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:ثالث مبادئ أخالقية مطبقة على الجسم االنساني في فرنسا

inviolabiliteالقداسة -1

مبدا هي حماية الفرد من اية اصابة لجسده وبالتالي من الضروري تبرير كل عدم تقيد بهذا ال
المعطيوالحصول على موافقة 

او مبدا عدم موروثية جسم االنسانindisponsibiliteعدم التوفر -2

 "جسم االنسان، مكوناته ومنتجاته اليمكن ان تكون موضوعا لحق ملكية"

جسم االنسان ومكوناته هي بالنتيجة خارج التجارة:

بمكونات ومنتجات جسم االنسان مجاني ومجهول( التبرع)عطاء

كل اعالن متعلق بهذه المنتجات هو ممنوع

  فقط تكاليف  التزام المتبرع بالحضور للتبرع يمكن ان تكون مجاال للتعويض

المجهولية-3

تثنائية ممكنة تجاوزات اس. المتلقي اليمكنه ان يعرف هوية المتبرع،  وال المتبرع لهوية المتلقي
:في حال الضرورة العالجية

نمط ظاهري دموي نادر

خيفي معقد-تمنيع

اخالقيةمبادئ 




 ر غي، الطوعيمن التبرع االكتفاء الذاتي يجب اعتماد وتشجيع مبدأ

:المأجور

يجرى من قبل شخص بملء ارادته 

دون مقابل نقدي او ما يعادله 

لكن يمكن قبول التذكارات البسيطة للتعويض عن نفقات السفر 

شخص بصحة جيدة لتجنب تعريضه للخطر

يتجنب نقل امراض او ادوية قد يكون لها تأثيرات ضارة على المتلق

هم الطبية يقبل للتبرع بالدم فقط االفراد الذين صحتهم طبيعية وسوابق
جيدة

(اختيار المتبرعين)جمع الدم 




اعالم المتبرع

وثيقة توعية قبل التبرع

تعربف المتبرع

ورقة الربط

استقبال المتبرع بالدم




:قواعد التبرع بالدم الكامل

(سنة60ال تبرع الول مرة بعد عمر ) سنة 65-18: العمر

التواتر:

5تبرعات بالسنة للرجال

3تبرعات بالسنة للنساء

3 سنة60تبرعات بالسنة لكال الجنسين بعد عمر

اسابيع8≤ :    الفاصل بين تبرعين

مل500كغ  وكحد اقصى /مل8:   الحجم المقطوف

قواعد التبرع




apheresisالتبرع االنتقائي بالصفيحات بواسطة 

سنة ضمنا60-18: العمر

تبرعات بالسنة لكال الجنسين 5≥ :  التواتر

 اسابيع8≤ :  بين تبرعينالفاصل

 (  مع المحلول المانع للتخثر)مل 650-200:  المقطوفالحجم

 8.1011> و 2.1011<:  الصفيحات المقطوفةعدد

قواعد التبرع





بالبالزمااالنتقائيالتبرع

(سنة60عمربعدمرةالولتبرعال)ضمناسنة65-18:العمر

بالسنةتبرع20≥:التواتر

اسبوع2≤:تبرعينبينالفاصل

المقطوفالحجم:

≥200(للتخثرالمانعالمحلولمع)بالتبرعمل650≥وكغ/مل

≤2الشهر/ل

≤12السنة/ل

:مجملةالتبرعانماطكل

بالسنةتبرعات8منالكثريخضعانللمتبرعاليمكن

قواعد التبرع




اجباري قبل كل تبرع بالدم او مكوناته ويشمل:

مقابلة

فحص سريري للمتبرع

له هدف مضاعف:

حماية المتبرع بالبحث عن:
اصابات تمنع التبرع

(ضغط شرياني، وزن)او خصائص فيزيولوجية تقلل تحمل القطف...

تبعاد من تعزيز السالمة الصحية المرتبطة باستعمال منتجات دموية باالس

ورة التبرع لالشخاص المخموجين او المتعرضين بحياتهم لعوامل خط

للعوامل الممرضة المنتقلة بالدم

الفحص الطبي





مطلقايكونانيجبالطبيالسراحترام

ممتازبشكلمؤمنةتكونانيجبالسريةاوالثقةشروط

للطبيبيسمحمتبادلةثقةعالقةاعداد:

لتبرعالمرشحدافعصدقيةعلىالحكم

التبرع-قبلللملففهمهتقييم

الجنسيةعالقاتهعنبعنايةبسؤالهخصوصيتهاحترام

القطفطبيب:

للتبرعالرئيسيةاالستطباب-بمضاداتالمتبرعيعلم

يشرح له اهمية الخطر المتبقي العائد للنافذة المصلية في سالمة نقل الدم

مثل)الدماتبمواصفتعديالتيفرضالمتوقعالقطفكاناذاللمتبرعالخطيةالموافقةعلىالحصول:
(المحببةبالخاليااالنتقائيالتبرع

