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تبرعي بدم الحبل السُّري

معًا
ة يد جد ة  حيا لى  إ
فرصة تولد  حيث 

ء للشفا ة  يد جد



معًا إلى حياة جديدة حيث تولد فرصة جديدة للشفاء. تشير هذه الرسالة إلى أهمية التبرع بدم الحبل السري ألنه يحتوي على الخاليا الجذعية التي يمكن 
استخدامها لتوليد خاليا الدم الحمراء، وخاليا الدم البيضاء والصفائح الدموية؛ وهي من المكونات المفيدة لعالج أمراض الدم وأمراض الجهاز المناعي.

تجميع  يتم  أن  الحمل،  فترة  في  المرأة  تختار  أن  يكفي  كان  ن  واإ الوالدة؛  بعد  المشيمة  تجاهل  أيضًا  يتم  كما  الدم  هذا  تجاهل  يتم   ، عادة 
الوزن. انخفاض  من  يعانون  الذين  والكبار  لألطفال  بالنسبة  وخاصة  المرضى،  األشخاص  في  للزرع  توجيهه  يتم  وأن  الدم،   هذا 
وتضمن الخدمات الصحية اإلقليمية جودة وسالمة جميع اإلجراءات المتعلقة بالتبرع بدم الحبل الُسري؛ كما تضمن سالمة حفظه وتوزيعه. يتم تصنيف 
أكياس الدم  بعد تحليله؛ وذلك  لتحديد مدى توافقه مع األشخاص المتلقين والذين سوف يتم زرع خاليا الحبل السري لهم، ويجري حفظ تلك األكياس في 
» البنك اإلقليمي لدم الحبل السري«؛ والذي يوجد مقره لدى مستوصف »س.أورسوال - مالبيجي« في بولونيا، حيث يقوم بعد ذلك بتوزيع دم الحبل السري، 

وفقا لبروتوكوالت إكلينيكية وتنظيمية محددة.
ع. ويهدف هذا المنشور إلى تقديم المعلومات  إن عملية التبرع ال تنطوي على أي خطر ؛ سواًء كان ذلك بالنسبة لألمهات، أو بالنسبة لألطفال الُرضَّ
الالزمة إلى السيدات الحوامل، بغرض مساعدتهن على اتخاذ قرار واٍع ومستنير ، من خالل تعريفهن بأنهن يقدمن فرصة لعالج اآلخرين؛ وذلك بفضل 

تلك المبادرة المجانية والكريمة التي يقدمنها.
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ما هو دم الحبل الُسري؟

هو الدم الذي يبقى في الحبل الُسري و المشيمة بعد قطع الحبل الُسري عند الوالدة.ُيَشكِّل هذا الدم ( الذي يتم عادة تجاهلة كما يتم 
تجاهل المشيمة(  المصدر الثالث للخاليا الجذعية المكونة للدم؛ وهي الخاليا التي تقوم بتوليد خاليا الدم الحمراء، وخاليا الدم البيضاء 

والصفائح الدموية؛ وهي من المكونات المفيدة لعالج أمراض الدم وأمراض الجهاز المناعي.

لماذا التبرع بدم الحبل الُسري؟

ما هو دم الحبل الُسري؟

لماذا التبرع بدم الحبل الُسري؟
ما هي األمراض التي يمكن عالجها باستخدامه؟

من يمكنه التبرع بدم الحبل الُسري؟

هل ينطوي التبرع بدم الحبل الُسري على أي مخاطر؟

كيف يمكننا أن نصبح متبرعين بدم الحبل الُسري؟

أين يمكن التبرع بدم الحبل الُسري فيEmilia- Romagna ؟

كيف يتم التبرع بدم الحبل الُسري؟
ماذا يحدث للدم الذي يتم التبرع به؟

إلى من يمكن توجيه دم الحبل الُسري؟

لماذا ُيْحَظر، في إيطاليا، حفظ دم الحبل السري لالستخدام الذاتي؟

هل يمكن أن يعتبر تخزين دم الحبل الُسري لالستخدام الذاتي شكل من أشكال الوقاية؟

بمن يمكننا االتصال للحصول على مزيد من المعلومات؟

لزيادة فرص العالج لألشخاص الذين يعانون من أمراض اليمكن عالجها إال من خالل زرع الخاليا الجذعية المكونة للدم. يتم استخدام 
دم الحبل الُسري أساسا لعالج األطفال أو البالغين الذين يعانون من انخفاض الوزن؛ وذلك ألن كمية الخاليا الجذعية التي يحتويها 
تكون أقل بكثير من تلك الموجودة في نخاع العظام والدم المحيطي؛ وبالتالي فإنها ال تكون دائما كافية لعملية الزرع في األشخاص 

