
Urte batzuetatik hona, haurdun gelditu, eta

pertsona askok galdegiten diote bere

buruari baliagarria ote den jaioko den

umearen zilbor-hesteko zelulak gordetzea,

eta nola eta non egin jakin nahi izaten

dute. Zalantza, egia esan, seme-alaben

etorkizunerako balizko mesedeari buruzkoa

da; baina Espainian zelula horiek ez dira

zehazki ikuspegi horrekin gordetzen, edo

ez bakarrik, ikusten badugu nola arautu

den eta medikuntzak gaur egun zer aukera

eskaintzen dituen.

Zilbor-hesteko zelulak gordetzeak helmu-
ga “zuzen” bat du: gaixo dauden pertso-
nei hezur-muin transplantea egin ahal
izatea; eta “balizko” helmuga du etorkizu-
nean tratamendu autologoak (alegia,
seme-alabarentzako izango direnak) egi-
tea. Aplikazio klinikoen eraginkortasuna
oso desberdina da kasu batean eta bes-
tean.

Zilbor-hesteko odoleko zelulak oso balia-
garriak dira hezur-muineko gaitzak dituz-
ten pertsonei transplantatzeko, adibidez,
leuzemiak jotakoei; baina nekez erabili
ahal izango ditu jatorrizko banakoak
inoiz. Arrazoia da haurtzaroan egiten di-
ren transplante askoren atzean oinarri
genetikoa edo jaiotzetikoa duten gaitzak
daudela, eta, hortaz, litekeena dela gaitza
zilbor-hesteko zeluletan presente egotea.
Jaiotzatikoak ez diren gaitzentzat, mun-
duan hirutan besterik ez dira egin zilbor-
hesteko zelulen transplante autologoak;
beste norbaitek emandako zelulekin, be-
rriz, 6.000 transplante baino gehiago egin
dira. Kontuan izan behar da zilbor-hes-
teak zelula ama hematopoietiko oso gu-
txi izaten duela, eta, horrenbestez, umeei
edo oso pisu txikiko helduei transplanta-

tzeko besterik ez direla aski; hain zuzen,
beste teknika bat erabiltzen da gaur egun
nagusiki: zelula amak zuzenean jasotzen
dira odol-zirkulaziotik, konplikazio oso
gutxiko metodo sinpleen bidez. Gainera,
leuzemia- eta linfoma-mota batzuetan,
tratamendua eraginkorra izan dadin, fun-
tsezkoa da emaile baten zelulak jaso-
tzeak eragiten duen arrotzaren aurkako
txertaketa-erreakzioa, berriz gaixotzea
eragozten baitu.

Transplanterako duen erabilgarritasunaz
gain, beste aukera baten berri eman dute
birsorkuntza-medikuntzaren arloan izan-
dako aurrerapenei buruzko albisteek: kal-
tetutako ehunak edo organoak osatzeko
balioko dutela, etorkizunean, orain kon-
tserbatutako zelulek.

Egiazki, zelula-terapien arloko ikerketek
geroz eta interes handiagoa pizten dute
(Espainian bakarrik 50 talde baino gehia-
go ari dira horretan ikertzen, eta badira
horretan bakarrik aritzen diren ikerketa-
zentro batzuk), baina haien aplikazio kli-
nikoek oso garapen-maila txikia dute
oraindik. Bestalde, kontuan hartu behar
da birsorkuntza-medikuntzan ez dela zil-
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EHUko ikertzaile kontratatua. Zuzenbidea eta Giza Genoma
unibertsitate arteko katedra.  

A N A L I S I A

Eskertuko du seme-alabak
haren zelulak gordetzea?

ZILBOR-HESTEKO ZELULEN BANKUAK



bor-hesteko zelulekin bakarrik ikertzen;
enbrioien eta helduen zelulekin ere lan
egiten dute. Hau da, zilbor-hesteko zelu-
lak ez dira izango, izatekotan, etorkizu-
nean halako terapietan aplikatu ahal
izango diren zelula  bakarrak.

Horrenbestez, garrantzitsua da nabar-
mentzea bankuek egiazko informazioa
eman behar dutela aukera horiei buruz.
Araudiak berariaz debekatu du (gehiegi-
keriei aurrea hartzeko) publizitate engai-
nagarria: gaur egungo jakintzan eta espe-
rientzian oinarritutakotik kanpora, ezin
da giza zelulak eta ehunak eskuratzeak,

prozesatzeak eta gordetzeak izan ditza-
keen erabilera autologoei buruzko okerre-
ko usterik zabaldu. Gainera, promozioa
eta publizitatea ikuspegi orokorrarekin
egin behar da beti, ezin da pertsona zeha-
tzentzako onurarik bilatu, eta adierazi
egin behar da borondatezkoa, altruista
eta desinteresatua dela.

Egoera zein den jakinda, haurdun dagoen
emakumeak zilbor-hesteko odol-emaile
izan nahi duenean, zilbor-hesteko odol-
banku batera jo behar du Espainian, edo
baimendutako amaetxeetako batera. Es-
painian horrelako 132 amaetxe daude,

eta 14 zilbor-hesteko odol-banku publiko
(Euskal Autonomia Erkidegoan: Transfu-
sioen eta Giza Ehunen Euskal Autonomia
Erkidegoko Zentroa, Gurutzetako Ospita-
lea eta Donostia Ospitalea). Zerrenda
osoa Transplanteen Erakunde Nazionala-
ren webgunean dago: www.ont.es

Umea jaioko deneko zentroak berariazko
baimena izan behar du zelulak erauzte-
ko, eta jasoko dituen bankuak biltegira-
tzeko. Gainera, amaetxeak eta bankuak
hitzarmen edo akordio bat izan behar
dute indarrean.

Espainian horrelako bankuetan biltegira-
tutako zelula guztiak Hezur Muinaren
Emaileen Espainiako Erregistroaren (RED-
MO) eskura egongo dira, eta transplantea
behar duen edozein gaixo tratatzeko era-
bili ahal izango dira.

Odola atzerrira bidaltzeko, Espainian bil-
tegiratzeko baldintza berdinetan, erauz-
te- eta biltegiratze-zentroek baimena
eduki behar dute, eta hitzarmen bat izen-
petu. Gainera, zentroa Europako Batasu-
netik kanpora baldin badago, baimena es-
katu behar zaio Transplanteen Erakunde
Nazionalari.

Balizko erabilera autologoari begira, arau-
diaren eskakizunak betetzen dituen zen-
tro pribatu batean gorde daitezke zelulak.
Zentro horien jarduerak irabazi-asmorik
gabekoa izan behar du; banku publikoen
kalitate-estandar berberak bete behar di-
tuzte; eta biltegiratutako unitate guztiak
Hezur Muinaren Emaileen Espainiako
Erregistroaren esku jarri behar dituzte,
edozein gaixok erabili ahal izateko.•
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Jaiotzetikoak ez diren
gaitzentzat, munduan
hirutan baizik ez dira egin
zilbor-hesteko zelulen
transplante autologoak.


