 años, países que hasta los 

60... En España, a parte de la edad, se debe tener un documento de identidad, o 

DNI o NIE. 

 

10. ¿Cuál sería el donante ideal? 

Eso depende del paciente. El donante ideal es el que tiene mayor compatibilidad 

con el paciente desde el punto de vista genético. Después hay otros factores que 

son importantes, por ejemplo el grupo sanguíneo, que el donante pese más que el 

paciente, muchas veces se prefiere que si el paciente es hombre el donante también 

sea hombre o sea una mujer que nunca haya tenido embarazos, por un problema 

que puede existir cuando la mujer ha estado embarazada previamente... Depende 

mucho de la enfermedad que tenga el paciente, de la edad y del peso.  
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Annex 6. Entrevistes a metge/sses hematòlegs/gues 
 
 
Dra. Isabel Badell (entrevista per escrit) 

Directora de la unitat d’Hematologia, Oncologia i Trasplantament Hematopoètic del 

Servei de Pediatria de l’Hospital Santa Creu i Sant Pau de Barcelona, Hematòloga 

Pediàtrica de l’Hospital Sant Joan de Déu i professora titular de Pediatria de la 

Universitat Autònoma de Barcelona. 

 

1. Quina va ser la seva motivació per a dedicar-se a tractar pacients amb leucèmia? 

Varen influir diversos factors: el primer que vaig tenir una tieta amb leucèmia, gràcies 

a la qual es varen conèixer els meus pares (li feia tractament amb radioteràpia). El 

segon, la influència de tenir 5 metges a la família: pares, 2 tietes i els seus marits, i 

el tercer, quan vaig començar de resident de Pediatria, el Dr. Cubells em va fer 

agradar i interessar-me pels nens amb leucèmia i he tingut la sort de veure’n el gran 

canvi dels darrers 30 anys (de sobreviure menys del 10% a sobreviure més del 90%). 

 

2. Quant temps fa que es dedica a aquest àmbit de la salut? 

Des que vaig acabar la residència, fa més de 40 anys. 

 

3. Què és el millor i el pitjor de la seva feina? 

El millor poder curar nens i el pitjor quan algun nen recau o bé quan, a pesar 

d’intentar tots els tractaments possibles, acaba morint. 

 

4. S’ha plantejat mai canviar de feina? 

Mai, i em jubilaré fent el mateix. 

 

5. Com li explica a un infant que té leucèmia? I als pares? 

Als pares la veritat i realitat adaptada a la situació del pacient, però al nen l’informo 

en la mida que ho pot entendre i acceptar, sempre tenint en compte l'opinió dels 

pares respecte a la informació. 

 

6. Com li explica a un infant que li han de fer un trasplantament? I als pares? 

De la mateixa manera i segons pugui entendre el pacient. 

 

7. Què li pregunten els pacients i les famílies quan els diu que necessiten un 

trasplantament? 

Avui en dia la gent està informada o bé busquen informació a internet, jo els explico 

el procediment, els riscos individualitzats en cada cas i pregunten temes de 

procediment, complicacions, futur... 

 

8. Com és el procés de trobar un donant? 

Primer veure si pares o germans són compatibles. Si no té un familiar compatible, 

iniciem cerca de donant no familiar adult o de sang de cordó umbilical. En cas de no 

trobar-ne cap, faríem un trasplantament haploidèntic familiar, és a dir del pare, la 

mare o el germà amb la meitat de compatibilitat HLA, amb una estratègia de 

manipulació de les cèl·lules mare per evitar la complicació greu de la malaltia de 

l’empelt contra hoste. 
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Dr. Jordi Sierra (entrevista presencial) 

Cap de servei d’Hematologia de l’Hospital de Sant Pau, president de la Societat 

Espanyola d’Hematologia i Hemoteràpia i Catedràtic de la Facultat de Medicina de la 

Universitat Autònoma de Barcelona. 

 

1. Quants anys fa que es dedica a l’Hematologia? 

Des de l’any 1980. 

 

2. Per què va escollir aquesta especialitat? 

Perquè jo vaig estudiar l’Hospital Clínic, i llavors, els dos serveis amb més prestigi 

allà eren Hematologia i Hepatologia, i l’Hematologia em va agradar més. 

 

3. Com li explica a un pacient que té leucèmia? I a la família? 

En primer lloc depèn de l’edat i l’entorn social del pacient. Nosaltres la paraula 

“Leucèmia” l’utilitzem; li diem al pacient que té una Leucèmia, però n’hi ha de tants 

tipus que no establim un pronòstic. Li diem que és una malaltia molt greu però que 

cada vegada es curen més malalts. L’informem sobretot del que notarà, els efectes 

secundaris de la quimioteràpia, els efectes a mig-llarg termini, que entre les diferents 

possibilitats de tractament i depenent del risc biològic de la Leucèmia el 

trasplantament de medul·la òssia pot ser una opció després de la quimioteràpia. 

