
ما ھو دلیل األھل لمؤسسة دم الحبل السُّري؟ 
التي  األمریكیة  المتحدة  الوالیات  في  الوحیدة  المنظمة  نحن 
من  كل  عن  والمعلومات  البیانات  وحفظ  نشر  في  تستمر 
الخاصة)  بالبنوك  العائلیّة (المعروفة  العامة والبنوك   البنوك 
لدم الحبل السُّري. فمنذ عـا م  ۱۹۹۸ ومركزنا اإللكتروني 
ھو یزّود الوالدین بمعلومات طبیة دقیقة عن خیارات تخزین 

دم الحبل السّري في ھذه البنوك.

إّن مؤسس ھذه المؤسسة ھي الدكتــورة (فرانسیس فیرتر) 
ھي أم كانت قد فقدت ابنھا بـسبب مرض الســرطــان ، و 
ھي تعمل في الحقل العلمي وفي نشر الدراسات التي تجري 
إّن  وتخزینھا.  السُّري  للحبل  الجذعیة  الخالیـا  على 
المـعــلومـات المدّونة في ھذا الكتیب قد تمت مراجعتھا من 
الحبل  لدم  األھل  دلیل  لمؤسسة  الطبیین  المستشارین  قِــبل 
الطبیین  المستشارین  مجموعة  تتضمن  والتي  السُّري 
وھم  ومثقفین  ممرضات  وكذلك  وعـلماء  المشھورین 

یعملون جمیعاً مع الحوامل.
والمؤسسة ٥۰۱(c)۳ ھي مؤسسة غیر ربحیّة والتبرعات 

المقدمة إلیھا یمكن إعفائھا من الضرائب.

أین أستطیع الحصول على معلومات إضافیّة؟
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تزوید  ھي  ھذا  ـــادي  اإلرشـ األھل  لكتیب  الرئیسیة  المھمة  إن 
الطبیة  األبحاث  یخص  بما  واألحدث  الدقیقة  بالمعلومات  األھل 

حول الحبل السُّري وخیارات حفظھ.

أما المھمة األخرى لھ فھي نشر وتحلیل اإلحصائیات لألبحاث 
للتوسع في استخدامات دم  الطبیة وسیاسات تطّور ھذا المجال 

الحبل السُّري.

ھذا الكتیب إھداء إلّى 
ذكرى

شیا میراندا فیرتر   
۹ كانون أّو ل ۱۹۹۲ - ۲ أیلول ۱۹۹۷

ما ھو دم الحبل السّري؟  
إن اصطالح "دم الحبل السُّري" ھو اصطالح لتوصیف نفس الــدم 
وحتى  الطفل.   والدة  بعد  المشیمة  وفي  السري  الحبل  المتبقي في 
إلى زمن قصیر كان ھذا الدم یلقى في النفایات طبیة. إن دم الحبل 
وتجمیدھا  استخالصھا  یمكن  جذعیة  خالیا  على  یحتوي  السُّري 
الخالیا  ھذه  زراعة  مثل  طبیة  عالجات  في  الحقاً  واستخدامھا 

وعالجات أخرى.

ما ھي الخالیا الجذعیة لدم الحبل السُّري؟ 
غنییـن  مصدریــن  والمشیمة  الــــسُّــــري  الحبل  من  كل  یُعتبر 
بالخالیا الجذعیة وھذه الخالیا تختلف عــن تلك الخالیا الجذعیة 
الجنینیة وھي التي یتم الحصول علیھا من الجنین بعد تخصیب 
علیھا  نحصل  التي  تلك  مختلفة عن  وكذلك ھي خالیا  البویضة 
المستخلصة  الجذعیّة  للخالیا  یمكن  وكذلك  البالغ.  اإلنسان  من 
خالیا  وإلى  دمویّة  خالیا  إلى  تنمو  أن  ي  السّر  الحبل  دم  من 

مناعیّة إضافة إلى أنواع أخرى من الخالیا.

رسالتنا

دلیل األھل لحفظ دم 
الحبل السُّري

إن دم الحبل السُّري للطفل یملك القوة على إنقاذ حیاة إنسان ، ففي معلومات مھمة حول حفظ دم الحبل السُّري في بنوك الخالبا الجذعیّة
السري  الحبل  دم  بنوك  أحد  في  الخالیا  ھذه  حفظ  في  القرار  أخذ 
في  الوالیات  من  كثیراً  العائلة.  أفــراد  أحد  مساعدة  الوالدین  یمكن 
أن  أمریكا أصدرت قوانین تطلب من األھل الذین بانتظار مولوداً 
السّر ي.  الحبل  دم  لحفظ خالیا  الالزمة  المعلومات  یحصلوا على 
ھــذا الكتیب یصبو إلى تعلیم تلك القوانین واإلجابة على كثیر من 

األسئلة التي تخطر على بال والدّي الطفل.

