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 عملیات نقل ُمكونات الدم
مریض. إن أعداد المرضى الذین قد تُساعد عملیات نقل ُمكونات الدم، والتي تُسمى أیًضا عملیات نقل الدم، في تحسین حالة المریض. بل قد تُساعد حتى في إنقاذ حیاة ال

 لتي قد تمنحھا ھذه الُمكونات. قد یُصابون بأمراض جسیمة أو قد یتعرضون للوفاة نتیجة لنقل أحد ُمكونات الدم ضئیلة جًدا ُمقارنةً بالفوائد ا

 ینبغي علیك ُمناقشة طبیبك حول الحاجة أو السبب الُمحدد لنقل ُمكون الدم الذي تُوشك على الحصول علیھ أنت أو طفلك.

ل خالیا الدم الحمراء أو غیرھا من عناصر الدم المفقودة أو منخفضة المستوى بس  .بب اإلصابة أو المرضكثیًرا ما تُستخدم ُمكونات الدم لتِحّل محَّ

 من أین تأتي ُمكونات الدم؟

 بل:یتم الحصول على ُمكونات الدم من الدم الذي یتم تجمیعھ من المتطوعین المتبرعین بالدم. وبرامج التبرع بالدم تسمح بالتبرع بالدم من قِ 

 المرضى ألنفسھم •
 المتبرعون المجھولون  •
 المریضفي بعض الحاالت، من قِبل شخص ُمحدد من قبل  •

 یُمكن ُمعالجة الدم في أيٍ من ُمكونات الدم ھذه:

 الدم الكامل 

ي عملیات نقل الدم اإلبدالي (االستبدال الدم الكامل یحتوي على خالیا الدم الحمراء والبالزما. وكثیًرا ما یُستخدم الدم الكامل لجراحة القلب المفتوح.  وقد یُستخدم أیًضا ف
 استخدام ھذا النوع من مشتقات الدم ألسباب أخرى. التام لدم الطفل) في األطفال حدیثي الوالدة الُمصابین بمرض انحالل الدم الولیدي. ولیس من الشائع 

خالیا الدم الحمراء الُمكدَّسة 

لبًا ما یتم حقن الخالیا الُمكدَّسة في أحد تحمل خالیا الدم الحمراء األكسجین إلى األنسجة. یتم إعداد خالیا الدم الحمراء الُمكدَّسة بإزالة معظم البالزما من الدم الكامل. غا
) ساعات. ویكون ذلك بھدف تعویض خالیا الدم الحمراء التي فقدت نتیجة النزیف، أو تحلل الدم (تكسر خالیا الدم الحمراء) 4) إلى أربع (2مدار اثنین ( األوردة على

طان یؤثر على النقّي أو بسبب تأثیر أدویة أو انخفاض إنتاج خالیا الدم الحمراء بواسطة نقّي العظم. قد یرجع انخفاض إنتاج الخالیا إلى: فشل نقّي العظم أو اإلصابة بسر
 العالج الكیماوي الُمستخدمة لعالج أحد أنواع السرطان أو فقر الدم بسبب الِخَداج. 

البالزما الُمجمدة الطازجة 

ُمتبرع بالدم. تحتوي البالزما الُمجمدة تحتوي على عوامل التجلط. البالزما الُمجمدة الطازجة ھي بالزما تم تجمیدھا وحفظھا على الفور بعد الحصول علیھا من ال
حقنھا غالبًا في أحد األوردة على الطازجة على العدید من عوامل التخثر. وغالبًا ما تستخدم ُمنفردة أو مع الُرسابة البردیَّة لتعویض قلة مستویات عوامل التخثر. ویتم 

