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ΕΙΑΓΩΓΗ 

Η κεηακόζρεπζε αηκνπνηεηηθώλ ζηειερηαίσλ θπηηάξσλ (HSCT) απνηειεί ηε 

κόλε ξηδηθή κνξθή αλνζνζεξαπείαο ησλ θνηλόηεξσλ αηκαηνινγηθώλ θαθνεζεηώλ 

αλ θαη θαηλόκελα ππνηξνπήο ηεο λόζνπ πνπ πξνθύπηνπλ είλαη κεξηθώο 

αληηκεησπίζηκα. Τα ηειεπηαία ρξόληα ε πνιιά ππνζρόκελε ρνξήγεζε εηδηθώλ Τ 

θπηηάξσλ έλαληη θαξθηληθώλ αληηγόλσλ (Weber et al,2013) πεξηνξίδεηαη από ην 

ρακειό ζηελ θπθινθνξία, αξηζκό ησλ εμεηδηθεπκέλσλ αληηγνλνπαξνπζηαζηηθώλ 

θπηηάξσλ (δελδξηηηθά θύηηαξα-ΓΚ) (Harada et al,2011) πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη 

ώζηε λα επάγνπλ ηελ εηδηθόηεηα ησλ Τ θπηηάξσλ (Hanley et al,2009). Η νκάδα 

καο κε ζηόρν ηελ επίιπζε ηνπ άλσζελ πξνβιήκαηνο αμηνπνηεί απνξξηπηέεο 

πξνο κεηακόζρεπζε κνλάδεο νκθαινπιαθνπληηαθνύ αίκαηνο (ΟΠΑ) θαη κε ηε 

ρξήζε λέαο γεληάο βηναληηδξαζηήξσλ θαιιηέξγεηαο επηηπγράλεη γηα πξώηε θνξά 

παξαγσγή ησλ αλαγθαίσλ ΓΚ ζε κεγάιε θιίκαθα (εικόνα1). Σθνπόο ηεο 

παξνύζαο εξγαζίαο είλαη λα γίλεη αληηιεπηή ε αλαγθαηόηεηα ηεο δσξεάο 

νκθάιησλ κνζρεπκάησλ θαη αμηνπνίεζεο ηνπο ζηελ έξεπλα γηα ηελ 

αλνζνζεξαπεία ηνπ θαξθίλνπ.  
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Γηα ην ζθνπό απηό κειεηήζεθαλ θόξκεο ελππόγξαθεο ζπγθαηάζεζεο ησλ 

γνλέσλ θαηά ηελ παξάδνζε ηνπ κνζρεύκαηνο ζηε Γεκόζηα Τξάπεδα 

Βιαζηνθπηηάξσλ ηνπ Γ.Ν.Παπαληθνιάνπ ηεο Θεζζαινλίθεο ελώ 

εξσηεκαηνιόγηα θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπιεξώζεθαλ από λένπο ειηθίαο 16-25 

εηώλ, από ζρνιεία θαη παλεπηζηήκηα ηεο Β. Διιάδαο (ΔΔΚΠΠΥ, 2014). 

Χρήςη βιοαντιδραστήρων 

  Εικόνα 1 

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

0,1

1

10

100

1000

10000

100000

1000000

0 2 4 6

Α
ρ

ιθ
μ

ό
ς 

Δ
Κ

 (
10

6
) 

Εβδομάδες 

Βιοαντιδραςτήρεσ 

Παραδοςιακζσ 
καλλιζργειεσ 

* 
*p=0,032 

   

Γράφημα 1 

Η επηηπρήο έθπηπμε ΓΚ ζε κεγάιε θιίκαθα κε ηε ρξήζε βηναληηδξαζηήξσλ 

έλαληη ησλ παξαδνζηαθώλ κεζόδσλ θαιιηέξγεηαο (γράφημα 1) από νκθάιην 

αίκα γηα πξώηε θνξά αλνίγεη ην δξόκν ζηελ εθαξκνγή ηεο αλνζνζεξαπείαο 

έλαληη πνιιαπιώλ ηύπσλ θαξθίλνπ.  

 

 

 

Αλ θαη θαηά κέζν όξν ζηε ρώξα καο 6/10 ΟΠΑ θξίλνληαη απνξξηπηέεο γηα 

κεηακόζρεπζε νκθάιηνπ αίκαηνο θπξίσο ιόγσ ρακεινύ όγθνπ (<80ml) κόλν ην 

12% ησλ εξσηεζέλησλ θαηά ηελ παξάδνζε ηνπ κνζρεύκαηνο ζπλαηλεί γηα ηελ 

παξαρώξεζή ηνπ ζηελ έξεπλα (γράφημα 2). Τελ ίδηα ζηηγκή  ε έιιεηςε 

ελεκέξσζεο ησλ λέσλ (γράφημα 3) ζρεηηθά κε ηηο αλάγθεο γηα δσξεά ΟΠΑ , 

ηνπο νδεγεί ζε απξνζπκία δσξεάο θάπνηα ζηηγκή ζηε δσή ηνπο (γράφημα 4). 
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Γράφημα 2 
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Γράφημα 4 

Συχνότητα ενημζρωσης ανά ηλικία 
Προθυμία μελλοντικής δωρεάς 

ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 

Η έιιεηςε πιεξνθόξεζεο ηόζν από ηαηξηθνύο όζν θαη από θνηλσληθνύο θνξείο θαζηζηά ηελ πιεηνςεθία ησλ ελ δπλάκεη γνλέσλ αλελεκέξσηνπο σο πξνο ηε 

ζεκαληηθόηεηα ηεο δσξεάο ΟΠΑ. Σηε δηθή καο πξνζέγγηζε, ε αύμεζε ησλ δηαζέζηκσλ γηα ηελ έξεπλα κνζρεπκάησλ ζα κπνξνύζε λα ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηελ 

επίιπζε νπζησδώλ εκπνδίσλ πνπ δηέπνπλ ηελ θιηληθή εθαξκνγή ηεο αλνζνζεξαπείαο θαθνεζεηώλ πξνρσξεκέλνπ ζηαδίνπ.    
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