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Què farem amb el cordó i el català?
ovint se’n parla,
de les cèl·lules
mare del cordó,
d’ençà que la Ca-
sa Reial va enviar

la sang del cordó umbili-
cal d’alguns néts a conge-
lar al Regne Unit i als Es-

tats Units. Sembla que no hi ha congela-
dors prou potents, a Espanya, per
congelar sang blava. I ara fa prop de dos
anys que aquestes línies comentaven
que és força improbable que les cèl·lules
mare del cordó umbilical d’un fiet si-
guin útils algun dia per al mateix fiet.
Ben al contrari, si són útils algún dia, ho
seran per a una altra persona. Fins on
puc saber, les cèl·lules mare reials no es-
tan disponibles per a salvar la vida de
ningú. Això no és, precisament, un
exemple de solidaritat.

La solidaritat és necessària, i cal do-
nar-ne exemple. Fer donació de la sang
del cordó umbilical és una actitud so-
lidària, necessària, exemplar, i no costa
res. A poc a poc la ciència es va adonant
del potencial curatiu d’aquestes cèl·lu-
les; aquest potencial cada any és més
important perquè cada any hi ha més in-
vestigacions i, sobre tot, més donacions
de sang de cordó.

Vet aquí la utilitat d’aquesta sang: al
cordó umbilical no hi ha gaire sang,
però la poca que hi ha conté cèl·lules
mare. Aquestes cèl·lules conserven la ca-
pacitat d’originar, mitjançant successi-
ves divisions, glòbuls vermells i blancs, i
d’altres cèl·lules de la sang, sense les
quals la vida és impossible.

També hi ha cèl·lules mare a la me-
dul·la òssia, però n’hi ha menys per ca-
da mil·lilitre, i són més difícils d’aconse-

guir. El trasplantament de cèl·lules mare
de la medul·la òssia produeix el mateix
benefici que el de cèl·lules mare del cor-
dó umbilical; el de cordó és més fàcil de
fer, i sembla que és més segur, però la
recuperació del pacient és una mica més
llarga. Hi ha un seguit de malalties que
podrien curar-se amb el trasplantament
de cèl·lules mare: la talassèmia major
n’és un exemple que resulta força pro-
per a la realitat menorquina.

A Menorca tothom ha de saber què és
la malaltia coneguda com a talassèmia.
Perquè hi ha persones que tenen la ca-
pacitat de transmetre la malaltia;
d’aquestes persones, masculines i feme-
nines, se’n diu portadors. El portador de
talassèmia només és portador: no està
malalt de talassèmia ni mai ho estarà, i
el més segur és que no en tingui cap
símptoma en tota la vida. Si un porta-
dor, home o dona, té un fill amb una
persona que no és portadora, el fill no
serà mai un malalt, però és possible que
sigui portador. D’aquesta manera la
condició de portador es transmet de ge-
neració en generació, i fa segles que ho
fa tot al voltant del Mediterrani.

Però si un portador té un fill amb una
portadora, el fill pot nàixer malalt, enca-
ra que també pot nàixer només porta-
dor, i fins i tot podria nàixer sa. Per tant,
és molt important que tothom sàpiga,
abans de tenir capacitat reproductiva, si
és portador o no. És fàcil: només cal fer
una analítica de sang.

La malaltia, coneguda com a ta-
lassèmia major, provoca una forma greu
d’anèmia, que obliga a fer una transfu-
sió de sang cada dues o tres setmanes
durant tota la vida. Tot i això, la vida no
serà llarga, la mort és precoç. L’única so-

lució definitiva per aquesta malaltia és
el trasplantament de cèl·lules mares
d’un donant que sigui compatible.

Però és difícil trobar un donant com-
patible. Això que determina la condició
de compatible és un conjunt de pro-
teïnes que s’hereten, però d’una manera
complicada. Per aquest motiu, és més
probable trobar un donant compatible a
la família. Si ningú ho fos, caldrà bus-
car-lo fora de la família, és a dir, als
bancs de medul·la òssia o de sang de

cordó umbilical.
Aquests bancs conserven congelada la

sang de milers de cordons; aquesta sang
està clasificada segons les característi-
ques de compatibilitat. Si hi hagués una
sang compatible, el trasplantament es
pot fer, i la possibilitat de curar la ta-
lassèmia major per a tota la vida és su-
perior al 90%. Però és possible que als
bancs no hi hagi cap sang compatible.
Per això, cal que hi hagi moltes dona-
cions de sang de cordó per tal que hi ha-
gi més i més possibilitas de trobar un
donant compatible: quantes més n’hi
hagi, més possibilitats hi haurà.

