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گرچه طی سال های اخیر فرهنگ سازی در مورد 
اهدای عضو به خوبی انجام گرفته و بسیاری 

از افراد به دلیل شناخت بهتر این مساله، 
با  را  خود  مغزی  مرگ  عزیز  داغ 

زندگی بخشیدن به بیماران تسلی 
می دهند، هنوز هم باورهای 

رایج اما نادرستی در این 
زمینه وجود دارد که 
آنها  شناخت  قطعا 
می تواند به پذیرش 
هرچه بیشتر اهدای 

جامعه  در  عضو 
کمک کند. 

 اهدای عضو در سنین 
باال امکان پذیر نیست

هیچ محدودیت سنی در مورد اهدای 
عضو وجود ندارد و این اقدام حتی در 

سنین سالمندی به شرط سالم بودن عضو نیز 
می تواند با تشخیص پزشکان متخصص انجام گیرد. 

 فرد دارای بیماری زمینه ای قادر به اهدای عضو 
نیست

در مورد بیماران و افرادی که به طور مداوم تحت درمان 
هستند نیز نمی توان این مساله را مانع اهدای عضو دانست. 
امکان اهدای عضو این گروه تنها در زمان مرگ مغزی و 
در  جز  و  است  امکان پذیر  متخصصان  دقیق  بررسی های 
موارد محدودی از مبتالیان به بیماری های عفونی مانند ایدز 
و بدخیمی ها، ممنوعیت کلی وجود ندارد. تشخیص این 
امکان تنها برعهده تیم متخصصان اهدای عضو خواهد بود. 
چنانچه به عنوان مثال امکان اهدای قرنیه حتی از فرد مبتال 

به آب مروارید و ضعف بینایی نیز وجود دارد.
 حق انتخاب اعضای اهدایی برای خانواده مرگ مغزی 

وجود ندارد 
در صورت تایید مرگ مغزی و امکان اهدای عضو، فقط 
باشند و  اعضایی که خانواده مرگ مغزی رضایت داشته 

اعالم کنند، اهدا می شود. 
بیمار  به  اهدا کننده  رفتاری   خصوصیات 

پذیرنده عضو منتقل می شود
به رغم وجود چنین تصوری در برخی 
افراد، این مساله از لحاظ علمی به 
اعضای  است.  نرسیده  اثبات 
ندارند  »حافظه«  پیوندی 
این  در  است  بهتر  و 
جان  نجات  شرایط 

بیمار اولویت باشد.
 هزینه های مربوط 
به اهدای عضو برعهده 
مغزی  مرگ  خانواده 

نیست
به اهدای  تمام هزینه های مربوط 
عضو از قبیل بستری، برداشت و پیوند 
عضو توسط وزارت بهداشت و درمان تامین 
می شود. در مورد دریافت کنندگان عضو نیز به 
جز هزینه داروهای پس از عمل که تحت پوشش 

بیمه ای است، هزینه دیگری تحمیل نمی شود.
 داشتن کارت اهدای عضو، مراقبت های اورژانسی را 

تحت تاثیر قرار می دهد
پزشکی  کادر  اورژانس،  مراکز  به  حوادث  اعالم  از  پس 
و  تالش  تمام  مصدوم  کنار  حضور  لحظات  نخستین  از 
زندگی  به  بازگشت وی  و  نجات  برای  را  اقدامات الزم 
انجام می دهند. مساله اهدای عضو زمانی مطرح می شود که 
به رغم تالش های انجام گرفته و تایید تیم پزشکان متخصص، 

مرگ مغزی تایید شود.
 اهدای عضو موجب تغییر شکل پیکر فرد می شود

فرایند برداشت عضو هیچ تغییری در ظاهر فرد اهداکننده 
ایجاد نمی کند و این اقدام در اتاق عمل و در کمال احترام 
از  پس  می گیرد.  انجام  متخصصان  توسط  انسان  منش  و 
برداشت عضو نیز محل عمل بخیه زده و در ظاهر فقط 

خط تمیز جراحی دیده می شود.