 ). 2) إلى ساعتین (1مدار ساعة (

صفائح الدم 

. صفائح الدم ھي أجزاء الخالیا التي تمنع أو توقف النزیف أو التكدُّم عن طریق سّد الثقب في الوعاء الدموي. غالبًا الدم والتي تُساعد على تجلطھ ايالخ نم ءازجأ يه
یة، فغالبًا ما یحتاج إلى نقل الصفائح ما یتم حقن الصفائح الدمویة في أحد األوردة على مدار بضع دقائق إلى ساعة. إذا كان نقّي العظم للمریض ال یُنتج الصفائح الدمو

 ) في األسبوع (وأحیانًا أكثر من ذلك). یُمكن أیًضا إعطاء الصفائح الدمویة عندما ال تقوم الصفائح الدمویة لدى المریض بأداء وظائفھا2) أو مرتین (1الدمویة مرة (
 لتلف الناجم عن صمام القلب االصطناعي). كما ینبغي بسبب بعض األدویة أو لمرٍض ما أو بسبب تلف میكانیكي (مثل ا
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الُرسابة البردیَّة 

) (والذي یكون ناقًصا في حاالت مرض الھیموفیلیا "أ")، وعامل VIIIالُرسابة البردیَّة ھو الجزء من الدم الذى یحتوي فقط على عوامل تخثر ُمحددة مثل: العامل الثامن (
م الُرسابة البردیَّة غالبًا كمصدر للفیبرینوجین (عنصر ھام في تكوین الجلطة). بعض األشخاص الُمصابین بأنواع محددة من فون ویلبراند والفیبرینوجین. وحالیًا تُستخد

ن أو المرضى الُمصابون بنقص في الفیبرینوجین قد یحتاجون إلى تلقي الُرسابة البردیَّة لعالج قصور التخثر لدیھم. وبعض المرضى الُمصابو الھیموفیلیا (الناعور)
في عوامل التخثر بالجسم ). وھذه الحالة قد تُسبب نقًصا DICبأمراض شدیدة قد یُعانون من حالة من التجلط الشاذ تعرف باسم التخثر المنتشر داخل األوعیة الدمویة (

ویض انخفاض عوامل التخثر. مما یُسفر عن حدوث نزیف شدید. یمكن إعطاء الُرسابة البردیَّة باإلضافة الى البالزما الُمجمدة الطازجة (انظر أعاله) للمساعدة في تع
 ة.غالبًا ما یتم حقن الُرسابة البردیَّة في أحد األوردة على مدار بضع دقائق فحسب إلى ساع

الخالیا الُمحببة 

بكتیریة أو الفطریة. یتم إعطاء الخالیا الخالیا التي تُساعد في ُمقاومة العدوى. تُسمى الخالیا الُمحببة أیًضا باسم العدالت. وھي الخالیا التي تُساعد في مكافحة العدوى ال
رضى الذین لدیھم أعداد منخفضة جًدا من الخالیا الُمحببة في الدم ولم یستجیبوا للدواء. الُمحببة في بعض األحیان للمساعدة في ُمقاومة إصابات العدوى الشدیدة في الم

) أیام أو حتى یعود عدد الخالیا الُمحببة في دم المریض إلى مستوى یسمح للمریض بمقاومة 5في معظم األحیان یتم إعطاء الخالیا الُمحببة للمریض لمدة خمسة (
 ).2) إلى ساعتین (1حقن الخالیا الُمحببة بالتسریب في أحد األوردة على مدار ساعة (العدوى بنفسھ. غالبًا ما یتم 

 المخاطر المحتملة 

. ومعظم ھذه التفاعالت لیست شائعة ویُمكن السیطرة علیھا في أغلب األحیان بسھولة. في حالة في بعض األحیان تحدث تفاعالت معاكسة عند استخدام أحد ُمكونات الدم
 تفاعل معاكس، یُمكن االستعانة بطرق أخرى لحل المشكلة.حدوث 

في ُمكون الدم مع خالیا قد تحدث تفاعالت معاكسة مناعیَّة إذا ما تفاعل الجھاز المناعي للمریض مع ُمكون الدم. وقد یحدث أیًضا إذا تفاعلت الخالیا المناعیة  •
المریض أو سوائلھ. وھذه التفاعالت لیست شائعة. وقد تشمل: 

