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 معلوماتية الخاليا الجذرية

(Stem Cells' Informatics) 

 

 *د.طارق بن عبدهللا الشدي

 مقدمة:
 االختيعار –التخعيين  –االختبعارا   –المعالجعة  –في التجميع   إجمالهابمراحل عدة يمكن العمومية يمر بناء بنوك الخاليا الجذرية 

وحتع  االسعتدادة معن محتويعا  هعذه البنعوك.  اإلنشعاءذه المراحعل بعدءار معن لتبرع. وتلعع  المعلوماتيعة دورار رسيسعيار فعي جميع  هعا –
وهععي الخاليععا الجذريععة ندسععها  ،األول يتعلععب بالمحتويععا  الماديععة لهععذه البنععوك ؛ومصععحلب بنععوك الخاليععا الجذريععة يتيععمن جععانبين

وهعو معدار  و نخاع العظم، ويتعلعب اخخعر،أ والمشيمة) سنحلب عليه دم الحبل السري في بقية المقال( من الحبل السري ةالمستخلص
المتبععرع والخصععاس  عععن كمعلومععا   ،حععديانا فععي هععذه المقالععة، بالجانعع  المعلومععاتي لمحتويععا  هععذه البنععوك مععن الخاليععا الجذريععة

 يعافةباإل، وأمعاكن تخيينهعا وريرهعا معن المعلومعا  وجية،ل، وخصاسصها البيوالجذرية وحرب استخالصها الخالياالبيولوجية لهذه 
 المعلوما  المتعلقة بالخصاس  البيولوجية للمستديد.   إل  
للتأكعد معن أداء العمعل بشعكل احترافعي ومهنعي،  -بعع  األحيعان دور اليعابح وفي –تلع  المعلوماتية دور المسهل أو الُمَمِكن كما 
وعلع  مسعتويا  العنظم المتععددة. وكعد تكعون ية عند بنعاء التحبيقعا  رذلك بمراعاة بنود ويوابح التشريعا  الخاصة بالخاليا الجذو

علعع  العينععة وحاويععا  ( Barcodeهععذه األدوار محسوسععة أو ريععر محسوسععة، وعلعع  سععبيل الماععال فععتن تحبيععب شععدره التعععر  ) 
در معن عمليعا  اإلدخعال اليدويعة كع بعاإلكاللوذلعك  يلع  دورار رسيسيار في يبح دكة ربعح العينعا  بالمعلومعا  المتعلقعة بهعاالتخيين 

 بينما يمال اسم المستخدم وكلمة السر نشاحار محسوسار. ،وهو من األنشحة رير المحسوسة ،اإلمكان لتجن  األخحاء

 

 بنوك الخاليا الجذرية:  أنواع

وفعععي المجمعععل فعععتن هنعععاك نوععععان معععن بنعععوك الخاليعععا 

 فعععي البالععع  الحكومعععا تدعمعععه  حعععدهما ععععام؛ أالجذريعععة

مكونعا  هعذا تكعون النعوع وفعي هعذا  ومراكي األبحعا،، 

إلعع  إمكانيععة  باإليععافة ،البنععك متاحععة لعمععوم المحتععاجين

 يدار  خا بنك  واخخر، إجراء األبحا، عل  العينا 

 

    هتقتصعر االسعتدادة منع من كبل شركا  القحعاع الخعا ،

 . وأكاربه أو من يسمب المتبرع لهم بعذلك المتبرع    عل 

كبععر درجععة أالبنععاء المعلومععاتي يتعلععب ب واالخععتال  فععي

بالسععمال للندععاذ إلعع  هععذه المعلومععا ، إذ يقتصععر الندعععاذ 

ة عل  المتبرع ومعن يسعمب خاصللمعلوما  في البنوك ال
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لهم بذلك، بينما تتال المعلومعا  فعي البنعوك العموميعة أو 

حس  البر   ،الحكومية لألحباء المعالجين أو الباحاين

مععععن إنشععععاء البنععععك ويععععوابح االسععععتخدام، كمععععا يتعلععععب 

تحصعلها الشعركة بالنواحي الماديعة التعي  أييار  ختال اال

ميودة الخدمة في البنعوك الخاصعة كرسعوم تخعيين لهعذه 

 المكونا  البيولوجية.

 وسائل التحكم اآللي:

نظرار ألن دم الحبل السعري يحعوي مكونعا  أخعرر ريعر 

الخاليا الجذرية، ككريا  الدم الحمعراء، والباليمعا، فعتن 

مة من مراحعل مها  تعد مرحلة عملية فصل هذه المكون

تكعععوين بنعععوك الخاليعععا الجذريعععة، وتتحلععع  كدعععاءة ودكعععة 

عاليتين من أجل الحصول علع  عاسعد ونجعال أعلع  عنعد 

يراععة هعذه الخاليعا لمععن يحتاجهعا، ووفقعا لدعل كويلهععو ، 

، فعععتن خالخحعععوة CBRفعععي شعععركة  التنديعععذي المسعععسول

 الحرجععة فععي التعامععل معع  دم الحبععل السععري هععو محاولععة

استخال  الخاليا الجذرية من هذه العينة، والذي يتحل  

 من مل، تحوي أكبر كمية ممكنة20استخال  ما كميته 

مععل تقريبععار مععن دم  170 مجمععوع ، مععنالجذريععةالخاليععا 

 ةيدوي بأسالي وتتم هذه العملية حاليار  (2)الحبل السري.خ 

فععي بععع  المراكععي والبنععوك الحيويععة. ويتحلعع  العمععل 

 ملية االستخال  عدد كبير من األيعدي العاملعةاليدوي لع

، كمعا يتحلع  العمعل ولسعاعا  حويلعة من الدنيين المهعرة

فعععي رعععر  معقمعععة ذا  تكعععالي  باهظعععة. ولعععذا ظهعععر  

آليععة تيععمن العععتخل  مععن عيعععو   أنظمعععةالحاجععة إلعع  

درجععة  ندسععهاالسععتخال  اليععدوي، وتيععمن فععي الوكعع  

سعتخال  وهنعاك نظامعان شعهيران  لال عالية معن الدكعة.

