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دليل املتربع باخلاليا اجلذعية
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دلـيـل الـمـتـربع بـالـخـاليـا الـجـذعـيـة 

ت�ساعدك  ان  ناأمل  و  اجلذعية  بخالياك  التربع  يف  رغبتك  على  اأوال  ن�سكرك  ان  نود 
هذه املطوية على التعرف اأكرث على كيفية الت�سجيل اأوال كمتربع ومن ثم القيام بعملية 
التربع الحقا اذا ما ُوجد مري�ض مطابق يف اأن�سجته )HLA(  معك ويف حاجة ما�سة 

اإلى تربعك باخلاليا اجلذعية النقاذ حياته باإذن اهلل تعالى . 

١- ملاذا يجب علي ان اأدون ا�صمي يف ال�صجل ال�صعودي مل�صت�صفى امللك في�صل 
التخ�ص�صي ومركز الأبحاث للمتربعني باخلاليا اجلذعية؟

هل تعلم اأنه يوجد يف اململكة العربية ال�سعودية اآالف املر�سى امل�سابني باأمرا�ض نخاع 
ك�سل  اأو  ف�سل  اأمرا�ض  او  الكيماوي  للعالج  املقاومة  الدم  اأورام  ت�سمل  والتي  العظم 
نخاع العظم اأو املر�سى امل�سابني باأمرا�ض الدم الوراثية مثل االأنيميا املنجلية واأنيميا 
البحر املتو�سط او اأمرا�ض نق�ض املناعة الوراثية واالأمرا�ض اجلينية والتي تقلل من 
اإن مل تكن جميعها حتتاج  اأغلب هذه احلاالت  فر�ض بقاء املر�سى على قيد احلياة. 
اإلى زراعة اخلاليا اجلذعية  فقد تكون هي العالج ال�سايف الوحيد لهم واملثبت علميا 
الإنقاذ حياتهم باإذن اهلل واإرادته. يف اململكة العربية ال�سعودية هناك اأكرث من 30٪  من 
البالغني و 60٪  من االطفال امل�سابني باأحد هذه االأمرا�ض قد ال يوجد �سخ�ض مطابق 

من اأ�سقائهم او �سقيقاتهم 
ف�سيلة  نف�ض  لديه  تكون 
ياأتي  وهنا  املطابقة  اخللية 
واأختي  الكرمي  اأخي  دورك 
حياة  لتنقذوا  الكرمية 
خالل  من  املر�سى  هوؤالء 
باخلاليا  ال�سخي  تربعكم 
اجلذعية لتحققوا قول اهلل 
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عز وجل )ومن اأحياها فكاأمنا اأحيا النا�ض جميعا(. 
اإن جمرد ت�سجيلك يف �سجل املتربعني باخلاليا اجلذعية ال يعني بال�سرورة تربعك 
مبا�سرة بخالياك بل يتم ت�سجيل ا�سمك واأخذ م�سحة من الفم ملعرفة نوع اأن�سجة الـ 
)HLA  ( لديك ليتم بعد ذلك مطابقتها مع املر�سى املحتاجني اإلى التربع بخالياك 
موافقتك  الأخذ  بك  االت�سال  �سيتم  لن�سيجك  مطابق  مري�ض  وجد  واذا  اجلذعية 
ال�سخ�سية واإكمال االجراءات املتعلقة بالتربع باخلاليا اجلذعية، ولك من اهلل االأجر 

والثواب. 

٢- من الذي ي�صتطيع الت�صجيل يف ال�صجل ال�صعودي مل�صت�صفى امللك في�صل 
التخ�ص�صي ومركز الأبحاث للمتربعني باخلاليا اجلذعية ؟

كل �سخ�ض يرتاوح ما بني 18 �سنة اإلى 50 �سنة ويتمتع ب�سحة جيدة ي�ستطيع اأن ي�سجل 
يف هذا ال�سجل . واإذا كان هناك اأكرث من �سخ�ض متربع مطابقا للمري�ض فاإنه �سيتم 

اختيار املتربع االأن�سب امل�سجل ح�سب عوامل تف�سيلية طبية اخرى . 