Li expliquem que li caurà el cabell, se li inflamarà la boca, haurà d’ingressar mínim 

un mes, després més cicles de quimioteràpia i que esperem que així siguem capaços 

de portar-lo a un trasplantament si és necessari. 

Pel que fa a les proporcions, no li especifiquem res, ja que cada malalt és diferent, 

cada malalt reacciona diferent als tractaments. 

 

Amb la família som una mica més específics, i si es tracta d’infants, la informació 

òbviament es dóna als pares. Si són adults informem la família (parella, germans...) 

de proporcions de curació però al malalt només li ho comentem si ho demana molt i 

si realment ho vol. Intentem que sigui informació assumible i progressiva, ja que és 

una persona que ha passat d’en general estar bé a, de cop i volta, tenir un càncer; 

no li pots donar tota la informació en un instant perquè el destrosses. Si ho necessita, 

donem suport psicooncològic. 

És un art informar a un malalt i a la seva família. 

 

4. Quin percentatge aproximat de pacients amb leucèmia requereix un trasplantament? 

En nens molts; un 20% necessitarà un trasplantament. Això depèn del tipus de 

leucèmia, l’edat del diagnòstic, les alteracions en la genètica de la malaltia i si és en 

cèl·lules T o B. En general, la mieloblàstica i la bifenotípica tenen globalment un 

pronòstic pitjor que la T, i la T pitjor que la B. 

 

5. Hi ha moltes dificultats per a trobar donants? 

No, ara pràcticament tothom té un donant. Pot ser un familiar germà HLA idèntic, tot 

i que ara és cada vegada més difícil, ja que abans les famílies eren de cinc o sis 

germans, i aleshores era més fàcil trobar un germà compatible. Ara les famílies són 

de dos fills, per tant la possibilitat que l’altre sigui compatible baixa molt, baixa a un 

25%. 
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El que sí tenim són molts donants no-emparentats en registres. Ara crec que ja 

estem als 20 milions de donants voluntaris al món. 

 

Si no trobem un donant no-emparentat, podem fer un trasplantament de cordó 

umbilical, i des de fa uns quinze anys podem fer trasplantaments de donants 50% 

compatibles, que són els haploidèntics. 

 

És a dir que ara és raríssim que no puguem fer un trasplantament a un malalt que 

ho necessita, sobretot si és de raça blanca, perquè és on hi ha més donants. En el 

cas dels xinesos, vietnamites, sud-americans o àrabs costa una mica més de trobar 

perquè hi ha menys donants voluntaris als registres. 

 

Com més compatible, millor pronòstic té. Tradicionalment el millor és un germà HLA 

idèntic, sinó un donant no-emparentat idèntic i com a tercera opció habitualment 

s’escollia el cordó umbilical, però últimament tenen els mateixos resultats que amb 

els haploidèntics per tant es fan cada vegada més haploidèntics. 

 

També hi ha la selecció embrionària, que ocasionalment es fa en infants, en adults 

no, no es pot fertilitzar la mare. Aquesta tècnica té el problema que generes diversos 

embrions i en fas una selecció basant-te en l’HLA, per tant no tractes èticament tots 

els embrions: els compatibles amb el malalt tenen l’opció de sobreviure i, els no 

compatibles, van a una nevera per a llençar-los.  

Des del punt de vista ètic hi ha molt de debat. Jo no en sóc partidari, sobretot perquè 

tenim altres alternatives i perquè és dur determinar la viabilitat d’un embrió en funció 

de la seva compatibilitat amb el receptor. Sí que és una opció, però amb serioses 

limitacions ètiques. 

 

6. Per què creu que la gent no s’apunta al REDMO? 

Bé, ara ja som mig milió. Però la raó fonamental ha estat que no hi ha hagut capacitat 

de resposta ni suficients recursos per a fer els tipatges HLA. Aleshores, fins fa pocs 

anys el REDMO anava amb molta limitació d’aquests tipatges, fins que va arribar un 

moment en què el Govern central i l’OCATT ho van finançar, van fer un pla de 

donació de medul·la òssia i van passar en pocs anys de 100.000 donants a 500.000 

donants, i encara se’n vol aconseguir més. Ara busquen tipar donants joves i 

sobretot homes, perquè les donants dones (i més si han tingut embarassos) són més 

reactives contra el receptor (més si és un home que una dona), a causa del 

reconeixement d’antígens vinculats al cromosoma Y, i a la sensibilització que tenen 

les dones que han estat embarassades contra antígens menors d’histocompatibilitat 

d’altres fills que han tingut. 

 

 

7. Els professionals sanitaris que es dediquen al tractament de pacients amb Leucèmia 

probablement necessiten molta fortalesa psicològica; que els recomana vostè als 

residents, infermers i tot professional quan comença en aquest camp? 

