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 مستندات -1

و آیین  1379مصوب سال   د قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم استانامه به استنشیوه این 

  .به شرح ذیل تدوین گردیده استهیئت محترم وزیران   1381نامه اجرایی مصوب سال 

  تعاریف -2

 یمتوف ای و زنده بالقوه اهداکننده تیکفا ییشناسا روش : اهداکننده یابیارز

 .است یوندیپ یها ارگان ای و نسوج ها، سلول منبع که یمتوف ای و زنده انسان:   اهداکننده

 تیفعال نیا. دهد یم انجام وندیپ هدف با را یمتوف /زنده افراد از آمده بدست نسوج یفرآور یها تیفعال که یواحد :نسج بانک

 .است نسوج عیتوز و یگذار برچسب انبارش، ،یفرآور برداشت، اهداکننده، یابیارز شامل ها

 رزندهیغ ای و زنده اهداکننده از رزنده،یغ ای و زنده وندیپ قابل یها سلول و نسوج برداشت و یآور فراهم :برداشت

 امکان و ردیگ یم قرار یمتوف دم یایاول ای و اهداکننده اریاخت در اهدا ازیموردن اطالعات آن یط که یا پروسه: آگاهانه تیرضا

 یوندیپ یها ارگان و نسوج ها، سلول برداشت یرسم مجوز جلسه نیا از پس .شود یم فراهم ها آن یبرا سواالت کردن مطرح

 .گردد یم اخذ مکتوب صورت به

 درجه 8تا 2 یدما و انتقال محلول ای و سرد شستشو محلول با بافت مواجهه تا ستولیآس از یزمان فاصلهگرم :  یسکمیا زمان

 برداشت زمان در گراد یسانت

 یفرآور آغاز تا برداشت زمان در( انتقال محلول ای و شستشو)سرد محلول با نسج مواجهه از یزمان فاصله: سرد یسکمیا زمان

  سرد یسکمیا و گرم یسکمیا زمان مجموع کننده یضدعفون محلول با مواجهه تا ستولیآس از یزمان فاصله :کل یسکمیا زمان

 اخذ ،یابیارز اهداکننده، ییشناسا شامل ندیفرآ نیا .شوند یم فراهم ها سلول ای و نسوج آن یط در که یندیفرآ : یآور فراهم

 .ها ارگان و نسوج ها، سلول برداشت و اهداکننده ت،حفظیرضا

 زولهیا مؤثر یها روش ریسا ای و یکیزیف صورت به که ینسوج شده، یآور فراهم یها سلول /نسوج آن در که یتیوضع: نهیقرط

 .دارند قرار هستند، آنها رد ای و رشیپذ جهت میتصم اتخاذ انتظار در که یحال در اند شده

 از مانده یباق نسوج شامل هستند انسان بدن یسلول خارج کسیماتر و سلول از متشکل یها بخش تمام شامل نسوج : نسج

 .یمتوف از شده برداشت یها بافت و ونیآمن ها، یجراح

 :ازین مورد زاتیتجه /مواد -3

 و نخ ،یتفلون ،یچوب پروتز رینظ میترم لیوسا ر،یگ شان و شان مو، اصالح ستمیس دکونکس، و نیبتاد رینظ کننده یضدعفون مواد

 طیمح ،یولوژیزیف سرم ،یارتوپد اره استئوتوم، چکش درماتوم، غهیت و درماتوم سپتوم، برداشت مخصوص ست ،یکاداوردوز سوزن

 یچیق دار، دندانه پنس ،)یستوریب غیت و( یستوریب دسته شامل یجراح ابزار ها، کیوتیب یآنت ، M199رینظ یسلول کشت

 گاز دستکش، و کاله ماسک، گان، شامل یجراح لباس ،یبند بسته لونیلرنایس تاالگر،ید کولمن، بگ، ارگان بر، دنده ،یجراح

 پک سیآ ل،یاستر

 :کار فرایند شرح -4

 :اتیکل  4-1

 .ردیگ انجام یوندیپ عوامل قیطر از انتقال قابل یها یماریب جهت از الزم یبررس ستیبا یم اهداکننده هر یبرا (1

 اهدا کننده هماهنگ توسط شده جادیا ماریب مرگ عامل یماریب ای و حادثه ،یا نهیزم یها یماریب اثر در که ینسوج (2

 هماهنگ یآور فراهم واحد مسئول با ستیبا یم باال سکیر عنوان به شده مشخص ای مشکوک موارد و دهیگرد یبررس

 .گردد اخذ شانیا از برداشت مجوز و دهیگرد

 و (نسوج و اعضاء هیکل به مربوط)یکل صورت به یعلم و یپزشک طیشرا نظر از اهداکنندگان تیمطلوب یبررسباید  (3

