
עזר מציון  מערך תמיכה רפואית

זה פשוט
וזה מציל חיים!

המאגר הלאומי
לתורמי 
מח עצם

מדריך לתורם מח עצם
)Confirmatory Typing( שלב אשרור התאמה



|2



3|

תוכן העניינים

מדוע נדרשת לבדיקות דם נוספות  .....................................................................

מהי התאמה  ........................................................................................................................

לוח הזמנים לתוצאות בדיקת אשרור ההתאמה .....................................

שלב ההכנה לתרומה.......................................................................................

שלב התרומה  ......................................................................................................................................

מעקב ............................................................................................

חסיון וסודיות.........................................................................................................................................

מילון מושגים .......................................................................................................

4

7

8

9

11

13

13

14

בס"ד



|4

מדוע נדרשת לבדיקות דם נוספות?

נמצאה התאמה בינך ובין חולה הזקוק להשתלה

אנו מודים לך על הצטרפותך למאגר תורמי מח-העצם של עזר מציון.  כאשר הצטרפת 
כתורם פוטנציאלי, לקחנו ממך דגימת דם/רוק.  אותה הדגימה נבדקה וסווג הרקמות 
שלך נשמר במאגר הממוחשב.  כעת, רופא שסקר את נתוני המאגר בחר בך כתורם 

פוטנציאלי לחולה מסוים.  

להתקדם  אם  ההחלטה  בקבלת  לך  לסייע  מנת  על  המידע  את  איתך  חולקים  אנו 
בתהליך.  אם תחליט להתקדם, יהיה צורך בבדיקות נוספות על מנת לבדוק אם אתה 
אשרור  בדיקות  מכונות  אלה  נוספות  בדיקות  זה.   לחולה  ביותר  המתאים  התורם 

התאמה.

בדיקת אשרור התאמה 

בדיקת אשרור התאמה הינה מתן דגימות דם בכדי לוודא כי  ההתאמה בינך ובין החולה 
בו  הרפואי  למרכז  נשלחות  שלך  הדם  דגימות  עבורו.  ביותר  הטובה  ההתאמה  היא 
מטופל החולה וסיווג הרקמות שלך ייבדק בשנית בכדי לאשרר את התאמתך לחולה.  
בנוסף, כדי לוודא את כשירותך הרפואית לתרומה, דגימות דם שלך ישלחו למעבדה 

רפואית לצורך בדיקת מחלות מדבקות.

גלעד הציל את יעקבגלעד הציל את יעקבדוד הציל את מישלצבי הציל את נמרוד
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שלבים בבדיקת אשרור התאמה
1. צוות המאגר יתקשר אליך ויספק לך פרטים נוספים.

2. תינתן לך הזדמנות להביע עניין בהתקדמות בתהליך כתורם פוטנציאלי.

3. יהיה עליך להשיב לשאלות בנוגע להיסטוריה הרפואית שלך.

4. מתן הסכמה להתקדם בבדיקות נוספות.

5. מתן דגימות דם.

על אודות תאי אב

תאי אב מיוצרים במח העצם שלך. הם יכולים להתפתח לתאי דם אדומים, תאי דם 
לחולים  לסייע  יכולה  השתלה  לצורך  בריא  מאדם  אב  תאי  תרומת  וטסיות.  לבנים 

הסובלים ממחלות קשות לחיות חיים ארוכים ובריאים יותר.

שלושת מקורות התאים המשמשים להשתלה הם:

)BM - Bone Marrow( מח עצם 

)PBSC - Peripheral Blood Stem cells( תאי אב מהדם ההיקפי 

)CB - Cord Blood( דם שנאסף מחבל הטבור של תינוק לאחר לידתו 

הרופא המשתיל בוחר את מקור תאי האב המתאים ביותר עבור החולה.

למרות שרבים מוזמנים לבדיקת אשרור התאמה, רק חלקם ממשיכים לתרומת מח 
עצם או תאי אב מהדם ההיקפי!