الذين تتجاوز أوزانهم50 كج.
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يمكن زرع خاليا من دم الحبل السري لعالج أمراض سرطان الدم مثل اللوكيميا وسرطان الغدد الليمفاوية )سرطان الجهاز اللمفاوي (؛ 
ولعالج األمراض غير السرطانية مثل -على سبيل المثال –الثالسيميا( أمراض الدم الوراثية (، وعدم التنسج النخاعي) نقص إنتاج خاليا 

الدم( ، و نقص المناعة الخلقي( سوء أداء الجهاز المناعي الذي يسبب زيادة التعرض للعدوى (.تستخدم خاليا دم الحبل الًسري لعالج 
 األشخاص الذين يخضعون للعالج الكيميائي، أو العالج اإلشعاعي في جرعات عالية.

لم يثبت وجود أدلة علمية على جدوى استخدام دم الحبل الُسري لعالج األمراض التنكسية المزمنة مثل مرض السكري، ومرض الزهايمر 
والتصلب الوحشي الضموري.

ما هي األمراض التي يمكن عالجها باستخدامه؟

من يمكنه التبرع بدم الحبل الُسري؟

 لنساء اللواتي ُتِظهر نتائج فحص صالحيتهن للتبرع؛ وذلك  في أثناء الحمل و على أساس حالتهن الصحية. 
وأشارت وزارة الصحة إلى بعض موانع التبرع التي قد تنشأ في وقت الوالدة، والتي قد تجعل الدم الذي يتم تجميعه، دمًا غير مناسب 

لالستخدام، وتتمثل تلك الموانع في: أن تكون مدة الحمل أقل من 35 أسبوعا، أو أن تتعرض األم للحمى عند الوالدة، أو وجود تشوهات 
خلقية في المولود، أو في حالة وجود تمزق في الغشاء ألكثر من 12 ساعة قبل الوالدة.

هل ينطوي التبرع بدم الحبل الُسري على أي مخاطر؟

كال، إن عملية التبرع ال تنطوي على أي خطر ؛ سواًء كان ذلك بالنسبة لألمهات، أو بالنسبة للمولود. كل ما هنالك هو أنه يتم تجميع الدم
الموجود بداخل الحبل الُسري؛ وذلك بعد قطعه. وبناًء على ذلك،فإن عملية التبرع ليست مؤلمة، كما أنه لم يتم على اإلطالق تسجيل أي

حاالت للتبرع بدم الحبل الُسري، والتي نتج عنها مشاكل صحية سواًء  كان ذلك لألم أو للمولود. اليتسبب التبرع بدم الحبل الُسري في
حرمان الطفل، بأي شكل من األشكال، من مصادر الدم الواصل إليه؛ وفي واقع األمر، فإنه يتم التخلص من الدم الموجود في الحبل

الُسري، وذلك في حالة عدم التبرع به.
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يمكن للنساء الالئي يرغبن في التبرع بدم الحبل السري؛ االتصال بقسم التوليد و أمراض النساء في المستشفى التي سوف تضع فيها مولودها؛ 
وذلك إلبداء رغبتهن واستعدادهن للتبرع.التبرع يكون مجانيًا، ويتم دون اإلشارة إلى شخصية المتبرعة. ويمكن لألمهات إعادة النظر في قرارهن 
بالتبرع؛ وذلك حتى في وقت الوالدة.وتشتمل إجراءات التبرع بدم الحبل الُسري، على تمكين األم الحامل من مقابلة أحد األطباء؛ وذلك للتحقق 

من توافر جميع الظروف الصحية الالزمة إلجراء التبرع.يتم سحب عينة من دم األم في وقت الوالدة؛وذلك إلجراء الفحوصات الضرورية 
التي يقتضيها القانون )اختباراألمراض الُمْعدية(. وسيتم إخضاع األم و الطفل -بعد ما بين 6 و 12 شهرا من الوالدة - لمزيد من الفحوص 
الضرورية؛ وذلك بغرض التأكد بشكل قاطع من مالئمة الدم الذي تم الحصول عليه. وعلى وجه الخصوص، فإنه من المتوقع إجراء زيارة 
من ِقَبل طبيب األطفال؛ وذلك للتحقق من عدم إصابة الطفل بأي من األمراض الوراثية؛ في حين أن األم سوف تخضع مرة أخرى إلجراء 

اختبارات الدم التي سبق أن ُأْجريت في وقت الوالدة.

