
به مناسبت 14 ژوئن مصادف با 24 خرداد؛ روز جهانى «اهدا كنندگان خون»   

روزى براى كسانى كه زندگى مى بخشند...
«كارل لنداشتاينر»، زيست شناس اتريشى، در سال 1930 ميالدى به 
دليل كشف گروه هاى خونى برنده جايزه نوبل پزشكى شد. او نشان 
داد در صورت تركيب و آميختن گروه هاى خونى متفاوت با همديگر، 
حركت گلبول هاى قرمز كه حامل اكسيژن هستند، كند مى شود و تاثيرات 
مرگبارى به دنبال دارد. اهميت اين كشف به حدى است كه سالروز 

تولد اين دانشمند به نام روز جهانى «اهداكنندگان خون (WBDD)» نامگذارى شده است. 
ايده تجليل از اهداكنندگان خون از سال 2004 ميالدى، با پشتيبانى برخى سازمان هاى جهانى مانند سازمان 
جهانى بهداشت، فدراسيون بين المللى جمعيت هاى صليب سرخ و هالل احمر، انجمن بين المللى انتقال خون و 
فدراسيون بين المللى سازمان هاى اهداى خون شكل گرفت. همچنين در ماه مى 2005 ميالدى، وزراى بهداشت 

كشورهاى بهداشت كشورهاى جهان در پنجاه وهشتمين مجمع بهداشت جهانى، بيانيه مشتركى را در زمينه 
تعهد و حمايت از اهداى خون داوطلبانه به امضا رساندند و در قطعنامه اى روز 14 ژوئن (24 خرداد) به 

عنوان روز جهانى «اهداكنندگان خون» نامگذارى شد. 
از آن به بعد، در اين روز مراسمى ويژه با حضور نمايندگان كشورها و اهداكنندگان برگزيده به ميزبانى يكى از 
كشورها برگزار مى شود. در اين راستا تقدير از اهداكنندگان خون، فرهنگ سازى براى اهداى خون، تشويق بيشتر 
مردم براى اهداى خون مستمر، دستيابى به اهداى خون صددرصد داوطلبانه، امكان دسترسى تمام نيازمندان و بيماران 
به خون سالم، مشاركت اجتماعى، افزايش سطح آگاهى، حمايت رهبران اجتماعى جامعه از ترغيب و جذب تعداد 
كافى اهداكنندگان داوطلب سالم جامعه، تبيين ارزش اهداى خون داوطلبانه در جهت ارتقاى كيفيت سالمت جامعه 
و نقش كليدى اهداكنندگان خون در رابطه با تامين خون سالم از جمله مهم ترين اهداف اين مناسبت خواهد بود.

پويش اهداى خون در 
سال 2019 ميالدى

اهداكنندگان  جهانى  روز 
خون در سال 2019 ميالدى 
نيز مانند سال هاى پيش در 
سراسر جهان جشن گرفته 
بر  عالوه  تا  شد  خواهد 
اهداكنندگان  از  قدردانى 