 .باشد یمبرداشت کننده  میت مسئول پزشک برعهده که ردیگ انجام(کیتفک به نسج هر یبرا)یاختصاص

 قصد عدم صورت در و گرفته صورت فراهم آوری مرکز ای و اهدا جهت اهداکننده بستگان از اطالعات یاختصاص یبررس (4

 .رندیگ ینم قرار یبررس مورد برداشت
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 سوابق فرم نسج، برداشت فرم ،یمغز مرگ دییتأ و نییتع ، اعضا اهدا تیرضا برگه)کننده اهدا مستندات یتمام (5

 یخوردگ خط بدون و خوانا صورت به یستیبا یم (پالسما یشدگ قیرق یابیارز فرم ،یپزشک و یکیزیف یابیارز ،یاجتماع

 .باشد

 .باشد آگاه برداشت یاحتمال یخطرها به ودیده  (یاخالق) الزم و یپزشک یآموزشها برداشت کارشناسباید (6

 مجهز Cleaning و نظافت یروشها یستیبا یم باشد non classify برداشت اتاق اگر،D کالس حداقل برداشت یفضا (7

 و نورمناسب اتاق یشو کف یدارا،اتاق  رطوبت و ثبت روزانه  دما،گردد

 برداشت پروسه از بعد و قبل برداشت اتاق یفضا و سطوح نظافت (8

 برداشت لوازم و لیوسااستریل صحیح  (9

 . استفاد از قبلمصرف  کباری لوازم از بودن ازاستریل اطمینان (10

 .برداشت از قبل کننده برداشت پرسنل یشخص نظافت تیرعا (11

 .مناسب محلول با آرنج تا دستهااسکراب  شستشو (12

 اشکال و اسپور بردن نیب از جهت (مواجهه زمان مدت و غلظت) مناسب disinfectant ای کش کروبیم مواد ازاستفاده  (13

  پوست یرو موجود یسمهایکروارگانیم یشیرو

 گردد یآور جمع مرگ از پس ساعت 24 تا نصورتیا ریغ در. مرگ از قبل شده فوت اهداکننده خون نمونه یآور جمع (14

 ( لخته سی سی خون20ویا  پالسما سی سی سرم10 حداقل)

 .اهدا پس روز 7 حداکثر تا زنده کننده اهدا خون نمونه یآور جمع (15

 :کننده اهداء یبررس  4-2

 :شامل دارند را فرآوری شرکت به ارائه قابل نسوج که اهداکنندگان پرونده در

 (یمل کارت و شناسنامهه)اهداکنند تیهو احراز مدرک از یکپ (1

 نسوجای اعضا اهدا تیرضا فرم یدارا خود کننده اهدا مرکز که یصورت در)  مرگ از پس یوندیپ نسوج اهدا تیرضا فرم (2

 (1)پیوست (.دینما لیتکم را خود فرم یستیبا یم مرکز آن باشد

 (2)پیوستیمغز مرگ اهداکننده از نسوج برداشت فرم (3

 (2)پیوست)بدون نیاز به ارجاع به پزشک قانونی( یمارستانیب مرگ  (4

 (3)پیوست  زنده کننده اهدا از تیرضا و نسوج برداشت فرم (5

 یاجتماع سوابق یبررس فرم و بیمارستانی مغزی / مرگ اهداکننده یپزشک نهیشیپ و یکیزیف یابیارز /یاجتماع سوابق فرم (6

 (4)پیوست زنده اهداکننده یکیزیف یابیارز و یپزشک

 (5)پیوست بیمارستانی/یمغز مرگ اهداکننده در پالسما یشدگ قیرق یابیارز فرم (7

 (6)پیوستخون کشت همراه به برداشت زمان میمستق کشت نسوج نمونه (8

 (6)پیوستاهداکننده PCR یها تست و یسرولوژ، وایرال  شگاهیآزما شیآزما برگه ای و خون نمونه (9

 .(6)پیوستشگاهیآزما به نمونه لیتحو فرم (10

 (7)پیوست کننده نیتأم واحد از نسوج لیتحو فرم (11

شکی  ارزیابی برگه در شکی  تاریخچه اخذ با شده  تکمیل اطالعات باید اهداکننده پز ستگان  از پز شته  انطباق ب شد  دا سئول  و با  م

 .نماید گذاری صحه تاریخچه اخذ در اطالعات بودن کامل و انطباق این بر بانک نسج در پرونده کنترل

ضایت  کننده اعالم افراد ضایت  فرم در ر ضا  اهدا ر سوج /اع شته  قانونی لحاظ از را امر این صالحیت  باید مرگ از پس پیوندی ن  دا