Els aviso que han escollit una especialitat molt dura però que a la vegada també té 

èxit en malalts que fa pocs anys no tenien cap opció, i progressivament va millorant 

el pronòstic d’aquestes malalties però encara ens queda molt per treballar. 
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Quan tens èxit en un malalt que hauria estat incurable, gratifica tots els disgustos.  

 

A mesura que es van especialitzant i fent la residència van veient com toleren 

aquestes desgràcies que veiem. Alguns marxen al laboratori, transfusió, coagulació, 

etcètera i altres que no, es queden en hematologia clínica.  

Compensa veure els malalts curats o els que se’ls ha prolongat molt la vida. 

 

Per als metges no hi ha suport psicològic, tot i que el Col·legi de Metges té recursos 

per a oferir-ne als professionals que ho demanen, no només d’Hematologia. La 

Fundació Galatea dóna suport anònim a qui ho necessita. 

No és només l’activitat professional sinó també l’entorn professional. Cada vegada 

es demana més i s’espera més dels metges mentre que els mitjans no augmenten, 

com a molt disminueixen. A més a més, el salari és molt baix comparat amb altres 

països i no sembla que això vagi a arreglar-se. Tot aquest conjunt, en especialitats 

dures, és el que fa que al final necessitis suport a vegades. 

 

8. En l’àmbit de recerca, creu que en un futur pròxim tindrem novetats en el tractament 

de la leucèmia i els trasplantaments?  

Moltes. Ja n’hem tingut; per una banda descobriment de nous medicaments i per 

altra banda millora en resultats de les teràpies més tradicionals (entre elles el 

trasplantament) i recentment millores importants en immunoteràpia, tant humoral 

(anticossos) com cel·lular amb les cèl·lules T-Car. 

 

9. Què en pensa sobre la teràpia dels Car-T Cells? 

Doncs dóna molt bons resultats en infants i adolescents amb Leucèmia Limfoblàstica 

B, fins i tot amb els que han sigut resistents a tots els tractaments. Així i tot, avui en 

dia, no tenim cèl·lules Car-T per la Limfoblàstica T ni per la Mieloblàstica. En el cas 

d’una bifenotípica només tindries tractament per la part limfoide si fos B. Això si fos 

bifenotípica amb dues poblacions, limfoide i mieloide. 

 

Això sí, sembla que és el futur, s’està fent també en Limfomes B i es començarà a 

fer en Mieloma. Hi ha els Cars comercials (comercialitzats, s’han de pagar i són cars) 

i els acadèmics, els que nosaltres fabriquem. A l’Hospital Clínic en tenen dos i 

nosaltres (Sant Pau) també en tenim dos. 

 

10. Respecte a la Leucèmia i la Covid-19: 

Clar, els malalts amb leucèmia estan 

immunodeprimits, per tant són més 

susceptibles a agafar infeccions, entre elles 

la Covid. El que s’ha vist és que la mortalitat 

dels pacients amb leucèmia durant la Covid 

ha sigut relativament alta, del 30-35%. Ha 

sigut una època complicada. 
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Annex 7. Entrevistes a pares d’infants trasplantats 

 

Receptor 1 (entrevista per escrit): Sira 

 

1. Quina edat tenia el seu fill/a quan va rebre el trasplantament de medul·la? 

N’ha rebut 2, als 2 anys i mig i als 4 anys. 

 

2. Quin va ser el motiu del trasplantament? 

Mucopolisacaridosi tipus VII. 

 

3. Què van pensar quan els hi van dir que havien de fer un trasplantament de moll d’os 

al seu fill/a? 

Que corríem un risc molt alt, però que no teníem altra opció, ja que l’alternativa era 

no fer res i veure com la nostra filla degenerava.  

 

4. Tenien coneixement del trasplantament de medul·la, el REDMO i la Fundació Josep 

Carreras abans del trasplantament del seu fill/a? Estaven inscrits al registre? 

Ens sonava alguna cosa, per com la premsa havia fet ressò del cas Josep Carreras 

 

5. Quan de temps van necessitar per a trobar un donant compatible? 

De forma immediata, en la primera cerca al banc de donants van sortir més de 40 

compatibles. 

 

6. Com es van sentir durant l’aïllament i separació del seu fill/a amb els amics i 

familiars? 

Com si el món seguís i nosaltres estiguéssim en un altre planeta, com si fóssim els 

estranys i ningú ens pogués comprendre.  

 

7. Van tenir por al trasplantament? 

Sí, especialment la segona vegada. 

 

8. Com pensaven que seria el trasplantament abans que els ho expliquessin? 

Més dur en alguns aspectes i més lleu en altres. 

 

9. Una vegada acabat el procediment, com es van sentir? 

Continuàvem sent els éssers estranys, que anàvem a banda de la resta del món. 

Incompresos per família i amics. 