براى  فرصتى  داوطلب، 
باالبردن آگاهى از نياز به اهداى 

مستمر خون در جهت تضمين 
محصوالت  و  خون  به  دسترسى 

خونى سالم، كافى و باكيفيت به عنوان 
بخشى اساسى در پوشش همگانى سالمت و 

عضو كليدى از سيستم هاى سالمت فراهم مى شود. 
موضوع  پويش امسال، اهداى خون و دسترسى جهانى به تزريق خون سالم به 
عنوان بخشى از دستيابى به پوشش همگانى بهداشت است كه شعار «خون سالم 
براى همگان» براى باال بردن آگاهى از نياز جهانى به خون سالم در مراقبت هاى 
بهداشتى و نقش حياتى اهداى خون داوطلبانه در دستيابى به هدف پوشش 
اقدامى موثر  اين موضوع  سالمت جهانى در سال جارى معرفى شده است. 
براى تشويق مردم به اهداى مستمر خون خواهد بود تا ساختارى قوى از منابع 
خون پايدار ملى تامين شده و نيازهاى همه بيماران به خون كافى برآورده شود. 
موضوع شعار امسال خطاب به همه دولت ها، مقامات بهداشتى ملى و خدمات 
خون ملى، تامين منابع كافى و ايجاد سيستم ها و زيرساخت ها جهت افزايش 
جمع آورى خون از طريق اهداكنندگان خون داوطلبانه و مستمر، ارائه مراقبت 
از اهداكننده، ترويج و اجراى مناسب استفاده بالينى از خون و ايجاد سيستم هاى 
نظارت بر كل زنجيره انتقال خون است. ميزبان روز جهانى اهداكنندگان خون 
در سال 2019 ميالدى، كشور رواندا است و در 14 ژوئن در شهر كيگالى 

رواندا برگزار خواهد شد. 

خون سالم براى همگان
نجات  را  نفر  ميليون ها  جان  ساالنه  خون  انتقال 
مديريت  در  خونى  محصوالت  و  خون  مى دهد. 
زايمان،  يا  باردارى  از  ناشى  خونريزى  درست 
كم خونى شديد كودكان به دليل ماالريا يا سوء تغذيه، 
بيماران مبتال به اختالالت خونى و مغز استخوان، 
اختالالت ارثى هموگلوبين و نقص سيستم ايمنى، 
قربانيان تروما، موارد اورژانسى، بحران ها، تصادفات 
و همچنين بيمارانى كه تحت درمان هاى پيشرفته 

جراحى و پزشكى هستند، نقش اساسى دارد. 
نيازى  خونى  محصوالت  و  خون  به  نياز  گرچه 
ميزان  در  چشمگيرى  تفاوت هاى  است،  جهانى 
دسترسى به خون و محصوالت خونى در سراسر 

دنيا ديده مى شود. 
با  خون  خدمات  مراكز  كشورها،  از  بسيارى  در 
چالش تامين خون سالم و كافى همچنين تضمين 

كيفيت و سالمت آن مواجه اند. 

بهتر است بدانيم...
در هر نوبت اهدا به روش اهداى خون كامل، حدود 200 سى سى پالسما و در هر نوبت اهدا به روش پالسما فرزيس500 

تا 600 سى سى پالسما به دست مى آيد. همه فرايند پالسما فرزيس در يك سيستم بسته و در شرايط استريل انجام مى شود و حدود 45 دقيقه 
تا 1 ساعت طول مى كشد. تمامى سوزن ها، كيسه ها، لوله هاى رابط و ست مصرفى در پالسمافرزيس 
استريل و يكبار مصرف براى هر اهداكننده است و خون در هيچ مرحله اى با دستگاه تماس ندارد 
بنابراين انتقال عفونت از طريق دستگاه پالسمافرزيس به فرد اهداكننده غيرممكن است. 

 در مراكز جامع اهداى خون سازمان انتقال خون كشور با پيشرفته ترين دستگاه هاى 
خودكار پالسمافرزيس پالسما به روش پالسمافرزيس تهيه مى شود. در اين فرايند 
از فناورى روز دنيا بهره  مى برند. با به كارگيرى ست هاى استريل يكبار مصرف 
براى هر اهداكننده، ابتدا خون اهداكننده از طريق شيلنگ استريل داخل محفظه 
سانتريفوژ يكبار مصرف مى شود و پس از جداسازى پالسما، باقى مانده سلول هاى 
خونى توسط محلول استريل نرمال سالين شسته شده و از طريق همان شيلنگ 
خون گيرى به اهداكننده بازگردانده مى شود. اين عمل چند بار تكرار مى شود 