باورهای نادرست در مورد اهدای عضو

تاکنون بیش از 880 اهداکننده 
مرگ مغزی در مرکز پیوند اعضای 
این دانشگاه تحت عمل جراحی اهدا 
و پیوند عضو قرار گرفته اند و جان 
حدود 3 هزار و 400 بیمار از این 
راه نجات یافته است 

»اعضای بدن خود را به بهشت نبرید؛ فرشتگان 
می دانند ما در اینجا به آنها نیاز داریم«

در تقویم ملی ایران، 31 اردیبهشت به عنوان 
روزی نامگذاری شده که نه تنها افتخاری در 
علم پزشکی محسوب می شود، بلکه بی شک 
تجلی بخش انسانیت است؛ روز ملی »اهدای 
عضو؛ اهدای زندگی«. براین اساس، در صورت 
تایید مرگ مغزی و رضایت خانواده بیمار امکان 
پیوند قلب، کلیه، کبد و... به دیگر بیماران نیازمند 

محقق خواهد بود. 

»پیوند عضو« در ایران
پیوند عضو که تاریخچه ای طوالنی دارد در متون 
علمی حکمای قدیم ایران مانند ابوعلی سینا و 
جرجانی نیز مورد تایید بوده و ایشان امکان 
جایگزینی عضو یک فرد در بدن فرد دیگر را 
ممکن می دانستند اما پیوند عضو به مفهوم کنونی 
در طب ایران به سال 1314 با انجام پیوند قرنیه 
برمی گردد و اولین پیوند کلیه در ایران نیز به 
عنوان واقعه ای مهم در سال 1347 انجام شد. 

طی سال ها انجام چنین اقداماتی توانست جان 
بسیاری از بیماران را نجات دهد اما با توجه به 
افزایش افراد نیازمند پیوند و لزوم پیوندهایی 
غیر از کلیه مانند قلب و ریه، توجه به استفاده 
از اعضای بدن اهداکنندگان مرگ مغزی ضروری 

به نظر می رسید. 
براین اساس، در تاریخ 31 اردیبهشت 1368 
فتوای مرگ مغزی از طرف امام خمینی)ره( به 
عنوان اولین فقیه شیعه صادر شد و پس از طی 
مراحل قانونی درنهایت توسط مجلس شورای 
اسالمی به تصویب رسید و راه برای انجام انواع 

پیوندها هموار شد. 
تا سال 1374 که انجمن پیوند اعضای ایران تاسیس 
شد، انجام موفقیت آمیز پیوند مغز استخوان، روده 
باریک، قلب و کبد توسط متخصصان ایرانی انجام 
گرفت و فعالیت های گسترده در این زمینه ادامه 
یافت. همچنین موفقیت پیوند ریه در سال 1379 
و پیوند لوزالمعده در سال 1385 بر افتخارات 
اخیر  سال هاس  و طی  افزود  ایرانی  پزشکان 
تالش های گسترده برای امکان حیات بیماران 
از طریق اهدای عضو قربانیان مرگ مغزی انجام 

گرفته است.
 مرگ مغزی و تایید شرایط برای اهدای عضو

که  گفته می شود  به وضعیتی  مغزی«  »مرگ 

تمام عملکرد نیمکره ها و ساقه مغز بیمار به 
طور غیرقابل برگشتی از بین رفته و تایید مرگ 
مغزی با دقت و وسواس خاصی توسط  تیم 
متخصص اعالم می شود. پزشکان متخصص 
تایید مرگ مغزی با حکم وزیر بهداشت انتخاب 
شده اند که  نشان  دهنده اهمیت موضوع تایید 
مرگ مغزی است. این تیم تخصصی 4نفره 
شامل متخصص اعصاب، جراح مغز و اعصاب، 
متخصص داخلی و متخصص بیهوشی هستند 
تایید مدیر کل  به  که درنهایت مرگ مغزی 

پزشکی قانونی نیز می رسد.
بر اساس اعالم وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی، ساالنه بین 5 تا 8 هزار نفر در ایران بر 
اثر ضربه مغزی ناشی از تصادفات و بیماری های 
مختلف دچار مرگ مغزی می شوند که نیمی از 

آنها قابلیت اهدای عضو را دارند. 

