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 2شماره  1سال   38زمستان 

 
 

 در اهداكنندگان فاميلي واكنش دهنده  Anti-HCVمثبت و  HBsAgشيوع 
 1831و بار اول سازمان انتقال خون زاهدان در سال 

 
 8طيبه غريبي ، 2 دكتر سهيال خسروي ، 1 اسماعيل صانعي مقدم دكتر

 
 هچكيد

 سابقه و هدف 
جايي كه اهداكنندگان فاميلي و بار اول نآ از و شتههاي اهداشده هميشه وجود دا نگراني در مورد سالمت خون

باعث انكاار و ننهاان كاردن    بعضي از اين اهداف كنند كه  براي اهداي خون مراجعه مي هاي متفاوت با انگيزه
افزايش خطر خون هاي اهادا شاده در    شود، اين امر سبب ميخطر در هنگام مصاحبه قبل از اهدا  يهافاكتور

ايان اهداكننادگان    رتحقيق اين فرضايه كاه اگا    نرايد. گردد ز طريق خون ميهاي منتقله ا دورة ننجرة بيماري
 .بررسي قرارگرفت درآنها باالتر باشد، موردويروسي  هاي آلودگي شاخصرندنس بايد شيوع اسالمت كمتري د

 ها مواد وروش 
 1831ماه  دناسف اهداكنندگاني كه از اول آذرماه تا اول ثبت نام هاي فرم و به كمكمطالعه به صورت توصيفي 

هاي ويروسي در برابر  در مركز انتقال خون زاهدان اهداي خون نموده بودند، انجام شد و به مقايسه واكنش
كليه نتايج با نرم . بين اهداكنندگان فاميلي و داوطلب و اهداكنندگان بار اول و مستمر نرداختيم Cو  Bهپاتيت 

 .مورد آناليز قرار گرفت (Chi-square Test)دو  و توسط تست كاي  5/11SPSSافزار آماري 
 ها يافته

 8223و  مرد ( درصد 7/33) 5835انجام شد كه از اين تعداد  اهداكنندگانثبت نام  فرم 2117مطالعه روي 
( درصد5/81) 2225اهداكنندگان فاميلي. سال داشتند 81سن باالي( درصد21)نفر  1511مجرد و( درصد 5/53)

 .اهداكنندگان ما را تشكيل مي دادندنفر از ( درصد 2/83) 2232ل و اهداكنندگان بار او
 و در مورد ( درصد 12/5)نفر  51 ،مثبت مربوط به اهداكنندگان فاميلي بار اول HBsAgباالترين ميزان 

Anti-HCV ميزان . بود( درصد 2/1)نفر 13 ،خون ياهداكنندگان باسابقه اهدا مربوط بهدهنده  واكنشHBsAg 
  Anti-HCVدر مورد. >p) 1111/1) برابر بيشتر از اهداكنندگان مستمر بود 8/2اهداكنندگان بار اول مثبت در 

مثبت در  HBsAgو ميزان >p) 132/1)برابر اهداكنندگان مستمر  5/1در اهداكنندگان بار اول دهنده  واكنش
مقايسه سني، سن  در. >p) 1111/1) بيشتراز اهداكنندگان داوطلب مستمر بود برابر 3/2 اهداكنندگان فاميلي

 دار بود از نظرآماري معنيدهنده  واكنش Anti-HCVمثبت و HBsAgسال در مورد اهداكنندگان  81باالي
(1111/1.(p<  ميزانHBsAg  برابر بيشتر از اهداكنندگان داوطلب  2/5مثبت در اهداكنندگان فاميلي بار اول

 .دست آمد به >p) 132/1)برابر  2/1اين اختالف دهنده  واكنش  Anti-HCVو در مورد >p) 1111/1)مستمر 
 نتيجه گيري 

ميزان آلودگي در اهداكنندگان فاميلي و باار اول باه مراتاب بيشاتر از      ،دست آمده با توجه به اعداد و ارقام به
سب در كارهاي منا ريزي دقيق و ارايه راه باشدكه اين امر ضرورت يك برنامه اهداكنندگان داوطلب و مستمرمي