كيف يمكننا أن نصبح متبرعين بدم الحبل الُسري؟
يتطلب التبرع بدم الحبل الُسري وجود أشخاصًا مدربين تدريبا خاصا في غرفة الوالدة؛ وذلك باإلضافة إلى توافر إمكانية نقل الدم الذي تم 
تجميعه ليتم حفظه لدى بنك الدم؛ وذلك في خالل 36 ساعة من وقت الوالدة. ويسمح، في إميليا - رومانيا، لجميع أقسام أمراض النساء 

والتوليد في المستشفيات العامة، والتي تستقبل ما ال يقل عن 500 حالة في السنة؛ بالقيام بسحب دم الحبل السري؛ وذلك طوال األربع 
وعشرين ساعة، طوال ايام األسبوع وعلى مدار جميع ايام السنة.يتم إرسال األكياس التي تم تجميعها إلى« البنك اإلقليمي لدم الحبل 

السري«؛ والذي يوجد مقره لدى مركز نقل الدم في مستوصف »س.أورسوال - مالبيجي« في بولونيا،

أين يمكن التبرع بدم الحبل الُسري في إميليا– رومانيا؟

يمكن التبرع سواًء بعد الوالدة الطبيعية، أو  بعد الوالدة القيصرية.
يتم تجميع دم الحبل الُسري بواسطة أشخاص مؤهلين؛ وذلك بعد إتمام قطع الحبل الُسري. يتم استخدام نظام يضمن أقصى درجات التعقيم؛ 
وذلك عند تجميع دم الحبل الُسري. كما ُتْسَتْخَدم أكياسًا ُمَعقَّمة من النوع الذي يستخدم لمرة واحدة؛ وذلك بغرض حفظ الدم الذي تم تجميعه. 

ويتم استخدام ُمْلَصق مزود بباركود لكل كيس من تلك األكياس؛ وذلك لضمان إمكانية تتبع مسارات دم الحبل الُسري الذي تم تجميعه.
يسمح هذا النظام الخاص بتجميع دم الحبل الُسري، بالحصول من كل متبرعة، على كمية من الدم تتراوح ما بين 50 - 150 مل. إذا 

نقصت كمية الدم التي يتم تجميعها عن 50 مل؛ فإن التبرع يصبح غير مفيد لحاالت زرع خاليا دم الحبل الُسري.

كيف يتم التبرع بدم الحبل الُسري؟
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يتم تسليم الدم التي تم تجميعه خالل 36 ساعة؛ إلى الهيكل اإلقليمي للخدمات الصحية الذي يختص بمهمة تحليل، وحفظ وتوزيع أكياس  .10
دم الحبل الُسري؛ البنك اإلقليمي لدم الحبل الُسري، والذي يوجد مقره لدى مركز نقل الدم في مستوصف »س.أورسوال - مالبيجي« ويتم في 
الهيكل اإلقليمي للخدمات الصحية »تصنيف« دم الحبل الُسري؛ وذلك بمعنى دراسة الخصائص الوراثية للدم. وُيطلق على نظام التصنيف 

)مستضادات كرات الدم البيضاء البشرية( HLA؛ حيث يتم استخدام ذلك النظام في تحديد مدى موائمة الدم الذي تم التبرع به، مع الشخص 
المتلقي، والذي سوف يتم زرع دم الحبل الُسري له. كما يتم أيضًا حساب عدد الخاليا الجذعية الموجودة في الكيس. ويتم - في المتوسط 

-   تجاهل نحو 60٪ من أكياس الدم التي تم تجميعها؛ وذلك بسبب عدم احتوائها على كمية كافية من الخاليا الجذعية الالزمة لعملية الزرع.
 يتم،في مثل هذه الحاالت، إبالغ الجهات المتبرعة - خطيًا - بالتخلص من الدم المتبرع به.