معن شعركة بيوسعي ، و   Sepax  وهمعا  نظعام  اخلعي

معععن شعععركة ايرمعععو   AutoXpress (AXP)نظعععام 

 ،االسعتخال جينسيس، ويتشابه النظامان فعي إجعراءا  

بعععدم حاجتعععه إلعع  جهععاي حعععرد  Sapexويتميععي نظععام 

حي، يقعوم الجهعاي ندسعه بهعذه العمليعة  ،مركيي خارجي

لي اإلكعالل معن األخحعاء مما يقلل من تنقل العينعة، وبالتعا

أو التعععر  للملواععا . وسععأتعر  بالتدصععيل هنععا إلعع  

كام  شركة ايرمو جينيسيس، الراسدة الذي   AXPنظام 

لتحقيعععب  هاسعععتيراع الخاليعععا، بتحعععوير أتمتعععةفعععي مجعععال 

المعالجة اخلية لعملية استخال  الخاليا الجذرية معن دم 

 إلكتريعععععكالحبعععععل السعععععري،  وكامععععع  شعععععركة جنعععععرال 

 ستحواذ عل  حقوب ملكية هذا النظام.باال

وتبععري فاسععدة هععذه األنظمععة اخليععة فععي دكععة اسععتخال  

الدراسعا  التعي كعام بهعا علمعاء  أنحيع،  االخاليا الجعذري

 أابتع مركي الدم في نيويورك الذي يسعتخدم هعذه التقنيعة 

 ( MNC٪  من خاليا ) 97يمكنه جم   AXPأن نظام 

 (4)من دم الحبل السري.
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للخاليتتتتا الجذريتتتتة متتتتن دم الحبتتتتل  اآللتتتتي صاالستتتتتخال

 :السري

ينقعععل دم الحبعععل السعععري معععن حاويعععة تجميععع  الحبعععل      

السري ،التي عبس  أاناء الوالدة، إل  كيس معالجة مهيعأ 

 AXP، بعد ذلك يوي  جهاي الع AXPللعمل م  جهاي 

الحععرد المركععيي يععتم  أانععاء فععي جهععاي الحععرد المركععيي.

مكونعععا  اعععال، ري إلععع  فصعععل مكونعععا  دم الحبعععل السععع

رسيسعععة هعععي  كريعععا  العععدم الحمعععراء، والباليمعععا، والععع  

Buffy Coat  البنععي بالخاليععا الجذريععة، ويقععوم جهععاي

بتجميعع  كععل مكععون فععي كععيس خععا  مسععتقل،  AXPالعع 

يععدة جويكععون الكععيس الخععا  بالخاليععا الجذريععة ذا كدععاءة 

لتحمل التجميد تح  درجا  حرارة منخدية جدار. ييال 

مععن جهععاي الحععرد المركععيي ،  AXPجهععاي العع بعععد ذلععك 

معلومععا  المعالجععة  راءة إلنععيالويويعع  علعع  مححععة كعع

إل  كاععدة بيانعا  تحعوي معلومعا  تدصعيلية ععن عمليعة 

المعالجععة، ككميععة دم الحبععل السععري كبععل وبعععد المعالجععة 

مسعتقبالر، ويكعون  إليهعاوريرهعا معن المعلومعا  للرجعوع 

جعععة عينعععة أخعععرر. بععععدها جعععاهيار لمعال AXPجهعععاي الععع 

تخيعع  الخاليععا الجذريععة بعععد ذلععك لمييععد مععن العمليععا  

الكيمياسيععة ومععن اععم يويعع  كععيس الخاليععا الجذريععة فععي 

كاسي  حديدي، يوي  بعدوره فعي سعاسل النتعروجين معن 

 جل التخيين حويل األجل.أ

يقعععوم برنعععامس الحاسععع  اخلعععي المصعععاح  لعمليعععا       

يععرورية مععن جيل جميعع  المعلومععا  الاالسععتخال  بتسعع

جععل التأكععد مععن الجععودة، واالمتاععال لحرشععادا  الحدياععة أ

، وكعععذلك cGTPللتعامععل الجيععد مععع  األنسععجة الحيويععة 

. كمعا يقعوم البرنعامس cGMPممارسا  التصني  الجيعدة 

بتسععععجيل المعلومععععا  األخععععرر كععععركم جهععععاي الحععععرد 

المركيي، وركم عينة الدم، وركم المستخدم، وركم جهاي 

التخعيين، وتععاريل الصعالحية، وريرهععا  المعالجعة وموكعع 

من المعلوما  التي يتم إدخالها يدويار أو باسعتخدام ماسعب 

فععي وتخععين هععذه البيانععا   .Barcodeشععدرة التعععر  

كابلعععة للبحععع، واالسعععترجاع علععع  هيسعععة كواععععد بيانعععا  

( مجموععة معالجعة وفصعل 1ويويب الشعكل) (5)تقارير.

لدصعل  ةس الاالاعالخاليا الجذريعة، والتعي تتيعمن األكيعا

 الباليما، وكريا  الدم الحمراء، والخاليا الجذرية. 
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، ويالحت  اككيتاا الت الف ل صتل البال متا، وكريتا  التدم ( مجموعة معالجة وفصل الخاليا الجذريةيمين(: )1شكل)

، ومن  م في جها  (وسط) AXPالسري في جها   توضع هذه المجموعة مع دم الحبل والخاليا الجذرية. ،الحمراء

 )يسار( فأنه يقوم بعملية الطرد المرك ي في ن ا الجها . Sepaxأما جها   الطرد المرك ي.

 osafe.chhttp://www.bi و  http://www.thermogenesis.com/products/axp.htmlالمصدر 

 

 :المعلوماتية في بنوك الخاليا الجذريةاكن مة 

التجميع   ةتلع  المعلوماتية دورار حيويعار حتع  كبعل مرحلع

معن  دم الحبعل السعري أو النخعاعالحصول علع   مرحلة)

، فدععي بنععوك حبععل الععدم السععري يقععوم الحبيعع  (المتبععرع

عععدم  بمراجعععة سععجل األم الحبععي االلكترونععي للتأكععد مععن

علععع  سعععلبار  دم الحبعععل السعععري اسعععتخال ليعععة تعععأاير عم

معرا  خلو التاريل الحبي لها من األسالمة المتبرعة، و

 اإلذنتأكعد مععن تعبسععة وال مسععتقبالر.  سعتخدامهإالتعي تعيععب 

الخعععا  بالموافقعععة علععع  اسعععتخال  دم الحبعععل السعععري 

ومعععدر توافقعععه مععع  اليعععوابح التعععي ويعععع   وتخيينعععه،

ب االلكترونيعة فعي وايقعة سالواعا باستخدام  عالميار بالسمال

 .الموافقة

وتركيبة تقنية المعلوما  في بنعوك الخاليعا ال تختل      

الجذرية عن ريرها من أنظمة المعلومعا  األخعرر فهعي 

 بشكٍل عام  

  اختي تتكون من

    نظم التشبيل. -

 شبكة الحاس  اخلي. -

http://www.thermogenesis.com/products/axp.htmlو
http://www.thermogenesis.com/products/axp.htmlو
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 كواعد البيانا . -

 .االحتياحينظم تخيين البيانا  والخين  -

 ادل المعلوما  والبريد اإللكتروني.نظم تب -

نظعععم التحبيقعععا  ) نظعععام تسعععجيل بيانعععا  المتبعععرع،  -

 بيانا  المستديد.... الل.(

 ن.يالمستخدم -

 األجهية. -

فععي بنععك المحليععة كواعععد البيانععا  ( 2ويويععب الشععكل) 

 معلوما  الخاليا الجذرية وهي 

كاععععععدة بيانعععععا  المتبعععععرع  وفيهعععععا يعععععتم االحتدعععععاظ  -

لقة بالمتبرع كالمعلوما  األساسية، بالمعلوما  المتع

وتاريخععه المريععي، وبيانععا  الموافقععة علعع  التبععرع 

Consent Form. 

