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Peripheral blood stem cell harvest: information for families  

 : معلومات للعائالتالمحيطيالدم  من الجذعيةخاليا الحصاد 

توضح ما يحدث قبل  إنها  .المحيطيالدم  من الجذعيةخاليا اللحصاد  مخضوع طفلكعند  يجريتشرح ھذه النشرة ما 

 .ُتحصد وكيف الجذعية حصاد الخاليا

 

 ؟خاليا الدم الجذعية المحيطيةما ھي 

خاليا الدم سيتعلق ذلك بالخاليا الجذعية  وصف، عند نشرةالفي هذه  هناك أنواع كثيرة من الخاليا الجذعية في الجسم. 

 .الجذعية المحيطية

إشارات وتستقبل في نخاع العظام هذه الخاليا  تتكون  جميع خاليا الدم. مصدر دم المحيطيللالجذعية خاليا التعتبر 

مجرى  ها إلىبيضاء أو الصفائح الدموية( قبل دخولالخاليا الحمراء، الخاليا الخاليا الدم المختلفة ) لتتحول إلىتوجهها 

 دم تبقى عادة في نخاع العظام.أحد أنواع خاليا ال وتتحول إلى إشارة لتنضج تستقبلالدم. الخاليا الجذعية التي لم 

إلى مجرى الدم. ويطلق على هذا  للتحركهذه الخاليا الجذعية ، سيتم تحفيز المحيطيدم من الالجذعية خاليا ال حصادقبل 

 .الكيماويبعد دورة من العالج  هذا وعادة ما يحدث الحشدبـالتحفيز 

 ماذا يحدث قبل الحصاد؟

هذا  ناقشيس . ةممارس ةأو ممرض ةأخصائي ةممرض؛ إما ة نخاع العظامعاعضو في فريق زرطفلكم بكم وبسيجتمع 

 ما يلي:المطروحة للمناقشة  األمور ومن ضمن . قد تطرحونها أي أسئلة عنجيب يم واإلجراء معك العضو

 قبل الحصاد فحوصات ما 

 ي قبل الحصادوإعطاء العالج الكيما 

  ة  الخاليا المحببعامل تحفيز مستعمرات حقن( جي سي إس إفGCSF ) 

  حشد الخاليااختبارات الدم المطلوبة أثناء 

 دخول المستشفى قبل الحصاد 

 الخاليا الجذعية حشد من إتمام دالتأك 

 فصادة إدخال قسطرة ال 

 حصاد الخاليا الجذعية 

طلب تس ،ذلك بعد وحصاد الخاليا الجذعية.  حشدأوقات على  يحتوي المقررلعالج باجدوال زمنيا  كما سيتم إعطاؤكم

 على فحوصاتتخزين/التخلص من الخاليا المحصودة و/أو وعلى  المقررم الموافقة على العالج منك ةالمختص

 الفيروسات.

 فحوصات ما قبل الحصاد 
 أيضاهناك حاجة  مختلفة للتأكد من أهليته الكافية إلجراء هذا الجزء من العالج. قيقات ات وتحفحوصسيخضع طفلكم ل
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وجود التهاب عن  اتهذه الفحوصتتحرى   الدم المحيطي.من الجذعية خاليا القبل حصاد  معينةدم  فحوصاتإلتمام  

، فيروس نقص المناعة البشرية، فيروس الخاليا الليمفاوية التائية البشري، C الفيروسيالتهاب الكبد و B فيروسيالالكبد 

لكي يسمح في المملكة المتحدة  المسبقة المتطلبات القانونيةمن  الفحوصات معرفة نتائج هذه  .الزهرين وجود مرض عو

 .لديه هذه الفيروسات ميعني أن طفلكإجراء هذه الفحوصات ال  . خاليا الجذعيةبتخزين اللمختبر ل

 جي سي إس إف بـ حقن ال

هرمون ينتجه عن  عبارةهو الذي اليومية إس إف جي سيحقن  مطفلكعطى سي  ، الكيماويالعالج  دورةنتهاء من بعد اإل

 :الجسم ويشارك في وظيفتين رئيسيتين

 تحويل الخاليا الجذعية في نخاع العظم إلى خاليا دم ناضجة. 