يعلم المتبرع بالنتائج المحتملة للقطف

 االحتياطات التي يجب اتخاذها بعد التبرع

امكانية اكمال او تعديل اجاباته اثناء الفحص الطبي والقطف

المقابلة الطبية





:خاصبشكلويشملوموجهاساسيشيءهو

العامةالحالةتقييم

قياس:

زملم180و100بيناالعظمي:الشريانيالضغط

بالدمللتبرعكغ50≤:الجسمكتلة

بالدقيقةمنتظمةنبضة110-50:القلباصغاء

السحبمكانالجلدمظهر

:بقرارهللتبرعالمرشحيخبرالسحبعنالمسؤولالطبيب،الفحصنهايةفي

بالدمللتبرع(قبولهقابليته،)اهليته

دائماومؤقتبشكلبالدمللتبرع(رفضهقابليته،عدم)اهليتهعدم

نفسيةومراعاةبلباقةتتمانيجبالرفضعملية

التبرعامكانيةيقررمنالطبيبوحدهيبقىالحاالتكلفي

الفحص السريري





:الىتهدف

الطبيللفحصكمكلالمتبرعحمايةضمان

تبرعهممنالمحضرةالدمويةالمنتجاتجودةضمان

الكاملبالدمالتبرع

متحدةالوالوالياتاالخرىاالوربيةالبلدانفياجباري:الدمخضابمستوىفحص.

التاليةهيالمرجعيةالقيم:

المراةعند:Hb≥125ل/غ165≥ول/غ

الرجلعند:Hb≥135ل/غ180≥ول/غ

االقلعلىنةبالسمرةاجباريةالسابقةالفحوصاتنفس:بالصفيحاتاالنتقائيالتبرع

االقلعلىبالسنةمرة:بالبالزمااالنتقائيالتبرع

دممخطط

البالزمالبروتيناتكهربيرحالن

التبرعالمخبرية قبل الفحوص 





 للقطفبدقة باالجراءات المكتوبة المتعلقة بالمراحل الزمنية المختلفة التقيد

 مصليةمناعية-دموية) الجراء التقييمات المخبرية للتبرع( مل30)عدة انابيب عينات ملء ، ،
(.تشخيص مورثي فيروسي

 القطفتعريف:

 بقراءة بصرية بواسطة قارئ باركود آلي تسمح وضع نفس لصاقات الباركود:

 القطفاكياس على

 انابيب العينات

 الربط ملف

 وضع لصاقات التعريف هذا ال يجب ان يجرى اال:

 مكانهاوضع االبرة في بعد

 بيناللصيق من تطابق المعلومات بغية اعداد ربط مؤكد التحقق:

المتبرع

 المنتجات المحضرة من هذا التبرع

 للتبرعالتقييم المخبري نتائج

وية  المحتملة وان في حال اعطاء دواء سابق لفصل الخاليا االنتقائي، يجب اخبار المتبرع مسبقا باآلثار الثان
الصريحةيعطي موافقته الخطية 

يجب اعداد تقرير روتينيا عن كل فصل انتقائي

الدم(سحب)قطف 





 منالدم الوريدي يسحب:

 وريد والذي يجب ان يفضل على ال( الخارجي)الكافيلي الناصفخاصة الوريد : المرفقوريد
.الذي يمر فوق الشريان العضدي( الداخلي)البازيلي الناصف

 لسحبمناسبة لهذا النمط  من ابسبب تدفقها البطيئ، فهي غير الزندية، االوردة الكعبرية و

 دقائق10اقل من مدتهان تكون يجب

مل500-450حجم سحب

 في وعاءالدم يجمع

مرخص

(مكون من كيس رئيسي للجمع وعدة اكياس مرافقةطقم )مغلق

 محلوليحوي حجم مناسب من:

 مضاد للتخثر

 العقيم للحفظ

 مولد للحرارةغير (عادة محلول من نمطCitrate Phosphate Dextrose )

 مع محلول الدم يمزجCPD (المزج باستخدام جهاز يفيد في)بشكل مستمر:

 المسحوبحجم الدم قياس

الدم الكامل (سحب)قطف 



plasmaphérèse cytaphérèse

sang total
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 الخالياخارج الجسم بمساعدة جهاز آلي لفصل دوران

لمكونات الدم المختلفةللكثافة وفق ترتيب تصاعدي الفصل : تنبيذ  التفاضلي  :

بالزما

صفيحات

(خاليا لمفاوية وخاليا جذعية)خاليا وحيدة النواة

خاليا متعددة النواة، كريات حمر.

