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Ο μυελός των οστών είναι μια ουσία σπογγώδους μορφής η οποία δομεί
το κεντρικό τμήμα των οστών. Συναντάται σε μεγαλύτερες ποσότητες
στα μεγάλα πλατέα οστά όπως είναι αυτό του στέρνου και της λεκάνης.
Για να λειτουργεί σωστά ένας υγιής οργανισμός και να παράγονται
απρόσκοπτα κύτταρα του αίματος πρέπει ο μυελός των οστών να είναι
υγιής και να επιπλέον απαιτούνται και θρεπτικά συστατικά τα οποία
προέρχονται από την τροφή. Τέτοια είναι ο σίδηρος και ορισμένες
βιταμίνες[1].
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βλαστοκυττάρων. Από τον μυελό μπορούν να απομονωθούν τόσο αιμοποιητικά
βλαστικά κύτταρα που μπορούν να δώσουν γένεση σε κύτταρα του αίματος όσο
και μεσεγχυματικά που γενούν κύτταρα του λιπώδους ιστού, των χόνδρων και του
οστίτη ιστού[2]. Επιπλέον, μπορούν να επαχθούν πειραματικά να υποστούν
ανορθόδοξα

διαφοροποίηση,
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νευρικά

και

μυογονικά

κύτταρα.[3] Η λήψη του μυελού από το γιατρό γίνεται συνήθως με τη διαδικασία
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Ο
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βλαστοκυττάρων που λαμβάνονται είναι τόσο μεγάλος που δεν απαιτείται
καλλιέργεια και η εφαρμογή τους και η θεραπεία των παθήσεων γίνεται σε ένα
στάδιο[4]. Η πιο συνηθισμένη περιοχή για αυτή τη διαδικασία είναι η λεκάνη και γι’
αυτό ο δότης τοποθετείται (συνήθως) σε πρηνή θέση και ο ιατρός που είναι
επιφορτισμένος με τη λήψη του μυελού εφαρμόζει τοπική αναισθησία στο δέρμα
και στον υποδόριο ιστό στην περιοχή λήψης ή και ολική αναισθησία[5]. Στη
συνέχεια με τη χρήση μιας ειδικής βελόνης αναρροφάται από το λαγόνιο οστό μια
μικρή

ποσότητα

νωτιαίου

μυελού.
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κατάλληλη συσκευή όπου και γίνεται φυγοκέντριση ώστε να ξεχωρίσουν τα
βλαστικά κύτταρα από τα υπόλοιπα συστατικά του αίματος. Τελικά προκύπτει ένα
συμπυκνωμένο διάλυμα που περιέχει ένα πολύ μεγάλο αριθμό βλαστικών κυττάρων
και αυξητικών παραγόντων. Τα βλαστικά κύτταρα που προκύπτουν με αυτόν τον
τρόπο μπορούν είτε να καταψυχθούν για μελλοντική χρήση είτε και να γίνει
κατευθείαν η έγχυσή τους. Η όλη διαδικασία έχει χρονική διάρκεια μία με δύο
ώρες.
Παρά το γεγονός ότι η ιδέα της παρακέντησης συχνά δημιουργεί φόβους στον

δότη σχετικά με τις πιθανές επιπλοκές, στην πραγματικότητα είναι απόλυτα
ασφαλής και οι ενδεχόμενες επιπλοκές είναι σχετικά ήπιες και αρκετά σπάνιες. Ο
δότης δεν κινδυνεύει από μεταδιδόμενα νοσήματα καθώς η όλη διαδικασία
λαμβάνει χώρα σε χώρο χειρουργείου υπό άσηπτες συνθήκες. Για την συλλογή του
νωτιαίου μυελού χρησιμοποιείται απαραίτητα αποστειρωμένο σετ εργαλείων μίας
χρήσης ενώ όσα κύτταρα και αν αφαιρεθούν από το μυελό αντικαθίστανται από τις
εφεδρείες του και κατά συνέπεια δεν υπάρχει κίνδυνος εμφάνισης μυελικής
ανεπάρκειας. Η πιο συχνή από επιπλοκή που μπορεί να προκύψει από τον τρόπο
συλλογής

των

κυττάρων

είναι

ο
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αντιμετωπίζεται με κοινά αναλγητικά και εξαφανίζεται μέσα σε διάστημα μίας με
δύο εβδομάδων μειούμενος σταδιακά με τον δότη να επανέρχεται πλήρως στην
εργασία του σε διάστημα συνήθως μίας εβδομάδας.
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