 متوفی کتبی وصیت  تأییدکننده یا و شفاهی  وصیت  شاهد  یا باشند  یافته را امری چنین اجازه قانونی وراث کبیر طرف از یا باشند 

 .باشند

 صحه انتقال فرآیند برسالمت نسج بانک در نسوج گیرنده تحویل و باشد کامل اطالعات باید نسوج انتقال و برداشت های برگه در

 .نماید گذاری

 شرایط و باشند شده بررسی سرولوژی های تست کاری دستورالعمل اساس بر و ویروسی مارکرهای لحاظ از باید اهداکنندگان سرم

  .نمایند راتأمین اجرایی روش آن در اشاره مورد پذیرش
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 زیمغ رگم دهاهداکنن در ماپالس دگیش قرقی بیارزیا رمف در دهکنن دااه طتوس تزریقی مایعات و خون دریافت درصورت

 .گردد تکمیل/بیمارستانی 

 شرط با نسج تحویل درخصوص مسئولیت قبول با توانند می تولید معاونت و فنی مسئول مستندات، از برخی کسری صورت در

 .نمایند اقدام محصول release قبل از مستندات تکمیل

 : پزشکی سابقه حال شرح  4-3

 مطلع بستگان یا(دهنده بافت پزشکی ارزیابی برگه) پزشکی پرونده از بایست می اهداکننده پزشکی سابقه به مربوط اطالعات

 .گردد اخذ پرونده شماره و منبع قید با اهداکننده به نسبت

 فراهم کارشناس توسط زنده اهداکننده یا بیمارستانی/ مغزیمرگ  اهداکننده پزشکی پیشینه و فیزیکی ارزیابی/اجتماعی سوابق فرم

 (4)پیوست .گردد امضا و تأیید آوری فراهم سرپرست وتوسط امضا،تکمیل آوری

 .هستند دهی اطالع در بستگان صالحیت تشخیص مسئول اهدا کننده هماهنگ

 .شود ثبت مربوطه فرم در اهداکننده پزشکی سابقه مورد در شک یا و ابهام هرگونه

 .است ضروری معتبر و کامل جامع، اطالعات کسب در مؤکد دقت پزشکی سابقه خصوص در

 و سرولوژی نتایج برروی اثر دلیل به ایمنوساپروسیو داروهای مصرف گردد) گزارش پزشک توسط اهدا کننده مصرفی داروی نوع

 .(استخوانی کیفیت بافت روی بر تاثیر دلیل به کورتیکواستروئیدها مصرف

 :نسوجاهدا  مطلقمنع  موارد 4-4

 غیر مغزی بدخیمی هرگونه سابقه یا وجود .1

 .باشد نمی مجاز نسوج اهداء ولی قبول قابل اعضاء اهداء مغزیاولیه  بدخیمی در .2

 که صورتی در بیمار، ضایعه روی بر جراحی عمل انجام صورت در low-grade یا خیم خوش مغزی اولیه تومور در .3

 .دارد وجود نسوج و اعضاء اهداء امکان باشد، انجام نشده گذاری شنت یا برداری نمونه

 HIV به شده اثبات ابتالء .4

 در رونده پیش ( dementia )عقلی زوال هرگونه یا و دیگر Creutzfeldt-Jakob ، slow virus علت به مرگ .5

 (.است الزامی شناختی اختالل یا دمانس گونه هر تاریخچه اخذ و بررسی) بیمار

 هاری علت به مرگ .6

 تزریقی اعتیاد سابقه وجود .7

 غیرصناعی انسانی رشد هورمون دریافت سابقه وجود .8

 غیره و تاالسمی هموفیلی، نظیر مکرر خون دریافت سابقه وجود .9

 عفونت کلینیکی، فعال سل مننژیت، باکتریایی، پنومونی سیستمیک، مایکوز سمی، سپتمی :شامل بارز فعال عفونت وجود .10

 تناسلی ناحیه های

 ویروسی های هپاتیت شده اثبات ابتال .11

 مشخص علت بدون زردی .12

  (homosexual ) یا( multiple sex partners) جنسی متعدد رابطه سابقه وجود .13

 18 در است C و B هپاتیت یا HIV شده شناخته یا مشکوک مورد که شخصی یا خطر پر افراد با جنسی رابطه هرگونه .14

 گذشته ماه

 .سنگین فلزات سایر و صنعتی سرب آرسنیک، آزبست، اکساید، اتیلن نظیر سمی مواد با طوالنی تماس سابقه .15