 خاليا جذعية بديلة في نخاع العظم تكوين. 

 ؟جي سي إس إفيحدث عند إعطاء حقن  ذاما

 بعد لتنفيذ هذه الوظائف.  المتوفرة جي سي إس إف بزيادة كميةنقوم سجي سي إس إف  حقن ممن خالل إعطاء طفلك

 المحيطيلدم لالجذعية خاليا ال حشد سيتم ،في هذا الوقت . مطفلكعند عدد خاليا الدم البيضاء  سيرتفع ،أيامعدة بإعطائها 

 .فيها يحدث ذلكشير إلى األيام المتوقع أن سيلك  المعطىالجدول الزمني  من نخاع العظام في الدم المحيطي. 

 ؟لها آثار جانبية ةھل ھناك أي

في موقع وألم رار سيالحظ وجود احم الكتف.  البطن أو وأفي العظام  ألموجود  جي سي إس إف ل اآلثار الجانبية من

 األطفال.عند بعض  الحقن

تقيؤ، فقدان الشعر  في الفم، حمى، إسهال، طفح جلدي، آالم في البطن، انتفاخ: مثلهناك عدد من اآلثار الجانبية األخرى 

جي حقن وليس عن أثناء العالج،  أعطيتاألدوية األخرى التي إلى هذه اآلثار الجانبية  تعزىعدوى. مع ذلك، قد حدوث و

 . سي إس إف

 إذا . تنفسالضيق الشعور ب إمكانسةولسعال والحمى، لأيضا  مقد يتعرض طفلك ،جي سي إس إف  حقن أثناء إعطاء

 . فورا يجب عليكم إعالم الفريق الطبي هذه اآلثار الجانبية تحدث

 مفريقك إعالميرجى ، جي سي إس إف حقنتوعك أثناء العالج بب مطفلكعند شعور عالمات غير معتادة أو  ةأي مإذا الحظت

 .فوراأو فريق المستشفى 

 ؟جي سي إس إفكيف يتم إعطاء حقن 

ي الجناح، ف اتالممرض ىسيعطي الحقن أحدفي المستشفى،  اموجودإذا كان طفلكم  طاقم التمريض. يعطي هذه الحقن س

رغبة في تعلم كيفية م إذا كانت لديك . ةالمحلي نطقةالمفريق التمريض في  ذلك يعطيسففي المنزل  اان مقيمإذا كأما 

في  ةحقنجي سي إس إف كعطى ي   هذا مع الفريق المختص.  ، يرجى مناقشةمبنفسك ملطفلك جي سي إس إفإعطاء حقن 

 الذراع أو الساق.
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  تحاليل الدم
 وقتال معرفةمن الممكن سيكون في نتائجها،  من خالل النظر . حشد الخاليا فترة دم عادية طوال فحوصاتتؤخذ س

عندما يزيد عدد خاليا الدم البيضاء ما يحدث ذلك عادة .  مجرى الدم المحيطيللخاليا الجذعية في  حشدال المحتمل لحدوث
 .ملكالمعطى في الجدول الزمني  إدراجههذه الزيادة وسيتم يوم حدوث وقع عادة ما يمكن ت  بسرعة.

 

 الدخول إلى المستشفى

أن  يقررعادة ما  . (حشدكان طفلكم في المنزل أثناء ال إذا) الجدول الزمنيالمقرر بكتابته في  الدخول سنعطيكم تاريخ

 حشدإتمام ذلك ألننا بحاجة للتأكد من و، المحيطيالدم  من الجذعيةخاليا لل حصاد أول تاريخ قبل يومين منيكون الدخول 

فريق ال عضو فيسيأتي أيضا  الدم المحيطي.  من الجذعيةخاليا الحصاد  إجراءالخاليا في مجرى الدم المحيطي قبل 

وأخذ موافقتكم/موافقة لمناقشة اإلجراء  موطفلك ملرؤيتكالدم المحيطي  منخاليا الجذعية الالذي سيقوم بإجراء حصاد 

 طفلكم عليه. 