 

10. Què li dirien a la persona que va donar cèl·lules mare al seu fill/a? 

Dues coses: un milió de gràcies i que expliqués el cas, que fes d’ambaixador de la 

causa. Si tothom fos donant, ningú tindria problemes per aconseguir un donant 

compatible 
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11. He fet una enquesta i moltes persones diuen que els fa por ser donants, que els hi 

dirien? 

Que fa més por que et diagnostiquin una malaltia que té cura amb un trasplantament 

però que et diguin que no hi ha donant compatible. Que la por se supera, que les 

persones bones tenen por, però són valentes. 

 

12. Què creuen que es podria fer per a augmentar el nombre de donants? 

Convèncer a persones amb molta influència (actors, youtubers, futbolistes, 

cantants...) i fer quelcom amb ells que arribés a tot el món (pel·lícules, vídeos virals, 

reptes, anuncis, entrevistes, cançons...). També fer campanyes a les escoles, 

universitats, als llocs de treball…. de “si tots fóssim donants, tothom tindria donant 

compatible quan ho necessités”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Receptor 2 (entrevista per escrit): Abril 

 

1. Quina edat tenia el seu fill/a quan va rebre el trasplantament de medul·la? 

La nostra petita Abril tan sols tenia 11 mesos. 

 

2. Quin va ser el motiu del trasplantament? 

Una leucèmia limfoblàstica aguda. Molt agressiva ja que es tractava d’una leucèmia 

del lactant. 

 

3. Què van pensar quan els hi van dir que havien de fer un trasplantament de moll d’os 

al seu fill/a? 

Doncs molta por perquè ens era molt desconegut i perquè era molt i molt petita. 

Perquè abans havia de fer uns cicles de quimioteràpia molt durs que no sabíem si 

el seu cos podria aguantar. I saber que ni jo ni el seu pare érem compatibles… 

Havíem de trobar un donant i això ens feia por. Això i totes les possibles 

complicacions posteriors. 

La Sira amb dos anys, poc abans del trasplantament La Sira deu anys més tard 



70 

  

4. Tenien coneixement del trasplantament de medul·la, el REDMO i la Fundació Josep 

Carreras abans del trasplantament del seu fill/a? Estaven inscrits al registre? 

No en teníem massa idea. Sabíem que Josep Carreras havia fet alguna fundació 

però la desconeixíem. 

 

5. Quan de temps van necessitar per a trobar un donant compatible? 

Uns 5 mesos. 

 

6. Com es van sentir durant l’aïllament i separació del seu fill/a amb els amics i 

familiars? 

L’Abril era tan petita que la separació amb els amics no la va tenir. Pel que fa a la 

família, cada dia ens venien a veure darrere un vidre de cambres. Sempre hi havia 

pallassades, sessió de titelles, cançons… Va ser dur, però com que era tan petita, 

ho vam patir més els pares que no pas ella. 

Potser el que va patir més va ser el no tenir el pare i a la mare a la vegada, o tenia 

el pare o tenia la mare. 

 

7. Van tenir por al trasplantament? 

Moltíssima. Tot ens feia molta por però ho havíem d’encarar amb optimisme perquè 

era l’única opció que teníem. 

Quan ens van llegir els riscos que hi havia… crec que la nostra ment no va voler 

retenir tot el que ens deien. Ho havíem de fer fos el que fos. 

 

8. Com pensaven que seria el trasplantament abans que els ho expliquessin? 

Quan pensem en trasplantament tothom pensa en un òrgan físic. Un teixit sòlid. 

Tampoc pensàvem que fos un procés tan i tan llarg. 

 

9. Una vegada acabat el procediment, com es van sentir? 

El trasplantament en si és una simple infusió semblant a tantes que li havien fet (de 

sang, plaquetes…). Un cop acabat és realment quan comença la por, ja que el seu 

cos ha de respondre, acceptar aquesta medul·la, conviure-hi i no agafar cap infecció, 

ja que aquesta podria posar en perill a la teva filla. 

Un trasplantament de medul·la no és només el dia del trasplantament; és un procés 

que dura mesos i fins i tot anys. 

 

10. Què li dirien a la persona que va donar cèl·lules mare al seu fill/a? 

Què li diria? Doncs no ho sé. Primer de tot crec que ploraria. Ploraria molt. Gràcies 

a ella la nostra filla ha tingut una segona oportunitat de viure. Li ha regalat LA VIDA. 

Mai li estarem prou agraïts. Jo li he donat la primera vida, però gràcies a ella la tenim 

actualment entre nosaltres. 

La nostra Abril ho sap, i sovint parlem del seu “àngel de la guarda” que 

desinteressadament li va fer aquest gran regal. Sense conèixer-la, evidentment, 

sempre la tenim present i és un més de la família. 
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11. He fet una enquesta i moltes persones diuen que els fa por ser donants, que els hi 

dirien? 

Crec que tenen por per la desinformació que en tenen. És una simple transfusió de 

sang. 