 اخیر ماه 18 در سیفلیس یا گنوره برای گرفتن قرار درمان تحت .16

 شامه سخت پیوند دریافت .17

 (xenograftفت)اوگرنز دریافت درصورت .18

 (allograftفت)اآلوگر دریافت درصورت .19

 :ناتیمعا 4-5

 :رندیگ قرار توجه مورد ستیبا یم لیذ موارد فرآوری نسج شرکت به واحد فراهم آوری نسج  از نسج لیتحو جهت
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به  اهداکنندگان از بافت لیتحو و برداشت در صورت وجود موارد زیر شوند یبررس لیذ ینیبال یها نشانه جهت از دیبا اهداکننده

 :دنباش ینم مجاز شرکت فرآوری

 needle track و یپزشک ریغ قیتزر محل یکیزیف مشاهده .1

 منتشر یلنفادنوپات .2

 دهان برفک .3

 )سارکرم کاپوزی( blue or purple spots مانند یپوست عاتیضا .4

 روزیس یکیزیف عالئم .5

 یهپاتومگال .6

 هیتوج بدون یزرد .7

 perianal condyloma ای و یتناسل زخم نشانه وجود نظر از یجنس هیناح یبررس .8

 نسج برداشت موضع یرو بر منتشر یسوختگ .9

 ها استخوان باز یشکستگ .10

 :نسوج کننده اهداء سن 4-6

 .گردد ثبت )ملی کارت یا شناسنامه کپی( مستند مدارک براساس بایست می کننده اهداء سن

 .نماید می کفایت اول درجه بستگان از نفر دو کتبی گواهی فوق مدارک به دسترسی عدم صورت در

 در کنندگی اهداء مناسب شرایط باید )آمنیون پرده جز به هایی بافت در( باشد داشته ماه 18 از کمتر کننده اهداء صورتیکه در

 .نماید صدق نیز مادر خصوص

 :نسوج اهداکننده در مرگ علت تعیین 4-7

 .گردد ثبت و مشخص استفاده قابل یها یافته براساس یا و معالج پزشک نظر طبق بایست می مرگ علت

 عدم صورت در وباشد یقانون یپزشک یپاتولوژ یشگاهیآزما یبررس ای و یاتوپس انجام به وابسته مرگ علت نییتع که یموارد در

 مرگ به علت شدن مشخص تا وندیپ اجازه یول بوده مقدور نسوج یفرآور و برداشت اتیعمل انجام فاکتور، سکیر چگونهیه وجود

 .افتد می قیتعو

 افتنی تیقطع از پس شرکت به آن لیتحو و باشد یم نسوج شرکت فرآوری از اجازه کسب به منوط موارد نیا در نسوج برداشت

 ینگهدار ،یفن مسئول توسط نسج فیتکل نییتع و فوت علت تیقطع زمان تا نهیقرنط طیشرا در ل،یتحو صورت ا دری فوت علت

 (.بود خواهد نامه تفاهم در توافق مورد طیشرا طبق) گردد

 :نسوج اهداکننده در زنده اهداکننده طیشرا و فوت زمان خصوص در ازین مورد اطالعات  4-8

 گرم یسکمیا زانیم و مرگ نوع مرگ، قیدق زمان non-heart beating اهداکننده از برداشت قابل یاعضا و نسوج خصوص در

 ،یکیزیف نهیمعا در موجود یاطالعات منابع ریسا و یپزشک پرونده از مرگ وقوع زمان اخذ بر عالوه لذا بوده و تیاهم یدارا نسوج

 در نیهمچن و...جسد یدما شنال،یپوز یمردگ خون ،ینعش جمود هیشب یعالئم از شود زده حدس مرگ یبیتقر زمان ستیبا یم

به دقت  ستیبا یم مربوطه سقم و صحت گردد یم عنوان ط سردیمح ای و سردخانه در بالقوه اهداکننده کریپ ینگهدار که یموارد

 مورد بررسی قرار گیرد.

 الزم)مفاصل ضیتعو از حاصل یها استخوان و ونیآمن ،ینوپالستیبدومآ ندیفرآ در پوست(زنده اهداکنندگان از بافت خصوص در

 .شود خاص توجه اهدا ونیکاسیاند کنترا و موارد پزشکی لیدال به است

 :مرگ بیمارستانی اهداکنندگان یاتوپس یبررس و زنده اهداکننده ناتیمعا  4-9

 .باشد داشته وجود یمیبدخ ای کالیمد یها یماریب عفونت، از یشواهد دینبا ینوپالستیابدوم پوست و ونیآمن اهداکننده ناتیمعا در

 یها ونیکاسیوکنترااند نسوج یاهداکنندگ مطلق ونیکاسیاند کنترا موارد از یشواهد دینبا مربوطه مستندات و یاتوپس یبررس در

 .باشد داشته وجود خاص نسوج کننده اهدا رد یاختصاص

 ومنتشر یها عفونت شواهد و یآلودگ ای عفونت انتقال یفاکتورها سکیر وجود ای فوت علت خصوص در نانیاطم عدم هرگونه