تا مقدار پالسماى تنظيم شده، جمع آورى شود. 
سازمان جهانى بهداشت توصيه مى كند براى جلوگيرى از شيوع بيمارى هاى 
بومى از يك منطقه به منطقه ديگر جهان، مردم هر كشور بايد خون و فراورده هاى 

پالسمايى مورد نياز بيماران خود را تامين كنند. 
بنابراين پالسما منبع طيف گسترده اى از داروهاى نجات بخش بيماران است كه 
بدون وجود پالسماى انسانى، امكان توليد آنها وجود ندارد، پس حضور در مراكز 
جامع اهداى خون سازمان انتقال خون و اهداى پالسما، گامى موثر در جهت نجات 

جان بيماران نيازمند كشور خواهد بود. 

سالمت خون در ايران
طى 3 سال گذشته در مجموع بيش از 2/5 ميليون واحد پالسماى مازاد بر نياز مصرف 
بيمارستانى كشور براى توليد قراردادى داروهاى انعقادى مشتق از پالسما به شركت بيوتست 
در آلمان فرستاده شده و براساس مقررات حاكم بر توليد داروهاى مشتق از پالسما، مورد 
آزمايش بررسى ژنوم ويروس هاى هپاتيت A، هپاتيت B، هپاتيت C، اچ آى وى نوع 1 و 

2، پاراويروس نوع 19 قرار گرفته است.
 ميان بيش از 2/5 ميليون اهداى خون در ايران طى 3 سال فقط 2 مورد هپاتيت A مالحظه 
شده كه بيانگر سطح باالى بهداشت در جامعه ايرانى است. همچنين در اين سطح، هيچ 
موردى از هپاتيت B، اچ  آى وى نوع 1و 2 در پالسماى حاصل از خون اهداكنندگان ايرانى 
مشاهده نشد و تنها 2 مورد هپاتيت C مشاهده شد. شيوع پاراويروس نوع 19 كه شيوع 

بااليى در جوامع دارد نيز همسطح جوامع پيشرفته دنياست.
همچنين بايد اشاره كرد تخمين خطر 3 ويروس هپاتيت B، هپاتيت C و اچ آى وى در 
بررسى ژنوم پالسماى مازاد بر مصرف در ايران كه براى توليد داروهاى مشتق از پالسما 

ارسال شده، در مقايسه با اتريش، جمهورى چك، يوگسالوى، سوئيس، آمريكا و آلمان 
انتقال  سازمان  در  توليدشده  پالسماى  در  ويروس   3 اين  خطر  تخمين  مى دهد  نشان 
خون ايران، همسطح و قابل رقابت با كشورهاى اروپايى است و از نظر آمارى، خون و 

فراورده هاى خونى توليدشده در ايران سالم تر از آمريكاست. 
به  اچ آى وى  و   C هپاتيت   ،B هپاتيت  عفونت هاى  انتقال  زمينه خطر  ديگر،  عبارت  به 
دنبال انتقال خون در ايران به طور معنادارى از آمريكا كمتر است و در سطح كشورهاى 

اروپايى است. 
درحقيقت بررسى هاى انجام گرفته گواه اين است كه آزمايش هاى غربالگرى و انتخاب 
اهداكنندگان در ايران به خوبى انجام مى شود و خون اهدايى در ايران يكى از سالم ترين 
خون هاى اهدايى در جهان است كه به همت 1/5 ميليون اهداكننده عزيز با بيش از 2 
ميليون و 100 هزار واحد خون در سال و تالش خستگى ناپذير 4500 نفر از متخصصان 
و كاركنان اين حوزه در سراسر كشور در جهت تعهد و تامين خون سالم و كافى تحقق 

يافته است.

تا 1 ساعت طول مى كشد. تمامى سوزن ها، كيسه ها، لوله هاى رابط و ست مصرفى در پالسمافرزيس 
استريل و يكبار مصرف براى هر اهداكننده است و خون در هيچ مرحله اى با دستگاه تماس ندارد 
بنابراين انتقال عفونت از طريق دستگاه پالسمافرزيس به فرد اهداكننده غيرممكن است. 