 .طلبد اين زمينه را مي
 اهداكننده بار اول، اهداكننده مستمر، اهداكننده فاميلي  :كليدي كلمات

 
 

  اي آموزشي زاهدان و پايگاه منطقهمركزتحقيقات سازمان انتقال خون ايران  - دكتراي علوم آزمايشگاهي :مؤلف مسؤول  -9
 اي آموزشي زاهدان و پايگاه منطقه رانمركزتحقيقات سازمان انتقال خون اي -يپزشك عموم  –2
 اي آموزشي زاهدان مركز تحقيقات سازمان انتقال خون ايران و پايگاه منطقه -كارشناس امور انتقال خون  -3
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  مقدمه 
در مطالعه و بررسي انجام شده با توجه به مررز باريرك       

بين عرضه و تقاضاي خون، وضعيت فرردي و اجتمراعي و   
ستان سيستان و بلوچستان كره هنروز درادر بره     مرزي بودن ا

حرر ك كامررل خررون جررايگزين و اهداكننرردگان بررار اول   
اند، ح ك اين نوع اهداكنندگان كفايت ذخاير خروني   نشده
از طرفي ديگر برا مطالعراتي   . كند طور جدي تهديد مي را به

كه راجع به الگوي رد اهداكنندگان در اين پايگاه انجام شده 
هاي دبل، افزايشي در رونرد حر ك    با سالاست در مقايسه 
چنين رشد سني جوان اهداكنندگان، تغيير  اهداكنندگان و هم

الگوي زندگي و افزايش رفتارهاي پرخطر مواجه هستيم كه 
  سررتمت ذخرراير خرروني  زنررخ خطررري بررراي مروارد فررو  

درايررن زمينرره دركشررور   مطالعررات متعررددي . دنباشرر مرري
ايرن   واسرت   يا انجام شرده ومراكزمختلف انتقال خون در دن

ترهسرتند را   بار اول و فراميلي آلروده   فرضيه كه اهداكنندگان
 .كند تأييد مي

از سرويس هماتولوژي  آرتور پيرااي كه توسط  درمطالعه    
كه آيااهداكنندگان  دراسپانيا در مورداين ويتروئلبيمارستان 

فاميلي تهديد كننده ستمت ذخاير خوني هستند انجام شده 
برابر بيشرتر   5/3بود، نشان داده شد كه اهداكنندگان فاميلي 

 91از بقيه اهداكنندگان آلوده هستند و اهداكنندگان بار اول 
 (.9)باشند  برابر بيشتر از اهداكنندگان مستمر آلوده مي

اي كه در عربستان سعودي در مورد غربالگري  در مطالعه    
نشان  انجام شدبر روي اهداكنندگان  Anti-HCVنسل دوم 

سال خون  طور مرتب درطول يك داد كه اهداكنندگاني كه به
 ترري از  پرايين ويروسي  هاي آلودگي شاخصشيوع  دهند مي

خرون   تري براي اهداي منبع سالماول دارندواهداكنندگان بار
 (. 2)باشند  مي
از مركرز كنتررل و   تيمروتي  توسط  انجام شده  در مطالعه    

در  سررم مثبرت   HIVخطرر  آمريكرا،  هاي  پيشگيري بيماري
تر از خطرر آن در  هداكننردگان برار اول دو برابرر بيشر    ميان ا

 (.3) ز كشور تايلند گزارش شده استاهداكنندگان مستمر ا
 

 ها مواد و روش
ي هرا  كليه فرم. مطالعه به صورت توصيفي انجام شداين     

ه د مرا از تاريخ اول آذرماه تا اول اسرفن  ثبت نام اهداكنندگان
كليرره اطتعررات    و همررورد بررسرري درررار گرفترر     9339

اهداكنندگان از جملره سرن، وضرعيت تأهرل، نروع اهرداي       
سيسرتم   در .تجزيه و تحليل شدخون، دفعات اهداي خون 

