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What is allogeneic stem
cell donation?
Allogeneic stem cell donation is a procedure whereby you donate stem 
cells to be transplanted in another person. Stem cells are immature cells 
located in the bone marrow (soft spongy tissue inside the bones). They 
divide and generate all your blood cells (white blood cells, red blood cells 
and platelets).

There are two methods of donation: 
• Peripheral blood stem cell collection
• Bone marrow harvesting

How can I donate my stem cells? 
If you would like to donate your stem cells, you will do a blood test to 
check your Human Leukocyte Antigen (HLA), a marker found on most of 
your white blood cells. HLA provides you with your unique tissue type.
Your tissues have to match those of a recipient in order to be considered 
as a suitable donor. 

Once you are identified as a suitable donor, the transplant coordinator 
will explain all the steps that you will go through.
• You will complete the “Donor Health Questionnaire” that includes 

questions about your medical history and your present health 
condition. Your complete honesty in answering all the questions is very 
important for your safety and the safety of the person receiving your 
cells. All the information you provide will remain confidential. 

• You will undergo a number of tests, such as blood tests, chest X-ray, 
electrocardiogram (EKG), etc.

• You will meet a doctor other than the one treating the recipient. The 
doctor will explain the two donation methods and the best option for 
you and your recipient. 

• After discussing the risks and benefits of the chosen procedure, you will 
sign an informed consent.  

Please note that female donors must not be pregnant and should avoid 
becoming pregnant during this period.



What is peripheral blood stem 
cell collection?
Peripheral blood stem cell collection is the donation of immature blood 
cells that contain stem cells. It is similar to platelet donation. 

A. What happens before peripheral blood stem cell collection?
• A few days before the collection day, you should pass by the Blood 

Bank Unit (third floor of the main AUBMC building). A Blood Bank staff 
member will assess the veins of your arms. If these cannot be easily 
accessed; you may need to be admitted to the medical center and a 
central line will be inserted for the collection procedure.

• You will receive several injections of a medication known as the 
“growth factor” or Granulocyte Colony Stimulating Factor (G-CSF). 
This medication will stimulate your bone marrow to release and 
increase the number of stem cells into the peripheral blood.
- An injection will be inserted under your skin once or twice per day. 

The injection dose is calculated according to your weight. 
- You will start receiving the injections five days before the collection day. 
- You should receive the first injection in the bone marrow transplant 

unit (eighth floor of the main AUBMC building). You can receive 
the remaining injections at the unit or at a pharmacy outside the 
medical center. 

- This medication may cause few side effects, such as headache, 
bone or muscle pain. These symptoms usually disappear within 
a couple of days after you stop the injections. You can take a 
painkiller as prescribed by your doctor. 

• You will do a blood test two times while you are receiving the 
injections to check your blood count level. Make sure that the staff 
drawing your blood will not use your upper arms’ veins. Save them for 
the collection. 

B. What happens on the donation day?
• The transplant coordinator will explain all the instructions.
• You should be present at the transplant unit at 8:00 am. 
• You should eat a light meal and empty your bladder before the collection.

Then, you should go to the Blood Bank Unit where you will undergo a 
complete blood cell count test. 

• The doctor at the Blood Bank will explain the expectations of the 
procedure and its possible side effects.

• You will be asked again about your medical history, travel history, 
allergies, and current health status. 

• You will sign an informed consent for the collection procedure.



• Your blood pressure, temperature, pulse and respiratory rate will be 
checked before and after the donation.

• The Blood Bank staff member will use an antiseptic solution to clean 
the collection site. Please inform him/her if you are allergic to iodine.

• The Blood Bank staff member will connect you to the collection 
machine through inserting a needle in the veins of each of your arms. 
The machine will separate your blood cells, draw out some of your 
white blood cells, and pass the rest of the blood back to your body.

• The collection time will take around three to four hours. 
• Usually one collection session is enough to collect an adequate number 

of stem cells. Sometimes more than one collection session is needed. 
In this case, you will receive additional injections of growth factor and 
the collection procedure will be repeated on the following day.

• During the procedure, you will be fully awake; you can watch 
television or listen to music.