أرجو أن تطلبوا من مقدّمي الخدمات الصحیّة معلومات 
عن إمكانیّة تخزین دم الحبل السّر ي لولیدكم.



كیف یتم سحب دم الحبل السُّري وحفظھ؟
ال یسبب سحب دم الحبل السُّري أي أذى أو ألم ألي من األم 
الوالدة  بعد  السُّري  الحبل  من  الدم  قطف  یتم  حیث  الطفل.  أو 
الخالیا  وتبقى  الطبیب.  قِـبل  من  قُـطع  قد  الحبل  یكون  أن  وبعد 
درجة  في  اثنین  لیومین  حیّة  الحبل  داخل  المتواجدة  الجذعیة 
الدم  لتوصل ھذا  كافیاً  الطبیعي. ویعتبر ھذا وقتاً  الغرفة  حرارة 
إلى مختبرمتخصص یمكن ھناك استخالص الخالیا الجذعیّة منھ 
وتبریدھا وحفظھا. وفي حال جّمدت ھذه الخالیا فإنھا تبقى حیّة 

لعقود من الزمان.

كیف یتم استخدام الخالیا الجذعیة للحبل الیوم؟  
یعتبر الیوم دم الحبل السُّري بدیًال عن النخاع العظمي لزراعة الخالیا 

الجذعیة. ویعالج بھذه الطـــریقة أكثر من ۸۰ مرضاً بما فیھم 
السرطانات واختالالت الدم وأمراض االستقالب .وحیث أن %۷۰ 

من المرضى المحتاجین لزراعة الخالیا الجذعیّة ال یجدون متبرعین 
یتوافقون مع دمھم من بین أفراد عائالتھم ولذلك على طبیبھم أن 

یبحث لھم عن متبرع متوافق مع دمھم في األنظمة العامة التي یسجل 
فیھا أسماء متبرعین اختیاریاً. إّن البرنامج الوطني للمتبرعین بالنخاع 

العظمي (BeTheMatch.org) واضــع نفسھ للوصول إلــى 
التطابقات بین األفراد (المرضى والمتبرعین) على مستوى العالم 

وحیث أنھ یوجد نقص في إیجاد تطابق مع األقلیات فإن التبرع بدم 
الحبل السّري یساعد كثیراً في إیجاد التطابق مع تلك األفراد من أبناء 
األقلیات وخصوصاً أن دم الحبل السّري ال یحتاج أن یكون التطابق 

تماماً مع المتبرع.

كیف سیكون استخدام الخالیا الجذعیة المستخلصة 
من الحبل السُّري؟

الخالیا  فیھا  الطبیة بصدد تطویر عالجات تساعد  األبحاث  إّن 
الجذعیة لشفاء األنسجة وترمیمھا من جراء إصابات معیّنة. إّن 
األطفال الذین حافظوا على خالیاھم الجذعیّة من الحبل السُّري 
خاصتھم لدیھم خیارات عالجیّة أكثر في حیاتھم المستقبلیة. فقد 
تأثیرعالجي في  لھا  السّري  الحبل  لدم  الجذعیّة  الخالیا  أن  ثبت 
الشلل الدماغي. فھنااك تجارب تجري في الوقت الحالي تستخدم 
مرضیّة  وحاالت  الدماغي  الشلل  لعالج  السّري  الحبل  دم  فیھا 
وكذلك  والتوحد  الشوكي  والنخاع  الدماغ  إصابات  مثل  مشابھة 
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إذا افترضنا أن ھناك أحد أفراد العائلة یعاني من 
مرض معیّن فقد یكون عالج ھذا المرض ناجحاً 

بدم الحبل السّري ، ما العمل؟

یكون  قد  لولیدك  السّري  الحبل  دم  أن  احتمال  ھناك  كان  إن 
صالحاً لعالج أحد أفراد العائلة فقد یكون من الممكن أن تحصل 
تقدم برنامج  التي  البنوك  الولید في أحد  لدم  على تخزین مجاني 
على  للحصول  اإللكتروني  موقعنا  إلى  انظري  األقارب.  لعالج 
وقد  التبرعیّة.  األعمال  ھذه  مثل  تمارس  التي  البرامج  قوائم 

تحتاجین لطبیبك لیدّون ویعبّيء االستمارات الخاصة بذلك.

ھل یستطیع طفلي استخدام دم حبلھ السُّري؟
أغلب األمـراض التي تعالج بالخالیا الجذعیة لدم 
الحبل السّري تتاح الستخدام المتبرعین ولیس نفس 

خالیا المریض إذا كان المریض مریضاً بسبب جیناتھ 
الخاصة فإننا ال نستطیع استخدام خالیاه الخاصة 

واحتمال احتیاج المریض بعد ۲۰ سنة الخالیا للزراعة 
من غیره ھي  ۱:۲٥۰۰ وأما احتمال استخدام خالیاه 

فھي ۱:٥۰۰۰. أما إذا ما صار استخدام الخالیا الجذعیّة 
لعالج الشلل الدماغي أو أي أمراض أخرى فإن نسبة 

احتمال استخدام نفس الخالیا سیرتفع كثیراً.