كاعععدة بيانععا  االسععتخال  اخلععي للخاليععا الجذريععة   -

وفيهععا يععتم تخععيين بيانععا  عينععة الععدم، والععوين كبععل 

المعالجعة، وبعععد المعالجععة، وركعم الجهععاي المسععتخدم، 

االسعتخال ، والوكعع   واسعم الدنعي العذي كعام بعمليعة

 والتاريل ....الل.

كاعععدة بيانععا  الخاليععا الجذريععة للمتبععرع  مععن حيعع،  -

وصععععداتها  ،وتاريخععععه ،وموكعععع  التخععععيين ،الكميععععة

ليمان سرعة البح، لمحابقتها م  حاجة  البيولوجية

 المستديد.

  وفيهعا LIMSكاعدة بيانا  نظام معلوما  المختبر  -

 دمة،يتم تتب  العينا ، والمواد المستخ

 والبروتوكوال  المستخدمة.

 كالمعلومععععا  األساسععععية كاعععععدة بيانععععا  المسععععتديد  -

 ، وخصاسصه البيولوجية، وموكعه.للمستديد 

كما يوجد ععدد معن كواععد البيانعا  الخارجيعة التعي تقعوم 

المعلوماتية في البنك باالتصال بها للحصول علع   أنظمة

لمحليعة، ا البيانعا معلوما  ذا  عالكة بمحتويا  كواعد 

ومنهععععا علعععع  سععععبيل الماععععال كاعععععدة بيانععععا  المستشععععد  

للحصول عل  المعلوما  اليرورية من السعجل الحبعي 

للمتبعععرع لعععدر المستشعععد ، وكواععععد بيانعععا  المعلومعععا  

 .العالمية الورااية

 المعلوما  المكونة لبنك الخاليا الجذرية:  انسيابية

فعي ليا  العم انسيابيةتوييب  للقارئكد يكون من المديد 

بنك الخاليا الجذرية لمساعدته عل  تصور العملية بشكل 

تتيعمن  -، علمار بأن كل عملية من هعذه العمليعا  أفيل

استعادة أو تخيين معلوما  فعي النظعام  -بشكل أو بآخر 

( يويععب العمليععا  وعالكتهععا بقواعععد 2والشععكل) ،اخلععي

  البيانا  المختلدة

-اليا الجذريعة ك الخمعلوما  بنتبدأ عملية تكوين  .1

منعععذ مراجععععة األم الحامعععل للحبيععع ،  -كمعععا أسعععلدنا

حيععع، يشعععرل لهعععا الحبيععع  المتعععاب  للحالعععة ماهيعععة 
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ها ا الجذرية وأهميتها، وسالمة إجراستخيين الخالي

 عل  األم أو الجنين. اوعدم تأايره

عنععد كناعععة األم وعاسلتهععا، توكعع  نمععوذ  الموافقععة  .2

 المشيمة.عل  سح  الدم من الحبل السري، ومن 

تقععععوم لجنععععة المراجعععععة بالمستشععععد  أو المركععععي   .3

Institutional Review Board (IRB)  

للتأكعد معن إتباععه  بمراجعة نموذ  موافقة المتبرع

 بالمستشد  والتصديب عليه.المتبعه للتنظيما  

يقوم الدني المخت  في البنعك بتسعجيل المعلومعا   .4

 لبنك.الرسيسية لألم وعاسلتها في كاعدة بيانا  ا

بيانعا  المتبرععة الحبيعة معن  باسعتعادةيقوم النظعام  .5

 استبانهقوم بتعبسة يكاعدة بيانا  المستشد  آليار، أو 

 خاصة بذلك تدخل من كبل أخصاسي التسجيل.

التعامل م  دم الحبل سيكون من هذه المرحلة  ار بدء .6

السري من خالل الرمي الذي تم إعحاؤه للمتبرعة 

يمكعن للبنعك أن يععيل حداظار علع  الخصوصعية. و

 البيانععا  الشخصعععية للمتبرععععة عععيال ماديعععار ) فعععي

كاعدة بيانا  مدصولة تمامار عن النظام( أو منحقيار 

 بويعها في كاعدة بيانا  مستقلة أو تشديرها.

بالبنعك  اخاصع ايقوم النظام بتعحاء المتبرععة رمعي .7

 .الخصوصيةكنوع من الحداظ عل  

، أجععل الععوالدة م المتبرعععة للمستشععد  مععنعنععد كععدو .8

النظعععام إشعععارة للدريعععب الحبعععي فعععي ررفعععة يعحعععي 

الوالدة بأن هذه الحالة كعد وافقع  علع  التبعرع بعدم 

 الحبل السري.

يتم تجهيي األدوا  الخاصة بجمع  العدم معن الحبعل  .9

، السري والمشيمة، وتتم عملية الجمع  بععد العوالدة

 .إل  عينة من دم األم باإليافة

لتععععععر  يويععععع  ملصعععععب خعععععا  بعععععه شعععععدرة ا .10

Barcode  عل  الكيس، وتدخل بياناته إل  كاعدة

 بيانا  البنك من أجل المتابعة.

يويعع  الكععيس فععي حاويععا  خاصععة ويرسععل إلعع   .11

 وحدة االستخال  اخلي في البنك.

تدح  عينة من دم الحبعل السعري ودم األم للتأكعد  .12

مععن خلوهععا مععن مجموعععة مععن األمععرا  المحععددة 

 كاإليدي.

ام معلوما  المختبعر للتأكعد يكون هناك اتصال بنظ .13

معععن تعععوفر األكيعععاس وحاويعععا  التخعععيين والمعععواد 

. وتحلعع  االسععتخال الكيمياسيععة الاليمععة لعمليععة 

 .االستخال هذه المواد وترسل إل  وحدة 

يعععتم فصعععل وععععيل الخاليعععا الجذريعععة، والباليمعععا  .14

وكريععا  الععدم الحمععراء فععي أكيععاس خاصععة. ويععتم 

 دة البيانا .تخيين معلوما  االستخال  في كاع
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 الجذرية     يتم بعد ذلك تحديد خصاس  الخاليا .15

 (HLA Typing)  وتخعين هعذه المعلومعا  فعي كاععدة

 البيانا .

يعععتم تخعععيين الخاليعععا الجذريعععة المستخلصعععة فعععي  .16

حاويعععا  النتعععروجين للتخعععيين حويعععل األجعععل، و 

تسععجل معلومععا  التخععيين كععركم الحاويععة والوكعع  

 ة البيانا .والتاريل واسم الدني في كاعد

تكعون هعذه الخاليععا الجذريعة جععاهية لتمريرهعا إلعع   .17

 .إليهامن يحتا  

حاجععة إلعع  ار مععا بما يقععرر الحبيعع  أن مرييععدعنعع .18

يراعععة خاليععا جذريععة، وأنععه صععالب لهععذه العمليععة، 

نقععل خاليععا  فتنععه يقععوم بأخععذ موافقععة المععري  علعع 

، ويوكعع  نمععوذ  الموافقععة جذريععة إليععه مععن البنععك

 الخا  بذلك.