 .دینما یخوددار نسوج گونه نیا لیتحو از شرکت ذکرشودو مهم پزشکی یها یماریب ها و یمیبدخ ،موضعی

 :نسوج همراه مستندات و ها نمونه  4-10



8 
 

 .است یالزام کشت نمونه و یکروبیم ،یسرولوژ یها نمونه و نسج ارائه زمان در 7و6وستیپ  فرم لیتحو

 خون سرم نمونه یرو بر لیذ یها تست انجام شامل فرآوی نسوج شرکت یدیتول محصوالت در یسرولوژ یها تیفعال پروتکل

 :باشدیم اهداکنندگان

 هیکل مورد در ییتروپونما و HbsAg ، HbcAb ، HTLVAb1,2 ، HIVAb ، HCVAb یها تست انجام (1

 .است یشده الزام فوت ای زنده نسج اهداکنندگان

 .گردد انجام درحدامکان Rapid Test بود یمغز رمرگیغ یمتوف اگر (2

 .است یالزام شده فوت ای زنده نسج اهداکنندگان هیکل مورد در HIV و HBV ، HCV یبرا PCR یها تست انجام  (3

 .انجام پذیرد آزمایشات شرکت توسط دیبا نسوج یآور فراهم واحد در ها تست نجاما عدم درموارد (4

 همراه به آگار دکستروز سابورو و (کوالتیوگلیت) یهواز یب ،(براث یسو کازیپتیتر) یهواز یها طیمح در کشت یبرا بافت قطعات

 به یلیتحو یها نمونه به مربوط اطالعات .شود ارسالی کروبیم شگاهیآزما یبرا تا گردد یفرآور شرکت لیتحو دیبا خام نسوج

 .گردند ثبت (6)پیوستشگاهیآزما نه تهیهنمو لیتحو فرم در دیبا شگاهیآزما

 .شد خواهد انجام شرکت ای نسج بانک با توافق مورد شگاهیآزما در یسرولوژ و یکروبیم یها تست انجام

 :سرد و گرم ایسکمی شرایط رعایت  4-11

 بدن که شرط نیبد شود آغاز ستولیآس از ساعت 24 یط در یستیبا پوست پرپ:  پوست و یاستخوان-یا چهیماه یبافتها

 ییهوا و آب طیشرا ای کننده خنک یپتو کی ، Wet Iceیمقدارکاف از استفاده با مثال، عنوان به) باشد شده سرد اهداکننده

 نباشد، سردخانه در ای باشد نشده خنک اهداکننده بدن که یدرصورت .باشد سردخانه در ستولیآس از ساعت 12 عرض در ای (سرد

 مدت یبرا سپس شود خنک یزمان مدت یبرا اهداکننده بدن اگر.شود آغاز مرگ از پس ساعت 15 زمان مدت در دیبا برداشت

 تواند ینم ستین خنک طیمح در اهداکننده بدن که یزمان مدت ،(نباشد خنک ییهوا و آب طیشرا در یعنی) نشود خنک یزمان

 .کند تجاوز ساعت 15 از مجموع در

 :نسوج برداشت شرح  4-12

 سپس و شده لیتکم یآور فراهم کارشناس توسط برداشت از بعد یمارستانیب ای یمغز مرگ اهداکننده از نسوج برداشت فرم

 (3و2)پیوست .گردد وامضا دییتا یآور فراهم واحد مسئول توسط

 برداشت جهت جسد /ماریب یساز آماده  4-12-1

 لیاستر و کیآسپت طیشرا حفظ منظور به مناسب مکان ای عمل اتاق به ماریب /جسد انتقال .1

 (برش خط محل در مخصوصاً)برداشت محل یموها دنیتراش .2

 (ونیالسیاپ روش به)شود خارج شهیر از مو است بهتر پوست برداشت درمحل : نکته       

 لیاستر طیشرا تیرعا با اعضاء برداشت زاتیتجه یساز آماده .3

 دکونکس و یاسپر از استفاده سپس و اسکراب و نیبتاد محلول با ها دست یشستشو .4

 .لیاستر طیشرا حفظ با .... و ماسک کاله، ل،یاستر دستکش و گان دنیپوش .5

 به آغشته لیاستر گاز با نوبت سه دیبا رامونیپ به مرکز قسمت از برش هیناح هر) استاندارد روش به برداشت محل پرپ .6

 در دکونکس محلول یاسپر از و شده خشک هیناح قهیدق 5 از پس لیاستر گاز با سپس .شود شستشو کامالً نیبتاد

 (.شود استفاده یرامونیپ قسمت و برش هیناح

 هیناح یکاف پوشاندن جهت مصرف بار کی لیاستر یها پوشش از است الزم هیناح درپ جهت برداشت محل درپ .7