٣-  كيف ميكنني اأن اأنال �صرف اأن اأكون متربعًا باخلاليا اجلذعية ؟
اأول اخلطوات الهامة لت�سبح متربعا هو الت�سجيل يف ال�سجل ال�سعودي مل�ست�سفى امللك 
في�سل التخ�س�سي ومركز االأبحاث للمتربعني باخلاليا اجلذعية . و�سيقوم االأطباء 
واملن�سقني لزراعة اخلاليا اجلذعية يف امل�ست�سفى عند وجود مري�ض حمتاج للزراعة 
الن�سجتك  مطابقة  املري�ض  هذا  اأن�سجة  كانت  واإذا   . ال�سجل  هذا  يف  البحث  باجراء 
الفح�ض  من  التربع  قبل  ما  اإجراءات  لبدء  بك  واالت�سال  معك  التوا�سل  ف�سيتم 
للتربع باخلاليا اجلذعية ومن ثم  اأنك الئق طبيا  للتاأكد  الطبية  ال�سريري والتحاليل 

القيام باجراء التربع باخلاليا اجلذعية. 
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٤- كيفية الت�صجيل ؟
عملية الت�سجيل �سهلة جدا، حدد الوقت املنا�سب لك للت�سجيل وقم باالت�سال باالأرقام 

التالية: 
م�ست�سفى امللك في�سل التخ�س�سي ومركز االأبحاث )موؤ�س�سة عامة( – فرع جدة: 

رقم الهاتف :  6677777 - 012
حتويلة : 64080  او  64345

جوال:  0505988319
ميكنك اأي�سا احل�سور الإحدى حمالت الت�سجيل للتربع باخلاليا اجلذعية والتي �سيعلن 

عنها الحقا وتباعا. 
للت�سجيل  موعد  اأخذ  بعد 
م�ست�سفى  اإلى  احل�سور  و 
التخ�س�سي  في�سل  امللك 
و مركز االأبحاث )موؤ�س�سة 
عامة( – فرع جدة �سيطلب 
التربع  لعملية  املن�سق  منك 
واأرقام  بياناتك  تعبئة 
باأخذ  �سيقوم  ثم  ات�سالك 

الفم  من  طبية  م�سحة  اأخذ  ذلك  يلي  لديك.  ت�ساوؤالت  اأية  على  واالإجابة  موافقتك 
ت�ستغرق دقيقة تقريبا وبهذا تكون قد اأ�سبحت م�سافا يف �سجل املتربعني. ال ت�ستغرق 

هذه االإجراءات اأكرث من خم�ض دقائق ولن يكون هناك حتليل دم مطلوب وقتها. 
٥- ما الذي يتوجب علي بعد الت�صجيل ؟ 

يجب عليك ان تبقى على ات�سال دائم بامل�ست�سفى يف حال تغري طرق االت�سال بك او 
اأ�سبت مبر�ض ال �سمح اهلل مينعك من التربع )انظر لالأ�سفل ملزيد من املعلومات(. 
ما مت  اإذا  التربع الحقا  ترف�ض  اأن  ولك كل احلق يف  اختياري  التربع  اأن  دائما  تذكر 

االت�سال بك ومل ترغب بالتربع .  
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٦- ماهي فر�صة اأن اأكون مطابقا ل�صخ�ص اخر؟
معلومات  توجد  ال  اخرى،  وعوامل طبية  وعمرك  ن�سيجك  نوع  على  كثريا  يعتمد هذا 

دقيقة عن احتمالية اأن تكون مطابقا ملري�ض وقد ال يتم االت�سال بك نهائيا. 

٧- لقد قمت بالت�صجيل فماهي كيفية التربع باخلاليا اجلذعية اإن وجد 
مري�ص مطابق يل؟

املتربعني البالغني قد يتم الطلب منهم بالتربع باإحدى طريقتني:
اأحد املتخ�س�سني بذلك  • التربع عن طريق الوريد : يتم فح�ض االأوردة عن طريق 
وريدية يف كال  اأبرة  و�سع  ف�سيتم  منا�سبة وجيدة  كانت  فاإن   . منا�سبتها  ملعرفة مدى 
اجلذعية،  اخلاليا  ف�سل  بجهاز  ومروره  اجل�سم  من  الدم  ل�سحب  االأولى  الذراعني. 
الدموية وجتميعها،  الدورة  املوجودة يف  بف�سل اخلاليا اجلذعية  يقوم  بدوره  والذي 
والثانية لعودة الدم مرة اأخرى للج�سم بعد جمع اخلاليا املطلوبة. اأما يف حال �سعف 
»ت�سوير  ق�سم  مع  الرتتيب  ف�سيتم  االإبر،  اإدخال  من  التمكن  وعدم  الذراعني  اأوردة 
الرقبة  موؤقتة يف منطقة  وريدية  ق�سطرة  الإدخال  ال�سينية«،  باالأ�سعة  الدموية  االأوعية 