• If you were admitted to the medical center, a central line will be 
inserted in a large vein (usually in the femoral area) under local 
anesthesia. You may feel pain at the area of insertion. 

C. What happens after peripheral blood stem cell donation?
If the donation was performed at the Blood Bank Unit, please follow the 
below instructions:
• Rest for 10 minutes before leaving the Blood Bank.
• Eat and drink a light snack provided at the Blood Bank.
• Do not smoke for at least one hour.
• Do not drive for at least 30 minutes.
• Drink more fluids than usual over the next 12 hours.
• Avoid drinking alcohol for at least 24 hours.
• Do not exercise or lift any heavy object for the next 24 hours.
• Resume all normal activities after two hours (if you have no symptoms).
• Remove the bandages after four hours.
• If you feel dizzy, either lie down and elevate your feet, or sit with your 

head between your knees.
• If dizziness persists, either call or visit your doctor or return to the 

Blood Bank Unit.

If the donation was performed at the inpatient unit, you will be 
requested to wait till the results of the collection are out. If the cell 
count obtained is enough, the central line will be removed by a doctor 
who will apply pressure and put a compressor to decrease the risk of 
bleeding. You should stay in complete bed rest for at least two hours 
after central line removal, before you are cleared to go home. In case 
the cell count is inadequate, you will have to stay at the medical center 
for another collection session. 

Recovery time varies from one person to another. Most donors resume 
their normal life within two to three days after the donation. 



What is bone marrow harvesting?
Bone marrow harvesting is the collection of bone marrow cells using a 
needle that is placed into the soft center of the hip bone. The procedure 
takes place at the operating room under general anesthesia.

A. What happens before bone marrow harvesting?
• Since the procedure is performed under general anesthesia, you will be 

assessed and cleared by an anesthesiologist before the procedure date.
• You have to inform the doctor of any anticoagulant medication you 

are taking. The doctor will inform you when to stop the medication 
before the procedure (and when to resume it). 

• One day before the procedure, you will be admitted to the medical center.
• We will do some blood tests. Anesthesia assessment will be repeated.
• You will sign informed consents for the anesthesia and for the 

harvesting procedure. 
• The night before the harvesting, you should stop eating and drinking 

at midnight. 

B. What happens on the procedure day?
• Before you go to your operation, your nurse might give you a 

medication to make you feel sleepy and relaxed.
• Once you are in the operating room, you will lie on the bed on your 

stomach. The doctor will put you to sleep. Then the procedure will begin.
• The doctor will insert a special needle through the skin into the 

soft center of your hip bone. The doctor will then aspirate a certain 
volume of blood from the bone marrow.  

• Once the doctor removes the needed amount, he/she will apply a 
small dressing over the puncture site. 

• The procedure takes around one to two hour. 



C. What happens after the harvesting procedure? 
• You will be closely monitored in the Post Anesthesia Care Unit while  

the anesthesia wears off. 
• Once you are fully alert and your medical condition is stable, you 

will be transferred back to the unit. Nurses will monitor your general 
health status before you are allowed to eat, drink, or ambulate. 

• It is normal to feel tired or have a sore throat or dry mouth after the 
procedure. Inform your nurse if you feel any pain, dizziness, nausea 
or any bothering symptoms.

Usually one harvesting session is enough. In case a second session is 
needed, the procedure will be repeated on the following day.

You can go home when:
• The obtained cell count is sufficient.
• Your medical condition is stable.
• You do not have any oozing or bleeding on the procedure site.
• Your pain is controlled. 

Most donors resume their normal life within two to three days  
after the donation.

What happens to the
collected cells?
After your donation, the stem cells will be processed, counted, and 
checked for sterility at the Stem Cell Processing lab (SCPL). Then the 
product will be delivered to the transplant unit for the recipient to receive 
them. Any excess amounts will be frozen and stored in liquid nitrogen at 
the SCPL for future use by the same recipient up to twenty years.



This educational material provides general information only.
It does not constitute medical advice. Consult your health care provider to 
determine whether the information applies to you.

When should I follow up with 
my doctor?