مهم ترین علل منجر به مرگ مغزی را می توان 
ضربه های ناشی از تصادفات و سوانح، سکته های 
مغزی، تومورهای مغزی، تشنج و هر عاملی که 
خونرسانی به مغز را مختل کند، دانست. شرایط 
مرگ مغزی با بیماری که به کما رفته متفاوت 
است، درحالی که معموال تصورعموم مردم بر 
این است که مرگ مغزی با کما تفاوت ندارد. 
از لحاظ علمی هر فرد مرگ مغزی حتما به کما 
رفته ولی هر بیمار به کمارفته ای مرگ مغزی 
محسوب نمی شود زیرا احتمال برگشت بیمار 
به کمارفته وجود دارد اما این فرضیه در مورد 

مرگ مغزی هرگز ممکن نیست.
این تصور غلط که ممکن است بیمار دچار مرگ 
مغزی به زندگی برگردد، مهم ترین علتی است 
که خانواده ها از اهدای عضو بیماران خود امتناع 
می کنند، در حالی که پس از اعالم مرگ مغزی 
حداکثر در عرض چند روز فرد مذکور دچار 

ایست قلبی می شود.
در فرایند اهدای عضو از مرگ مغزی و پیوند 
اعضا افزون بر 100 نفر در قالب تیم تشخیص 
مرگ مغزی، تیم تایید مرگ مغزی، تیم نگهداری 
مرگ مغزی، تیم انتقال، تیم هماهنگ کننده، تیم 
اتاق عمل و تیم های پیوند، آزمایشگاه و تیم های 
پشتیبانی فعال هستند. در این مدت آزمایش های 
مختلف و نوار مغز نیز از مرگ مغزی گرفته می شود 

تا یقین حاصل شود هیچ عملکردی در مغز 
دیده نمی شود. سالمت اعضای دریافتی از 

مرگ مغزی نیز نقش مهمی در اهدا دارد و 
اعضای اهدا کننده مرگ مغزی در هر سنی به 
شرط سالمت عضو، می توانند اهدا و پیوند شود.

مشهد؛ طالیه دار اهدای عضو در ایران
رشد پیوند اعضا در ایران طی سال های اخیر 
به گونه ای بوده که هم اینک دانشگاه های علوم 
پزشکی تهران، مشهد و شیراز باالترین شاخص 
اهدای عضو را در کشور دارند، در حالی که 
در  عضو)پی.ام.پی(  اهدای  کنونی  شاخص 
ایران حدود 11/5 در کشور است، در دانشگاه 
علوم پزشکی مشهد ۲1 اهدا به ازای 1میلیون 

نفر جمعیت است. 
واحد پیوند اعضا از مرگ مغزی در دانشگاه 
علوم پزشکی مشهد که شمال شرق کشور را 
زیر پوشش دارد، از سال 1380 فعالیت خود را 
آغاز کرده و اکنون یکی از مراکز پیشگام این 
حوزه در سطح ایران است. همچنین نخستین 
بیمارستان تخصصی اهدای عضو و پیوند اعضا 
در شمال شرق کشور با عنوان »منتصریه« در 
مرگ  اهداکنندگان  و  شد  راه اندازی  مشهد 
مغزی ساکن شهرستان های مختلف خراسان و 
استان های همجوار به این مرکز منتقل می شوند.

تالش های  با 
انجام شده تاکنون 

بیش از 880 اهداکننده 
مرگ مغزی در مرکز پیوند اعضای این دانشگاه 
تحت عمل جراحی اهدا و پیوند عضو قرار 
گرفته اند و جان حدود 3 هزار و 400 بیمار 
از این راه نجات یافته است. اعضای اهدایی 
نارسایی کلیوی، کبد  بیماران  به  شامل کلیه 
بیماران  به  قلب  کبدی،  نارسایی  بیماران  به 
نارسایی قلبی، ریه به بیماران نارسایی ریوی، 
پوست به بیماران مبتال به سوختگی و قرنیه 

به بیماران نابیناست. 
در سال 1397 از 1۲3 اهداکننده مرگ مغزی 
که خانواده هایشان رضایت خود را مبنی بر 
اهدای عضو عزیزشان اعالم کردند، به 506 
بیمار نیازمند عضو اهدایی پیوند داده شد. این 
میزان بیشترین تعداد اهدای عضو طی ۲ دهه 

گذشته تاکنون است.