 الخاليا الجذعية   حشد إتمامالتأكد من 

ستجمع طفلك. لدم  فحص ي جرى، سالدم المحيطي منخاليا الجذعية للحصاد في وقت مبكر جدا من الصباح قبل أول 

لقياس عدد الخاليا الجذعية في  معينيتم إجراء اختبار الخاليا الجذعية، حيث  اع العظام/نخإلى مختبر ترسل العينة و

الوقت المناسب لحصاد الخاليا وعلى أوان  حدثتقد  حشدال على ما إذا كانستدالل من الممكن اإلالنتيجة، من هذه  العينة. 

 الجذعية.

  الفصادةقسطرة  إدخال

 ؟الفصادةقسطرة  إدخاللماذا يتم 

مستمر من دم  تدفقؤخذ ي   حيث ،الكريات البيض فصادة باستخدام إجراء يسمى مطفلكلحصاد الخاليا الجذعية  ي جرى

تختلف سرعة الدم  . مدم طفلكجرى إلى ممرة أخرى يعاد "، ثم الخالياسمى "فاصل ي جهازخالل مرر الدم وي  مجرى 

( مغك 10ممن يقل وزنهم عن ) صغيري الحجم. سرعة الدم في األطفال محجم طفلك باختالف الخاليافاصل العابر خالل 

   40 -30( تصل إلى مغك 30ممن يزيد وزنهم عن ) حجما في األطفال األكبر ؛ةمل في الدقيقة الواحد 10حوالي  تكون

 في الدقيقة الواحدة. مل

فقط  ها. سيتم إدخالموي من ساق طفلكقسطرة جديدة في وريد كبير في الجزء العل غالبا ما يتم إدخال ،لتمكين حدوث ذلك

 .الخاليا الجذعية من حشدتأكد البعد 

الحصاد باستخدام إما إبرة طرفية/قنية وخط موجود القيام ب يمكن، حجما في بعض الحاالت، خاصة مع األطفال األكبر

أوردة طفلك، وأيضا راع. هذا يعتمد كليا على نوعية واحدة في كل ذ )مثل خط هيكمان( أو اثنين من القنيات الطرفية،

اإلمكان  ثابتة قدرقنية التي عليها الالذراع حيث يتوجب بقاء ، وثباتها التام أثناء الحصادقدرتها على تحمل اإلبر على 

 اإلجراء. خالل

 ؟الفصادةقسطرة ھي ما 

 ألخذ مستمردم تدفق بأكثر صالبة للسماح  هاالمركزي/خط هكمان ولكنشبه خط القسطرة الوريدي قسطرة الفصادة ت
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 في غرفة العملياتهذه القسطرة  إدخالسيتم  وهي مصنوعة خصيصا لهذه المهمة.  ،ممجرى دم طفلكوبعودته إلى  العينة

 نائما بعمق. مطفلكيكون  بحيث تحت التخدير العامو

 

 ؟قسطرة الفصادةاستخدام  مدة

حالما  سيقوم طاقم التمريض في الجناح بإزالتهاو ،الدم المحيطي من الجذعيةخاليا ال داحص أثناءالفصادة قسطرة  ت ستخدم

بتكرار  مرعاية طفلكالقائم ب الممرض قوميس ،اإلجراء اكتمال بعد ساعة واحدة من . المطلوبةتم حصاد الخاليا الجذعية 

قد يحتاج بعض األطفال إلى نقل  . مطفلكلدى الصفائح الدموية عدد  كفاية النتائج للتأكد منوت فحص الدم الكامل تعداد 

 .القسطرةالصفائح الدموية قبل إخراج 

  المحيطيالدم  من الجذعيةخاليا الحصاد 

سيتم أخذ تعداد الدم  .الفصادةفي اليوم التالي إلدخال قسطرة الدم المحيطي من الجذعية خاليا لحصاد األول لجري السي