• Your doctor will prescribe iron supplementation and pain killers if needed.
• You should repeat the Complete Blood Cell count test two weeks after 

the donation.
• You have to schedule a follow-up appointment with your doctor one 

to three weeks after the donation. Your doctor will inform you of any 
follow up appointment. 

• In case you live in another country and you find it difficult to be 
physically available for follow up after the donation, make sure 
you repeat the Complete Blood Cell count test two weeks after the 
procedure and check with your primary care doctor.

• Contact your doctor or the bone marrow transplant coordinator or 
directly drop by the Emergency Department if you notice any change 
in your health condition or experience symptoms such as prolonged 
fatigue, fever and/or oozing or bleeding at the site of the procedure. 

For any questions or concerns before, during, or after the donation, please do 
not hesitate to call or visit the Bone Marrow Transplant Unit on the following 
number 01-350000 ext. 7090 or the Blood Bank on the following number  
01-350000 ext. 5228. We are here to answer all your questions.



يحتوي هذا املستند عىل معلومات عامة ال تشّكل نصائح طبية بأي شكل من األشكال. إسترش
املسؤول عن رعايتك الصحية ملعرفة ما إذا كانت املعلومات الواردة هنا تنطبق عليك.

متى يجب زيارة الطبيب؟
سيصف لك طبيبك مكمالت الحديد ومسكنات األلم إذا لزم األمر.	 
يجب أن تكرر اختبار تعداد كريات الدم الشامل بعد أسبوعين من اإلجراء.	 
يجب أن تعيّن موعًدا لمتابعة حالتك الصحية مع طبيبك بعد أسبوعين أو ثالثة من 	 

 اإلجراء. سيخبرك طبيبك إذا ما كنت بحاجة إلى تعيين موعد آخر لمتابعة
حالتك الصحية.

في حال كنت تعيش في بلد آخر و/أو كنت غير قادر على القدوم لمتابعة حالتك 	 
الصحية بعد التبرع، عليك القيام باختبار تعداد كريات الدم الشامل بعد أسبوعين من 

التبرع وزيارة طبيب الرعاية األولية.
إتصل بطبيبك أو بمنسق زرع نقي العظم أو توجه إلى قسم الطوارئ إذا كنت تشعر 	 

بتغير في حالتك الصحية أو تختبر أعراًضا مثل التعب لفترات طويلة، أو الحمى، أو نز 
أو نزيف في موضع اإلجراء.

لمشاركة األسئلة أو المخاوف قبل التبرع أو أثنائه أو بعده، ال تترّدد في زيارة وحدة 
زراعة نقي العظم أو اإلتصال على الرقم التالي 350000-01 الرقم الداخلي 7090
أو بنك الدم على الرقم التالي 350000-01 الرقم الداخلي 5228. نحن مستعدون 

لإلجابة عن كافة أسئلتكم.



ج. ماذا يحدث بعد اإلجراء؟
ستتّم مراقبتك في قسم العناية ما بعد التخدير عن كثب فيما يزول تأثير التخدير.	 
عندما تستيقظ تماًما وتصبح حالتك الصحية مستقرة، يتّم نقلك إلى القسم.   	 

يقوم الممرضون بمراقبة حالتك الصحية العامة قبل أن ُيسمح لك بتناول الطعام   
أو الشراب أو التنّقل.

من الطبيعي أن تشعر بالتعب أو باحتقان في الحلق أو جفاف في الفم بعد اإلجراء. 	 
أبلغ الممرضين إذا كنت تشعر بألم معيّن أو بالدوار أو الغثيان، أو إذا كنت تختبر 

أعراًضا مزعجة.

عادًة يكفي إجراء جلسة واحدة. أّما في حال ظهور حاجة إلى إجراء جلسة ثانية، يتكرر 
اإلجراء في اليوم التالي.

     يمكنك العودة إلى المنزل عندما:
يكون عدد الخاليا التي تم سحبها كاف.	 
تكون حالتك الصحية مستقرة.	 
ال تعاني من نز أو نزيف في موضع اإلجراء.	 
يمكنك السيطرة على األلم الذي تشعر به.	 

يعود معظم المتبرعين إلى حياتهم الطبيعية بعد يومين أو ثالثة من اإلجراء.