اقبال عمومی پیوند عضو در مشهد 2 
برابر شاخص کشوری است

شاخص اهدای عضو در دانشگاه علوم پزشکی 
مشهد ۲1 اهدا به ازای 1میلیون نفر جمعیت است،  
حال آنکه میانگین این شاخص در کشور 11/5 
اهداست. این شاخص طی سال های پیشین 10 
اهدا بود اما هم اینک با رشد بیش از  صددرصدی 
رو برو است. این شاخص سال 1380 همگام با 
نخستین پیوند عضو از اهداکننده مرگ مغزی، 1 

به ازای 1میلیون نفر جمعیت بود.
خانواده های  رضایت  اخیر،  ۲دهه  طی 
اهداکننده های مرگ مغزی رشد قابل توجهی داشته 
و در حال حاضر بیش از 60 درصد خانواده های 
مرگ مغزی رضایت به اهدای عضو عزیز از دست 
رفته خود می دهند. همچنین 50 هزار نفر هم اینک 
در خراسان رضوی داوطلب اهدای عضو شده و 

کارت اهدای عضو دریافت کرده اند. 

مشهد؛ سومین قطب پیوند کبد و 
قلب در ایران

در حال حاضر، مشهد پس از شیراز 
و تهران، سومین قطب پیوند کبد 
در سطح ایران است که شرق 
و شمال شرق کشور را 
زیر پوشش دارد. پیوند 
کبد یکی از سخت ترین 
است  جراحی  پیوندهای 
بیمارستان  و از سال 139۲ در 
تخصصی پیوند اعضای منتصریه مشهد 
آغاز شده و تاکنون ۲85 پیوند کبد اهدایی 
از اعضای اهداکنندگان مرگ مغزی در دانشگاه 
علوم پزشکی مشهد انجام گرفته است. هم اکنون 
موفقیت پیوند کبد در دانشگاه علوم پزشکی 
مشهد حدود 90 درصد است که تقریبا متناسب 

با کشورهای پیشرفته جهان است.
جراحی پیوند قلب نیز در حال حاضر در 3 
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران و 
مشهد انجام می شود. تاکنون 70 مورد عمل 
پیوند قلب در دانشگاه علوم پزشکی مشهد که 
شمال شرق کشور را زیر پوشش دارد با موفقیت 
انجام گرفته است. میزان موفقیت پیوند قلب 
در دانشگاه علوم پزشکی مشهد 70 درصد و 
مطابق با استانداردهای جهانی است. همچنین 
در دانشگاه علوم پزشکی مشهد به بیش از 450 
بیمار دچار سوختگی قسمتی از پوست مرگ 
مغزی اهدا شده و به آنها زندگی دوباره بخشیده 
است. ضمنا حدود 730 بیماری که نابینا بودند 

نیز با پیوند قرنیه بینایی خود را بازیافتند.

به مناسبت 31 اردیبهشت؛ روز ملی اهدای عضو

مشهد، قطب سوم پیوند کبد
 دکتر ابراهیم خالقی

مسوول واحد فراهم آوری اعضای 
پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

چه اعضا و بافت هایی قابل اهداست؟

 اعضای قابل اهدا قلب، ریه ها، کبد، روده ها، لوزالمعده و کلیه هاست. 

عالوه بر این اعضا، برخی از بافت های بدن نیز قابل پیوند هستند. 

با اهدای قرنیه می توان بینایی رابه فردی که دچار صدمه شدید به 

چشم شده باز گرداند. تاندون و غضروف باعث باز سازی اعضای 

آسیب دیده می شوند. پیوند استخوان می تواند مانع قطع عضو در 

سرطان استخوان شود. دریچه قلب برای کودکان با بیماری مادرزادی 

دریچه ای و بزرگساالن با دریچه آسیب دیده به کار می رود. پیوند 

پوست نجات بخش بیماران با سوختگی شدید است. پیوند مغز 

استخوان تنها درمان ممکن در بعضی از سرطان های خون است. 