 ردود الفعل التحسسیَّة •
 التفاعل التأقيّ  •
 تطّور أجسام ُمضادة لخالیا الدم الحمراء أو الصفائح الدمویة والتي تُقِصر من دورة حیاة ھذه الخالیا في مجرى الدم •
 )TRALIالتلف الناجم عن نقل الدم في أنسجة الرئة ( •
 تأخر تكسیر خالیا الدم الحمراء •
 ) GVHD( الثوي حیال الطعم داء •

. وقد تشمل: تفاعالت معاكسة غیر مناعیّة. ویكون معظمھا نادر الحدوث وقد تحدث أیًضا •
 مشكالت النزیف •
 التحمیل الُمفرط للسوائل •
 التفاعل الناجم عن زیادة مستوى البوتاسیوم في ُمكون الدم •
 وخز في الیدین والشفاه بسبب انخفاض مستوى الكالسیوم في الدم •
وحدة من أكیاس خالیا الدم الحمراء)  100التحمیل الُمفرط للحدید في أنسجة الجسم (الذي قد یحدث لدى المرضى الذین یتلقون أكثر من  •

، االلتھاب الكبدي "بي" و"سي"، أو )CMVالفیروس الُمضخم للخالیا (قد تحدث عدوى من استخدام ُمكون دم یحتوي على بكتیریا أو أحد الفیروسات (مثل  •
)) أو أحد الطفیلیات. تكون العدوى الناجمة عن عملیات نقل الدم نادرة الحدوث ألن فحص المتبرعین بالدم واختبار الدم HIVفیروس نقص المناعة البشریة (

. ویُمكن ُمواصلة تقلیل خطر اإلصابة بااللتھاب الكبدي "بي" باستخدام وترشیحھ تجعل سلسلة إمداد الدم في الوالیات المتحدة أكثر أمانًا من أي وقت مضى
 احات. اللق

المعاكسة أو زیارة  یُمكنك معرفة المزید حول ھذه المخاطر عن طریق التحدث مع فریق الرعایة الصحیة الخاص بك أو عبر قراءة تفاصیل أكثر حول ھذه التفاعالت
 المواقع اإللكترونیة الُموصى بھا.

http://www.cincinnatichildrens.org/default.htm?id=5627&tid=831
http://www.cincinnatichildrens.org/default.htm?id=5659&tid=941


Health Topic: Blood Component Transfusions - Arabic 

 أعراض المشكالت المحتملة

 :تتضمن األعراض التي یُمكن مالحظتھا

 مئویة) تُؤخذ عن طریق الفم، وتغیُّرات في ضغط الدم ° 38فھرنھایت (° 100.6ُحمى تتجاوز  •
 قشعریرة، صداع، آالم في البطن، قيء، براز سائب أو ألم في الظھر  •
 بول غامق اللون، شرى، حّكة، أزیز الصدر، ضیق التنفس أو مشكالت التنفس  •
 تورم القدمین أو الكاحلین، أو سعال لم یكن موجوًدا قبل نقل الدم  •
) أیام من نقل خالیا الدم الحمراء. اتصل بطبیب طفلك إذا 10) إلى عشرة (3تفاعالت متأخرة. في حاالت نادرة، قد یحدث تفاعل متأخر بعد مرور ثالثة ( •

 ) أیام من نقل الدم. 10) إلى عشرة (3(اصفرار الجلد وبیاض العینین) بعد مرور ثالثة ( بیرقان أصیب طفلك بُحمى أو أصبح شاحبًا أو أصیب

 .إذا أصیب طفلك بأعراض بعد تلقي أحد ُمشتقات الدم، اتصل بالممرضة أو الطبیب المعالج على الفور 

