
Γίνε κι εσύ

εθελοντής δότης

• Αν είσαι µεταξύ 18-45 χρόνων
• Σε καλή κατάσταση υγείας
• Πρόθυµος να βοηθήσεις οποιονδήποτε ασθενή χρειάζεται µεταµόσχευση

Μπορείς κι εσύ να γίνεις εθελοντής δότης µυελού των οστών µε τρία απλά βήµατα!

1. Συµπληρώνεις την αίτηση εγγραφής εθελοντή δότη µυελού των οστών

2. ∆ίνεις ελάχιστο δείγµα αίµατος  ή  στοµατικού επιχρίσµατος (σάλιου) για να 

ταυτοποιηθεί ο ιστικός σου τύπος

3. Καταχωρείσαι ως Εθελοντής ∆ότης

Αν βρεθείς συµβατός µε ασθενή που χρειάζεται µεταµόσχευση, τότε θα κληθείς

για δωρεά αιµοποιητικών κυττάρων.

Είναι εξαιρετικά σηµαντικό να είσαι συνειδητοποιηµένος και

απόλυτα βέβαιος για την απόφασή σου. 

Συζήτησε µε τους αρµόδιους όλες τις απορίες και τους προβληµατισµούς σου

σε σχέση µε τη δωρεά αιµοποιητικών κυττάρων.

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ
 ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ
Ο Σύλλογος «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙ∆ΑΣ» είναι µη κερδοσκοπικός οργανισµός. Πρωταρχικός του 

στόχος είναι η λειτουργία Τράπεζας Εθελοντών ∆οτών Μυελού των Οστών , για να 

προσφέρει ελπίδα ζωής σε συνανθρώπους µας, παιδιά και ενήλικες, που πάσχουν από 

απειλητικές για τη ζωή τους ασθένειες.

Πώς αλλιώς µπορείς να βοηθήσεις

• Ευαισθητοποιώντας κι άλλα άτοµα

• Προσφέροντας οικονοµική ενίσχυση

• Προσφέροντας εθελοντική εργασία

Πληροφορίες:

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙ∆ΑΣ

Τράπεζα Εθελοντών ∆οτών Μυελού των Οστών

Ογκολογική Μονάδα Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη – ΕΛΠΙ∆Α»

Νοσοκοµείο Παίδων «Η Αγία Σοφία» / Λεβαδείας 8, 11527 Αθήνα

Τηλ: 210.7775615-6 / Fax: 210.7485030

www.oramaelpidas.gr

info@oramaelpidas.gr 

Τραπεζικός Λογαριασµός 

Τράπεζα Πειραιώς 5014-061096-204 

Υπό την αιγίδα 

Δώσε Ελπίδα, Δώσε Ζωή!



Μεταµόσχευση 
αιµοποιητικών 
κυττάρων/µυελού των οστών

Η µεταµόσχευση αιµοποιητικών κυττάρων ή µυ- 

ελού των οστών, όπως συνηθιζόταν να λέγεται 

παλιότερα, αποτελεί µια καθιερωµένη θεραπεία 

για την αντιµετώπιση αρκετών σοβαρών αιµα- 

τολογικών νεοπλασµατικών και γενετικών νοση- 

µάτων.

Στόχος της είναι η αντικατάσταση του παθολο- 
γικού µυελού των οστών από υγιή κύτταρα.

Τα υγιή κύτταρα λαµβάνονται από ένα συγγενή ή 

εθελοντή δότη και δηµιουργούν στο λήπτη ένα 

νέο, υγιές αιµοποιητικό σύστηµα. 

Η µεταµόσχευση αποτελεί κυριολεκτικά «θερα- 

πεία σωτηρίας» για ασθένειες, όπως η λευχαιµία, 

η απλαστική αναιµία, οι κληρονοµικές ανοσο- 

ανεπάρκειες, η µεσογειακή αναιµία, που δεν µπο- 

ρούν να θεραπευθούν µε άλλο τρόπο. 

Τα κύτταρα που χρησιµοποιούνται προέρχονται 

από το µυελό των οστών, το περιφερικό αίµα ή 

το αίµα του οµφαλίου λώρου. Ο µυελός των 

οστών είναι ο ρευστός ιστός που βρίσκεται µέσα 

στα οστά του σώµατος. Στο µυελό των οστών 

αλλά και στις άλλες µορφές µοσχευµάτων 

υπάρχουν πρόδροµα, µητρικά κύτταρα που 

ονοµάζονται αρχέγονα αιµοποιητικά κύτταρα και 

µε τη διαφοροποίησή τους δίνουν γένεση σε όλα 

τα κύτταρα του αίµατος (ερυθρά/λευκά αιµο- 

σφαίρια και αιµοπετάλια).

Προϋπόθεση για να πραγµατοποιηθεί η µετα- 
µόσχευση είναι να υπάρχει ένας κατάλληλος 
δότης.