وذلك حتت التخدير املو�سعي، و�ستتم اإزالتها فور االنتهاء من التجميع.  
املري�ض  كان  اإن  هذا  ي�ستخدم  ما  عادة   : العظم  نخاع  جتميع  طريق  عن  • التربع 
ثم  ومن  �سباحا  ال�سابعة  عند  الواحد  اليوم  وحدة  اإلى  اح�سارك  يتم  حيث  طفال، 

العمليات،  غرفة  اإلى  تنقل 
على  م�ستلقيا  �ستكون 
الكمية  جتميع  ويتم  بطنك 
الكافية ح�سب وزن املري�ض 
مليليرت   20-15 مبقدار 
للمري�ض  غرام  كيلو  لكل 
 100 بني  ما  تقريبا  يعني 
ويتم   . مل   1000 الى  مل 
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العظم  لتجميع اخلاليا اجلذعية من نخاع  اإبر خا�سة  ا�ستخدام  التجميع عن طريق 
يف عظم احلو�ض من اخللف. �ستكون هذه العملية حتت التخدير العام  وت�ستغرق مدة 
العملية ما بني �ساعة اإلى �ساعتني. بعد ذلك يتم اإفاقتك ونقلك مرة اأخرى اإلى وحدة 
اليوم الواحد. يخرج املتربع يف نف�ض اليوم اإلى البيت ، عادة ما ت�سعر ببع�ض االأمل يف 
مكان و�سع االإبرة لتجميع اخلاليا اجلذعية بعد العملية ولذلك �سيتم اإعطاءك بع�ض 

امل�سكنات لالأمل وعادة يزول االأمل بعد ايام قليلة . 

٨- ماهي خطوات ما قبل التربع؟
: للدم  ال�سامل  • الفح�ض 

حتليل  نتائج  ظهور  بعد 
للمتربع  االأن�سجة  مطابقة 
للمري�ض،  مطابقته  وتاأكيد 
ق�سم  من�سقي  اأحد  �سيقوم 
موعد  بحجز  الزراعة 
زراعة  عيادة  يف  للمتربع 
لعمل  اجلذعية،  اخلاليا 
واأ�سعة  للدم  �ساملة  حتاليل 

�سينية لل�سدر وتخطيط للقلب.
وبعد ذلك �سيتم حجز موعد اآخر ملقابلة الطبيب ومراجعة نتائج الفحو�سات ال�سابقة، 
وخ�سوع املتربع للفح�ض ال�سريري ومعرفة تاريخه الطبي ب�سكل كامل، وذلك بهدف 
التاأكد من عدم وجود اأي عوائق �سحية لديه، حتول دون تربعه اأو حتتاج للعالج قبل 

امل�سي قدماآ بالتربع.
التاأكد من عدم وجود حمل من  بد من  امراأة متزوجة فال  التربع من  كان  ويف حال 

خالل فح�ض احلمل، ومراعاة عدم حدوث احلمل اأثناء التجهيز ملرحلة التربع.  
الق�سطرة  اأو  الوريد  طريق  عن  للمتربعني  )بالن�سبة  اجلذعية  اخلاليا  حتفيز   •
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الوريدية( :
بعد اأن يتم التاأكد من �سالمة جميع التحاليل و االأ�سعة و اذا كان قرار الطبيب هو التربع 
عن طريق الوريد �سيتم ا�ستخدام عقار »جي �سي اأ�ض اأف« لتحفيز نخاع العظم على 
اأعداد كثرية من كريات الدم البي�ساء، وبالتايل ارتفاع عدد اخلاليا اجلذعية  اإنتاج 

املراد �سخها اإلى الدورة الدموية، مما ي�سهل ف�سلها وجمعها.
يوؤخذ هذا العقار على هيئة اإبر حتت اجللد مرة يومياآ على مدى خم�سة اأيام متتالية. 
من  مانع  وال  العقار.  هذا  لتلقي  مواعيد  برتتيب  الزراعة  ق�سم  من�سقوا  يقوم  و�سوف 
اأخذ  بعد  وذلك  االإبر،  هذه  من  املنا�سبة  اجلرعة  لتلقي  �سحي  مركز  الأقرب  التوجه 

موافقة من�سقي ق�سم الزراعة على ذلك.
من االأعرا�ض اجلانبية حمتملة احلدوث لعقار »جي �سي اأ�ض اأف » : �سداع، واآالم يف 

العظام والع�سالت، وغثيان، واإرهاق عام، وتختلف �سدتها من متربع الآخر.
و�سيتم �سرف م�سكنات لالأمل لت�ستخدم عند احلاجة، وعادة ما تختفي هذه االأعرا�ض 

بعد مرور اأيام قليلة على التربع باإذن اهلل.
: اجلذعية  اخلاليا  •  جتميع 

يف اليوم املحدد للتربع �سيتم اأوال عمل حتليل للدم ومن ثم اأخذ اجلرعة ال�سباحية من 
عقار » جي �سي اأ�ض اأف » واأخرياآ التوجه للدور الثالث يف وحدة العالج اليومي.