  م لجنعععة المراجععععة بالمستشعععد  أو المركعععيتقعععو .19

للتأكعد معن إتباععه  بمراجعة نموذ  موافقة المتبرع

 ة بالمستشد  والتصديب عليه.تبعللتنظيما  الم

تععععدخل بيانععععا  المسععععتديد الشخصععععية إلعععع  كاعععععدة  .20

البيانا  الحبية من  باستعادةالبيانا ، ويقوم النظام 

 تبانهاسعنظام معلوما  المستشعد ، أو يقعوم بتعبسعة 

 تدخل من كبل أخصاسي التسجيل.وخاصة بذلك 

يععتم بعععد ذلععك تحديععد خصععاس  الخاليععا الجذريععة  .21

(HLA Typing)  للمسعععععتديد وتخعععععين هعععععذه

 المعلوما  في كاعدة البيانا .

في كاععدة  (Cross Matching)يتم عمل بح،  .22

بيانا  المتبرعين للبح، ععن التحعابب ) النسعبي(، 

يخحعر البنعك  (Hit)حالة وجود حالعة تحعابب  وفي

  بموعععد عمليععة اليراعععة ليععتم إرسععال العينععة، وتععتم 

 اليرع.   عملية

 وتسجل هذه المعلوما  في كاعدة البيانا . .23

يتم تبذية القاعدة بالبيانا  الخاصة بعملية العيرع،  .24

ومدر نجاحها، والمتابعا  الالحقة لالسعتدادة منهعا 

 مستقبالر.
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 يابية العمليا  في بنك الخاليا الجذرية وعالقتها بقواعد البيانا  المختل ة.نسا(: 2شكل)                 

 

العوامتتل الحرجتتة فتتي البنتتاء المعلومتتاتي الجيتتد لبنتتوك 

 الخاليا الجذرية:

لومعاتي ار فعي تكعوين البنعاء المعتعؤهناك عناصر رسيسة 

  الهيسعععععا  الدوليعععععة،  لبنعععععوك الخاليعععععا الجذريعععععة وهعععععي

هيسعا  المواصعدا  القياسعية ف المستخدمون، والموردون.

العالميععععة تيعععع  اليععععوابح والمواصععععدا  إلنشععععاء هععععذه 

 بعااللتيام، ويعد التعاون الوايعب معهعا أمعرار حتميعار البنوك

ععال معع  ، ولبنععاء المعلومععاتيفععي ا ابمعاييرهعع االتصععال الدعل

مععن هععذه البنععوك مععن أحبععاء  ين المسععتديدأو  ين المسععتخد

لبععععا  البنععععك مععععن وبععععاحاين للمسععععاعدة فععععي تحليععععل متح

 المكونا  المادية 

 

المععععوردون الرسيسععععيون للتقنيععععا   كععععذلكوالبرمجيععععة، و

 الحيوية والمعلوماتية لهذه البنوك.

النجععععال فععععي تحبيععععب المعلوماتيععععة للخاليععععا يتحلعععع       

الجذرية من فريعب إنشعاء وإدارة البنعك مراععاة ععدد معن 

نسععتحي   و العوامععل الحرجععة والمععؤارة فععي هععذا النجععال

 ارتباحعار صنيدها إلع  جوانع  تشعريعية وأمنيعة، وتعرتبح ت
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اتي لقواععد المعلومعا  العذي تحعدانا وايقار بالبنعاء المعلومع

( هعذه العالكعة. 3)يويب الشكلعنه في الدقرة السابقة، و

 هذه العوامل الحرجة مايلي  أهمو

لععل معن أهعم معا يميعي  ضوابط االخالقيتا  الحيويتة:    

في تعامله م  المكونا  العالمي  المجتم  الحبي والبحاي

 باألخالكيعععا وجيعععة اخدميعععة هعععو االلتعععيام الصعععارم لالبيو

كرامعة هام ليس فقح للحدعاظ علع   وهذا عنصر ،الحيوية

ولكععن يلععع  دور جععذ  لمععن  ،وسععالمته فحسعع  اإلنسععان

يرر  في التبرع بشيء من مكوناته الحيويعة كالع الدم أو 

نخاع العظم ليستديد أو  ،دم الحبل السريأو ،  DNAال  

 أو لبععر  إجععراء األبحععا،. ،إليهععابحاجععة  منهععا مععن هععم

البنععاء المعلومععاتي أو البرمجععي لهععذه يجعع  أن يتوافععب و

الحيويععة  األخالكيععا معع  يععوابح التحبيقععا  الحاسععوبية 

المحليععة الصععادرة مععن  األخالكيععا العالميععة أو يععوابح 

ك الملععععالحيويععععة بمدينععععة  لألخالكيععععا اللجنععععة الوحنيععععة 

 .أكار صرامة أيهما ،عبدالعييي للعلوم والتقنية

تحعدانا ععن  التكامل بين أن مة المعلوما  المختل ة:    

كواععععد البيانعععا  كأحعععد مكونعععا  المعلوماتيعععة فعععي بنعععوك 

الخاليعععا الجذريعععة، وعرفنعععا أن هنعععاك ععععدد معععن كواععععد 

 التي هي بحاجة إلع  التكامعل البيانا  المحلية والخارجية

. ت  يمكن االسعتدادة معن كواععد البيانعا  هعذهحبينها  فيما

مععن  بععد عمليععا  هندسععة الععنظم وال إحععدر والتكامععل هععو

معن أجعل تصعميم النظعام تحليعل و عند االعتبارفي ها أخذ

يععدة بأكععل التكععالي . جالحصععول علعع  نتععاسس ذا  كدععاءة 

عنععوان سععكن المتبععرع مععرة يععدخل  ،فعلعع  سععبيل الماععال

متبعععرع، وبعععذا يمكعععن واحعععدة فقعععح فعععي كاععععدة بيانعععا  ال

لعو كعان عنعوان ه وتعديله من مكعان واحعد، والوصول إلي

، فعتن كاععدة بيانعا مكعان فعي سكن المتبرع في أكار من 

 أنهعاعملية تعديل هذه البيانعا  تتحلع  جهعدار كبيعرار، كمعا 

كمعا أن الحصعول علع  التعاريل  كد تنحوي علع  أخحعاء.

معن  الحبي للمتبرع من سجل المستشد  الحبعي هعو نعوع

 التكامل بين كاعدة البيانا  المحلية والخارجية.