Els bancs estàn mutúament relacio-
nats, a tot el món. Si un fiet de Menorca
(o un adult) necessités un trasplanta-
ment de cèl·lules mare i no tingués un
donant compatible a la família, la cerca
d’una altre donant es faria a tots els
bancs del món. La imatge que il·lustra
aquestes línies és del tríptic informatiu
que sobre el tema proporciona la Funda-
ció Internacional Josep Carreras
(www.fcarreras.org) i el Programa de
Sang de Cordó del Banc de Sang i Tei-
xits (Departament de Salut de la Gene-
ralitat de Catalunya: www.banc-
sang.net).

Sembla que l’hospital Mateu Orfila
podrà rebre donacions de sang de cordó
umbilical, un fet que té molta importàn-
cia. No implica cap risc per al bebè. Per
a la mare tampoc no hi ha risc. Convido
a reflexionar sobre aquesta qüestió
abans d’enviar el cordó a incinerar. I
aquesta reflexió es pot fer en castellà o
en català, perquè el que realment impor-
ta és que les coses es facin, i es facin bé,
en qualsevol dels idiomes que hom pot
entendre.

Jorge Bello
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Tres en raya
 � ¿Está la ministra Chacón más pendiente de los gestos mediáticos que de explicar su gestión en el Ministerio de Defensa?

Misión cumplida
Bernardo José Mora

ara apagar incendios siempre he-
mos tenido a los bomberos. Para
repartir alimentos, curar a la gente

y repartir medicinas hemos contado toda
la vida con la Cruz Roja. Y para recons-
truir una escuela siempre se ha presenta-
do voluntaria alguna oenegé de carpinte-
ros sin fronteras. Así, los militares han
podido dedicarse a su trabajo, que es de-
fendernos. Ahora bien, si va a resultar
que todo esto ya no es así, no sé a quién
le puede extrañar que Carme Chacón sea
ministra de Defensa.

La sexta enmienda
Vicente Enguídanos

ompartiendo asesor de imagen con
Zapatero, no es descartable que la
nombrara Ministra de Defensa por-

que estaba embarazada. Una suposición
intolerable si no fuera porque su gestión
es deficiente y porque es el argumento
más esgrimido para defenderla de los ata-
ques. Se gana una sospecha la que se casa
de blanco en la intimidad y ante las cáma-
ras viste con negro esmoquin, pero quien
piensa más en la tele que en la seguridad y
lealtad de sus tropas, aunque me llamen
machista, merece un reproche.

Siempre igual
Joana Mª Escartín

i Chacón fuese un hombre no nos
preguntaríamos estas cosas. To-
dos los ministros anteriores, del

sexo masculino, han ido a visitar las tro-
pas destinadas en el extranjero y no se
ha hablado de si estaban pendientes de
una cosa o de la otra. Al contrario, he-
mos oído comentarios elogiosos por ha-
berse desplazado a lugares peligrosos.
De la ministra he oído toda clase de co-
mentarios. Pero Chacón, no lo olvide-
mos, es una de las ministras mejor valo-
radas del gobierno.

SCP

Diario
de

Citas

José
Blanco.

� José Blanco, vicesecretario
general del PSOE: «Desde la
apatía y la resignación
estamos abocados a la
derrota».

� Cándido Méndez, secretario
geneneral de UGT, sobre el

vicepresidente económico
Solbes: «Asiente y asume,
pero no dice nada más».

� José Luis Moreno,
empresario teatral y
televisivo, en relación al
error judicial que dejó libre

a su agresor: «Estoy
indignado; los fallos
pueden existir, pero no a
este nivel».

� Haruki Murakami, escritor
japonés: «Mis libros
triunfan en el caos».