 در مراكز جامع اهداى خون سازمان انتقال خون كشور با پيشرفته ترين دستگاه هاى 
خودكار پالسمافرزيس پالسما به روش پالسمافرزيس تهيه مى شود. در اين فرايند 
از فناورى روز دنيا بهره  مى برند. با به كارگيرى ست هاى استريل يكبار مصرف 
براى هر اهداكننده، ابتدا خون اهداكننده از طريق شيلنگ استريل داخل محفظه 

پالسمايى مورد نياز بيماران خود را تامين كنند. 
بنابراين پالسما منبع طيف گسترده اى از داروهاى نجات بخش بيماران است كه 
بدون وجود پالسماى انسانى، امكان توليد آنها وجود ندارد، پس حضور در مراكز 
جامع اهداى خون سازمان انتقال خون و اهداى پالسما، گامى موثر در جهت نجات 

جان بيماران نيازمند كشور خواهد بود. 

«اهداى پالسما» و جايگاه آن در ايران
طب انتقال خون كه از رشته هاى نوين پزشكى محسوب 
مى شود، متكى بر انتخاب و مصرف مناسب خون و فراورده هاى 
آن براى درمان بيماران است. امروزه تهيه فراورده هاى خون 
به جاى خون كامل يكى از چالش هاى مهمى است كه مراكز 
انتقال خون كشورهاى در حال توسعه با آن روبرو هستند. در 
حال حاضر، فراورده هاى دارويى مشتق از پالسماى خون، 

قسمت عمده اى از داروهاى مورد مصرف بيماران را 
تشكيل مى دهند. از آنجا كه بسيارى از كشورها هنوز 
شاخص هاى بنيادى الزم براى راه اندازى پااليشگاه 
پالسماى خون ندارند، تهيه اين فراورده ها يكى از 
دغدغه هاى نظام هاى بهداشتى هر كشورى است. 
سازمان انتقال خون ايران به پشتوانه اهداكنندگان 
خون؛ اين سرمايه هاى ملى كشور، با جداسازى و 
جمع آورى پالسماى حاصل از خون هاى اهدايى و 

ارسال آن به مراكز معتبر اروپايى كه فراورده هاى دارويى 
مشتق از پالسما را توليد مى كند، تاكنون توانسته بخش 

عمده نياز كشور را به اين داروهاى استراتژيك برطرف 
كند اما با توجه به نياز روزافزون، افزايش كاربرى و تعدد 
داروهاى مشتق از پالسما، سازمان انتقال خون ايران، تهيه 
پالسما را به روش پالسمافرزيس براى  بهره بردارى از 
ظرفيت كامل تامين پالسماى مورد نياز كشور در دستور 