Συµβατός δότης 
αιµοποιητικών κυττάρων

Για κάθε ασθενή που µπορεί να θεραπευτεί µε τη 

µεταµόσχευση απαιτείται ένας κατάλληλος δό- 

της, δηλαδή ένας συµβατός δότης µε οµοιότητα 

ως προς τα αντιγόνα ιστοσυµβατότητας (HLA). 

Τα αντιγόνα αυτά είναι µόρια που εκφράζονται 

πάνω στα κύτταρα, είναι κληρονοµικά και 

καθορίζουν την ιστική ταυτότητα του κάθε 

ατόµου. 

Επειδή τα HLA αντιγόνα έχουν µεγάλη ποικιλο- 
µορφία, η ανεύρεση δύο ατόµων µε απόλυτη 
συµβατότητα είναι δύσκολη.

Ο δεύτερος είναι ο παραδοσιακός τρόπος 

λήψης µυελού των οστών που γίνεται µε 

παρακέντηση στα οστά της λεκάνης υπό γενική 

αναισθησία. Η ποσότητα µυελού που συλλέ- 

γεται αποτελεί λιγότερο του 5% του συνολικού 

µυελού του δότη, ποσότητα που αναπλη- 

ρώνεται µέσα σε µερικές µέρες.

Και οι δύο διαδικασίες είναι ακίνδυνες
για το δότη.

Η παγκόσµια
και η ελληνική 
πραγµατικότητα
Κάθε χρόνο στην Ευρώπη πραγµατοποιούνται 

περισσότερες από 15.000 αλλογενείς µεταµο- 

σχεύσεις µυελού των οστών και στις περισ- 

σότερες ο δότης είναι εθελοντής που δεν έχει 

συγγένεια µε τον πάσχοντα. Όµοια και στη 

χώρα µας, από τους 200 περίπου ασθενείς που 

µεταµοσχεύονται ετησίως οι περισσότεροι 

λαµβάνουν µόσχευµα από µη συγγενή εθελο- 

ντή δότη.

Τα µοσχεύµατα από εθελοντές δότες που 

παίρνουν οι Έλληνες ασθενείς, παιδιά κι ενήλι- 

κες, προέρχονται στην πλειοψηφία τους από το 

εξωτερικό, διότι ο αριθµός των Ελλήνων εθελο- 

ντών είναι ιδιαίτερα µικρός. Αυτό δεν οφείλεται 

σε αδιαφορία και σε έλλειψη κοινωνικής ευαι- 

σθησίας, αλλά σε έλλειψη ενηµέρωσης.

Η εγγραφή Ελλήνων στην Τράπεζα Εθελοντών 

∆οτών είναι ιδιαίτερα σηµαντική, γιατί η κοινή 

καταγωγή αυξάνει τις πιθανότητες εύρεσης 

συµβατού δότη για έναν Έλληνα ασθενή που 

χρειάζεται µεταµόσχευση.

Αν αυξηθεί ο αριθµός των Ελλήνων εθελοντών 

δοτών, θα  µπορεί να βρεθεί το κατάλληλο µό- 

σχευµα για την πλειοψηφία των ασθενών χωρίς 

απειλητικές για τη ζωή τους καθυστερήσεις και 

µε µηδαµινό κόστος. 

Μόνο το 30% των ασθενών θα βρουν
συµβατό δότη µέσα στην οικογένειά τους. 
Για τους υπόλοιπους θα πρέπει να ανα- 
ζητηθεί µη συγγενής εθελοντής δότης.

Εκατοµµύρια ευαισθητοποιηµένοι άνθρωποι, 

πρόθυµοι να προσφέρουν αιµοποιητικό µό- 

σχευµα, είναι καταγεγραµµένοι στο Παγκό- 

σµιο Αρχείο Εθελοντών ∆οτών Μυελού των 

Οστών. Με το αρχείο αυτό  συνεργάζονται 

στενά οι Τράπεζες ∆οτών Μυελού των 

Οστών όλων των χωρών, µε σκοπό να βρεθεί 

ο κατάλληλος δότης για όποιον ασθενή 

χρειάζεται µεταµόσχευση.

Λαµπρό παράδειγµα αποτελεί η Κύπρος  
µε 135.000 δότες (10% του πληθυσµού της) 
µε τη µεγαλύτερη τράπεζα δοτών σε ανα-  
λογία πληθυσµού.

Τρόποι συλλογής 
µοσχεύµατος

Υπάρχουν δύο τρόποι συλλογής
µοσχεύµατος.

Ο πιο διαδεδοµένος τρόπος (80%) είναι η 

συλλογή κυττάρων από το περιφερικό αίµα.  

Στον δότη χορηγείται ένας ειδικός παρά- 

γοντας, που φυσιολογικά υπάρχει στον 

οργανισµό µας, για την αύξηση των 

αρχέγονων αιµοποιητικών κυττάρων και στη 

συνέχεια γίνεται η λήψη τους µε τρόπο 

παρόµοιο µε αυτόν της αιµοδοσίας.

Δώσε Ελπίδα, Δώσε Ζωή!


