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1. INTRODUCCIÓ

1.1. OBJECTIU 
En aquest document intentarem adaptar les recomanacions de trasplantament de progenitors he-
matopoètics (TPH) tant en pacients adults com pediàtrics al nostre entorn, en base als protocols 
propis i en la línia de les recomanacions del Grup Europeu de Trasplantament Hematopoètic (EBMT) 
(Sureda et al, BMT 2015; 50:1037-56).

1.2. ABAST
La Xarxa Catalana d’Atenció Oncològica és el resultat d’un acord estratègic entre dues entitats públi-
ques: Institut Català de la Salut (ICS) i l’Institut Català d’Oncologia (ICO). La seva missió és garantir 
una atenció clínica integral als pacients oncològics i millorar la capacitat per afrontar els reptes de la 
medicina de precisió en el tractament del càncer.

Entre els valors que guien les actuacions de l’ICS i de l’ICO destaquen el posicionament de la ciutada-
nia com a eix central del sistema sanitari, i els professionals constitueixen la peça clau de l’organitza-
ció; el compromís amb la sostenibilitat econòmica i social; la simplificació organitzativa; el diàleg i la 
transparència; l’atenció integral a les persones, i la integració activa, respectuosa i amb responsabili-
tat envers el sistema sanitari de Catalunya. Actualment s’estan produint canvis importants en el món 
del tractament onco-hematològic amb la introducció de nous fàrmacs i noves dianes terapèutiques. 
Per aquesta raó, hem d’assegurar la millor utilització dels recursos disponibles sobre la base de la 
màxima evidència possible. El gran repte actual és l’avaluació d’aquestes noves estratègies terapèu-
tiques i tecnològiques amb criteris d’eficiència i amb un esforç continuat d’avaluació dels resultats. 

En aquest escenari, entre els objectius de la Xarxa Catalana d’Atenció Oncològica és clau l’assolir un 
lideratge clínic potent mitjançant un model basat en el consens professional i la capacitat de col·la-
boració entre els diferents centres. Tenint com a prioritat oferir una atenció basada en l’evidència 
mantenint l’equitat terapèutica entre els pacients.

Els centres participant en el document són:
- Hematologia adults: Hospital Arnau de Vilanova (Lleida), Hospital Vall d’Hebrón, ICO-Girona, 

ICO-Badalona, ICO-Hospitalet, ICO-Tarragona. 
- Hematologia pediàtrica: Hospital Vall d’Hebrón. 

1.3. TIPUS DE DONANTS
- Es considerarà equivalent el donant emparentat idèntic al donant no emparentat idèntic (10/10 

o 9/10 si la diferència està únicament en locus DQ).
- Es consideraran progenitors alternatius els de DNE amb compatibilitat 9/10 (si la diferència és 

diferent a DQ), progenitors de sang de cordó umbilical i progenitors de donant emparentat no 
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idèntic (en general haploidèntic). L’elecció de la font més adient vindrà determinada per la dispo-
nibilitat d’una font de qualitat adequada en el temps convenient per al pacient. 

1.4. METODOLOGIA: GRADACIÓ DE L’EVIDÈNCIA
- I: Existència de al menys un estudi aleatoritzat ben executat
- II: Existència de al menys un estudi ben dissenyat sense aleatorització, estudi de cohorts o casos 

i controls (preferiblement multicèntrics); vàries evidències al llarg del temps, o resultats molt im-
pactants d’estudis controlats.

- III: Basat en opinions de referents en la patologia recolzats en l’experiència clínica, estudis des-
criptius o recomanacions de comités d’experts.

* En el cas que els resultats dels estudis no siguin concloents es valorarà baixar un nivell d’evidència. 