Jo els diria que ser donant de medul·la és donar VIDA en VIDA. Que ha de ser de 

les coses més boniques i gratificants que et pot passar a tu com a persona. Fas un 

regal anònim però te’l fas a tu mateix, ja que és un gest enorme el qual el pots viure 

tot i no conèixer el donant. 

Saber que algú és viu gràcies a una simple donació de cèl·lules mare teves… Ha de 

ser increïble!! 

 

12. Què creuen que es podria fer per a augmentar el nombre de donants? 

Donar molta més informació a la població. Que la gent sabés de què es tracta. Hi ha 

una desinformació general sobre què vol dir ser donant i quin és el procediment. 

Potser un bon moment seria fer-ne difusió quan es fan les campanyes de donació 

de sang. 

Ens hem trobat que molta gent no sap el que és i et diu que si ho haguessin sabut 

abans se n’haurien fet abans. 

 

 

 

Receptor 3 (entrevista per escrit) 

 

1. Quina edat tenia el seu fill/a quan va rebre el trasplantament de medul·la? 

Sis mesos. 

 

2. Quin va ser el motiu del trasplantament?  

Leucèmia Mieloblàstica Aguda. 

 

3. Què van pensar quan els hi van dir que havien de fer un trasplantament de moll d’os 

al seu fill/a? 

La nostra filla portava 3 tandes de quimioteràpia amb 5 mesos de vida… per 

nosaltres va ser una salvació poder fer el trasplantament. 

 

4. Tenien coneixement del trasplantament de medul·la, el REDMO i la Fundació Josep 

Carreras abans del trasplantament del seu fill/a? Estaven inscrits al registre? 

En teníem coneixement però no hi estàvem inscrits.                         , 

 

5. Quan de temps van necessitar per a trobar un donant compatible? 

La seva germana va ser la donant 100% compatible.  

 

6. Com es van sentir durant l’aïllament i separació del seu fill/a amb els amics i 

familiars? 

Va ser una experiència dura sobretot per l'altra filla que tenia només 2 anys. Però 

pels amics i familiars no, ens vam sentir molt acompanyats malgrat la distància. 
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7. Van tenir por al trasplantament? 

El moment del trasplantament va ser un dels pitjors moments de la nostra vida. 

Teníem les dues filles a quiròfan a la vegada… sí que vam tenir unes hores de por. 

 

8. Com pensaven que seria el trasplantament abans que els ho expliquessin? 

No teníem gaires nocions de medicina nosaltres. Potser tenia més la idea que 

traurien la seva medul·la danyada i en posarien una mica del donant i que es 

regeneraria….  

 

9. Una vegada acabat el procediment, com es van sentir? 

Nosaltres som pacients de la Vall d'Hebron i sempre, sempre, sempre ens hem sentit 

molt acompanyats i ben informats. 

 

10. Què li dirien a la persona que va donar cèl·lules mare al seu fill/a? 

Poder tenir l'oportunitat de salvar una vida, és una experiència única i dura, però si 

el resultat és bo, està satisfet tota la vida. 

 

11. He fet una enquesta i moltes persones diuen que els fa por ser donants, que els hi 

dirien? 

Molts cops per una persona estimada no podem ser donants, i ho ha de ser un 

donant anònim. Per algú estimat superen la por. Hem de ser capaços de fer-ho per 

algú que no coneixem. 

 

12. Què creuen que es podria fer per a augmentar el nombre de donants? 

Campanya a peu de carrer, camions explicatius a punts cèntrics de les ciutats. 

 

 

Receptor 4 (entrevista per escrit) 

 

1. Quina edat tenia el seu fill/a quan va rebre el trasplantament de medul·la? 

3 anys i 9 mesos i 4 anys i 11 mesos. 

 

2. Quin va ser el motiu del trasplantament? 

Una leucèmia aguda bifenotípica. 

 

3. Què van pensar quan els hi van dir que havien de fer un trasplantament de moll d’os 

al seu fill/a? 

D’una banda por pels riscos que això comportava. 

D’altra banda la necessitat de trobar un donant tan aviat fos possible per curar-la. 

 

4. Tenien coneixement del trasplantament de medul·la, el REDMO i la Fundació Josep 

Carreras abans del trasplantament del seu fill/a? Estaven inscrits al registre? 

Coneixíem la Fundació Josep Carreras, no el REDMO. 
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5. Quan de temps van necessitar per a trobar un donant compatible? 

En el primer trasplantament crec que aproximadament 1-1,5 mesos, però va ser un 

cordó, no es va trobar donant de medul·la. 

En el segon no es va trobar donant i ho vaig ser jo, la mare. 

 

6. Com es van sentir durant l’aïllament i separació del seu fill/a amb els amics i 

familiars? 