 .باشد یم یضرور زین اندام نیریز هیناح پوشش ها، اندام از بافت نمونه برداشت جهت .شود استفاده برداشت

 کیآسپت ای نیکل روش به بافت سکشنیدا .8

 بزرگ عروق از یس یس 7 حداقل زانیم به کدام هر لخته  خون نمونه دو .9

 ابعاد با برداشت محل مختلف نقاط از بافت قطعه سه حداقل( یولوژیکروبیم شاتیآزما یبرا بافت میمستق یریگ نمونه .10

 (.گردد ارسال یولوژیکروبیم یبررس جهت لیاستر درظروف بافت از متریسانت کی حدود

 پریکاردیوم و غضروف برداشت 4-12-2

 داسترنالیم خط در یجراح برش جادیا .1
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 لیاستر طیشرا تیرعا منظور به ها دستکش و برش غهیت ضیتعو .2

 یا دنده یها غضروف و ها دنده گرفتن قرار معرض در منظور به یا نهیس عضالت سکشنیدا و یجداساز .3

 یاتوپس ای یجراح روش به استاندارد یاسترنوتوم .4

 لیاستر طیشرا تیرعا جهت یستوریب غیت و یجراح ست ضیتعو .5

 یبند بسته وسپس شستشوو یغضروف محصوالت یفرآور جهت استاندارد روش به طرف دو یا دنده غضروف برداشت .6

 لیاستر لونینا هیدوال در حداقل

 برداشت نیح یولوژیکروبیم یبررس جهت مکعب متریلیم پنج حدود بافت قطعه سه برداشت .7

 و گردد)قلب دور از یجداساز(ومیکاردیپر برداشت به اقدام یجراح ست و دستکش ضیتعو با ومیکاردیپر برداشت جهت .8

 یبند بسته لیاستر لونینا هیدردوال حداقل و شود داده قرار لیاستر یولوژیزیف سرم درمحلول بافت شستشو، از پس

 .شود

 )ابدومینوپالستی فرآیند – زنده کننده اهدا( پوست برداشت  4-12-3

 کیآناتوم مالحظات و لیاستر طیشرا حفظ با نظر مورد محل در برش جادیا .1

 لیاستر طیشرا تیرعا منظور به یستوریب غیت و یجراح ست ضیتعو .2

 نسوج سکشنیدا و یجداساز .3

 کیآسپت برداشت طیشرا حفظ منظور به یجراح غیت و ست ضیتعو .4

 یحاو لیاستر یلونینا یبند بسته به انتقال و یولوژیزیف سرم با شستشو و نظر مورد یجراح دیزا یها بافت برداشت .5

 ه یدوال حداقل یولوژیزیف سرم

 برداشت نیح یکروبیم کشت یبرا میمستق بافت نمونه قطعه سه برداشت .6

 ) متوفی کننده اهدا( پوست برداشت  4-12-4

 درخواست مورد ضخامت با پوست یجداساز جهت لیاستر غهیت و درماتوم از استفاده .1

صورت  برداشت کشت یفرآور هود ریز و برداشت روز در یکروبیم کشت برداشت نوبت نیاول ضخامت مهین پوست از .2

 .گیرد

 کی حدود بافت قطعه سه روز همان ای برداشت نیح فرصت نیاول در است الزم سیدرم آسلوالر دیتول جهت پوست از .3

 .گردد ارسال هیاول یکروبیم انجام کشت جهت مربع متریسانت

 ).باشد ونیالسیاپ روش به است بهتر (موها برداشتن .4

  درپ و پرپانجام  .5

 درماتوم توسط موردنظر ضخامت با پوست برداشت .6

 هیدوال در حداقل یلونینا لیاستر یبند بسته به انتقال و شستشو .7

 کیوتیب یآنت کوکتل و یولوژیزیف سرم کردن اضافه .8

 بسته یگرید روش با ای شود یبند بسته لیاستر محلول کی در برداشت از پس بالفاصله دیبا شده برداشت پوست بافت :نکته

 یستیبا پوست کل پوشاندن یبرا محلول حجم کند، حفظ را شده گرفته نظر در استفاده یبرا بافتی کپارچگی که شود یبند

 .باشد یکاف

 آمنیون پرده برداشت  4-12-5

 می گیرد. انجام نیسزار یها یجراح نیح در ونیآمن یها پرده از فقط برداشت .1

 .نیجن خروج از پس یجراح لدیف از کیآسپت روش به جفت یها لدونیکوت و ونیکور و ونیآمن افتیدر .2