1.5. GLOSARI
- S: estàndard (indicació comú generalment indicada en pacients que no tenen cap contraindicació)
- OC: opció clínica (pot fer-se després d’una valoració de riscos i beneficis)
- IC: individualitzar segons consens
- NR: no recomanat fora d’assaig clínic o comitè d’experts
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2. INDICACIONS 

2.1. PACIENTS ADULTS

2.1.1. Leucèmies agudes
2.1.1.1. Leucèmies agudes mieloblàstiques

• Baix risc en RC 1: Fins al moment actual, si presenten una resposta mol.lecular completa no són 
candidats a T.P.H. Resultats preliminars recents semblen indicar una tendència a una millor su-
pervivència global i una millor supervivència lliure de recidiva, amb alo-TPH de DE o Auto-TPH 
realitzats en resposta mol·lecular completa. A l’espera de la confirmació  definitiva d’aquests 
resultats preliminars:

- Auto-TPH: OC (I)
- Alo-TPH de DE: OC (II) 
- Alo-TPH de DNE: IC  
- Alo-TPH de donant alternatiu: IC

• Risc intermig en RC 1: 
- Alo-TPH de DE o DNE: OC (II)
- Alo-TPH de donant alternatiu: IC

• Risc alt en RC 1: 
- Alo-TPH de DE: S (II)
- Alo-TPH de DNE: S (II)
- Alo-TPH de donant alternatiu: OC (II)

• LAM en RC 2: 
- Alo-TPH de DE: S (II)
- Alo-TPH de DNE: S (II)
- Alo-TPH de donant alternatiu:  OC (II)

•  LAM en RC 3 i recidiva incipient: 
- Alo-TPH de DE o DNE: OC (III)
- Alo-TPH de donant alternatiu: IC (III)

• LAM M3 amb persistència mol·lecular: 
- Auto-TPH: IC.  
- Alo-TPH de DE o DNE: OC (II).
- Alo-TPH de donant alternatiu: IC

• LAM M3 en RC 2 mol·lecular: 
- Auto-TPH: S (II).
- Alo-TPH de DE o DNE: S (II).
- Alo-TPH de donant alternatiu: IC

• LAM  en recidiva o refractària: 
- Qualsevol tipus de TPH: IC 
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2.1.1.2. Leucèmia aguda limfoblàstica
• RC1 Phi- Risc estàndard: IC qualsevol tipus de TPH. ( II-III)
• RC1/Phi- Alt risc definit bàsicament com MLL+, alteració 11q23, cariotip complexe al diagnòstic, 

Malaltia Mínima Residual (MMR)+ per citometria de fluxe post-inducció o post-consolidació.
- Auto-TPH: IC
- Alo-TPH de DE: S (II)
- Alo-TPH de DNE: S (II) 
- Alo-TPH de donant alternatiu: OC (II)

• RC1 Phi+:
- 1a opció: Alo-TPH DE o DNE idèntic. S (II)
- 2a opció: Alo-TPH donant alternatiu: OC (II) 
- 3a opció: Auto-TPH: excepcionalment si resposta molecular completa amb Inhibidor de Ti-

rosin Kinasa (ITK) i impossibilitat d’alo-TPH (per exemple absència de donant idèntic i edat > 
60a amb co-morbilitats) amb ITK i quimioterapia de manteniment post-TPH. OC (III).  

• RC2 o recaiguda incipient (positivització MMR, biologia mol·lecular o citofluorometria).
- Alo-TPH DE o DNE idèntic. S (II)
- Alo-TPH donant alternatiu: OC (II)
- Auto-TPH:  IC

• Recaiguda o refractària: IC

2.1.2. Neoplàsies mieloproliferatives cròniques
2.1.2.1. Leucèmia mieloide crònica

• 1a Fase crónica resistent a ITK de 2a generació: 
- Alo-TPH DE o DNE idèntic: S (II)
- Alo-TPH donant alternatiu: OC (III)

• Fase acelerada d’inici que entra en resposta molecular completa amb ITK es valorarà de forma 
individual l’estratègia a seguir.

• Més enllà de 1a Fase crònica (2a Fase crònica, fase accelerada després d’una fase crònica prè-
via...): 

- Alo-TPH DE o DNE idèntic. S (II)
- Alo-TPH donant alternatiu: OC (II)

2.1.2.2. Mielofibrosis idiopàtica
• Primària o secundària amb Index DIPSS (Dynamic International Prognostic Score System) elevat, 

intermig- 2 o intermig-1 amb factors de mal pronòstic (dependència transfusional, alteració cito-
genètica desfavorable o >2% de blastes a sang perifèrica).