ماذا يحدث للخاليا التي تم سحبها؟
 (SCPL) "بعد التبّرع بالخاليا الجذعية، يتّم فحصها في "مختبر معالجة الخاليا الجذعية

وعدها والتأكد من تعقيمها. ثم يتم تسليمها إلى وحدة الزرع. إذا كان عدد الخاليا أكثر من 
الالزم، يتم تجميد تلك اإلضافية في النيتروجين السائل وتخزينها في "مختبر معالجة الخاليا 

الجذعية" ليستخدمها الشخص الذي سيتلّقاها في المستقبل وحتى عشرين عاماً.



ما هو سحب نقي العظم؟
سحب نقي العظم هو إجراء ُتسحب خالله خاليا نخاع العظم بإستخدام إبرة يتم إدخالها في 

الوسط اللين لعظم الورك. يتم هذا اإلجراء في غرفة العمليات تحت التخدير العام.

أ.  ماذا يحدث قبل سحب نقي العظم؟
بما أّن هذا اإلجراء يتم تحت التخدير العام، سيفحصك طبيب التخدير قبل البدء به.	 
أبلغ الطبيب إذا كنت تتناول أي دواء مضاد للتخثر. سيعلمك الطبيب بالوقت المناسب 	 

للتوّقف عن تناول الدواء قبل اإلجراء (ومتى يمكنك تناوله من جديد). 
عليك أن تدخل إلى المركز الطبي قبل يوم من اإلجراء. 	 
عليك أن تخضع لبعض إختبارات الدم ولفحص طبيب التخدير مجّدًدا. 	 
عليك أن توّقع على موافقة مسبقة في ما يتعلّق بالتخدير واإلجراء.	 
في الليلة التي تسبق اإلجراء، توّقف عن األكل والشرب عند منتصف الليل.	 

ب. ماذا يحدث يوم سحب نقي العظام؟
قبل أن تتوجه إلى غرفة العمليات، قد يعطيك الممرض دواء يساعدك على   	 

النوم واإلسترخاء. 
عند دخولك إلى غرفة العمليات، ستتمدد على بطنك على طاولة الفحص. سيعطيك 	 

الطبيب الدواء المنوّم ويبدأ اإلجراء.
سيدخل الطبيب إبرة خاصة تصل من خالل الجلد إلى الوسط اللين لعظم الورك. ثم 	 

سيقوم الطبيب بسحب كمية محددة من دم النخاع العظمي. 
عند انتهاء الطبيب من سحب الكمية المطلوبة، سيقوم بنزع اإلبرة ووضع ضمادة 	 

صغيرة على موقع إدخالها.
يأخذ اإلجراء بين الساعة والساعتين.	 



سيقوم أحد الموظفين في بنك الدم بتعقيم موضع إدخال المصل بمحلول مطهر. 	 
الرجاء إعالمه إذا ما كنت تعاني من حساسية لمادة اليود.

سيقوم الموظف بإدخال إبرة في عروق كال الذراعين بهدف توصيلك بآلة سحب الدم. 	 
تقوم اآللة بفصل خاليا الدم، وسحب جزء من خاليا الدم البيضاء، وإعادة ما يتبقى من 

الدم إلى جسمك.
يحتاج سحب الخاليا إلى نحو ثالث أو أربع ساعات.	 
عادة تكفي جلسة واحدة لسحب الكمية الكافية من الخاليا الجذعية. قد تظهر أحياًنا 	 

الحاجة إلى إجراء أكثر من جلسة واحدة. في هذه الحالة، تتلقى حقن إضافية من دواء 
"عامل النمو" ويتكرر سحب الخاليا في اليوم التالي.

 ستبقى مستيقًظا خالل سحب الخاليا ويمكنك مشاهدة التلفزيون أو اإلستماع	 
إلى الموسيقى.

إذا ما دخلت إلى المركز الطبي، سيتم إدخال المصل الوريدي المركزي في وريد   	 
 كبير (عادة في منطقة الفخذ) تحت التخدير الموضعي. قد تشعر بألم في موضع

إدخال المصل.