برخالف عضو، بافت می تواند تا ۲4 یا حتی 48 ساعت بعد از 

مرگ فرد اهدا  شود و حتی می توان آن را برای مدت های طوالنی 
ذخیره کرد.

در صورت مرگ طبیعی نیز امکان اهدای عضو وجود دارد؟

 بعد از مرگ کامل به صورت طبیعی تا 48 ساعت، نسوجی مانند 

قرنیه، دریچه قلب، استخوان و تاندون قابل اهدا هستند.

 اهدا کنندگان عضو از نظر بیماري های خاص غربالگری خواهند شد؟

 همه اهدا کنندگان عضو از نظر ایدز، هپاتیت، ویروس های مشابه 

برخی بدخیمی ها مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

داشتن کارت اهدای عضو برای اهدای اعضا پس از مرگ کفایت 
می کند؟

بنا بر قانون جمهوری اسالمی ایران و بیشتر کشورهای جهان برای 

اهدای عضو رضایت اولیای دم ضروری است و حتی  به رغم 

اولیای  داشتن کارت اهدای عضو در صورت عدم رضایت 

دم، اهدای عضو انجام نخواهد گرفت. کارت اهدای عضو 

نشان  دهنده آرزوی قلبی فرد در مورد اهدای اعضای 

بدن خود است و همین موضوع می تواند با نشان دادن 

خواسته فرد به اولیای دم تصمیم گیری را برای آنها 

در آن زمان حساس آسان تر کند. ضمنا این کارت 

می تواند جنبه فرهنگ سازی نیز داشته باشد.

 باطل کردن کارت اهدای عضو بعد از تکمیل فرم 
امکان پذیر است؟

در هر زمان که فرد از داشتن کارت منصرف شود می تواند 

با اعالم خواسته خود به مسووالن تقاضای خود را لغو کند، 

هرچند با در نظر داشتن نیاز به رضایت اولیای دم برای اهدا 

تنها با اعالم خواسته خود به اولیای دم خود نیز می تواند انصراف 

خود را از اهدا اعالم کند.

مراسم خاکسپاری فرد اهدا کننده چقدر به تاخیر خواهد افتاد؟

کل مراحل اهدا و پیوند عضو )رضایت از خانواده فرد اهدا کننده 

تا پایان برداشت و پیوند عضو( معموال یک روز طول می  کشد.

خانواده های فرد اهدا کننده و فرد گیرنده عضو پیوندی یکدیگر 
را مالقات خواهند کرد؟

هویت طرفین محرمانه خواهد ماند، البته تعدادی از خانواده ها تمایل 

خواهند داشت که از طریق نامه های بی نام و نشان )با همکاری واحد 

فراهم آوری اعضای پیوندی( با هم مکاتبه داشته باشند. در مراسمی 

تحت عنوان جشن نفس جشن زندگی که به ابتکار واحد پیوند 

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی همه ساله مقارن با تولد حضرت 

فاطمه زهرا )س( برگزار می شود تمام خانواده های اهدا کننده عضو 

و گیرندگان اعضای پیوندی به این جشن دعوت می شوند و بدون 

شناسایی یکدیگر لحظات دیدنی ای را می آفرینند. 

در قبال عضو اهداشده پولی به خانواده   دهنده داده می شود؟

 عضو پیوندی به صورت رایگان و به عنوان هدیه به خانواده گیرنده 

اهدا می شود و گیرنده نیز پولی بابت عضو پیوندی پرداخت نمی کند.

پیوند عضو میان جنس ها و نژادهای مختلف امکان پذیر است؟

جنسیت و نژاد متفاوت مانعی برای پیوند اعضا نیست اما سازگاری 

گروه خون و اندازه عضو )به خصوص ریه( و انطباق بافتی )در مورد 

کلیه( اهمیت بیشتری دارد.

بهتر است بدانیم...
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