كار قرار داده است. 
پالسما چيست؟

هر فرد بالغ حدود 5 ليتر خون دارد. خون از دو قسمت 
سلولى و پالسمايى تشكيل شده است. عناصر سلولى 
حدود 44 درصد حجم خون را تشكيل مى دهند كه شامل 
گلبول هاى قرمز (مسوول اكسيژن رسانى) با طول عمر 120 
روز، گلبول هاى سفيد (مسوول دفاع بدن در برابر عوامل 
خارجى) با طول عمر 3 تا 9 روز و پالكت ها (موثر در 
انعقاد و بند آمدن خون) با طول عمر 7 تا 10 روز هستند. 
پالسما مايع زردنگى است كه 56 درصد حجم خون را 
شامل مى شود. 90 درصد اين مايع را آب و 10 درصد 
بقيه را امالح، قند، چربى و پروتئين هايى مانند فاكتورهاى 
انعقادى، آنتى بادى ها ايمنوگلوبين، فيبرينوژن و... تشكيل 
مى دهند. همچنين عناصر سلولى در پالسما شناور هستند. 
اين اجزاى بسيار مهم پالسما در توليد داروهاى بسيار مهم 
و حياتى براى بيماران نيازمند كاربرد بسزايى دارد. داروهاى 
مشتق از پالسما بسيار ضرورى هستند و ادامه زندگى خيلى 
از بيماران به مصرف آنها وابسته است. پرمصرف ترين اين 
داروهاى ارزشمند كه در مراكز پااليش پالسما از پالسماى 
انسانى توليد مى شود، عبارتند از: فاكتورهاى انعقادى 8 براى 
درمان مبتاليان به هموفيلى A، فاكتورهاى انعقادى 9 براى 
درمان مبتاليان به هموفيلى B، آلبومين، ايمونوگلوبين هاى 
 ،B ضدهپاتيت  ضد هارى،  ضدكزاز،  مانند  گوناگون 
ايمونوگلوبين ضدRH و ايمونوگلوبين تزريقى. پروتئين 
پالسما نيز در درمان شوك و سوختگى هاى شديد كاربرد 

زيادى دارد. 
«پالسمافرزيس» چيست؟

پالسمافرزيس به روشى گفته مى شود كه طى آن، خون 
از اهداكننده گرفته مى شود و پس از جداسازى پالسما، 
باقى مانده خون به فرد بازگردانده خواهد  شد. پالسماى 
 Source Plasma ،حاصل از اهدا به روش پالسمافرزيس
 Recovered ،و پالسماى حاصل از فرايند اهداى خون كامل

Plasms ناميده مى شود. 

پالسمافرزيس به دو گروه كلى تقسيم مى شود:
كردن  خارج  براى  درمانى  پالسمافرزيس  درمانى:   

دارد آنتى بادى ها در بيمارى هاى  كاربرد  خودايمن 
كه در بيشتر 

هدف اصلى درمان، بيمارى ها، 
كاهش مواد سلولى در گردش است كه علت بيمارى هستند.
 پالسمافرزيس اهدايى يا توليدى: پالسما توسط فرد 
داوطلب اهدا مى شود و با كمك آن ميزان بيشترى پالسما 
نسبت به روش اهداى خون و با كيفيت باالتر از يك فرد 
اهداكننده به دست مى آيد. پالسماى به دست آمده براى تزريق 
به بيماران يا توليد فراورده هاى دارويى خاص مشتق از پالسما 

به مراكز پاليش كننده پالسما ارسال مى شود. 
شرايط اهداى پالسما

مانند اهداى خون كامل، در اهداى پالسما نيز اهداكننده با 
ارائه كارت ملى، ثبت نام مى شود. در مرحله بعد اهدا كننده 
توسط يك پزشك مورد مصاحبه و معاينه قرار مى گيرد. اگر 
براساس معاينه و مصاحبه، اهداكننده واجد شرايط اهداى 
پالسما باشد، براى انجام آزمايش ها از اهدا كننده نمونه خون 
گرفته مى شود و پس از آن، پالسمافرزيس انجام مى گيرد. 
تمامى داوطلبانى كه حائز شرايط اهداى خون هستند مى توانند 

پالسما اهدا كنند:
 داشتن 18 سال تمام و حداكثر 65 سال 

 وزن حداقل 50 كيلوگرم
 عدم ابتال به بيمارى هاى مزمن

 نداشتن رفتارهاى پرخطر مانند تماس جنسى خارج از 
چارچوب خانواده، مصرف مواد مخدر و...