- Alo-TPH DE o DNE idèntic. S (II)  
- Alo-TPH donant alternatiu: IC

2.1.3. Síndromes limfoproliferatives
2.1.3.1. Limfoma difús de cèl.lules grans B
• RC1 (IPI intermig / alt al diagnòstic/ Double Hit)

- Auto-TPH: OC (I) 
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• Recaiguda quimiosensible, RC> 2: 
- Auto-TPH: S (I)
- Alo-TPH DE o DNE idèntic:  OC (II) 

• Recaiguda quimiosensible, Auto-TPH previ: 
- Alo-TPH DE o DNE idèntic: S (II)
- Alo-TPH donant alternatiu: OC (III) 
- Malaltia refractària: IC 

2.1.3.2. Limfoma primari del sistema nerviós central
• Auto-TPH: S (II)
• Alo-TPH DE o DNE idèntic: OC (III)
• Alo-TPH de donant alternatiu: IC   

2.1.3.3. Limfoma fol·licular
• RC1, no transformat: TPH. NR (I)  
• RC1, transformat a limfoma d’alt grau: Auto-TPH, OC(III)  
• Recaiguda quimiosensible, RC> 2: 

- Auto-TPH: S (II)
- Alo-TPH DE o DNE idèntic. OC (III)  

• Recaiguda quimiosensible, Auto-TPH previ: 
- Alo-TPH DE o DNE idèntic: S (II)
- Alo-TPH donant alternatiu: OC (II) 

• Malaltia refractària: 
- TPH: IC

2.1.3.4. Limfoma limfoblàstic 
En general l’aproximació serà similar a LAL: IC  

2.1.3.5. Burkitt 
• RC1: Auto-TPH: OC (II)
• Recaiguda quimiosensible, > RC2 

- Auto-TPH: OC (II)  
- Alo-TPH DE o DNE idèntic o donant alternatiu: OC (II) 

• Refractari: IC

2.1.3.6. Limfoma de cèl·lules del mantell
• RC1: 

- Auto-TPH: S (I)
• RC/RP>1, sense TASPE previ: 

- Auto-TPH S (II)
- Alo-TPH DE o DNE idèntic. OC (III)  
- RC o RP>1, Auto-TPH previ: 
- Alo-TPH DE o DNE idèntic: S (II)
- Alo-TPH donant alternatiu: OC (III)

• Refractari: IC
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2.1.3.7. Limfoma no Hodgkin de cèl.lules T perifèriques
• RC1:

- Auto-TPH: OC (II)
- Alo-TPH DE o DNE idèntic. OC (II) 

• Recaiguda quimiosensible, >RC2 
- Auto-TPH: OC (II)
- Alo-TPH DE o DNE idèntic: S (II)
- Alo-TPH donant alternatiu: OC(II) 

• Refractari: IC
 
2.1.3.8. Limfoma no Hodgkin T cutani
• Estadi precoç (I-IIA) (com a tractament de primera línia): NR (III)
• Estadi avançat (IIB-IV) (com a tractament de primera línia): NR (III)
• Recaiguda quimiosensible, >RC2: 

- Auto-TPH: IC 
- Alo-TPH DE o DNE idèntic. OC (II)  
- Alo-TPH donant alternatiu: IC

• Refractari: IC

2.1.3.9. Limfoma de Hodgkin
• RC1: Auto-TPH: NR (I)
• Recaiguda quimiosensible, no Auto-TPH previ:

- Auto-TPH: S (I)
- Alo-TPH: IC

• Recaiguda quimiosensible, Auto-TPH previ: 
- Auto-TPH: OC (III) 
- Alo-TPH DE o DNE idèntic: S (II)
- Alo-TPH donant alternatiu: OC (III)  

• Malaltia refractària: 
- TPH: IC

2.1.3.10. Leucèmia limfàtica crònica
•  D’alt risc (alteració 17p/TP53 o refractari a anàlegs de les purines): en progressió sota tractament 

amb ibrutinib/idelalisib i amb malaltia quimiosensible amb un tractament alternatiu (veneto-
clax,...):
- Alo-TPH DE o DNE idèntic: S (II)
- Alo-TPH donant alternatiu: OC (II)  