 .الخاليافاصل  جهازلبرمجة  ضروريةالبيانات هذه  ألنفي الصباح الباكر، الكامل 

  الخاليا فاصل جهاز تحضير

 ممع طفلك بقى، وستلهذا اإلجراء وتحضيره مإلى جناح طفلك الخاليافاصل  جهاز بإحضار ةفصادة خبير ةقوم ممرضتس

م لن يكون هذا يعني أن دم طفلك  .الخاليافي فاصل تستخدم لمرة واحدة سومعقمة  ست ركب أنابيب. اإلجراء فترةطوال 

 للحصاد. الخاليافاصل  بتحضير للجهاز لالمشغ  الشخص للعدوى الخارجية خالل الحصاد. سيقوم عرضة 

 ؟الخاليافاصل  جهاز فيما ھي كمية الدم التي ستتواجد 

 .مل 160هي  كمية الدم في الجهاز في أي وقت

استخدام الدم يتم  ،الخاصة بالجهازالدم  أنابيب في مفي المائة من دم طفلك 10من إذا كان ذلك يؤدي إلى وجود أكثر 

 .مطفلكتوصيله بقبل ( blood prime)األصلي 

 الدم األصلي  ھوما 

أنابيب الدم هذه خالل وحدة  رتمرمباشرة، قبل توصيل الجهاز بطفلكم  دم طفلكم. ل ةمطابقوحدة دم ستخدم الدم األصلي ي

الدم من  ماخرج استبدالسيتم ، بالخروجالطفل دم ويبدأ الجهاز ب مبمجرد توصيل طفلك . الخاليافاصل الدم في جهاز 

، من شخص آلخر قل دمالمترتبة على أي عملية نهذا اإلجراء نفس المخاطر يحمل بكمية من الدم األصلي المطابق.  

 اإلجراء. بدء قبلالمختص  (فصل الدمالفصادة ) ةيمكن مناقشتها أكثر مع ممرضو

  المحيطيالدم من الجذعية خاليا الالبدء في حصاد 

ل   مجرىإلى  إلعادتهمن مجرى الدم واآلخر  للسحب، أحدهما ملطفلكقسطرة فصل الدم ن من أنابيب الجهاز باخطيوص 

الدم  تجلط لمنععطى ي  ت( ي)سيتر ACD-A إيه -إيه سي دي سمىي عقاربنفس وقت دخول الدم للجهاز يضاف إليه  . الدم

 .انسدادا في األنابيب المتجلطحيث من الممكن أن يسبب الدم ، الجهاز عبرخالل مروره 

جهاز طرد  هذا الحهاز داخليوجد  . على مدى ثالث إلى أربع ساعاتيا فاصل الخال إلى جهازمستمر  دم تدفقي مرر 

ت نقل  ،وعلى فترات منتظمة، الطرد جهازخاليا الدم البيضاء في  ت جمع خاليا. المركزي يفصل الدم إلى أنواع مختلفة من 

 .الخاليافاصل كيس متصل بإلى 
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 آثار جانبية أثناء الحصاد؟ حدوث يمكنھل 

عطى الذي ي   إيه -عقار إيه سي ديت عزى إلى  المحيطيالدم من الجذعية خاليا الحصاد اآلثار الجانبية األكثر شيوعا خالل 

 الدم. تجلط لمنع

 جانبية؟ ا  آثار إيه -عقار إيه سي ديلماذا يسبب 

 لكي يتجلط،م، ويحتاج الدم إلى الكالسيوم في دم طفلكالموجود بالكالسيوم من خالل تعلقه  إيه -عقار إيه سي دييعمل 

جانبية بسبب انخفاض  آثار  م طفلك يتولد لدىقد  . المحيطيالدم من الجذعية خاليا اليحدث أي تجلط أثناء حصاد لن لذلك 

يكون هناك مجرد دبابيس وإبر في أصابعه أو شفاهه، أو قد بالغثيان، أو بوخز قد يشعر  مستوى الكالسيوم في دمه. 

