Tugce will leben!
Muslime lassen sich typisieren.

.
Die fünfjährige Tugce liebt Singen und Tanzen. Sie ist
ein fröhliches und aufgewecktes Mädchen. Vor kurzem
wurde ihr Leben jedoch durch die Diagnose Blutkrebs
auf den Kopf gestellt.
Nur eine Stammzelltransplantation kann ihr Leben
retten. Bislang wurde weltweit kein passender Spender
für sie gefunden.
Um Tugce und anderen zu helfen findet im Rahmen der
Sporgesundhitskampagne „JUMANASTICS – Muslime
treiben Sport“ am Freitag Abend eine Benefizgala statt.
Unter dem Motto „Muslime lassen sich typisieren“ Mund auf, Stäbchen rein, Spender sein!" sind alle
aufgerufen sich als Spender registrieren zu lassen.
Künstler und Athleten bieten zudem ein buntes
Bühnenprogramm. Der Eintritt ist kostenlos.

Werde Stammzellspender!
REGISTRIERUNG
Freitag, 01.04.2016
von 19:00 bis 21:00 Uhr
Altes Feuerwehrhaus Stuttgart
Möhringer Str. 56
70199 Stuttgart
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Kök Hücre Bağışı Neden Bu
Kadar Önemlidir?
1. Bir hasta için uygun bir kök hücre bulmak oldukça zordur.
Kök hücre naklinin gerçekleşebilmesi için hasta ve bağışta
bulunacak kişinin doku özelliklerinin (HLA-özellikleri) uyum
göstermesi şarttır. Ancak bu çok nadir rastlanılan bir durumdur, çünkü 13.000 bilinen farklı doku çeşidi vardır ve bunlar
milyonlarca farklı kombinasyonlarda ortaya çıkmaktadırlar.
Kök hücreler bölgesel farklılıklar gösterdikleri için Türkiye
kökenli bağışçıların doku özelliklerinin Türkiye kökenli kan
kanseri hastalarıyla uyum gösterme olasılığı oldukça yüksektir.
İşte bu nedenle mümkün olduğunca çok Türkiyelinin DKMS’e
kayıt yaptırması bizim için büyük önem taşımaktadır.
2. Alman Kemik İliği Bankası DKMS’de kayıtlı bağışçı sayısı
şu an itibariyle 6,1 milyonu aşmış durumda. Ancak Türkiye
kökenli kök hücre bağışçılarının sayısı maalesef hala düşük.
Kayıtlı bağışçı sayısıla dünyanın en büyük kök hücre bankası
olmamıza rağmen kök hücre nakli yapılması gereken birçok
kan kanseri hastası için hala uygun bir bağışçı bulamıyoruz.
Bu nedenle desteğinize ihtiyacımız var. Sizin kök hücreleriniz
sayesinde kimbilir belki yarın bir hasta sağlığına kavuşabilir.
3. Potansiyel kök hücre vericisi olarak genelde 17-55 yaş arası
ve önemli sağlık soruları olmayan herkesin kaydı yapılabilir.
Bunun dışında en az 50 kg ağırlığında olmanız ve aşırı kilolu
olmamanız gerekmektedir, yani vücut kitle indeksinin > 40 (VKİ =
vücut ağırlığı/boy uzunluğu m2) olması gerekmektedir. Sizden
alacağımız kan örneği (sadede 5ml) ya da alternatif olarak yanak
mukozanızdan alacağımız bir numune ile doku özellikleriniz
belirlenecektir. Eğer doku özellikleriniz bir hastanın doku
özellikleriye uyum gösterirse daha detaylı testler yapılacaktır.

•

Bu yöntem, DKMS tarafından 1996 yılından beri
kullanılmaktadır ve mevcut araştırmalara göre
bu yöntemin uzun vadeli yan etkileri bulunmamaktadır.

Kemik iliğinden kök hücre alma yöntemi
• Narkoz altında vericinin kalça kemiğinden yaklaşık bir litre
kemik iliği-kan karışımı alınır.
• Bu karışımda toplam kemik iliğinin yaklaşık % 5’i
bulunmaktadır. Alınan kemik iliği, vücut tarafından 2 hafta
içinde tamamen yenilenir.
• Kemik iliği alınmasından sonra birkaç gün boyunca ezik
benzeri lokal ağrılar hissedilebilir.
• Kemik iliği alımı için verici 2 ila 3 gün hastanede kalır ve
kemik iliğinin alındığı hastanenin tavsiyesiyle birkaç gün evde
dinlenebilir.
• Kemik iliğinin alınması çok küçük bir risk teşkil etmektedir;
genelde anestezi riski ile sınırlı kalmaktadır.
Kök hücre bağışında hangi yöntemin kullanılacağı hastanın
ihtiyacına göre belirlenir. Ama bağışta bulunacak kişinin de
istekleri göz önünde bulundurulmaya çalışılır. Her iki durumda
da vericinin kazanç kaybı ve tüm diğer masrafları hastanın sağlık
sigortası tarafından karşılanmaktadır.
5. Para Bağışı: Kan kanserine karşı mücadelede her Euro
önem taşımaktadır. Zira yeni bir vericinin kayıt işlemleri bile
DKMS’ye 40 Euro’ya mal olmaktadır. Bu nedenle vericilerimizin
kayıt masraflarının tümünü ya da bir kısmını karşılamaları
bizi sevindirecektir. Ancak tüm vericiler bu miktarı ödeyecek
imkâna sahip olmadıklarından acilen para bağışına ihtiyaç
duymaktayız. Para bağışınız, kan kanserini yenme hedefimize

Periferik kök hücre toplama yöntemi
(bağışların % 80`inde uygulananır):
• Vericiye 5 gün süresince çoğalma fakörü G-CSF adı verilen,
vücudun kendisi tarafından da üretilen hormon benzeri bir
madde verilir. Bu madde periferik kandaki kök hücre sayısının
artmasını sağlar. Kök hücreler daha sonra özel bir yöntemle
kandan direkt toplanır.
• İlaç kullanılırken gribe benzer semptomlar ortaya çıkabilir.
• Hastaneye yatmayı gerektirmez.

ulaşmamızda bize yardımcı olacaktır.
6. Tanıtım standlarımızdan, www.dkms.de adresinden veya bizi
arayarak daha fazla bilgi alabilirsiniz.
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4. Kök hücreler yoğun olarak kalça kemiğinin kemik
iliğinde bulunur. Eğer hayat kurtarabilecek ender kişilerden
biri olduğunuz tespit edilirse, aşağıdaki iki yöntemden biri
kullanılarak kök hücre bağışı gerçekleştirilir.