وتعد هذه العملية من أهم وأصع  العمليا  في البناء     

الجهععود المعلومععاتي لقواعععد البنععك والتععي تتحلعع  تيععافر 

 في التحليل والتصميم ومشاركة جمي  أصحا  المصلحة

كععععععتدارة البنععععععك، وإدارا  المستشععععععديا ، والقععععععابال ،  

وأخصعععععاسي التقنيعععععة الحيويعععععة، البعععععاحاين، ، وواألحبعععععاء

فععععععععي البنععععععععك والمستشععععععععديا ، إدارا  المعلومععععععععا  و

 والموردين، ولجان األخالكيا  الحيوية، والمستديدين. 

تعتمد البنعوك الحيويعة علع   ضوابط أمن المعلوما :    

تقنية المعلوما  في جمي  عناصعرها ومراحلهعا، ويعتبعر 

ل البنعك فعي أداء أمن المعلوما  عنصر مدصلي في نجعا

مهامعععه أو فشعععله نظعععرار لمعععا تحتويعععه هعععذه البنعععوك معععن 

معلومععععععا  شخصععععععية وصععععععحية ومعلومععععععا  تتعلععععععب 
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بالخصاس  الحيوية لألفعراد، وكعد يعؤدي الوصعول إليهعا 

مععن كبععل ريععر المصععرل لهععم بأيععرار ماديععة ومعنويععة 

 للمتبرع في البنوك العامة، ولليبون في البنوك الخاصعة.

درجعا   أعلع ا الجذرية إل  يعمان وتسع  بنوك الخالي

السععرية لمعلومععا  كععل مععن المتبععرع بالخاليععا الجذريععة 

 والمستديد  منها.

ويعتبعععر أمعععن المعلومعععا  فعععي أي منظمعععة مسعععؤولية     

الجميععع ، ولكعععن يقععع  العععع ء األكبعععر علععع  معععدراء هعععذه 

المنظمععا  حيعع، تقعع  علععيهم مسععؤولية التخحععيح إليجععاد 

ن المعلوما ، وتوفيرها، والتأكعد معن االلتعيام سياسة ألم

فعي بنعوك الخاليعا وعند الحدي، عن أمن المعلوما   بها.

  توفير مايلي  إل الجذرية فتننا نسع  

أن األشعععععخا  معععععن وذلعععععك بالتأكعععععد  المو وقيتتتتتة: -

لهعم يستحيعون الوصعول إلع  المعلومعا  التعي يحعب 

الهععد  بتحبيععب  اإلحععالع عليهععا فقععح. ونحقععب هععذا

يير تتعلععب  بتصععني  البيانععا  حسعع  صععالحية معععا

، وتصعني  المسعتخدمين حسع  صعالحياتهم اإلحالع

، والتععععأمين البرمجععععي والمععععادي لوحععععدا  تخععععيين 

المعلومععععا ، وتحبيععععب سياسععععة أمععععن المعلومععععا ، 

وتعععدري  وتوعيعععة الععععاملين بالبنعععك علععع  اخعععتال  

 مستوياتهم بأمن المعلوما .

لوما  بنك الخاليا نظام معكداءة  ونقصد به التكامل: -

لعععع  جميعععع  المعلومععععا  ع الجذريععععة فععععي احتواسععععه

ال يوجعد بهعا معلومعا  ريعر دكيقعة أو اليرورية، وأ

ريعر صعحيحة، وتعأمين هععذه المعلومعا  معن التععدمير 

المتعمععد وريععر المتعمععد، أو التعععديل فيهععا بقصععد أو 

بععدون كصععد والععذي كععد يحععد، فععي أي مرحلععة مععن 

واء فعي اإلدخعال أو مراحل التعامل م  المعلوما  س

 المعالجة أو أاناء نقل البيانا  أو تخيينها.

) المصرل  بحي، يكون المستخدم توفير المعلوما : -

له( كادر عل  الوصول إل  المعلوما  حعين الحاجعة 

أو إجعععععراءا  إداريعععععة،  ،لهعععععا دون عواسعععععب فنيعععععة

هنععععا كععععد يكععععون أشععععخا  كالبععععاحاين  مدوالمسععععتخ

لومعا  آخعر مسعمول واألحباء، أو كد يكون نظعام مع

له باالتصال بنظام البنك كما هو الحال عنعد اشعتراك 

البنعععك فعععي شعععبكة محليعععة أو دوليعععة لتبعععادل الخاليعععا 

 الجذرية.

بحيعع، تسععتخدم محتويععا  البنععك مععن  الخصوصتتية: -

لععدر مالععك  حععددة ومعروفععةالمعلومععا  ألرععرا  م

البنععك فععي البنععوك العموميععة،  إدارةالمعلومععة وهععي 

يدين فععي البنعوك الخاصعة، وذلععك المسعتد واألشعخا 

ليمان الخصوصية واألمعان لمعلومعا  المتبعرع أو 

 االسترشعععاد ويمكعععن ،المسعععتديد معععن خعععدما  البنعععك
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والتعععععي تعنععععع  بسعععععن   HIPAAمنظمعععععة  بقواععععععد

 خصوصععيةتشععريعا  وكواعععد أمنيععة للحدععاظ علعع  

التخعيين  أانعاءوتكامل معلوما  المري  الشخصية 

وكععد  (7)مععا  المختلدععة.وتبععادل المعلومععا  بععين المنظ

يكععون مععن المستحسععن وخصوصععار فععي المجتمعععا  

فا   المحافظة والمنبلقة، أن يتم فصل مادي تام لمعرل

أو ركععم الملعع  الحبععي(  عععن  كاالسععماألشععخا  ) 

بيانعا  ومعلومعا  العينععة فعي بنععك الخاليعا الجذريععة، 

بحيعع، يععتم الععربح فقععح فععي حالععة الرربععة فععي معرفععة 

، ال العمليعععة بيعععوابح بحيععع الشعععخ ، وُتقيعععد هعععذه

صالحيا   يستحي  عملها إال أشخا  محددون وذو

 واسعة.

كعدرة النظعام علع  التععر    تحديد هوية المستخدم: -

ركعم تعريع  المسعتخدم  باسعتخدام، عل  المسعتخدمين

 إلع لوصعول لمعن يسعمب لهعم با المشعدرةوكلمة السر 

 بيانا .الكاعدة 

م علع  إابعا  كدرة النظعا  مو وقية هوية المستخدم: -

المسعععتخدم يمتلعععك  الشخصعععية التعععي يعععدعي أنعععه  أن

 يمالها.

بعععععد تحديععععد النظععععام لهويععععة  مو وقيتتتتة الصتتتتالحية: -

المستخدم يمتلك  أنالمستخدم، وإجراءا  التواب من 

الشخصية التي يدعي أنه يمالها، يأتي دور التأكد من 

لعه وأنها منح   ،أن المستخدم يملك هذه الصالحيا 

نك، وأنعه لعم يحصعل عليهعا بحعرب ريعر من إدارة الب

 كانونية أو عن حريب الخداع اإللكتروني.