 الجسمالدوران خارج مبدئين للسحب مبنيين على نمطين من:

 تلقي المكونات المرغوبة جنبا الى جنب مع السحب وعند اعادة    : مستمربجريان تنبيذ
Baxter, Cobe, Dideco, Fresinus:الحقن

 اقب في الدم يعامل بشكل متع)تلقي المكونات المرغوبة في نهاية الدورة: متقطعبجريان تنبيذ
Heamonetics(: حجرة التنبيذ

واحدة مرة استعمال ..( بالستيكةجيوب ،، حلقةحجرة:)طقم السحب

 المحلول مضاد التخثر حجم( محلولACDعادة ذوPH اعلى من محلولCPD  ) الجلسةفي المحقون  :
اليجب ان يتجاوز ليتر 

 الدقيقة/مل80و 30السحب بين تدفق

 المتبرعمن حجم دم % 20خارج الجسم يجب ان يكون اقل من الحجم

 تتجاوزان اليجب : المدة االجمالية:

2.5 للصفيحات ( ساعتين ونصف)سا

قطف بالفصل االنتقائي

Apheresis





2890 jpg





2891 jpg





2893 jpg











الموجهة لتحضير منتجات دم عطوبةلمكوناته  على كل سحب دم او 

سحب انابيب للعينات :شروط تقنية

 المتبرعذراع

 لصاقات اثناء السحبوضع

 ≤30 مل

شروط الحفظ:

2-8°م اذا اخرت التحاليل اكثر من نصف نهار

ايام4: تاخير اقصى قبل التحليل

:مخبريةتحاليل -1

 الخضاب او تحديد الهيماتوكريتعيار

 الزمر الدموية تحديدABO, RhD

 كشف االضدادanti-A, anti-B  المناعية

 الدمي نقل الكريات الحمر التي يمكن ان يكون لها تاثير سريري فاالضداد ضد عن البحث

بعد التبرعالمخبرية الفحوص 





:المنتقلةلكشف االمراض فحوص -2

فحوص مصلية تقليدية:

 مصلي للسيفلسكشف

 اضداد كشفanti-HIV I,II 

 اضداد كشفanti-HCV

 اضداد كشفanti-HBc

 المستضد كشفHBs Ag

 اضداد كشفanti-HTLV I,II 

 معايرةALAT 

 المالري المتصور االضداد ضد كشفantiplasmodiumعند بعض المتبرعين

 فحوص جزيئية( تشخيص فيروسي مورثيDGV, NAT :) لالمادة الوراثية كشف

HIV

HCV

بعد التبرعالمخبرية الفحوص 











 مختلفة حسب االفراد وفق معايير يختلف الجائل  الدم حجم

كالطول

 (.العظم او العضالت موعاة جيدا، الشحم اقل توعية)المختلفة توزع النسج

   كغ/مل76الرجل

  كغ/مل66المراة

 كغ   60من حجم الدم المراة وزنها %  10كغ و 70من حجم الدم لرجل وزنه % 7.5:  مل يمثل 400سحب

المسحوب نتيجة الحجم ينقص  حجم الدم  فورا :  عند سحب الدم

 المحتوىخاصة تكيف المعايير ستسمح للجسم بتصحيح عدد من ( د10-5)السحب خالل المدة

الىبالدم يؤدي تبرع ال:

 عامتقعيل ودي معتدل

 للكاتيكوالمين المستوى البالزمي ارتفاعcathecolamins

 الشرياني االنقباطي الضغط

 التواتر القلبي اليتغير نتيجة:

 منعكس مستقبلة الضغط آلية اعادة ضبطbaroreflex ثانية 90خالل

 وعائي ازدياد المقاومات المحيطية بتقبض مع

 عيد سريعا الخلوي يست-الخلوي نحو القطاع داخل-نقل مائي من القطاع خارجالتبرع  الساعات التي تلي في

(سا/مل100-40)الدم حجم 

النتائج الفورية

للتبرع بالدم ومكوناته





:دم كامل مل 450ب تبرع بعد : الكاملبالدم التبرع 

 دل /غ2-1مستوى الخضاب ينخفض

 غ حديد 0.2حوالي فقد

 الحديداشهر العادة بناء مخازن 3-2هناك حاجة الى اي سيكون

(:  مخازن الحديد طبيعية)عند الشخص السليم وغير المعوز

 اسابيع 3الكريات الحمر يحدث خالل تعويض

 التبرعايام من 10قمة للشبكيات بعد مع

 مل250الفقد البالزمي هو حوالي:

 غ بروتين 20من اقل

 البومينغ 12منها

 وعدة غراماتIg

 جداالفقد يعوض سريعا هذا

النتائج الثانوية

للتبرع بالدم ومكوناته





:  لتبرع االنتقائي بالبالزما ا

 مل بالتبرع600الفقد الحجمي حوالي

 غ بروتينات كلية45فقد حوالي:

25-30اليوم/كغ/غ0.3يعوض بسرعة  بمعدل : غ البومين

20غ بروتينات اخرى:.IgM وIgG  تعوض بسرعة بواسطة الخاليا

Bاللمفاوية 

ي مل تعود النابيب العينات وللدم المتبق50حوالي :  الفقد في الكريات الحمر اصغري

في االنابيب

:بعد تبرع بالصفيحات

 40-20هبوط فوري لعدد الصفيحات بنسبة%

 ساعة24استدعاء االحتياطي الطحالي وعودة للطبيعي خالل

النتائج الثانوية للتبرع بالدم ومكوناته