• Síndrome de Richter (clonalment relacionat o desconegut)
- Alo-TPH DE o DNE idèntic: OC (II)
- Alo-TPH donant alternatiu: OC (II)

2.1.4. Síndromes mielodisplàsiques
• IPSSR  intermig/alt/molt alt: 

- Alo-TPH de DE o DNE: S (II)
- Alo-TPH de donant alternatiu: OC (III) 
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• LAM  SECUNDÀRIES en RC 1 o RC 2: 
- Alo-TPH de DE, Alo-TPH de DNE: S (II)
- Alo-TPH de donant alternatiu: OC (III) 

2.1.5. Discràsies de cèl·lules plasmàtiques
2.1.5.1. Mieloma múltiple:
• 1a RC/1er RP:

- Auto-TPH: S (I) 
En pacients amb citogenètica d’alt risc [del (17p) , t(4;14)] es recomana TPH en tàndem. OC 
(II). 

- Al·lo-TPH: IC 
• 2a RC/2er RP:

- Auto-TPH: OC (II). Si duració de la resposta ≥ 24 mesos 
- Al·lo-TPH: IC

2.1.5.2. Leucèmia de cèl·lules plasmàtiques:
- Al·lo-TPH: S (III)

2.1.5.3. Amiloïdosi 
- Indicat en pacients joves i sense afectació cardíaca Auto-TPH: S (II)

2.1.5.4. Malaltia de Waldenström
• Progressió després de ibrutinib: 

- Alo-TPH: IC 

2.1.6. Altres indicacions menys freqüents
2.1.6.1. Insuficiències medul·lars
• Aplàsia medul·lar greu:

- Diagnòstic recent:
.  Alo-TPH DE o DNE idèntic: S (II)

- Recaiguda o refractària greu: 
. Alo-TPH DE o DNE idèntic: S (II)
. Alo-TPH donant alternatiu: OC (II)

• Hemoglobinuria Paroxística Nocturna (no apte per a tractament amb inhibidors del comple-
ment)
- Alo-TPH DE o DNE idèntic: S (II)
- Alo-TPH donant alternatiu: OC (II)

2.1.6.2. Neoplàsies sòlides
• Tumor germinal primariament refractari, en segona o posterior recaiguda:

- Auto-TPH: S (II)
• Meduloblastoma (post-cirurgia, d’alt risc):

- Auto-TPH: OC (III)
• Sarcoma de Ewing (localment avançat o quimiosensible):

- Auto-TPH: OC (III)
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2.1.6.3. Malalties autoimmunes
• Esclerosi múltiple, esclerodèrmia sistèmica, lupus eritematós sistèmic, malaltia de Crohn, artritis 

reumatoide, vasculitis, polimiosistis-dermatomiositis (en casos seleccionats):
- Auto-TPH: IC. Es considerarà dintre de programes específics per cada patologia

2.2. PACIENTS PEDIÀTRICS

2.2.1. Leucèmies agudes
2.2.1.1. Leucèmia aguda limfoblàstica
Indicacions segons protocol vigent SEHOP PETHEMA 2013

• LAL baix risc i risc intermig en 1a RC:
- Actualment no es recomana el TPH: NR (III)

• LAL alt risc en 1a RC: Indicacions segons protocol vigent SEHOP PETHEMA 2013:
- No remisió completa citomorfològica després de la inducció A (dia +33), confirmada per 

citometria de fluxe 
- MMR ≥ 1% després de la inducció A (día +33) i MRM ≥ 0,1% en el dia +78 (previ al bloc AR-1). 
- t(4;11) i/o hipodiploidía (<44 crom.) y/o LAL-T amb mala resposta a prednisona el dia +8 del 

tractament d’inducció (qualsevol dels tres anteriors) amb MMR ≥0,1% en el dia +78 (previ al 
bloc AR-1)

- En els pacients d’alt risc: la MMR persistentement positiva > 0,01% després del bloc AR-3

