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اختبار تحديد نسبه خاليا
المتبرع في جسم المريض

 Chimerism testing

ما هو ؟
What is chimerism?

ــبة  ــة نس ــووي لمعرف ــض الن ــتخدام الحم ــى اس ــد عل ــار يعتم ــو اختب ه
خاليــا الــدم العائــدة للمتبــرع مقابــل خاليــا الــدم العائــدة للمريــض 

ــة. ــدم الجذعي ــا ال ــة خالي ــه زراع ــد عملي بع

أهمية التحليل:
Importance of the test

· يوفــر التحليــل معلومــات قيمــة عــن مــدى نجــاح عمليــه 	
الزراعــة حيــث يفتــرض أن تتكاثــر خاليــا الــدم العائــدة للمتبرع 
مــع مــرور الوقــت فــي جســم المريــض وتســتبدل خاليــا 

ــي. ــل أو جزئ ــكل كام ــض بش المري

· يســاعدنا هــذا التحليــل فــي الكشــف المبكــر عــن نقــص 	
خاليــا المتبــرع والــذي ربمــا يشــير إلــى رفــض جســم المريــض 
للخاليــا المزروعــة أو عــن زيادتهــا مبكــرًا  و بالتالــي احتماليــه 
نشــوء مــرض المهاجمــة و فــي كلتــا الحالتيــن نتمكــن مــن 

ــر. ــي المبك ــل العالج التدخ



3

متطلبات عمل العينة:
· تحتــاج العينــة لموعــد مســبق مــن مختبــر الخاليا لمــا يتطلبه 	

التحليــل مــن اســتعدادات خاصه فــي المختبر.

· توقيع المريض للموافقة على عمل التحليل.	

· تـاريخ المـوعـد: يوم ------ في --/ --/ ----   هجري    	
                                      الموافق --/ --/ ----    ميالدي

· عليــك أن تكــون متواجــدًا فــي المختبــر الســاعة 8:00 صباحــا ً 	
لســحب عينــة الــدم فــي اليــوم المحــدد لعمــل التحليــل.

· ــطرة 	 ــالل القس ــن خ ــيكون م ــدم س ــة ال ــحب عين إذا كان س
ــاعة 8:00  ــة الس ــادة الزراع ــي عي ــد ف ــى التواج ــة يرج المركزي

ــة. ــحب العين ــم س ــً ليت صباح

· لــن يتــم ســحب العينــة بعــد هــذا الوقــت لــذا يلــزم الحــرص 	
علــى الحضــور قبــل موعــد الســحب ألهميــة هــذا التحليــل.

· هنــاك قائمــة إنتظــار لعمــل هــذا التحليــل ومــن الصعــب 	
الحصــول علــى موعــد آخــر قريــب فــي حالــة عــدم حضــورك 

فــي اليــوم المحــدد.

· إذا أردت أن تؤجــل موعــد التحليــل أو لــن تســتطيع الحضــور 	
فــي يــوم التحليــل يرجــى إخبارنــا بذلــك قبــل يــوم التحليــل 

حتــى يســتفيد مريــض آخــر مــن الموعــد.

 نشكر لكم تعاونكم معنا في اتباع هذه اإلرشادات
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