وفيما يتعلق بأكياس الدم التي اعتبرت مناسبة للزرع؛ فإنه يتم تجميدها وحفظها في النيتروجين السائل لمدة تصل إلى 20 عاما.يتولى بنك دم 
رسالها إلى السجل الوطني )IBMDR - السجل اإليطالي للمتبرعين بنخاع  الحبل الُسري الحصول على البيانات الوراثية من الدم المتبرع به، واإ

العظام( ، وكذلك إرسالها إلى السجل العالمي )WMDA - الجمعية العالمية للمتبرعين بالنخاع(. وبناًء على طلب من مركز زرع الخاليا 
الجذعية، الذي لديه مريض يتولى عالجه؛ فإنه يتم البحث في تلك القواعد اإللكترونية الكبيرة للبيانات، عن وحدات الدم المتوافقة مع المريض، 

ومن ثم يتم زرعها للمرضى الذين يكون قد تم البحث عن وحدات الدم المالئمة لهم، في جميع قواعد البيانات على مستوى العالم.

يعتبر التبرع بدم الحبل الُسري األكثر انتشارًا في بلدنا، هو ذلك التبرع بدم الحبل الُسري، بغرض إجراء الزرع الخيفي غير العائلي للخاليا 
الجذعية )الذي يتم بين شخص وشخص آخر من نفس النوع(؛ يتم تجميع دم الحبل الُسري، ويتم الحقًا التصديق عليه واعتماده من ِقَبل 
بنك الدم، ويظل متاحًا لدى البنك لحين الحاجة إلى استخدامه مع أي مريض يكون في حاجة إلى زرع للخاليا الجذعية. كما يتم أيضًا 
إجراء نوع آخر من التبرع بدم الحبل الُسري؛ وهو ذلك النوع الذي يتم استخدامه إلجراء الزرع الخيفي العائلي للخاليا الجذعية، وهو ما 
يطلق عليه »التبرع المخصص«، والذي يستخدم لعالج أحد أشقاء المولود )األخ أو األخت(. وأخيرا ، فإنه من الممكن حفظ دم الحبل 
الُسري بغرض االستخدام الذاتي؛ حيث يتم في هذه الحالة حفظ دم الحبل الُسري، واستخدامه لمصلحة الطفل الذي تبرع به؛ ولكن هذا 

النوع من االستخدام محظور في إيطاليا.

إلى من يمكن توجيه دم الحبل الُسري؟

ماذا يحدث للدم الذي يتم التبرع به؟
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ألنه لم يتضح بعد أي فائدة حقيقية لمثل هذا االستخدام؛ وذلك سواء على أساس المعرفة العلمية، أو على أساس الممارسة اإلكلينيكية. 
للحصول على أفضل النتائج في عالج أمراض الدم )مثل اللوكيميا على سبيل المثال( ؛ فإنه من األفضل - في واقع األمر - استخدام خاليا 

من شخص آخر غير المريض؛ ألنه يمكن بهذه الطريقة زيادة التأثير المناعي للخاليا المزروعة، ومن ثم زيادة إمكانية نجاح عملية زرع 
 الخاليا الجذعية.

وقد تبين أيضا أن تغيرات جينية نموذجية، من أنواع فرعية معينة من سرطان الدم في مرحلة الطفولة؛ كانت موجودة بالفعل في الحبل السري 
لألطفال،  والتي تطورت الحقا لتسبب المرض.وفي مثل هذه الحالة، فإن عملية الزرع الذاتي ستكون عديمة الفائدة تماما. ولذلك فإن عملية 
حفظ دم الحبل الُسري، بغرض االستخدام الذاتي؛ تصبح أمرًا غير مبرر بالفعل. وذلك اإلضافة إلى أنها تقلل من فرص العثور على وحدة 
الدم المتوافقة الالزمة لعالج المريض؛ ويمكن فقط من خالل زيادة عدد التبرعات، أن يزيد احتمال وجود وحدات دم الحبل السري المالئمة 

للزرع لدى المريض.
ويعتبر حفظ دم الحبل الُسري لالستخدام الذاتي أمرًا غير ممكن؛ إال في بنوك الدم الخاصة التي تعمل ألغراض تجارية، والتي تقوم بالمباهاة 
والتفاخر بمؤشرات عالجية غير مثبتة علميا.وللحصول على إذن لتصدير دم الحبل الُسري لالحتفاظ به بغرض االستخدام الذاتي، فإنه من 
جراء مكالمة هاتفية )المشورة ( مع المركز المرجعي  لعمليات  الضروري تقديم طلب إلى اإلدارة الصحية في المستشفى العام مقر الوالدة، واإ
الزرع  في إميليا - رومانيا )اتصااًل شخصيا لألجزاء المبرمجة في مستشفى س.أورسوال في بولونيا( ، وتحميل مصروفات سحب دم الحبل 

الُسري، ونقله وحفظه، وكذلك دفع التعريفة المتوقعة للخدمات الصحية على المستوى اإلقليمي.