Indicacions de trasplantament en LAL Phi positiva:  
• MMR al final del tractament IB (evaluació previa al bloc AR-1 del alt risc): 

- Reducció < 3 logaritmes del gen de fusió BCR-ABL1  per qRT-PCR respecte al valor del diag-
nòstic

- En el cas de que la qRT-PCR no fos valorable, es valorarà la MMR por citometria de fluxe, 
amb indicació de trasplantament en aquells pacients amb MMR ≥ 5 x 10-4 (≥0,05%) 

• Si la MMR al final del tractament IB és positiva, però a nivells inferiors als descrits en l’apartat 1: 
- Reducció >3 logaritmes del gen de fusió BCR-ABL1 per qRT-PCR respecte al valor del diag-

nòstic però amb persistència de positivitat 
- MMR entre 0,01 a 0,05% per citometria de fluxe 

En aquests casos es valorarà de nou la MMR al finalitzar el bloc AR-3. Si segueix positiva a qualsevol 
nivell per qualsevol de les dues tècniques, será indicació de trasplantament.

- Auto-TPH:  NR (II) 
- Alo-TPH de DE: S (II)
- Alo-TPH de DNE: S (II)
- Alo-TPH de donant alternatiu: OC (II)

• LAL en 2a RC: 
- Recaiguda de LAL T (totes les recaigudes, precoces i tardanes, medul·lars i extramedul·lars).
- Recaiguda mot precoç i precoç, medul·lar i extramedul·lar, de LAL B
- Recaiguda tardana medul·lar aïllada o combinada de LAL B si mala resposta al tractament 

d’inducció
. Auto-TPH: NR (II)
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. Alo-TPH de DE: S (II)

. Alo-TPH de DNE: S (II) 

. Alo-TPH de donant alternatiu: OC (II)
• Recaiguda tardana extramedul·lar de LAL B: no es recomana el TPH:

- Auto-TPH: NR (II)
- Alo-TPH de DE: NR (II)
- Alo-TPH de DNE: NR (II)
- Alo-TPH de donante alternatiu: NR (III)

• LAL en > 2a RC: 
- Auto-TPH: NR (II)
- Alo-TPH de DE: S (II)
- Alo-TPH de DNE: S (II) 
- Alo-TPH de donant alternatiu: OC (II)

2.2.1.2. Leucèmies agudes mieloblàstiques
Indicacions segons protocol NOPHO-DBH AML 2012
• LAM risc Standard en RC 1:  

- Actualment no es recomana el TPH: NR (II)
• LAM alt risc en 1a RC: 

- Manca de Resposta al tractament d’inducció:
. Infiltració ≥ 15% el dia + 22 del primer tractament d’inducció
. MMR per citometria de fluxe ≥ 0,1% després de 2 tractaments d’inducció

- FLT3-ITD sense mutació NPM1:
. Auto-TPH: NR (II)
. Alo-TPH de DE: S (II)
. Alo-TPH de DNE: S (II)
. Alo-TPH de donant alternatiu: OC (II)

• LAM en 2a RC: 
- Auto-TPH: NR (II)
- Alo-TPH de DE: S (II)
- Alo-TPH de DNE: S (II)
- Alo-TPH de donant alternatiu: S (II)

• LAM  en > 2a RC: 
- Auto-TPH: NR (III) 
- Alo-TPH de DE: S (II)
- Alo-TPH de DNE: S (III)
- Alo-TPH de donant alternatiu: OC (II)

2.2.2. Síndromes mielodisplàsiques
• Síndrome mielodisplàsica avançada
• Citopenia refractària amb necessitats transfusionals
• Leucèmia mielomonocítica juvenil (LMMJ)
• LAM secundària a Síndromes Mielodisplàsiques:

- Auto-TPH: NR (III) 
- Alo-TPH de DE: S (II) 
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- Alo-TPH de DNE: S (II)
- Alo-TPH de donant alternatiu: OC (III)