גורמים שונים התלויים במצבו הרפואי של החולה משפיעים על בחירת התורם. לכן רק 
כ-25 אחוזים מהתורמים המוזמנים לבדיקת אשרור התאמה ממשיכים לשלב התרומה. 

כתורם פוטנציאלי חשוב שתהיה מוכן לבדיקות דם נוספות שיערכו לקראת התרומה 
יבקש  ותיבחר. אם הנך מסכים לתרום, הרופא של החולה  ושתסכים לתרום במידה 
אופן מסוים של תרומת תאי אב  – באמצעות תרומת מח עצם )BM( או באמצעות 
תאים מהדם ההיקפי )PBSC( בהתאם לשקול הדעת הרפואי. יחד עם זאת שמורה לך 

הזכות לבצע את התרומה באופן המועדף עליך.



|6

 

זו ההחלטה שלך

אשרור  בבדיקת  להשתתף  ההחלטה 
לדעת  חשוב  שלך.  היא  ההתאמה 
והנך  התנדבותית   היא  שהתרומה 
עם  יחד  עת.  בכל  לפרוש  רשאי 
השלכות  לכך  להיות  עשויות  זאת 
לכן,  החולה.  מצב  על  משמעותיות 
אם אינך רוצה או יכול להשתתף מכל 
הצוות  את  עדכן  אנא  שהיא,  סיבה 

במאגר מיד אם קבלת ההחלטה.

כל  בעלות  כרוכה  אינה  התרומה 
תמורה  כל  ללא  והינה  מצדך,  שהיא 
מבוטח  הנך  נסיעה.  הוצאות  למעט 

ע"י עזר מציון בכל שלבי התרומה.

לזמן העובר מרגע אבחון המחלה אצל 
השפעה  ההשתלה  לרגע  ועד  החולה 
רבה על סיכויי החלמתו . לכן, חשוב 
שתעדכן את משרד המאגר מייד עם 

קבלת ההחלטה.
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מהי התאמה?

לויקוציטים  אנטיגנים   
אנושיים )HLA( הם חלבונים 
הגוף.   תאי  ברוב  המצויים 
מסייעים  הללו  האנטיגנים 
הרקמות.   סווג  בזיהוי 
עושה  החיסונית  המערכת 
 HLA באנטיגני  שימוש 
התאים  את  לזהות  מנת  על 
שמקומם בגופכם ואת התאים 

שמקומם אינו בגופכם.

  במערכת סיווג הרקמות שלך יש שתי קבוצות של אנטיגנים. קבוצה אחת ירשת 
מאמך, ואת הקבוצה השנייה ירשת מאביך.

 חלבוני ה- HLA חשובים לקביעת ההתאמה בין תורמים וחולים להשתלת תאי אב. 
לצורך התאמת סיווג רקמות לקראת ההשתלה נבדקת ההתאמה בין  10 אנטיגנים 

)DQ-ו A, B, C, DR של התורם והחולה )בד"כ

 כאשר מרכז ההשתלות אליו נשלחות דגימות הדם בוחן את רמת ההתאמה, הוא 
בודק את מידת הדמיון בין סווג רקמות החולה והתורם.  לרוב נדרשת התאמה של 

לפחות 8 מתוך 10 אנטיגנים לצורך אישור התורם להשתלה.  

 עזר מציון מחוייבת לתמיכה במחקר לשיפור תוצאות של השתלות, הן עבור חולים 
זה כחלק מהליך התרומה.  ייתכן שתתבקש להשתתף במחקר  תורמים.  עבור  והן 

ההשתתפות במחקר נתונה להחלטתך.