لماذا ُيْحَظر، في إيطاليا، حفظ دم الحبل السري لالستخدام الذاتي؟

ال، لم يثبت في أي حالة من الحاالت، أن حفظ دم الحبل السري والموجه حصرا لالستخدام فيما بعد بغرض عالج الطفل المتبرع، قد وفر 
أي ممارسة وقائية لعالج أي مرض من أمراض الدم أو الجهاز المناعي التي سبق ذكرها )سرطان الدم وسرطان الغدد الليمفاوية، مرض 
الثالسيميا، وعدم تنسج نخاع العظام ونقص المناعة الخلقي(. على الرغم من أن البحث العلمي في حالة تطور مستمر؛ إال أنه من غير 
المتصور أن يتم في خالل العقود القادمة، االستفادة من االستخدام  اإلكلينيكي لدم الحبل الُسري الذاتي، وذلك بغرض عالج أمراض الدم 

أو الجهاز المناعي.حتى في مجال الطب التجديدي؛ فإن الخاليا الجذعية التي يتم استخدامها من قبل الباحثين، والتي تعتبر ضرورية لتوليد 
األنسجة واألعضاء المختلفة؛ تكون هي تلك الخاليا الجذعية الموجودة في الشخص ذاته في مرحلة البلوغ.

يمكن ألي من طبيب النساء، أو مشغلي أقسام التوليد، أو مشغلي خدمة نقل الدم في المستشفى التي يتم التبرع فيها، أو مشغلي » البنك 
اإلقليمي لدم الحبل السري«؛ أن يقدم لك المزيد من المعلومات حول عملية التبرع بدم الحبل الُسري.يعتبر األطباء المتخصصين في أمراض 

الدم، وأطباء األطفال ذوي الخبرة في زرع الخاليا الجذعية المكونة للدم؛ هم  األطباء الذين يجب التوجه إليهم للحصول على المعلومات 
اإلكلينيكية األكثر تفصيال.

هل يمكن أن يمثل حفظ دم الحبل الُسري لالستخدام الذاتي شكاًل من أشكال الوقاية؟

بمن يمكننا االتصال للحصول على مزيد من المعلومات؟



للحصول على المزيد من المعلومات:

البنك اإلقليمي لدم الحبل الُسري
 S. Orsola – Malpighi مؤسسة المستشفى الجامعي بمستوصف بولونيا

via Massarenti 9, 40138 Bologna tel. 051 / 6363011 - email: ercb@aosp.bo.it

المركز المرجعي  لعمليات الزرع  في إميليا –رومانيا
 tel. 051 / 6363665 - email: airt-crter@aosp.bo.it

www.saluter.it/trapianti

ADISCO جمعية المتبرعات اإليطاليات بدم الحبل الُسري
tel. 347 / 1525715 e 340 / 4962260

www.adiscobologna.com

ADMO جمعية المتبرعين بنخاع العظام

 Modena tel. 059 / 4224413 - 4222684
www.admoemiliaromagna.it

نوفا فيتا أونلوس
via P. Giordani 9, 29121  Piacenza tel. 348 / 8261620

IBMDR  - السجل اإليطالي للمتبرعين بنخاع العظام
Genova, Ospedale Galliera tel. 010 / 5634434 www.ibmdr.galliera.it

الرقم المجاني للخدمة الصحية اإلقليمية 033 033 800
)العمل في جميع األيام من الساعة 0830 إلى الساعة 1730، فيما عدا السبت العمل من الساعة 0830 إلى الساعة 1330(

 أقسام التوليد حيث يمكنك التبرع بدم الحبل الُسري

mailto:ercb@aosp.bo.it
mailto:airt-crter@aosp.bo.it
http://www.saluter.it/trapianti
http://www.adiscobologna.com/
http://www.admoemiliaromagna.it/
http://www.ibmdr.galliera.it/


DONA IL SANGUE 
DEL CORDONE OMBELICALE

M
ag

g
io

 2
01

3

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA

Assieme a una nuova vita
nasce una possibilità di cura

ة  يد جد ة  حيا لى  إ معًا 
فرصة جديدة للشفاء تولد  حيث 

الحبل الُسري
 تبرعي بدم