2.2.3. Neoplàsies mieloproliferatives cròniques
2.2.3.1. Leucèmia mieloide crònica 
• Fase crònica:

- Falta de resposta a inhibidor TK o recaiguda durant el tractament amb un inhibidor TK de 
segona generació.
. Auto-TPH: NR (III) 
. Alo-TPH de DE: S (II) 
. Alo-TPH de DNE: S (III) 
. Alo-TPH de donant alternatiu: OC (II)

• Fase accelerada o fase blàstica:
- Auto-TPH: NR (III) 
- Alo-TPH de DE: S (II) 
- Alo-TPH de DNE: S (II) 
- Alo-TPH de donant alternatiu: OC (II)

2.2.4. Síndromes limfoproliferatives
2.2.4.1. Limfoma no Hodgkin 
• En RC2: 

- Auto-TPH: S (II) 
- Alo-TPH de DE: OC (II) 
- Alo-TPH de DNE: OC (II) 
- Alo-TPH de donant alternatiu: OC (II)

• Malaltia progresiva o després de la recaiguda amb bona resposta: 
- Auto-TPH: OC (II)
- Alo-TPH de DE:  S (II) 
- Alo-TPH de DNE: S (II) 
- Alo-TPH de donant alternatiu: OC (II)

2.2.4.2. Limfoma de Hodgkin
• En RC2: 

- Auto-TPH: S (II)
- Alo-TPH de DE: OC (II)
- Alo-TPH de DNE: OC (III)
- Alo-TPH de donant alternatiu: OC (III)

• Malaltia progresiva o després de la recaiguda amb bona resposta 
- Auto-TPH: S (II)
- Alo-TPH de DE: OC (II) 
- Alo-TPH de DNE: OC (III) 
- Alo-TPH de donant alternatiu: OC (III)
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2.2.5. Immunodeficiències primàries 
2.2.5.1. Immunodeficiència combinada greu
• T-B-NK - (Dèficit d’ADA, disgenesia reticular)
• T-B-NK + (Dèficit d’RAG, Artemis, Cernunnos, DNA ligasa 4, DNA PK)
• T-B + NK + (Dèficit de cadena gamma comú, dèfict de Jack 3)
• T-B + NK + (Dèficit de receptor de IL7, defectes de CD3 i coronina 1A):

- Alo-TPH de DE: S (II) 
- Alo-TPH de DNE: S (II) 
- Alo-TPH de donant alternatiu: S (II)

2.2.5.2. Immunodeficiències de cèl·lules T
• Dèficit d’HLA classe II
• Síndrome de Ommen
• Síndrome de Di George greu
• Síndrome de Njemegen
• Hipoplàsia cartílag-pèl
• Dèficit de purina-nucleòtid-fosforilasa
• Limfopènia CD4
• Dèficit de Zap 70 quinasa
• Immunodeficiència combinada amb displàsia esquelètica:

- Alo-TPH de DE: S (II)
- Alo-TPH de DNE: S (II)
- Alo-TPH de donant alternatiu: OC (III)

2.2.5.3. Dèficit de lligant cd40 (Síndrome d’Hiper IgM)
• Alo-TPH de DE: S (II)
• Alo-TPH de DNE: S (II) 
• Alo-TPH de donant alternatiu: OC (III)

2.2.5.4. Síndrome de Wiskott Aldrich
• Alo-TPH de DE: S (II)
• Alo-TPH de DNE: S (II)
• Alo-TPH de donant alternatiu: OC (III)

2.2.5.5. Síndrome limfoproliferativa lligada al cromosoma X
• Alo-TPH de DE: S (II)
• Alo-TPH de DNE: S (II)
• Alo-TPH de donant alternatiu: OC (III)

2.2.5.6. Sindromes hemofagocítiques primàries
• Linfohistiocitosis hemofagocítica familiar
• Malaltia de Griscelli
• Síndrome de Chediak-Higashi
• Immunodeficiència amb albinisme parcial:

- Alo-TPH de DE: S (II)
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- Alo-TPH de DNE: S (II) 
- Alo-TPH de donant alternatiu: OC (III)

2.2.5.7. Trastorns de la fagocitosi
• Malaltia granulomatosa crònica
• Dèficit del receptor d’interferon gamma
• Defecte de granulació leucocitària:

- Alo-TPH de DE: S (II)
- Alo-TPH de DNE: S (II)
- Alo-TPH de donant alternatiu: OC (III)

2.2.5.8. Inmunodeficències amb autoinmunitat
• Síndrome de IPEX:

- Alo-TPH de DE: OC (II) 
- Alo-TPH de DNE: OC (II) 
- Alo-TPH de donant alternatiu: OC (III)

2.2.6. Insuficiències medul·lars
2.2.6.1. Insuficiències medul·lars congènites
• Anèmia de Fanconi / A. de Fanconi amb evolució a SMD / LAM
• Disqueratosi congènita
• Trombocitopenia amegacariocítica
• Anèmia de Blackfan-Diamond cortico-refractària, dependent de transfusions
• Neutropènia congènita refractària a G-CSF amb infeccions recurrents o  amb alteracions cito-

genètiques (monosomia 7) o moleculars clonals o amb evolució a SMD / LAM
• Síndrome de Shwachman-Diamond amb insuficiencia medul.lar o amb alteracions citogenèti-

ques clonals (monosomia 7) o amb transformació a SMD/LAM:
- Alo-TPH de DE: S (II) 
- Alo-TPH de DNE: S (II) 
- Alo-TPH de donant alternatiu: OC (III)

2.2.6.2. Aplàsia medul·lar greu
• Alo-TPH de DE: S (II) 
• Alo-TPH de DNE: S (II)
• Aplasia medul.lar greu que no respon al tactament inmunosupresor:

- Alo-TPH de DE: S (II) 
- Alo-TPH de DNE: S (II) 
- Alo-TPH de donant alternatiu: OC (II)

2.2.7. Hemoglobinopaties
2.2.7.1. Talassèmia major
• Alo-TPH de DE: S (II)
• Alo-TPH de DNE: OC (II) 
• Alo-TPH de donant alternatiu: OC (III)
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2.2.7.2. Anèmia de cèl·lules falciformes (Hb SS, Hb SB0) 
• Alo-TPH de DE: S (II) 
• Alo-TPH de DNE: IC (II) 
• Alo-TPH de donant alternatiu: IC (III)

2.2.8. Malalties de dipòsit
2.2.8.1. Síndrome de Hurler (MPS I) 
• Pacient amb forma greu, funció cardiopulmonar estable i coeficient intel·lectual (QI)> 70

2.2.8.2. Adrenoleucodistròfia lligada a X
• Inici d’alteració neurològica amb score de Loes < 8 i QI > 70

2.2.8.3. Leucodistròfia metacromàtica
• Forma tardana infantil en pacients presimptomàtics. En les formes tipus juvenil i adulta si tenen 

bona capacitat funcional

2.2.8.4. Manosidosis alfa
• En la forma greu tipus i abans de presenter símptomes significatius. A la tipus II si presenta dè-

ficit neurocognitiu precoç

2.2.8.5. Malaltia de Krabb 
• Formes greus amb diagnòstic prenatal, realitzant el TPH precoçment abans de l’inici de símpto-

mes. En formes tardanes si la simptomatologia no és molt greu

2.2.8.6. Malaltia de Farber
• Tipus 2 i 3 sense afectació neurològica

2.2.8.7. Fucosidosis
• Presimptomàtica

2.2.8.8. Síndrome de Wolman
• De forma precoç

- Alo-TPH de DE:  S (II) 
- Alo-TPH de DNE: S (II) 
- Alo-TPH de donant alternatiu: OC (II)

2.2.8.9. Síndrome de Maroteaux-Lamy (MPS VI)
• Si no hi ha disponibilitat de tractament enzimàtic o fracàs del mateix

- Alo-TPH de DE: IC (III) 
- Alo-TPH de DNE: IC (III) 
- Alo-TPH de donant alternatiu: NR (III)

2.2.9. Malalties autoimmunes
• Artritis reumatoide juvenil sistèmica
• Esclerosi sistèmica
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• Malaltia inflamatòria intestinal (Crohn i Colitis ulcerosa)
• Malalties hematològiques autoinmunes (excepcional):