Va ser molt dur, tot i que tant els amics com els familiars van estar sempre al nostre 

costat i venien a veure-la per una petita finestreta d’uns 30 cm de diàmetre que hi 

havia a la porta de l’habitació. Teníem la sensació com que la vida a fora continués 

mentre la nostra havia quedat aturada en una habitació tancada. A més a més, és 

molt difícil dir-li a una nena de 3 anys que no pot sortir, que no pot veure els amics... 

 

7. Van tenir por al trasplantament? 

Sí, molta, però la professionalitat de tots els professionals que ens envoltaven ho 

feia tot més fàcil. Cada dia paties esperant quin efecte secundari podia sortir. 

 

8. Com pensaven que seria el trasplantament abans que els ho expliquessin? 

Ja ho sabia perquè ho havia estudiat. 

 

9. Una vegada acabat el procediment, com es van sentir? 

Feliços, perquè era una sortida a la malaltia. 

 

10. Què li dirien a la persona que va donar cèl·lules mare al seu fill/a? 

A la mare que va donar el seu cordó, li diria que va compartir vida i que moltes 

gràcies per fer-ho. 

 

11. He fet una enquesta i moltes persones diuen que els fa por ser donants, que els hi 

dirien? 

Que fa molta por no trobar donant. Que potser quan dones pots tenir alguna molèstia 

però si no trobes donant pots morir-te. 

 

12. Què creuen que es podria fer per a augmentar el nombre de donants? 

Informar, sortir molt als mitjans de comunicació i que fossin els mateixos donants qui 

informin. La gent no buscarà informació, així que aquesta s’ha de proporcionar. 
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Receptor 5 (entrevista per escrit): Cassià 

 

1. Quina edat tenia el seu fill/a quan va rebre el trasplantament de medul·la? 

Tenia 10 mesos d’edat. 

  

2. Quin va ser el motiu del trasplantament? 

Una immunodeficiència severa combinada. 

 

3. Què van pensar quan els hi van dir que havien de fer un trasplantament de moll d’os 

al seu fill/a? 

Ens va caure el món a sobre. Vam pensar que es podia morir, però hi havia una 

petita esperança que el tractament funcionés i tot tirés endavant positivament.  

 

4. Tenien coneixement del trasplantament de medul·la, el REDMO i la Fundació Josep 

Carreras abans del trasplantament del seu fill/a? Estaven inscrits al registre? 

Teníem coneixement de la Fundació Josep Carreras però ho relacionàvem a la 

malaltia que Josep Carreras va patir. Sabíem que feia una tasca a l’hora de gestionar 

trasplantaments de moll d’os, però desconeixíem l’existència del REDMO i 

evidentment no estàvem inscrits al registre.                     , 

 

5. Quan de temps van necessitar per a trobar un donant compatible? 

Uns tres mesos aproximadament. 

 

6. Com es van sentir durant l’aïllament i separació del seu fill/a amb els amics i 

familiars? 

Sols, perquè havíem de fer front al dia a dia durant aquells mesos, però a l’hora 

acompanyats perquè sobretot la família però també els bons amics es van bolcar en 

ajudar en el que van poder. 

 

7. Van tenir por al trasplantament? 

Evidentment. Qui no té por a un tractament així? I més quan t’expliquen prèviament 

tot el que pot passar. 

 

8. Com pensaven que seria el trasplantament abans que els ho expliquessin? 

Suposàvem que no era una cosa senzilla, però la nostra ignorància ens feia pensar 

més en un tractament d’administrar un medicament o de sotmetre’s a una petita 

intervenció i que al cap de pocs dies ja estaries curat i a casa. Això ho pensàvem al 

principi, però no vam abandonar l’hospital fins al cap de 6 mesos i ara després d’onze 

anys encara hem de fer revisions anuals. Estàvem molt equivocats al principi. 

 

9. Una vegada acabat el procediment, com es van sentir? 

Per un costat alleujats, perquè ja s’havia pogut fer el trasplantament. Per l’altre 

angoixats, perquè ara venia la fase en la qual podia funcionar o no. Hi hauria 

complicacions? Quan començaria la recuperació del moll d’os? Es produiria la 

curació de la malaltia? 

 

 



75 

  

10. Què li dirien a la persona que va donar cèl·lules mare al seu fill/a? 

Suposo que moltes gràcies. Així i tot, crec que no existeix una paraula per expressar 

el que realment pots sentir cap a una persona que ha decidit donar les cèl·lules mare 

del teu fill i amb elles s’ha curat el teu fill. 

 

11. He fet una enquesta i moltes persones diuen que els fa por ser donants, que els hi 

dirien? 

Que es posin al lloc del receptor i veuran que els donants són els que ho passen 

menys malament en aquestes històries. A vegades fem molts més sacrificis a la vida 

per aconseguir coses amb molt menys valor que salvar la vida d’una altra persona 

que està malalta. 