 .لیاستر روش و زاتیتجه با back - table در ها لدونیکوت و ونیکور کردن جدا .3

 یولوژیزیف سرم با ونیآمن یشستشو .4

 .یولوژیزیف سرم یحاو لیاستر ظرف به انتقال .5

 استخوانی نسوج برداشت 4-12-6

 تازه کوالریاستئوارت استخوان
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 یم برداشت کیآسپت کامالً صورت به یمغز مرگ اهداکنندگان از ها ارگان برداشت درپ و و پرپ از پس عمل اتاق در .1

 .گردد

 .است یضرور برداشت هیناح وستیپر دوم هیال برش و پوست اول هیال برش از میمستق یولوژیکروبیم یها نمونه ارائه .2

 طیمح در است الزم استخوان یمفصل سطوح سمت از و شده انجام لیاستر یولوژیزیف سرم با شستشو ،برداشت از پس .3

 .ردیگ قرار یکیوتیب یآنت کوکتل یدارا یسلول یمغذ

 استخوانی محصوالت سایر  4-12-7

 برداشت هیناح یموها دنیتراش و برداشت .1

 برداشت هیناح درپ و پرپ .2

 لیاستر یبند بسته و کردن خشک ،شستشوک،یآسپت برداشت .3

 ممکن فرصت نیاول در ای برداشت زمان در یکروبیم کشت نمونه برداشت .4

 .شوند یم یبند بسته هم با مشخص بسته کی در برش خط کی یها استخوان .5

 تاندون برداشت  4-12-8

 .گردد  انجام پوست هیناح برش کیآسپت و مناسب درپ و پرپ از پس .1

  ها تاندون یجداساز و عضالت برش دستکش و یجراح ست ضیتعو .2

  لیاستر سرم باشستشو  .3

  یبند بسته کی در هم با برش خط کی یها تاندون یبند بسته .4

  فرصت نیاول در بافت مستقیم از یکروبیم نمونه گرفتن .5

  یداخل یبند بسته درل یاستر یولوژیزیف افزودن سرم .6

 فاشیاالتا برداشت 4-12-9

  هیناح درپ و پرپ و موها دنیتراش از پسبرداشت  .1

  پوست برشجهت  دستکش ضیتعو .2

 لونینا در یبند بسته و شستشو برداشت، ؛جداگانهبه صورت  طرف هر االتایفاش یجراح ست و دستکشمجدد   ضیتعو .3

  لیاستر یولوژیزیف سرم یحاو لیاستر

  برداشت زمان یکروبیم نمونهارسال  .4

 شده برداشت نسوج بندی بسته 4-12-10

 بسته در وسپس شود یبند بسته هیال دو در برداشت از پس مجزا صورت به شده برداشت بافت از قطعه هر فرصت نیاول در

 انتقال مانع که باشد یا گونه به و بوده لیاستر کامالً یستیبا یم یبند بسته یها لونینا دیده قرار( سوم هیال) یخارج یبند

 .شود استفاده بافت انتقال جهت (گرادیسانت درجه 8-2) مناسب طیشرا و دما با یولوژیزیف سرم از.شود یآلودگ

 بندی بسته ظروف گذاری برچسب  4-12-11

 شده، برداشت بافت و اهداکننده مشخصات آن یرو بر و دنباش یابیرد قابل که شود یم یگذار برچسب یا گونه به انتقال ظروف

 (1)جدول .گردد ثبت یاختصاص اطالعات و برداشت خیتار و ، ساعتبرداشت تیم مسئول نام

 عاًیسر و شود محصور ای دهیچیپ کیآسپت و جداگانه بصورتبافت برداشته شده برداشت، محل در بافت هر برداشت از پس بالفاصله

  ینگهدار و حفظ شده مشخص یطیمح یدماها در بافت یفرآور مرکز به انتقال زمان تا .شود یگذار برچسب دهندهی  شناسه با

 در حداقل) دینما یریجلوگ اتیمحتو یآلودگ از که گردد یطراح یا گونه به انتقال های بسته .گرددثبت  یدماها نیچندرو

 (.لیاستر لونینا هیدوال
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 : مشخصات برچسب1جدول 

 :اهداکننده مرکز

 :اهداکننده سن / نام

 :اهداکننده کد

  :نسج نوع

 :محلول نام

 :برداشت خیتار

 :برداشت ساعت

 :برداشت میت مسئول نام

 

 :نسج شرکت / بانک به شده برداشت نسوج انتقال  4-12-12

 یاستانداردها تیرعا با و داده قرار انتقال مخصوص یها کلمن ای خچالی در بالفاصله یگذار چسب بر از پس شده برداشت نسوج

 .شود داده انتقال نسج /شرکت بانک به (گرادیسانت درجه 8-2)سرد رهیزنج

الزم )بسته بندی مناسب  یطیمح طیشرا .در مدت زمان حمل ونقلشود منتقل /شرکت نسج بانک توسط شده مقرر روش به دیبا بافت