 مسعععتخدمبحيععع، يحعععدد لكعععل  مستتتتويا  الصتتتالحية: -

السمعععة حسعععع  الحاجعععة معععن حيعععع، الصعععالحيا  الم

الحعععذ  فعععي كاععععدة اإليعععافة واالحعععالع والتععععديل و

البيانعا . وفععي األنظمععة الحدياعة يمكععن أن تمععنب هععذه 

سععتور الحقععل فععي كاعععدة الصععالحيا  وتحععدد علعع  م

االحالع بعماالر لمستخدم معا  ال يسمب البيانا ، بحي،

عل  حقل اسم المتبعرع فعي كاععدة البيانعا ، أو علع  

 مستور القاعدة بشكل كامل.

 ار بحيعع، يكععون النظععام كععادر المحاستتبة:المراقبتتة و  -

عمليععة تمعع  داخععل النظععام والتعععر   ةعلعع  تتبعع  أيعع

ويتم ذلعك  كام بها. عل  من ومت  وكي  وأين ولماذا

عمليععا  أجريعع  علعع   ةبأيعع داسععمٍ بسععجٍل باالحتدععاظ 

. كمعا يديعل االحتدعاظ Log Files البيانعا كاععدة 

بسجل للتبييرا  التي تحد، عل  حقول الملدا  في 

وكعع  المسععتخدم و بحيعع، يشععمل اسععم البيانععا كاعععدة 

 العملية وتاريخها والقيمة السابقة للحقل.

وفر التقنيععععا  الحدياععععة حيعععع، تعععع تشتتتت ير البيانتتتتا : -

مسععتويا  متعععددة مععن التشععدير سععواءر عنععد تصععميم 

ن يعتم التشعدير لحقعول أيمكعن  بحي،  كاعدة البيانا ،
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انا  بشكل كامل بحي، ال يمعينة، أو تشدير كاعدة الب

 ،يمكن كراءة محتوياتهعا إال لمعن لديعه مدتعال التشعدير

أو في مستور التعقيد فعي التشعدير معن تشعدير مبسعح 

   تشدير معقد.إل

ميعة وي احتياحيةبحي، توفر نسل  النسخ االحتياطي: -

وشعععهرية لقاععععدة البيانعععا ، كمعععا يجععع   وأسعععبوعية

االهتمععام بعمعععل تجععار  للتأكعععد مععن أن عمليعععة أخعععذ 

حتع  ال نداجعأ  ،تعتم بشعكل صعحيب االحتياحيعةالنسل 

بععأن  ( حععارئ) فععي حالععة حععدو، إليهععاعنععد الحاجععة 

 جيعد، وألجعل عمعل بشعكللعم تكعن تُ  االحتياحيةلنسل ا

كاعدة البيانا  علع  جهعاي تجريبعي  ذلك يمكن إنيال

 .وذلك بشكل دوري والتأكد من عملها بشكل جيد

 توفير سياسا  كمن المعلوما  وااللت ام بتطبيقها: -

بحيعععععع، يععععععتم ويعععععع  سياسععععععا  لكلمععععععا  السععععععر، 

واالتصعععال  وأمعععن الشعععبكة المحليعععة، والمسعععتخدمين،

ل االحتيعععععععععاحي، بالشعععععععععبكا  الدوليعععععععععة، والنسععععععععع

والخصوصعععية، وتحعععدي، بعععرامس أمعععن المعلومعععا  

جوان  أمن المعلومعا ، وأخعذ الموافقعة من وريرها 

عليها من اإلدارة العليا، ونشرها في الموك  ومراكبة 

 مدر االلتيام بها.

بن تتتتام أمتتتتن الحصتتتتول علتتتتف االعتتتتترا  التتتتدولي  -

حيعع، أن إجععراءا  الحصععول  المعلومتتا  المطبتتق:

تجعععل إدارة  Accrediation  علعع  هععذا االعتععرا

 متحلبعا الالبنك تحمعسن إلع  أنهعا تسعير وفعب أحعد، 

، كمعا تسعهل لهعا االرتبعاح  معن المعلومعا العالمية أل

وكماعال علع  .  مسعتقبالر  االلكتروني بالبنوك المماالة

عن  بتالفعي الذي يُ   CobiT Certification ،ذلك

كمععا  .التععي كععد تحععيح بالتقنيعة فععي المنظمععة المخعاحر 

ينصعععععب بعععععأن يحصعععععل البنعععععك علععععع  شعععععهادة الععععع  

ISO27000 . كما ينصعب  المتعلقة بأمن المعلوما

بأن يتب  البنك القواعد الدولية في التعامل م  بيانعا  

 Title 21 CFR Part العمليا  الحيوية ك نظام 

القعععععوانين االتحاديعععععة  معععععن ، وهعععععوFDAمعععععن  11

أن بشععع التوجيهيعععةاألمريكيعععة التعععي  تتنعععاول المبعععادئ 

فععي  االلكترونيععةوالتوكيعععا   االلكترونيععةالسععجال  

حي، يحدد المعايير التي بموجبها   الواليا  المتحدة،

 االلكترونيعةوالتوكيععا   االلكترونيعةتعتبر السجال  

. الوركية ومعادلة للسجال واالعتمادية  بالاقة جديرة

ويتحل  من العاملين في حقول التقنيعة الحيويعة تنديعذ 

ركابعة ، والمراجععة ، والتعدكيب علع  العنظم، تدابير ال

والتوكيعا  االلكترونية،وتوايب العمليا  الناتجة معن 

متععددة  أشكالالبرمجيا  والنظم الداخلة في معالجة 

 (8)من البيانا .
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سعععهلة التحبيعععب  واليعععوابح تبعععدو هعععذه المحعععددا كعععد و

والمتابععععة، وهعععذا صعععحيب فعععي بنعععوك الخاليعععا الجذريعععة 

 بععععع  هععععذه تحبيععععب هععععاوالتععععي يمكنصععععبيرة الحجععععم، 

اإلجععراءا  ومتابعتهععا، ولكععن فععي البنععوك اليععخمة ذا  

 ،، وذا  االتصعععال االلكترونعععي عبعععر الشعععبكا عدعععروال

هنعععاك دور أكبعععر للقعععوانين هعععذه العمليعععة ويكعععون  فتتعقعععد

فعععي اخلععي  النظععام إلععع  باإليععافةوالتشععريعا  المحليععة 

 . ايبحه

البنععك وأنظمععة  كمبنعع  ضتتوابط أمتتن المكونتتا  الماديتتة:

 المعلوما  فيه، وحاويا  التخيين بحي، يراع  التالي 

تصني  مكونعا  المبنع  حسع  أهميتهعا، وإعحعاء  -

 صالحيا  الدخول للموك  حس  الوظيدة.

ععععن  ار للعععياليل وبعيعععد ار ن يكعععون المبنععع  مقاومعععأ -

 مجاري السيول.