- Trombocitopènia immune primària (PTI)
- Anèmia hemolítica autoimmune
- Síndrome d’Evans

• Requisits per valorar TPH:
- MAI activa
- Predictible mal pronòstic
- Fracàs de tractaments convencionals
- Afectació d’òrgans reversible o a un nivell que permeti una acceptable qualitat de vida:

. Auto-TPH: OC (II)

. Alo-TPH de DE: OC (II)

. Alo-TPH de DNE: OC (II) 

. Alo-TPH de donant alternatiu: NR (II)

2.2.10. Altres indicacions
2.2.10.1. Anèmia diseritropoiètica congénita greu amb necessitats transfusionals
• Alo-TPH de DE: S (II) 
• Alo-TPH de DNE: OC (II) 
• Alo-TPH de donant alternatiu: OC (II)

2.2.10.2. Osteopetrosis infantil maligna
• Alo-TPH de DE: S (II)
• Alo-TPH de DNE: S (II) 
• Alo-TPH de donant alternatiu: S (II)

2.2.11. Neoplàsies sòlides
Per incloure un pacient amb un tumor sòlid en un programa d’intensificació de tractament amb res-
cat autòleg de progenitors hemopoètics de sang perifèrica (TASPE), el tumor ha de ser quimiosensi-
ble i el pacient trobar-se en RC o molt bona remissió parcial

2.2.11.1. Meduloblastoma
• Alt risc (metastàtic o en recaiguda) en nens > de 3 anys
• En nens < de 3 anys per evitar radioteràpia craneoespinal:

- Auto-TPH:  S (II)

2.2.11.2. Neuroblastoma (NB)
• NB d’alt risc: edat major de 18 mesos estadi IV o qualsevol edat estadi  INSS > 1 amb amplificació 

de N-myc
• Recaiguda de NB no transplantat prèviament:

- Auto-TPH: S (II)
- Alo-TPH de DE: OC (II)
- Alo-TPH de DNE: IC (III)  
- Alo-TPH de donant alternatiu: IC (III) 
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2.2.11.3. Tumors germinals
• Primariament refractari.
• Mals responedors a tractaments que inclouen platins
• Malaltia progressiva
• Segona remissió completa:

- Auto-TPH:  OC (II) 
- Alo-TPH de DE:  OC (II) 
- Alo-TPH de DNE: OC (II) 
- Alo-TPH de donant alternatiu: OC (II)

2.2.11.4. Altres tumors embrionaris (Retinoblastoma, Nefroblastoma, Hepatoblastoma)
• En recaiguda i metastàsics:

- Auto-TPH: OC (II)

2.2.11.5. Sarcoma d’Ewing
Indicacions segons protocol EURO EWING  2012
• Pacients amb tumor de volum ≥ 200ml, amb mala resposta histològica (≥ 10% tumor viable) i/o 

radiològica (< 50% de regressió)
• En recaiguda i metastàsics 

- Auto-TPH: S(II)
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3. ACTIVITAT DE TPH A L’ICO-ICS 2015-2016 

3.1. PACIENTS ADULTS 

3.1.1. Trasplantament autòleg
Indicació Nombre Percentatge
MM / Malalties associades 141 48%
LNH 117 38%
LH 27 9%
LAM 8 3%
T. Sòlids 2 1%
Total 295 100%

3.1.2. Trasplantament al·logènic
Indicació Nombre Percentatge
LAM 70 38%
SMD 21 11%
LAL 27 15%
LNH 36 20%
SMPc 8 5%
MM 7 5%

LH 6 3%
Aplàsia medul·lar 6 3%
Altres 1 1%

Total 182 100%

3.2. PACIENTS PEDIÀTRICS
 
3.2.1. Trasplantament autòleg

Indicació Nombre Percentatge
T. Sòlids 11 92%
LNH 1 8%
Total 12 100%

3.2.2. Trasplantament al·logènic
Indicació Nombre Percentatge
LAL 18 26%
LAM 17 25%
Aplàsia medul·lar 11 16%
Inmunodeficiències 9 13%
Hemoglobinopaties 7 10%
SMD 5 7%
LNH 2 3%
Total 69 100%
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