A*32XX

B*35XX

C*12XX

DRB1*1401

A*3201
B*3503
C*12XX

DRB1*1401

A*3201
B*3503
C*12XX

DRB1*1401

A*68XX

B*51XX
C*15XX

DRB1*1301

A*68XX

B*51XX
C*15XX

DRB1*1301

A*02XX

B*44XX

C*05XX

DRB1*0401

A*02XX

B*44XX

C*05XX

DRB1*0401

A*68XX

B*51XX
C*15XX

DRB1*1301

Patient Single Haplotype Match Fully Matched Sibling No Matching Haplotypes

A*01XX
B*08XX

C*07XX

DRB1*0301

A*01XX
B*08XX

C*07XX

DRB1*0301

A*0101
B*0801
C*07XX

DRB1*1301

A*0101
B*0801
C*07XX

DRB1*1301
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לוח הזמנים לתוצאות בדיקת אשרור ההתאמה

יתכן שיעברו בין 3 שבועות ל-3 חודשים עד שהרופא של החולה ישלח לך את התוצאות 
ויגיע להחלטה. מצבו של החולה משפיע אף הוא על משך הזמן של התהליך.

מה קורה לאחר בדיקת אשרור ההתאמה?

צוות המאגר יתקשר אליך כדי לעדכן אותך בתוצאות בדיקת אשרור ההתאמה.

אם לא נבחרת כדי להתקדם בתהליך, ייתכן שיתקשרו אליך בעתיד עבור חולה אחר.  
בדיקת  תוצאות  מחויב.   להיות  ותמשיך  במאגר  להופיע  שתמשיך  מבקשים  אנחנו 
הסיכויים  את  להגביר  עשוי  והדבר  שלך  הרקמות  לסיווג  יתווספו  ההתאמה  אשרור 

שתיבחר בעתיד.

אם אתה התורם הנבחר 

יהיה  שהחולה  עד  לחכות  או  מיד  לתרום  שתתבקש  ייתכן  הנבחר,  התורם  אתה  אם 
מוכן.  כל מקרה הוא שונה ותזמון התרומה יהיה מבוסס על מה שהכי טוב עבורך ועבור 

החולה.  לאחר הגדרת המועד, תמשיך לשלב ההכנה.

אודות  ללמוד  כדי  המאגר  צוות  עם  תשוחח  אתה  התרומה  לקראת  ההכנה  בשלב 
תעבור  לתרום,  תסכים  אם  התרומה.  שבמתן  הלוואי  ותופעות  הסיכונים  התהליך, 

בדיקות דם ובדיקה גופנית ע"י רופא. 
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שלב ההכנה לתרומה

מנת  על  שלבים  ממספר  מורכב  ההכנה  תהליך 
לבחון אם הנך מסכים, בריא ומוכן לתרום מח עצם 

או תאי אב מהדם ההיקפי.

תהליך ההכנה כולל:

 מפגש מידע

 חתימה על טופס הסכמה לתרומה

 בדיקה גופנית

 דגימות דם לבדיקות נוספות

השתתפות במפגש מידע

אב,  תאי  לאיסוף  השיטות  שתי  על  ותלמד  האיסוף  מרכז  צוות  עם  לפגישה  תוזמן 
הסיכונים ותופעות הלוואי של התרומה. מפגש זה יארך כשעה.  אתה רשאי להביא 

עימך בן משפחה או חבר.  

חתימה על טופס הסכמה

ואת  התרומה  בתהליך  יתרחש  מה  מבין  שהנך  תוכיח  ההסכמה  טופס  על  החתימה 
תופעות הלוואי האפשריות בתהליך התרומה, ומביע את הסכמתך לתהליך.
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בדיקה גופנית

אם אתה מסכים לתרום, תעבור בדיקה גופנית על מנת  לוודא כי התרומה לא תהווה 
סיכון עבורך או עבור החולה.

מתן דגימות דם לבדיקת נוכחות מחלות מדבקות

התרומה.  דרך  לחולה  לעבור  שעלולות  מחלות  יש 
שלב  מהווה  זהומיות  מחלות  לנוכחות  הבדיקה 

חשוב בבחינת ההתאמה שלך.

אם המסקנה מתוך תהליך ההכנה היא שהתרומה 
מיוחד,  סיכון  החולה  עבור  או  עבורך  תהווה  לא 

תמשיך לשלב התרומה. 