البدائل 

 :لك. وقد یتضمن ذلكفي بعض األحیان ھناك خیارات أخرى. یُمكن لفریق الرعایة الصحیة الخاص بك التحدث معك حول أي منھا یُمكن استخدامھ، بناًء على حالة طف

البیضاء (العامل الُمحفز لتكوین مستعمرات الخالیا األدویة التي یمكن أن تحفز نقّي لعظم لتكوین المزید من خالیا الدم الحمراء (اإلریثروبویتین) وخالیا الدم  •
 ). وھناك عوامل أحدث جاري تطویرھا. 11-المحببة) والصفائح الدمویة (اإلنترلیوكین

لتي تقلل ) أو باستخدام بعض األدویة اIX) أو التاسع (VIIIیُمكن عالج مشكالت النزیف عن طریق حقن عوامل تخثر محددة مثل: ركازة عامل التخثر الثامن ( •
). إذا كان سبب النزیف ھو )DDAVPالدیزموبریسین ()) أو تزید من مستوى عوامل تخثر معینة (Amicarمن مخاطر النزیف في الفم والحلق (أمیكار (

). protamine sulfate) في الجسم أكثر من الالزم، فیُمكن تصحیح ذلك باستخدام كبریتات البروتامین (heparinة مستوى الھیبارین (زیاد
 ىلع لوصحلبعض المرضى الذین یخضعون للعملیات الجراحیة یُمكنھم تخزین الدم الخاص بھم قبل إجراء العملیة. وبعد االنتھاء من الجراحة، یُمكنھم ا •

ھم ُمجدًدا (وحدة ذاتیّة المنشأ). وبعض المرضى األخرین یُمكنھم استرداد الدم الذي فُقد منھم أثناء الجراحة مرة أخرى (إجراء إنقد   .(اِذّي أثناء الجراحةّمِ
ى. وقد أثبتت الخبرة أن یُمكنك أیًضا أن تطلب من متبرع بعینھ منحك الدم الالزم لعملیة نقل الدم، في حال كان دم المتبرع متوافقًا وخالیًا من ُمسببات العدو •

ین بالدم المعتادین. یُمكن لبعض المرضى وحدات الدم الذى یتم جمعھ من ھؤالء المتبرعین المحددین لیس أكثر أمانًا من الدم الذي یُجمع من المتطوعین المتبرع
ت الحدید. تحمل انخفاض مستوى الھیموغلوبین لبضعة أیام بعد الجراحة إلى أن یُعید الجسم إنتاج إمداد الدم الخاص بھ من جدید عن طریق تناول مكمال

 في حاالت العنایة المركزة لحدیثي الوالدة بسبب یُرجى مالحظة أنھ ال یتم استخدام وحدات الدم الذى یتم جمعھ من المتبرعین المحددین إال •
 ضیق الوقت الالزم لفحص وُمعالجة ھذا الدم.

، قد تُصبح بدائل الدم یُحاول بعض المرضى، ألسباب دینیة، تجنب عملیات نقل مشتقات الدم. ویُمكن لھم االستعانة بالبدائل التي سبق ذكرھا أعاله. في المستقبل •
 ؤالء المرضى.خیاًرا ُمتاًحا لمثل ھ

المصادر 

 ترونیة التالیة:لمعرفة المزید من المعلومات حول ُمكونات الدم، تحدث إلى الطبیب المعالج لطفلك. یُمكنك أیًضا العثور على معلومات عبر المواقع اإللك

) American Association of Blood Banks - AABBالرابطة األمریكیة لبنوك الدم ( •
 )The American Red Crossالھالل األحمر األمریكي ( •
 )Hoxworth Blood Centerمركز ھوكس وورث للدم (•

 08/21آخر تحدیث: 

http://www.cincinnatichildrens.org/default.htm?id=5955&tid=995
http://www.cincinnatichildrens.org/default.htm?id=5243&tid=959
http://www.aabb.org/
http://www.redcross.org/
http://www.hoxworth.org/
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