حول  خفيف  بتنميل  املتربع  ي�سعر  وقد  �ساعات،   5  –  4 بني  ما  التربع  مدة  ترتاوح 
منطقة الفم اأو يف االأ�سابع اأو تقل�سات يف ع�سالت اجل�سم املختلفة، وتتم معاجلة هذه 
امل�سرفة على مرحلة  املمر�سة  اإبالغ  بد من  الكال�سيوم. وال  اأقرا�ض  بتناول  االأعرا�ض 

التجميع بذلك التخاذ ما يلزم.
وقد ي�سعر املتربع بعد انتهائه باالإجهاد واخلمول، ولذلك يف�سل اخللود للراحة ملدة 12 
– 24 �ساعة بعد اإمتام التربع. وتعتمد كمية اخلاليا املتربع بها على وزن املري�ض، ومن 
اأال تتجاوز تلك الكمية عن 300 مل. و�سيقوم اجل�سم املتربع بتعوي�سها خالل  املعتاد 

3-4 اأ�سابيع.
يف اأغلب االأحيان يتم االكتفاء بجل�سة واحدة للتجميع، ولكن قد يحتاج البع�ض الإعادة 
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عن  يزيد  اخلاليا  تعدد  كان  اإذا  اأما  منخف�سا.  اخلاليا  تعداد  كان  حال  يف  اجلل�سة 
حاجة املري�ض ف�سيتم حفظها يف املخترب فرمبا يحتاج اإليها املري�ض الحقاآ. 

٩- ماذا بعد عملية التربع ؟ 
�سيتم حجز موعد لك يف عيادة الزراعة و عمل حتليل دم لالطمئنان عليك بعد اأ�سبوع 
من التربع . التربع لي�ض له م�ساعفات مزمنة و هو اآمن و ال يعر�سك الى اأية اأمرا�ض 
يف امل�ستقبل . لقد مت درا�سة ذلك على ع�سرات االأالف من املتربعني عامليا منذ عقود 

عديدة من الزمن .

١0- انا م�صاب مبر�ص معني ، كيف ميكنني معرفة اذا ما كان م�صموح يل 
بالتربع ؟ 

عند زيارتك لطبيب زراعة اخلاليا اجلذعية يف املرة االولى �سيتم مراجعة كل املعلومات 
الطبية املتعلقة بك و اإعالمك بكل خ�سو�سية اذا ما كنت منا�سبا للتربع . ب�سكل عام 
ال�سكري  مر�ض   ، االإيدز  هي  قطعي  ب�سكل  التربع  ل�ساحبها  ميكن  ال  التي  االأمرا�ض 
الذي ي�ستخدم االأن�سولني ، الربو الذي ي�ستدعي العالج ببخاخات الكورتيزون ، اأمرا�ض 
املناعة ، االأمرا�ض النزفية او االأورام ال�سرطانية . و�سيتم مراجعة ذلك بالتف�سيل عند 

زيارتك االولى .
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اأخريا اأخي املتربع ... اأختي املتربعة ... 
�سورة  االآية 23 من  َجِميًعا (...  ا�َض  الَنّ اأَْحَيا  ا  َ مَنّ َفَكاأَ اأَْحَياَها  )َوَمْن  تعالى:  قوله  تذكر 

املائدة 
وتذكر اأن من فرج عن م�سلم كربة من كرب الدنيا فرج اهلل عنه كربة من كرب االآخرة 

... حديث �سحيح 

فال حترم نف�سك االأجر ... وبادر قبل اأن تغادر ... 

مع حتيات 

فريق العمل للحملة اخلا�سة بالدعوة اإلى التربع باخلاليا اجلذعية لل�سجل ال�سعودي 
مل�ست�سفى امللك في�سل التخ�س�سي ومركز االأبحاث )موؤ�س�سة عامة( – فرع جدة
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