وجععود مولععدا  حاكععة احتياحيععة وبحاريععا  مانعععة  -

 .عن األجهية باسيالتيار الكهر النقحاع

 .احتياحا  مناسبة لمقاومة الحريبتوفر  -

موكعععع  األجهععععية الرسيسععععية وحاويععععا  أن يكععععون  -

 عن مخاحر الدييانا . ار التخيين بعيد

تيويععععد الموكعععع  بحساسععععا  الكترونيععععة لمراكبععععة  -

 .الظرو  الجوية من حرارة ورحوبة ويبح

المبنعع ،  إلعع ويعع  سياسععة ليععوابح دخععول األشععخا   -

لمنععع   والبرمجيعععا  منعععه واألجهعععية  وخعععرو  المععععدا

   المعلوما  أو المكونا .تسر

تكعععوين ب المتعلقعععة  المحليتتتة والدوليتتتة: التشتتتريعا      

لهعععا، فعععي جميععع  مراح المحليعععة الجذريعععةبنعععوك الخاليعععا 

ومعلوماتهعا الحيويعة المكونعا   والقوانين الخاصة بتبعادل

 وكعد ُسعنل  بعع  القعوانين .الدول األخعررالبنوك أو م  

التي تيمن حسعن االجعراءا  فعي المعامعل التعي تتعامعل 

 CLIA  (Clinicalمعع  االنسععجة البشععرية كقععانون 

Laboratory Improvement Amendment) 

العذي يرسعي معععايير الجعوده لجميعع  الدحعو  المختبريععه 

)باسعتاناء األبحععا،( ليععمان الدكععه والمواوكيععه والتوكيعع  

ن المكعان العذي لنتاسس اختبارا  المري  بب  النظر ع

 (10)اجرر فيه االختبار.

ومن أشهر االعترافا  التي تحر  بنوك الخاليعا        

الجذريعععة علععع  الحصعععول عليهعععا هعععي شعععهادة المنظمعععة 

 American Association ofاألمريكية لبنوك الدم 

Blood Banks (AABB)  والتي تعتبعر بماابعة وايقعة

فعي  بوينصعهامة ليعمان جعودة أداء األعمعال فعي البنك.

أن يسععمب البنععك بععأن تقععوم جهععا  متابعععة هععذا المجععال بعع

الحدياعة فيمعا يتعلعب  اإلجراءا  تباعاومراكبة بالتأكد من 

، والممارسعععا  cGTPالتعامعععل مععع  األنسعععجة الحيويعععةب
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 الجيعدة مواصعدا ال، وcGLPالمهنية الجيدة فعي المعمعل

 .cGMPألجهيةالتصني  

 current   تبحي متحلبا  الع: cGTPالتوافق مع  -

Good Tissues Practice (cGTP)   جميعع

 بمعا فعي ذلعك، جوان  التعامل الجيد م  األنسجة الحيويعة

، وفحععععع  واختبعععععار المتبعععععرع، األنسعععععجةاسعععععتخال  

ويعععوابح أهليعععة المتبعععرع، ويعععوابح عمليعععة المعالجعععة 

ومتحلباتهعا مععن المعععدا  والكواشع ، ومرافععب المعامععل، 

كيم وتمييعععي العينعععا ، ، ووسعععاسل التعععرالبيسيعععةواليعععوابح 

وبعععد الشععحن والتوييعع ،  وأانععاءوظععرو  التخععيين كبععل 

ععععن  اإلبعععال ، ويعععوابح واإلععععالنويعععوابح الدعايعععة 

معن يرسعل  إلع المخاحر، وكذلك تعق  العينة من المانب 

 المنتس أو المستديد. إليه

الجيععدة  السععر يريععه الممارسععة: cGCPالتوافتتق متتع  -

current Good Clinical Practice (cGCP)  

 تباعهعااالتعي ينببعي  هي مجموعة من المبادئ التوجيهيعة

حقعععوب  أنللتأكعععد معععن  إجعععراء التجعععار  السعععريريةعنعععد 

 مععن المتولععدةالبيانععا   نل وأ محميععة وسععالمة المشععاركين

 أخالكية و معايير جودةالتجار  صحيحة. وهي يوابح 

وتسجيل ورف  تقارير عن  وإجراء دولية لتصميم علمية 

ر  التي تنحوي عل  عنصر بشري. ويعع  هعذه التجا

ذا   تجعار  سعريرية جل إجراءأمن  التوجيهيةالمبادئ 

 ،، واليابعان األوروبعيمعايير كياسيه موحعدة فعي االتحعاد 

-ICH والواليععا  المتحععدة األمريكيععة وأحلعععب عليهععا 

GCP   العذي عقعد  المواءمعةفعي المعؤتمر العدولي بشعأن

 (6).1996عام 

وهعععي ممارسعععا  التصعععني   : cGMPالتوافتتتق متتتع  -

 current Good Manufacturing الجيععدة

Practice (cGMP)    األدويععةالتععي تتبعهععا شععركا 

المنتجعععا  التعععي يعععتم  أنوالتكنولوجيعععا الحيويعععة ليعععمان 

تلبعععي متحلبعععا  محعععددة معععن الكدعععاءة والجعععودة  إنتاجهعععا

ويلع  التوايب الجيد لكل خحوا  التصني  دورار  .والنقاء

 في اإليداء بهذه المتحلبا  عند إجعراء التقيعيم معن رسيسيار 

 كبل الهيسا  المتخصصة.

وكد أناح المشرع السعودي هذه المهام محليار بهيسة البذاء 

والدواء السعودية كما تن  عليها معواد النظعام األساسعي 

  فععععععععععععي /12534للهيسععععععععععععة الصععععععععععععادر بععععععععععععركم 

 (9)ه .21/3/1427

 



 488                                                                                                              د.حارب بن عبدهللا الشدي

 

 

 

 

 قواعد البيانا  والعوامل الحرجة في البناء المعلوماتي لبنك الخاليا الجذرية. العالقة بين(: 3شكل)      

 

 ربط البنوك الكترونياً:

إلعع  تبععادل المعلومععا  بععين بنععوك الخاليععا  لحاجععةتظهععر ا

الجذرية دوليار أو محليار كنتيجة لمحاولة البح، عن خاليا 

جذرية من المتبرع تتحابب بشكل جيد) وليس باليرورة 

 أعلع جعل الوصعول إلع  درجعة أ(  مع  المسعتديد معن تامار 

، مععن النجععال فععي العععال  عععن حريععب يرع هععذه الخاليععا

الواعععدة فععي مجععال يراعععة  لألبحععا،وحبقععار  حيعع، ابعع 

الخاليععا الجذريععة، إمكانيععة نجععال عمليععة يراعععة الخاليععا 

الجذريععة واسععتدادة المععري  منهععا حتعع  فععي حالععة عععدم 

المستديد مما يدتب نافذة األمل التحابب التام بين المتبرع و

لألشعععععخا  أو األععععععراب البشعععععرية ذا  الخصععععععاس  

وكععد أخععذ منحنعع  تبععادل الخاليععا الجذريععة بععين  .(4)النععادرة

البنوك المحلية والعالمية اتجاها تصاعديار، حيع، بلعف فعي 

 3079م ععععدد الوحعععدا  المتبادلعععة دوليعععار  2005ععععام 

( 4الشعكل) ، انظعر(1)وحعدة 4842وحدة، وبلبع  محليعار 

 لمييد من التدصيل لألعوام األخرر.
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المصدر التقرير السنوي لعام  (: عدد المتبرعين بالخاليا الجذرية لمست يدين من غير اكقارب دولياً ومحلياً.4شكل)

http://www.worldmarrow.orgمن  6200

  