 

12. Què creuen que es podria fer per a augmentar el nombre de donants? 

Informació i pedagogia per aconseguir que les persones deixin només de pensar en 

els interessos personals i comencin a pensar en els béns comuns. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

El Cassià el dia 0 del trasplantament El Cassià el dia 4000 del trasplantament 



76 

  

Annex 8. Entrevistes a donants de progenitors hematopoètics 

 
Donant Home 41-50 anys Canàries (entrevista per escrit) 

 

1. ¿Cuántos años hace de su donación?  

Hace 9 años. 

 

2. ¿Cuál fue la motivación de su donación? ¿Estaba inscrito al REDMO (Registro 

Español de Donantes de Médula Ósea)?  

Por mi hermana, tuvo una recaída. 

 

3. ¿Qué sintió cuando le dijeron que dando su médula podía salvar una vida?  

Pues alegría la verdad, una alegría cautelosa; ser donante y que funcione. 

 

4. ¿Se replanteó si donar o no cuando supo cómo era el procedimiento de la donación?  

Para nada, sin dudarlo estaba dispuesto. 

 

5. ¿Su donación fue por punción de médula o mediante extracción de sangre 

periférica?  

Por sangre periférica. 

 

6. ¿Tuvo miedo? ¿Por qué?  

Miedo no, lo dicho, más alegría y que funcionara. 

 

7. ¿Le dolió?  

¡No! 

 

8. ¿Qué efectos secundarios tuvo?  

Ninguno. 

 

9. Una vez acabado el proceso, ¿cómo se sintió?  

Pues genial, la verdad. 

 

10. ¿Qué le diría a la persona que recibió sus células madre?  

A mi hermana le dije “Siempre queda una ronda más...”, de la peli de Rocky. 

 

11. He hecho unas encuestas y mucha gente respondió que les da miedo la donación, 

siendo ese el motivo para no inscribirse en el REDMO; ¿qué les diría?  

Miedo para nada, es dar vida. Lo que pasa es que hasta que no te toca algo así de 

cerca no te atreves, como no va contigo… Yo siempre digo “nadie está exento de 

nada, tanto de malo como de bueno”. 
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Donant Dona 51-60 anys Catalunya (entrevista presencial) 

  

1. Quants anys fa que vas donar medul·la? 

Doncs 9 o 10 anys. 

  

2. Quina va ser la motivació de la teva donació? Estaves abans inscrit/a al REDMO? 

No, no estava inscrita al REDMO tot i que penso que ho hauria d’haver estat, i la 

motivació va ser que la meva filla va necessitar una donació. 

 

3. Què vas sentir quan et van dir que donant la teva medul·la podies salvar una vida? 

Bé, en aquells moments el sentiment va ser de “el que sigui necessari”, si això és 

donar medul·la o el que sigui. 

 

4. Et vas replantejar si donar o no quan vas saber com era el procediment de la 

donació? 

No, mai de la vida. 

 

5. La teva donació va ser per punció de moll d'os o mitjançant extracció de sang 

perifèrica? 

Mitjançant extracció de sang perifèrica. 

 

6. Vas tenir por? Per què? 

No. Perquè no m’havia replantejat no poder-ho fer, vull dir, què em podia passar? 

Sí, poden haver-hi efectes secundaris, però jo crec que quan alguna cosa s’ha de 

fer, la por no et serveix per a tirar endavant. Quan una cosa s’ha de fer, s’ha de fer; 

si hi ha dolor, ja et donaran tractament pel dolor i si hi ha un altre efecte secundari, 

ja tractaran l’efecte secundari, però la por no et serveix per mirar endavant sinó per 

tirar-te enrere, per tant, no. 

 

7. Vas tenir dolor?  

Sí, perquè abans de la donació et posen unes injeccions per a que els progenitors 

de moll d’os passin a la sang per després poder-ne treure més. Com que fan que 

augmenti la producció a nivell de moll d’os, hi ha dolor d’ossos, i els dies abans tenia 

amb aquestes injeccions dolor d’ossos, però no res que no es pogués tractar amb 

medicaments per al dolor. 

 

8. Quins efectes secundaris vas tenir? 

Vaig fer una hipocalcèmia, que és una baixada de calç a la sang, durant la donació, 

que ben bé no vaig saber identificar jo bé; tenia els símptomes i m’ho van dir ells. 

Em van donar calci. 

A part, el dolor dels ossos que comentàvem, però res que no es pogués superar 

sense problemes, coses lleus. 

 

9. Una vegada acabat el procediment, com et vas sentir? 

Útil. 
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10. Què li diries a la persona que va rebre les teves cèl·lules mare? 

Què li vaig dir? Que les aprofités tant com pogués, que esperava que fossin molt 

útils. 

 

11. He fet una enquesta, i molta gent ha respost que els hi fa por la donació, què els hi 

diries? 