ج. ماذا يحدث بعد التبرع بالخاليا الجذعية من الدم المحيطي؟
في حال إجراء التبّرع في وحدة بنك الدم، عليك اتباع التعليمات التالية:

إسترح لمّدة 10 دقائق قبل مغادرة بنك الدم.	 
تناول الوجبة الخفيفة التي يقدّمها لك موظفي بنك الدم.	 
ال تدخن لمدة ساعة واحدة على األقل.	 
ال تقود السيارة لمدة 30 دقيقة على األقل.	 
أكثر من شرب السوائل بكميات أكبر من المعتاد خالل الساعات الـ 12 التي تلي التبرع.	 
تجنب شرب الكحول لمدة 24 ساعة على األقل.	 
ال تقم بتمارين رياضية وال ترفع أي أجسام ثقيلة لمدة 24 ساعة.	 
تابع ممارسة كّل أنشطتك المعتادة إذا ما لم تظهر عليك أي أعراض بعد ساعتين.	 
أزل الضمادات بعد أربع ساعات.	 
 إذا كنت تشعر بالدوار، إستلق وارفع قدميك أو إجلس وضع رأسك بين ركبتيك.	 

إذا استمر الدوار، إتصل ببنك الدم أو راجع طبيبك.

عند إجراء سحب الخاليا في وحدة المرضى الداخليين، عليك باإلنتظار حتى صدور 
النتائج. إذا كان عدد الخاليا كافيًا، يقوم الطبيب بإزالة المصل الوريدي المركزي ووضع 
ضمادة على الموقع للتخفيف من خطر النزيف. عليك اإلستراحة في السرير لمدة ساعة 

على األقل بعد إزالة المصل الوريدي المركزي قبل المغادرة. إذا كان عدد الخاليا التي تّم 
سحبها غير كاف، عليك البقاء في المركز الطبي إلجراء جلسة أخرى. 

قد يختلف وقت التعافي من شخص إلى آخر. يعود معظم المتبرعين إلى ممارسة حياتهم 
الطبيعية بعد يومين أو ثالثة من اإلجراء.



 ما هو سحب الخاليا الجذعية من
الدم المحيطي؟

يتم سحب الخاليا الجذعية من الدم المحيطي (peripheral blood) للمتبرع، وهو مشابه 
.(platelets) للتبّرع بالصفائح الدموية

أ. ماذا يحصل قبل سحب الخاليا الجذعية من الدم المحيطي؟
قبل أيام قليلة على سحب الخاليا الجذعية، عليك أن تقصد وحدة بنك الدم (الطابق 	 

الثالث من المبنى الرئيسي للمركز الطبي في الجامعة األميركية في بيروت). سيقوم 
أحد الموظفين في بنك الدم بفحص عروق ذراعيك. وفي حال تعّذر عليه تحديد 

العروق التي سيتم إستخدامها بسهولة، قد تضطر إلى الدخول إلى المركز الطبي حيث 
يتّم إدخال مصل وريدي مركزي (central line) للقيام بالسحب.

ستتلّقى حقنة من دواء معروف بإسم "عامل النمو" (growth factor) أو إبر رفع 	 
المناعة (G-CSF) والذي يحّفز نخاع العظم على إفراز الخاليا الجذعية وزيادة عددها 

في الدم المحيطي.
ستتلّقى حقنة تحت الجلد مرة أو مرتين في اليوم. تعتمد جرعة الحقنة على وزنك.  -
ستبدأ بتلقي الحقن قبل خمسة أيام من سحب الخاليا. -
يجب أن تتلقى الحقنة األولى في وحدة زرع نقي العظم (الطابق الثامن من المبنى  -

الرئيسي للمركز الطبي في الجامعة األميركية في بيروت). يمكنك الحصول على 
الحقن المتبقية في الوحدة المذكورة أو في إحدى الصيدليات خارج المركز الطبي.