הדם  בדיקות  תוצאות  את  לקבל  באפשרותך 
שעשית לבדיקת כשירותך.
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שלב התרומה

שני אופנים לתהליך התרומה

 )BM( 1. תרומת מח עצם

תרומת מח עצם היא הליך כירורגי קצר המתבצע 
הרופאים  מורדם,  שאתה  לאחר  חולים.   בבית 
עצם  מח  להוצאת  חלולה  במחט  משתמשים 
מנת  לתרום  עליך  התרומה  לפני  האגן.  מעצמות 
עד  הדם  בבנק  עבורך  תישמר  אשר  עצמית  דם 
לאחר סיום התהליך, אז יקבע הרופא את הצורך 

בקבלתה ומועד העירוי. 

תופעות לוואי והחלמה

אתה צפוי לחוש מעט רגישות בגב התחתון במשך מספר ימים או יותר.  רוב התורמים 
בתוך  מלאה  גופנית  לשגרה  לחזור  אמור  אתה  ימים.   מספר  בתוך  לעבודה  חוזרים 

מספר שבועות.  מח העצם שלך מוחלף באופן מלא בתוך 4-6 שבועות.

)PBSC( 2. תרומת תאי אב מדם היקפי

תרומת תאי אב מדם היקפי )PBSC( הינה השיטה 
מתבצעת  והיא  התאים  לאיסוף  כיום  השכיחה 

במרכז איסוף הפועל בבית במרכז רפואי.  

לצורך העלאת מספר תאי האב במחזור הדם, תקבל 
 NEUPOGEN הנקרא  חומר  של  יומית  זריקה 
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טבעי  לחלבון  במבנהו  הדומה  זה,  חומר  האיסוף.  מועד  לפני  ימים  ארבעה  במשך 
ופיזורם  במח-העצם  האב  תאי  ייצור  קצב  את  מאיץ  אשר   )G-CSF( בגוף  המופרש 

בזרם הדם.

ביום התרומה יוכנסו לך שני עירויים לווריד היד, מהאחד יישאב דם,  מהשני יוחזר 
הדם. הדם  המוצא באמצעות מחט סטרילית מועבר דרך מכונה שמפרידה את תאי אב 

מהדם ההיקפי.  הדם הנותר מוחזר לגופכם דרך הזרוע השנייה.  

התרומה עצמה נמשכת בין 4-6 שעות, מרגע החיבור למכונת האיסוף. התהליך אורך 
בד"כ יום אחד, אך לפעמים יש צורך להמשיך את האיסוף גם למחרת.

תופעות לוואי והחלמה

ייתכן שתחוש בכאבי ראש, כאבי עצמות או שרירים או הרגשה כללית של עייפות 
 NEUPOGENמספר ימים לפני מועד האיסוף.  אלה הן תופעות הלוואי של זריקות ה
שקיבלת על מנת להגדיל את מספר תאי האב במחזור הדם שלך.  תופעות הלוואי 

הללו נעלמות זמן קצר לאחר מועד האיסוף.



13|

מעקב

בתום  תהליך התרומה נציגי המאגר יתקשרו אליך כדי להתעניין בשלומך.

עזר מציון וצוות המאגר דואגים לשלומך ומעוניינים לשמוע על תהליך ההחלמה שלך 
ולכן ישלח לך שאלון מעקב שנתי.

המאגר כאן בשבילך
תוכל לקבל מידע נוסף במידה ותרצה.  תוכל גם לקבל מידע נוסף אם תמשיך לשלב 

ההכנה.  תוכל לדבר עם רופא על מנת שיסייע לך בקבלת ההחלטה.

חסיון וסודיות

עפ"י החוק עזר מציון חייבת לשמור על חיסיון וסודיות המידע של התורמים והחולים.  
עלולות  אשר  רצויות  בלתי  התקשרויות  מפני  וחולים  תורמים  על  מגנה  המדיניות 

להפעיל לחץ לתרומה או בקשות לתשלום.