في التعرف على هذه اآلثار الجانبية وسيتخذ  لديه خبرة ي ينفذ الحصادالذ المختص شعور عام بالضعف. عضو الفريق

 األطفال. عند الحدوث نادرة إيه -عقار إيه سي ديالمعزاة إلى  . اآلثار الجانبيةحدوثها حالاإلجراءات المناسبة 

 ؟المحتمل حدوثهااآلثار الجانبية األخرى أو المشاكل ھي ما 

 عن طريق إبطاء تدارك ذلك ويمكن عند بدء اإلجراء،  خاصةبالدوار أثناء الحصاد،  األطفالقد يشعر  حياناأ

 .يالوريدالتسريب  عبرإعطائه سوائل  أو عن طريقطفلكم، الدم من  سحبمعدل 

  القنية يکون من الصعب الحصول علی کمية کافية من الدم لتتدفق من خالل قسطرة فصل الدم أوأحيانا . 

تدفق بلسماح م لطفلكوضعية رقاد  تعديالت علىبالحصاد  إجراءبيقوم عضو الفريق المختص الذي يقوم  عندئذ،

 أفضل.

 الحصاد؟اثناء يستطيع طفلي القيام به الذي ماذا 

 مطفلك بمقدور يكونماعادة . الخاليااصل ينبغي لطفلكم البقاء راقدا في السرير أثناء الحصاد طالما هو متصل بجهاز ف

مع  البقاء آلباء واألمهات والزوارل يمكن  .وتشغيل األلعاب ازومشاهدة التلفقراءة الحيث يستطيع ، القيام بمعظم األشياء

 خالل فترة الحصاد. الطفل 

 الحصاد؟عند انتهاء ماذا يحدث 

سيقوم عضو الفريق القائم برعاية الحصاد. إلى انتهاء  الخاليافاصل  سيشير جهازثالث إلى أربع ساعات،  مضي بعد

الخاليا الجذعية. /نخاع العظممختبر  الخاليا الجذعية إلىيأخذ س، ومن األنابيب والتخلص مطفلكبفصل الجهاز عن  مطفلك

 سيكون الطفل حرا للنهوض من السرير والتجول بشكل طبيعي.  ،عندئذ

 ؟المأخوذة عدد الخاليا الجذعيةكم 

نفس اليوم. ستشير هذه النتيجة إلى ما إذا قد تم حصاد ويجري فحص الكمية في تجميع الدم كيس تؤخذ عينة صغيرة من 

 .جذعيةالخاليا من ال يكافالعدد ال

 ما يكفي من الخاليا الجذعية؟صد حُ ماذا يحدث إذا 

ل إلى الجزء التالي من انتقم واإلطفلك عن الفصادةإزالة قسطرة  جذعية، يمكنالخاليا كمية كافية من الإذا تم حصاد 

 العالج.

 يكفي من الخاليا الجذعية؟حصد ما يُ ماذا يحدث إذا لم 

 خاليا الوسيتم حصاد  سي إس إف -جي جرعةطفلكم عطى ي  سالخاليا الجذعية، كمية غير كافية من  حصادفي حال تم 



 

 
 

 معلومات للعائالتخدمات الصحة الوطنية:  -مستشفى جريت أورموند ستريت لألطفال  أمانة مؤسسة

 ستريت أورموند ريتفي مستشفى ج المعمول بها واإلجراءات السياسات جميع مع وافقبالت الوثيقة ھذه قراءة يجب
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 لدم المحيطي مرة أخرى في اليوم التالي. لالجذعية 

 ماذا يحدث للخاليا الجذعية؟

عادة ما يعني ذلك أنها   .لهام طفلكحين احتياج ليقوم مختبر نخاع العظام/الخاليا الجذعية بتخزين الخاليا الجذعية س

المرحلة التالية  خالل معطى لطفلكت  في المختبر ثم  الخاليا الجذعيةحتفظ بأحيانا ي  . الحقاستخدام لإل ومخزنةمجمدة ستكون 

 من العالج.

 ةممرضال رجى استشارة الطبيب أوي   الدم المحيطي، من الجذعيةخاليا الإجراء حصاد أسئلة حول  ةأي ملديك إذا كان

 .ةالمختص
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 والعائلةفريق فصل الدم بالتعاون مع مجموعة معلومات الطفل جمع هذه المادة 
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