  .شود گرفته نظر در بافت تیفیک حفظ جهت درجه سانتی گراد (8تا 2و حفظ دما بین 

 یکاف زانیم به را ژلها سیآ ظرف ته در ابتدا.ردینگ صورت حرارت انتقال که باشد یا گونه به یستیبا یم نسوج انتقال ظروف

 و دیده قرار، بپوشاند را نسوج یرو تا یکاف زانیم به ژلها سیآ و داده قرار هیال سه یبند دربسته نسوج را سپس و نموده هیتعب

 .دیده قرار نسوج با تماس در ظرفی درون وارید درکناره را ییدما تاالگرید تیدرنها

 یدما در و ودش پوشانده کیآسپت طیشرا در مرطوب حائل کی با حداقل یستیبا شده برداشت بافت :یاستخوان-یا چهیماه بافت

 یدردما انجماد، ای یفرآور از قبل یستیبا شده برداشت بافت که یزمان حداکثر. دگرد منتقل (Wet Ice)گراد یسانت درجه 2-8

Wet Ice باشد یم ساعت 72 بماند، یباق . 

 (2.)جدول شوند یگذار برچسب دیبا انتقال مخصوص یها کلمن ای خچالی

 

 : مشخصات روی کلمن2جدول

 :اهداکننده مرکز

 :اهداکننده نام

 :اهداکننده کد

 :نسج نوع

 ی انتقال:دما

 :انتقال خیتار

 
 قابل ریغ و بسته کامالً نسج بانک به نظر مورد یها بافت لیتحو تا انتقال ریمس تمام در انتقال مخصوص یها کلمن ای خچالی

 .شود نیتضم شده برداشت نسوج تیفیک حفظ و بوده نفوذ

 :ها برداشت سازی مستند و /شرکت نسج بانک به بافت تحویل 4-12-13

 اطالعات ثبت بوک الگ منتخب، کنندگان نیتأم از یآور فراهم واحد توسط(نسج) هیاول مواد نیتأم و هیته از پس اول گام در

 لیتکم یآور فراهم واحد از (7)پیوستنسوج لیتحو فرم است موظف انباردار نیهمچن و لیتکم انباردار توسط نسوج اهداکنندگان

 از پس است موظف انباردارو باشد یم قسمت دو یدارا مذکور فرم . شود امضاء رندهیگ لیتحو و دهنده لیتحو توسط فرم نیا،

 رندهیگ لیتحو و دهنده لیتحو توسط زین دوم قسمت .دینما لیتکم را فرم دوم قسمت PCR و یسرولوژ زیآنال جینتا لیتحو

 گردد. یگانیبا نسخه کی و داده لیتحو یآور فرآهم واحد به را نسخه کی سپس و امضاء
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 نسوج لیتحو فرم در مربوطه اطالعات و شوند یم داده لیتحوشرکت فرآوری انبار کارشناس به)خام نسج(شده برداشت یها بافت

 نیا و بوده تاالگرید قیطر از نسوج یدما اطالعات استخراج به ملزم انبار کارشناس .می گردد کدثبت با کننده نیتأم واحد از

 .دهد قرار تیفیک کنترل ارواحدیاخت در یستیبا یم را اطالعات

در  موقت خچالی در یلیتحو نسوج شده ذکر ساعت از پساست. مجاز نیم ساعت قبل از اتمام کار انبار  تا انبار به نسوج لیتحو

 .گردد موکول بعد روز به لیتحو ندیفرآ و ردیگ قرارشرکت 

 ینگهدار شرکت/ بانک در و یساز مستند دیبا زنده اهداکننده از شده برداشت یها بافت و برداشت ندیفرآ به مربوط اطالعات

  .شود

 موارد طبق زنده اهداکننده پرونده از الزم اطالعات و گردد ینگهدار و هیتهنسج  شرکت/ بانک در دیبا نسج هر به مربوط اطالعات

 به تیرضا فرم در اطالعات یمحرمانگ.ردیگ قرار شرکت/ بانک اریاخت در آگاهانه تیرضا فرم و قرارداد ای نامه تفاهم در موجود

 .است یالزام شرکت/ بانک در یمحرمانگ طیشرا تیرعا و شود رسانده اهداکننده اطالع

 مراحل انجام از پس و دهیگرد انبار لیتحو اول درمرحله نسوج یتمام . ابدی راه دیتول واحد به مایمستق دینبا ینسج چیه :نکته

 .گیرد قرار دیتول واحد اریاخت در تیفیک کنترل واحد اجازه افتیدر و انبار ستمیدرس نسوج ثبت به مربوط

 