מספרי  זיהוי.  קוד  מקבלים  וחולים  תורמים  המידע,  סודיות  על  בשמירה  לסייע  כדי 
הזיהוי הללו מאפשרים לרופאים לחלוק מידע רפואי חשוב מבלי להשתמש בשמות 

או כתובות.  רמת הפרטיות הגבוהה נשמרת בכל שלבי התהליך.

החולים מקבלים מידע רק אודות גיל ומין התורם שלהם. לתורמים נאמר רק גיל, מין 
ומחלת החולה.

מיום  שנה  לפחות  שתעבור  לאחר  רק  לך  להימסר  יכולה  אינה  החולה  של  זהותו 
ישנם מרכזים רפואיים אשר  יביע את הסכמתו לפגישה.  ולאחר שהחולה  התרומה, 
אינם  אשר  מרכזים  וישנם  משנתיים   יותר  לאחר  לנתרם  תורם  בין  קשר  מאפשרים 

מאפשרים קשר ישיר כלל.
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מילון מונחים

הכנה
התהליך אותו עובר תורם פוטנציאלי מתאים על מנת לוודא שהוא בריא ומוכן לתרום 
מח עצם או תאי אב מהדם ההיקפי. ההכנה כוללת מפגש מידע מפורט עם רופא ואחות 

במרכז האיסוף, בדיקה גופנית ומתן דגימות דם לבדיקת מחלות זיהומיות. 

)BMT( השתלת מח עצם
ההשתלה מבוססת על החלפת מח העצם הפגום של החולה בתאי אב שיאספו ממח 
 48 בתוך  התורם  בגוף  מתחדשים  אלה  תאים  אחרת.  או  זו  בשיטה  התורם  של  העצם 

שעות. 

התאמה
בהשתלת מח עצם או תאי אב, ההתאמה מתייחסת למידת ההתאמה בין סווג הרקמות 

)HLA( של התורם והחולה.

G-CSF זריקות
זריקות  לקבל  צורך  יש  הדם  לזרם  העצם  ממח  האב  תאי  שחרור  את  לעודד  כדי 
NEUPOGEN. זהו חומר הדומה במבנהו לחלבון טבעי המופרש בגוף )G-CSF(. החומר 

המצוי בזריקה מאיץ את קצב ייצור תאי האב במח העצם ופיזורם בדם.

מאגר
המכיל  בינלאומי  נתונים  בסיס  הוא  מציון  עזר  של  עצם  מח  לתורמי  הלאומי  המאגר 

תורמים פוטנציאליים לתרומת מח עצם אשר הוקם על ידי עזר מציון.

מרכז איסוף
וטיפול  אב  תאי  עצם/  מח  באיסוף  מנוסה  אשר  מציון,  עזר  עם  הקשור  רפואי  מרכז 

בתורמים לפני ואחרי תהליך התרומה.

 )Stem Cells( תאי אב
תאים צעירים שיכולים להתפתח לתאי דם אדומים, לבנים וטסיות.  תאי אב מתפתחים 
 Bone( עצם  מח  הם:  להשתלה  המשמשים  אב  תאי  מקורות  שלושת  העצם.  במח 
Marrow(, תאי אב מהדם ההיקפי )Peripheral Blood Stem Cells( ודם שנלקח מחבל 

.)Cord Blood( הטבור של תינוק לאחר לידתו



15|



המאגר הלאומי לתורמי מח עצם - עזר מציון 
רח' קפלן 40, פתח תקוה. 

טל. 03-9277772, פקס. 03-9219654     

INFO-CT-03.012017 גרסה

המאגר הלאומי
לתורמי 
מח עצם

www.ami.org.il  המידע בחוברת זו זמין און-ליין גם באתר עזר מציון        

תודה!
בשם "עזר מציון" 

 אנו מודים לך על נכונותך 
לתרום מעצמך ולהציל חיים.