Que no podem anar amb la por per davant, perquè la por ens bloqueja de fer coses 

que són importants en la vida, no només aquesta, moltes. Tots tenim por a les coses 

desconegudes precisament perquè no les coneixem, i hi ha coses importants en les 

quals has de mirar endavant i a mesura que surtin problemes solucionar-los. El que 

no pot ser és que la por sigui una barrera per a tirar endavant i per a fer les coses 

que hem de fer. 

 

 

Donant Home 16-22 anys Catalunya (entrevista telemàtica) 

 

1. Quants anys fa que vas donar medul·la?  

Fa 3, amb 15 anys. 

 

2. Quina va ser la motivació de la teva donació? Estaves abans inscrit/a al REDMO? 

Van diagnosticar el meu pare de Leucèmia Mieloide i li van buscar donants, els pares 

eren massa grans i jo era l’únic altre compatible, tot i que només un 50%. 

No conec el REDMO. 

 

3. Et vas replantejar si donar o no quan vas saber com era el procediment de la 

donació? 

No, no fa gaire impressió, almenys el procediment que jo vaig seguir. A més, era el 

meu pare. 

 

4. La teva donació va ser per punció de moll d'os o mitjançant extracció de sang 

perifèrica? 

Sang perifèrica. 

 

5. Vas tenir por? Per què? 

Sí, perquè les agulles em fan angúnia, i veure’t connectat al tub durant 10 hores no 

era agradable. 

 

6. Quins efectes secundaris vas tenir? 

Vòmits i cansament per culpa de les injeccions dels dies abans. Només va durar els 

dos dies de la donació. Després potser sí que vaig estar una mica cansat però tampoc 

ho vaig notar tant.  

 

7. Una vegada acabat el procediment, com et vas sentir? 

Em vaig sentir orgullós, bé amb mi mateix, li havia donat medul·la al meu pare perquè 

tenia càncer. 
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8. Què li diries a la persona que va rebre les teves cèl·lules mare? 

Tècnicament ell no les ha rebut encara; està seguint una immunoteràpia i les meves 

cèl·lules estan congelades per si aquest tractament no funciona tenir alguna altra 

opció, com un “salvavides”. 

 

9. He fet una enquesta, i molta gent ha respost que els hi fa por la donació, què els hi 

diries? 

Realment és un gest altruista que fas cap a una altra persona, la gent que ho 

necessita ho seguirà necessitant i si tu ho pots fer, és una cosa molt bonica. Al final 

sigui com sigui ajudes a algú i val la pena el que comporta. Des del meu punt de vista 

no t’ho hauries de pensar, si ho pots fer doncs ho fas. 

 

 

Donant Home 41-50 anys Catalunya (entrevista per escrit) 

 

1. ¿Cuántos años hace de su donación?  

Dos años. 

 

2. ¿Cuál fue la motivación de su donación? ¿Estaba inscrito al REDMO (Registro 

Español de Donantes de Médula Ósea)?  

Estaba inscrito y me llamaron. 

 

3. ¿Qué sintió cuando le dijeron que dando su médula podía salvar una vida?  

Una mezcla de sensaciones, por un lado alegría por poder ayudar a alguien y por 

otro lado temor por el desconocimiento real del proceso. 

 

4. ¿Se replanteó si donar o no cuando supo cómo era el procedimiento de la 

donación?  

Mínimamente, sabiendo que era una oportunidad para alguien no podía dar marcha 

atrás. 

 

5. ¿Su donación fue por punción de médula o mediante extracción de sangre 

periférica?  

Sangre periférica. 

 

6. ¿Tuvo miedo? ¿Por qué?  

Mínimo, porque no tenía claros los posibles efectos de los pinchazos previos en mi 

cuerpo. 

 

7. ¿Le dolió?  

Los pinchazos previos un poco. 

 

8. ¿Qué efectos secundarios tuvo?  

No recuerdo malestar. 
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9. Una vez acabado el proceso, ¿cómo se sintió?  

Muy feliz por un lado y por otro con la necesidad de saber cómo le había ido a la 

persona receptora. No entiendo porque si ambas partes lo desean no se pueden 

conocer, como pasa en otros países.  

 

10. ¿Qué le diría a la persona que recibió sus células madre?  

Que espero que le haya sido útil la donación, que para mi fué un placer saber que 

podía ayudar a alguien y que lo volvería a hacer con los ojos cerrados. 

 

11. He hecho unas encuestas y mucha gente respondió que les da miedo la donación, 

siendo ese el motivo por no inscribirse en el REDMO; ¿qué les diría?  

Que es una experiencia inolvidable que merece mucho la pena ser vivida. Es algo 

muy emocionante, desde el momento en que recibes la primera llamada hasta que 

finaliza el proceso, acompañado por personal médico increíble. A falta de saber 

cómo le fue al destinatario me quedo con el emocionado agradecimiento de una 

de las enfermeras tras la donación. 

 

 

 

 