 فواصل اهداى پالسما هر 2 هفته يكبار با رعايت فاصله 
حداقل 48 ساعت بين 2 بار اهداست. يك فرد بيش از 24 

بار يا 12 ليتر در سال، مجاز به اهداى پالسما نيست.
توصيه هاى الزم قبل از اهداى پالسما:

 شب پيش از اهداى پالسما استحمام شود.
 طى 24 ساعت پيش از اهداى پالسما از مصرف غذاهاى 
پرچرب مانند خامه، شير و پنير پرچرب، كله پاچه، زبان، 

بستنى و... خوددارى شود.
 پس از اهداى پالسما، براى جبران مايعات ازدست رفته، 
مقدار زيادى مايعات مصرف شود. البته مايعات محرك مانند 

چاى، قهوه و نوشابه هاى انرژى زا توصيه نمى شود.

مى شود، متكى بر انتخاب و مصرف مناسب خون و فراورده هاى 
آن براى درمان بيماران است. امروزه تهيه فراورده هاى خون 
به جاى خون كامل يكى از چالش هاى مهمى است كه مراكز 
انتقال خون كشورهاى در حال توسعه با آن روبرو هستند. در 
حال حاضر، فراورده هاى دارويى مشتق از پالسماى خون، 

قسمت عمده اى از داروهاى مورد مصرف بيماران را 
تشكيل مى دهند. از آنجا كه بسيارى از كشورها هنوز 
شاخص هاى بنيادى الزم براى راه اندازى پااليشگاه 
پالسماى خون ندارند، تهيه اين فراورده ها يكى از 
دغدغه هاى نظام هاى بهداشتى هر كشورى است. 
سازمان انتقال خون ايران به پشتوانه اهداكنندگان 
خون؛ اين سرمايه هاى ملى كشور، با جداسازى و 
جمع آورى پالسماى حاصل از خون هاى اهدايى و 

ارسال آن به مراكز معتبر اروپايى كه فراورده هاى دارويى 
مشتق از پالسما را توليد مى كند، تاكنون توانسته بخش 

عمده نياز كشور را به اين داروهاى استراتژيك برطرف 
كند اما با توجه به نياز روزافزون، افزايش كاربرى و تعدد 
داروهاى مشتق از پالسما، سازمان انتقال خون ايران، تهيه 
پالسما را به روش پالسمافرزيس براى  بهره بردارى از 
ظرفيت كامل تامين پالسماى مورد نياز كشور در دستور 

دارد آنتى بادى ها در بيمارى هاى  كاربرد  خودايمن 
كه در بيشتر 

هدف اصلى درمان، بيمارى ها، 

 سى سى پالسما و در هر نوبت اهدا به روش پالسما فرزيس500

كند اما با توجه به نياز روزافزون، افزايش كاربرى و تعدد 
داروهاى مشتق از پالسما، سازمان انتقال خون ايران، تهيه 
پالسما را به روش پالسمافرزيس براى  بهره بردارى از 
ظرفيت كامل تامين پالسماى مورد نياز كشور در دستور 

كار قرار داده است. 
پالسما چيست؟

خارجى) با طول عمر 
انعقاد و بند آمدن خون) با طول عمر 

پالسما مايع زردنگى است كه 
شامل مى شود. 

بقيه را امالح، قند، چربى و پروتئين هايى مانند فاكتورهاى 
انعقادى، آنتى بادى ها ايمنوگلوبين، فيبرينوژن و... تشكيل 
مى دهند. همچنين عناصر سلولى در پالسما شناور هستند. 

پويش اهداى خون در 

اهداكنندگان  جهانى  روز 
 ميالدى 
نيز مانند سال هاى پيش در 
سراسر جهان جشن گرفته 
بر  عالوه  تا  شد  خواهد 
اهداكنندگان  از  قدردانى 

براى  فرصتى  داوطلب، 
باالبردن آگاهى از نياز به اهداى 

مستمر خون در جهت تضمين 
محصوالت  و  خون  به  دسترسى 

خونى سالم، كافى و باكيفيت به عنوان 
بخشى اساسى در پوشش همگانى سالمت و 
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 دكتر بشير حاجى بيگى
مديركل روابط عمومى و امور 
بين الملل و سخنگوى سازمان 

انتقال خون ايران