ھناك نوعان من البنوك: 
- البنوك العامة ۱

إن البنوك العامة ھي البنوك التي تخزن دم الحبل السّري 
لمتبرعین بھ الستخدام مرضى آخرین قد یحتاجون لزراعتھ 

لھم. ھذا الدم الُمتبرع بھ من قِـبل األھل یسجل في ھذه البنوك 
حسب نوع األنسجة الخاصة بكل وحدة دم متبرع بھا ویبقى 
اسم المتبرع مجھوًال . أغلب التبرعات بالدم التي تصل ھذه 

البنوك ھي متكونة من كمیات ضئیلة وال تصلح للتخزین 
طویل األمد ولذلك تستعمل لألبحاث أو تتلف. إذا تبرعت بدم 
الحبل السّري لولیدك فقد تنقذي حیاة إنسان ولكنّك ال تحصلي 

على ضمان أن تستطیعین استخدام نفس الدم لعائلتك.  
۲ - البنوك العائلیة

البنوك العائلیة وتسمى أیضاً البنوك الخاصة ھي البنوك التي 
تخزن دم الحبل السّري الستخدامھ فقط لنفس المتبرع أو 

لعائلتھ. ویكون األھل أوصیاء على ھذا الدم حتى یبلغ الطفل 
السن القانوني. ویمكن استخدام ھذا الدم في أحد األیام لعالج 

المتبرع نفسھ وكذلك یمكن استخدامھ ألحد أفراد العائلة 
المتوافق دمھ مع دم الطفل وخصوصاً األقرب إلیھ وھو أحد 

إخوتھ.

ما ھي تكلفة تخزین دم الحبل السري؟
إّن البنوك العاّمة تحّصل من التأمین الصّحي للمرضى مبلغ 
یقارب ثالثون ألف دینار مقابل إعطاء المریض وحــدة خالیا جذعیّة 

مستخلصة من حبل ســّري ألحد المتبرعین بدم حبلھ السّري. أما 
البنوك الخاصة فإنھا تتقاضى من عائلة الولید مبلغ یتراوح بین ۱۳۰۰ 

-  ۲۲۰۰ دوالر لسحب واستخالص الخالیا وتخزینھا لحساب نفس 
الطفل . وكذلك تتقاضى حوالي ۱۲٥ دوالر مبلغاً سنویّاً لحفظ الدم 

على مدار السنة ؛ أي كمستحقات تخزین.

من ھو المفّوض في تخزین دم الحبل السّري؟
م:  في حال الرغبة في التبرع بدم الحبل السّري فإن على األ

۱- أن تتصل بأحد البنوك العامة ةالتي إما أن تسحب ھي الدم في 
حال تواجدھا مكان الوالدة ، أو ھي تنقل الدم مشحوناً وموصوالً 
عن طریق إحدى شركات النقل السریع (انظري إلى القائمة في 

. موقعنا اإللكتروني)
۲- یجب أن تكوني قد سّجلتي نفسك حتى عمر ۳٤ أبوع من 

ل. الحم
. ۳- علیِك تزوید البنك بالسیرة المرضیّة

بغض النظر عن بعض المشاكل الصحیة فإن أغلب األمھات 
یمكن لھن حفظ دم الحبل السّري ألطفالھن في بنوك خاصة وعلى 

كل األحوال علیك مناقشة ذلك مع الطبیب الراعي لك وھو الذي 
قد یوكل إلیھ سحب ھذا الدم عند والوالدة وھو الذي علیھ أن 
یكون قد أخذ التدریب الالزم لذلك. وفي حال یكون البنك قد 
أعطى الوالدین األدوات والمواد الالزمة لسحب الدم فعلیھما 

احضارھما لھذه األدوات إلى المستشفى حین حصول إشارات 
الوالدة.

ما ھي أنواع البنوك التي تخزن دم الحبل السّر ي؟

ما ھي الخیارات التي أملكھا لتخزین دم الحبل السّري لولیدي؟

إِن الخیار األول ھو أن ال تفعلي شیئاً وتتلفي دم الحبل السّري 
لولیدك ، وإما حفظ ھذه الخالیا فھي مفتوحة لكل شخص قادر 
على دفع مستحقاتھا. أما التبرع بھذا الدم لبنك عام فھو موجود 

لألمھات التي تفي بشروط ذلك البنك. على أیة حال فإن أي قرار 
قد تتخذیھ ھو قرارك وال نستطیع أن نقول أن أي قرار ھو أحسن

من القرار اآلخــر. إنّــِك أنِت الوحیدة القادرة على معرفة 
المناسب لِك وللعائلة.




