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Wi?cej zachorowa? na nowotwory hematologiczne, potrzebni dawcy szpiku [1]
W ostatnich latach o blisko 30 proc. wzros?a liczba chorych leczonych z powodu nowotworów hematologicznych w
?wi?tokrzyskim Centrum Onkologii. W regionie rozpocz??a si? kampania edukacyjna promuj?ca transplantacj?
narz?dów, tkanek i komórek.
Inicjatorem kampanii „Podziel si? ?yciem” jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach –
koordynator Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej.
Potrzeby w zakresie transplantacji komórek macierzystych s? w regionie ?wi?tokrzyskim coraz wi?ksze. Jak
informuje dr hab. n. med. Marcin Pasiarski, kierownik Kliniki Hematologii i Transplantacji Szpiku ?wi?tokrzyskiego
Centrum Onkologii, od 2010 roku liczba pacjentów leczonych w Klinice Hematologii ?CO z powodu nowotworów
uk?adu krwiotwórczego, przede wszystkim ch?oniaków i bia?aczek, wzros?a o blisko 30 proc. Przeszczep szpiku
jest dla chorych, u których nie przynios?a efektu chemioterapia i immunochemioterapia, terapi? ratuj?c? ?ycie. Szpik dawcy jest armi?, która pilnuje i zwalcza wszystkie komórki nowotworowe, które mog?y przetrwa? gdzie? w
organizmie biorcy pomimo megachemioterapii. Broni równie? biorc? przed powrotem choroby. To jest naprawd?
dar ?ycia. Osoby, które odda?y komu? szpik, podarowa?y mu ?ycie – wyja?nia dr Pasiarski.
Jak informuje dr Zdzis?awa Sitarz – ?elazna, kierownik O?rodka Dawców Szpiku w RCKiK w Kielcach, w
regionalnym rejestrze potencjalnych dawców szpiku obejmuj?cym województwa ?wi?tokrzyskie, ma?opolskie,
podkarpackie, ?ódzkie i cz??? mazowieckiego zarejestrowanych jest ju? ponad 25 tys. osób. Do 2016 roku 32
dawców z tego regionu odda?o swoje komórki macierzyste, w tym 4 dawców dwukrotnie. W czwartek, 26 stycznia
dawcy komórek macierzystych otrzymali podzi?kowania za ratowanie ?ycia ci??ko chorym. – Dla mnie to by?a
ogromna satysfakcja, ?e mog?em komu? pomóc – powiedzia? dawca ?ukasz ?apka. – Mam dwoje dzieci, oddaj?c
komórki szpiku czu?am si? jakbym dawa?a jeszcze jedno ?ycie – doda?a Monika Paprota – Jarosz. Dawcy
podkre?lali, ?e zarówno podczas zabiegu pobrania komórek, jak i po nim nie mieli ?adnych dolegliwo?ci. – Ca?y
czas nasz stan zdrowia jest monitorowany, jeste?my dok?adnie przebadani. Ze wzgl?du na dobro biorców
zmienili?my nasz styl ?ycia na zdrowszy - mówi?.
Zarówno pracownicy RCKiK jak i hematolodzy apeluj? o dojrza?e, przemy?lane decyzje o przyst?pieniu do rejestru
potencjalnych dawców szpiku. – Zdarza?o si? ju?, ?e mieli?my przygotowanego do przeszczepu biorc?, ale dawca
wycofywa? si? w ostatniej chwili. Dla ci??ko chorego to ogromny dramat i realne zagro?enie ?ycia – t?umaczy dr
Pasiarski. – ?eby przygotowa? biorc? do przeszczepu szpiku, trzeba wcze?niej przy pomocy chemioterapii
kondycjonuj?cej zawieraj?cej megadawki chemioterapii zniszczy? komórki nowotworowe w jego organizmie.
Niestety, razem z komórkami nowotworowymi niszczone s? równie? komórki jego w?asnego szpiku. Taki pacjent
ju? nie zregeneruje swojego szpiku, jest bezbronny, zdany tylko na dawc?. Dlatego apeluj?, ?eby ka?dy, kto
zg?asza si? do rejestru, bra? pod uwag?, ?e telefon z informacj?, ?e mo?e przekaza? szpik choremu, naprawd?
zadzwoni – wyja?nia.
Obecnie w Klinice Hematologii i Transplantacji Szpiku ?CO przeprowadzane s? autogeniczne przeszczepy szpiku
pobranego od pacjentów znajduj?cych si? w fazie remisji choroby. Od 2015 roku wykonano 85 takich
przeszczepów. O?rodek ubiega si? o akredytacj? do wykonywania przeszczepów allogenicznych. – Liczymy, ?e w
ci?gu czterech lat w Kielcach b?d? mo?liwe przeszczepy szpiku od dawców allogenicznych, a w ci?gu dwóch lat
równie? przeszczepy narz?dowe – informuje Jerzy Stalmasi?ski, dyrektor RCKiK i jednocze?nie koordynator
krajowy Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej. O realizowanie przeszczepów
narz?dowych, na pocz?tek nerek, ubiega si? Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach.
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