قد يتسبب هذا الدواء ببعض اآلثار الجانبية، مثل آالم العظام والعضالت أو الصداع.  -
عادًة ما تختفي هذه األعراض بعد إيقاف الحقن ببضعة أيام. يمكنك تناول مسكن 

لأللم يحّدده طبيبك.
يجب أن تقوم باختبار الدم مرتين خالل فترة تلقيك الحقن للتحقق من تعداد كريات 	 

الدم (blood count). تأكد من أن الموظف ال يسحب الدم من األوردة الرئيسية في 
إحدى ذراعيك ألّنها سُتستخدم خالل عملية سحب الخاليا. 

ب. ماذا يحصل يوم التبّرع بالخاليا الجذعية؟
سيشرح منسق الزرع كل التعليمات الضرورية.	 
يجب أن تصل إلى وحدة الزرع عند الساعة الثامنة صباًحا.	 
يجب أن تتناول وجبة خفيفة وتقضي حاجتك قبل بدء سحب الخاليا.	 
ثم عليك أن تتوجه إلى وحدة بنك الدم حيث ستخضع إلختبار تعداد كريات الدم الشامل.	 
سيشرح لك الطبيب المختّص في بنك الدم تفاصيل اإلجراء وآثاره الجانبية المحتملة.	 
سيستفسر الطبيب مرّة أخرى عن تاريخك الطبي، وتاريخ سفراتك، وأنواع الحساسية 	 

التي تعاني منها، وحالتك الصحية الحالية.
ستوّقع على موافقة مسبقة على إجراء سحب الخاليا.	 
سيتم فحص ضغط دمك، وحرارتك، ونبضك، ومعدل تنفسك قبل التبرع وبعده.	 



ما هو التبرع بالخاليا الجذعية الخيفية؟
يشّكل التبرع بالخاليا الجذعية الخيفية (allogeneic stem cell donation) إجراء يتّم  
من خالله التبّرع بخاليا جذعية تزرع لشخص آخر. والخاليا الجذعية (stem cells) هي 

خاليا غير ناضجة تظهر في نخاع العظم (bone marrow) وهو نسيج اسفنجي لين 
يتواجد داخل العظام وتتقّسم فيه وتنتج جميع خاليا الدم (كريات الدم البيضاء والحمراء 

 والصفائح الدموية). 

هناك طريقتان للتبرع بهذه الخاليا:
 	(peripheral blood stem cell collection) سحب الخاليا الجذعية من الدم المحيطي
 	(bone marrow harvesting) سحب نقي (نخاع) العظم

كيف يمكنني التبّرع بالخاليا الجذعية؟
إذا كنت ترغب بالتبرع بالخاليا الجذعية الخاصة بك، عليك الخضوع إلختبار الدم كي 

تفحص مستضدات الكريات البيضاء البشرية (HLA) لديك، وهي عالمة تظهر على معظم 
خاليا الدم البيضاء وتحدد نوع األنسجة التي تنفرد بها. ومن المهم جدًّا أن تتطابق أنسجتك 

بشكل كبير مع أنسجة المتلقي كي تعتبر متبرعاً محتمالً.

إذا كنت متبرًّعا مناسباً، سيشرح لك منسق الزرع كّل المراحل التي عليك إجتيازها.
عليك ملء إستمارة عن "صحة المتبّرع" والتي تتضمن أسئلة حول تاريخك الطبي 	 

ا أن تجيب عن كّل األسئلة بصدق تاّم لضمان  وحالتك الصحية الحالية. من المهّم جدًّ
سالمتك وسالمة المتلقي. تحفظ كّل المعلومات التي تقّدمها بسرية.

عليك الخضوع للعديد من اإلختبارات مثل إختبارات الدم، وصورة األشعة السينية للصدر 	 
(chest X-ray)، والتخطيط الكهربائي للقلب (EKG)، إلخ.

عليك أن تزور طبيب مغاير عن ذلك الذي يعاين متلقي الخاليا. سوف يشرح لك الطبيب 	 
طريقتي التبرع المتبعة ويساعدك على إختيار الطريقة األفضل لك وللمتلقي.

بعد مناقشة مخاطر اإلجراء ومنافعه، عليك أن توّقع على موافقة مسبقة.	 

مالحظة: إذا كان المتبرع أنثى يجب أن ال تكون حامالً كما ينبغي أن تتجّنب الحمل 
خالل الفترة المحددة.
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