لمنظمععة العالميععة للمتبععرعين وحسعع  التقريععر السععنوي ل 

التععي تعنعع  ببنععوك الخاليععا الجذريععة وبنععوك دم  ) بالنخععاع

بنكعار للخاليعا الجذريعة  90الحبل السري ولديها أكار معن 

، (وحعدة 300.000دولعة مسعجلة تخعين كرابعة  24من 

% ممعععا تعععم يراعتعععه علععع  المسعععتور الععععالمي 39كعععان 

جذريعة  امن دول أخرر نظرار لعدم وجود خاليع ار مستورد

بينمعا تشعير تقعديرا  شعركة  (1) محابقة للمستديد في بلعده

بأن هناك أكاعر  -كسم الرعاية الصحية – إلكتريكجنرال 

بنك لجم  دم الحبل السري تعمل في أكار معن  200من 

والجعدول . (2)دولة تقوم بجم  آال  الوحدا  سنويار  44

( يويععب تبععادل وحععدا  الخاليععا الجذريععة بععين كععارا  1)

 عالم.ال

 

 

 

 

http://www.worldmarrow.org/
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http://www.worldmarrow.org. المصععععععدر تبتتتتتتادل الخاليتتتتتتا الجذريتتتتتتة بتتتتتتين قتتتتتتارا  العتتتتتتالم (1جتتتتتتدول)

  

 تصدير استيراد داخل القارة 

 1 14 3 افريقيا

 42 26 1528 آسيا

 26 65 143 أستراليا

 955 505 3114 أوروبا

 506 885 1555 اميركا الشمالية

 1 36 47 اميركا الجنوبية

 

وكععد أتععال التقععدم التقنععي الحععدي، فععي مجععال االتصععاال  

  العععربح دل المعلومعععا  سعععهولة كبيعععرة فعععي عمليعععاوتبعععا

تعوفر فععي البنعك البنععاء اللكترونعي بعين هععذه البنعوك متعع  ا

كمعا أن  .المعلوماتي الجيد والمتوافب م  المعايير الدوليعة

لمكونععا   مععن الخحععوا  الهامععة لتدعيععل التبععادل الععدولي

الحصول عل   اعترا  المنظما   اليا الجذريةبنوك الخ

العالمية المتخصصة في تخعيين الخاليعا الجذريعة بجعودة 

إذ  ،سعابقار  االذي تحعدانا عنهع المتبعة في البنك اإلجراءا 

تباع المقاييس والمعايير الدولية في التعامل ييمن ذلك  ا

م  الخاليا الجذرية في جمي  المراحل في المعمعل ونظعم 

مما يسهل عملية تبادل المعلومعا  والعينعا   ،ا المعلوم

 بين البنك المحلي والبنوك المحلية األخرر أو العالمية.

 السعودية لألنسجة الحيوية)نموذج مقترح(: الشبكة 

تحتا  المملكة العربية السعودية وبشعكل عاجعل إلع       

تبني إنشاء شبكة وحنية لألنسجة الحيوية بشكل ععام بمعا 

، وعينععا  األورام السععرحانية، وعينععا   DNAفيهععا العع  

، والخاليععا الجذريععة وريرهععا، بععاألمرا الععدم المرتبحععة 

تأسعيس  االعتبعارومال هذا المشروع يجع  أن يأخعذ فعي 

هيسة تشعريعية وتنظيميعة تتكعون معن خبعراء مدينعة الملعك 

عبععدالعييي للعلععوم والتقنيععة، اللجنععة الوحنيععة لألخالكيععا  

 والعدواء السععودية، ويارة الصعحة الحيوية، هيسعة البعذاء

، هيسععة التخصصععا  والمستشععديا  العسععكرية والخاصععة

الصعععععحية، هيسعععععة الخبعععععراء بمجلعععععس العععععويراء، هيسعععععة 

 االتصاال  وتقنية المعلوما  وويارة المالية ويكون من

 مهامها 

سنل القوانين الخاصة بالتعامل المحلي والدولي م   -

 هذه األنسجة.

الصعععحية ) المستشعععديا  تحديعععد أدوار المنظمعععا   -

الخاصعة والعامعة والهيسعا  ذا  العالكعة( ودورهععا 

 في هذه الشبكة.
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وي  السياسا  الخاصة بتخيين العينا  والحداظ  -

 عليها.

ويعععععع  السياسععععععا  المتعلقععععععة بالحدععععععاظ علعععععع   -

الخصوصية وأمن المعلوما  المتعلقة بعالمتبرعين 

 والمستديدين.

في االحتدعاظ وي  السياسا  الخاصة بحقوب المتبرعين  -

 بعيناتهم.

وي  السياسا  الخاصة بتبادل المعلوما  والعينا  بين  -

البنععععوك المحليععععة المشععععتركة فععععي الشععععبكة، والسياسععععا  

 الخاصة بالتعاون الدولي.

 وي  السياسا  الخاصة بتجراء األبحا، عل  العينا . -

( نموذ  مقتعرل لعربح بنعوك الخاليعا 5)الشكل ويويب  

للبنععوك الحيويععة، تعتبععر كبوابععة الجذريععة بشععبكة وحنيععة 

تبعععاع األنظمعععة لتعامعععل مععع  البنعععوك الدوليعععة ليعععمان ال

 والتشريعا  السعودية بهذا الخصو .

 

 

 

 

 

 

 

 

 (:نموذج مقترح للشبكة الوطنية للبنوك الحيوية.5شكل)                                   
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 الخالصة:

مععايير القبعول البناء المعلوماتي معيارار هامار من  أيح 

العالمي للتعاون بين بنوك األنسجة الحيوية عل  مسعتور 

العالم، لذا كان ليامار علينا في المملكعة العربيعة السععودية 

الحيويعة أن نؤسعس بناءنعا الم البنعوك ونحن نعدخل إلع  عع

المعلوماتي عل  أحد، ما توصل  إليه التقنيعة مسعتديدين 

التشععععريعي  تجعععار  اخخعععرين، وملتعععيمين بالبنعععاء معععن

أنظمتنعععععا  االعتبعععععارالعععععدولي، آخعععععذين فعععععي  والقعععععانوني

 وتشريعاتنا المحلية.

د. مصعععحد  أ.لكعععل معععن  الجييععل بالشعععكر أتقعععدم تنويتته:

سعتاذه/ ، واألللقراءة الناكدةمن الحرس الوحني  ابوالدتول

منعععع  آل صععععقيه لععععدورها فععععي التصععععويبا  اللبويععععة ، 

 الرسوم.  عبدهللا الهتالن لمساعدته في بع  /واألستاذ
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