دسرته تقسريم    5اطتعات اهداكنندگان نوع اهداي خون به 
 :شده بود

 اهداكنندگان بار اول داوطلب  -9

 اهداكنندگان مستمر داوطلب  -2

 نندگان بار اول فاميلي اهداك -3

 اهداكنندگان مستمر فاميلي  -4

 اهداكنندگان با سابقه اهداي خون -5

اهداكنندگان مستمر به اهداكنندگاني اطت  شده بود كره      
درطول سال گ شته حدادل يرك برار اهرداي خرون داشرته      

شررامل باشررند و اهداكننرردگان بررا سررابقه اهررداي خررون    
 هاي گ شرته يرك يرا    در طول سال شد كه اهداكنندگاني مي

ماهه آخرر   3اين مطالعه كه در در. باشند  خون داده بار چند
برا روش اليرزا برا     HBsAgانجام شد، آزمرايش   9339سال 
با روش اليزا برا كيرت    Anti-HCVو آزمايش  بهرينخكيت 
 Double Elisa برا  Anti-HCVكره مروارد   انجام شرد  اوسينا

 .درارگرفت مثبت موردبررسي
اطتعرات در دالرب جرداولي تن ريم شرد و      سپس كليه     

مرورد بررسري دررار      5/91SPSSافرزار آمراري    توسط نررم 
 دو كرراي آزمررون در دالررب جررداول ترروافقي بررا  . گرفررت

 .آناليز آماري انجام شد
 

   نتايج
انجرام   ثبت نرام اهداكننردگان   فرم 2912مطالعه بر روي     

گين ميران . بودنرد  9339ماهه آخر سرال   3شد كه مربوط به 
سني اهداكنندگان  (mode)نما سال و  33 سني اهداكنندگان

 3/99) 332مررد و  ( درصرد  2/33) 5336سال برود كره   21
از ن ر وضعيت تأهل . در بين آنها وجود داشتزن ( درصد
( درصد 3/36)نفر  3253مجرد و ( درصد 5/63)نفر  3123

 29) نفرر  9699 ،اهداكنندگانبررسي سني در . متأهل بودند
 .سال داشتند 32سن باالي ( ددرص
 HBsAg( درصد 3/2)نفر  953در بررسي انجام شده     

اليزا مثبت بودند كه  Anti-HCV( درصد 9)نفر  55مثبت و 
با هم مقايسه  اهداكنندگانخصوصيات اين  9در جدول 

 HBsAgدر بررسي انجام شده در مقايسه ميزان . اند شده
طلب بدون توجه به مثبت در اهداكنندگان فاميلي و داو
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 اهداكنندگانمثبت در  HBsAgدفعات اهداي خون، ميزان 
 بود  داوطلب  اهداكنندگان از بيشتر برابر 4/2 فاميلي

(1119/1(p< .انميز Anti-HCV در دهنده  واكنش
 داوطلب بود اهداكنندگانبرابر  4/2ي رفاميل انراهداكنندگ

(1119/1p<( )2جدول). 
برابر  3/2بار اول  اهداكنندگان مثبت در HBsAgميزان     

و در مورد ( >1119/1p) مستمر اهداكنندگانبيشتر از 
  اهداكنندگاندر دهنده  واكنش Anti-HCV اهداكنندگان
  دردست آم بهمستمر  انراهداكنندگ برابر 5/9بار اول 

(142/1 (p< (3 جدول.)  31در مقايسه سني، سن باالي 

  Anti-HCVمثبت و  HBsAg اهداكنندگانسال در مورد 
گروه . (>1119/1p) دار بود آماري معنياز ن ردهنده  واكنش

HBsAg (درصد5/22) نفر915سال،  31سن باالي  با مثبت 
(1119/1p<)  و در موردAnti-HCV سن دهنده  واكنش

 .(>1112/1p)بود ( درصد 5/22)نفر  51سال  31زير
ار اول ربي رفاميل انراهداكنندگمثبت در  HBsAgزان رمي    
داوطلررب مسررتمر   انرداكنندگررراهراز رر بيشتررررابرررب 1/5
 Anti-HCVو در مرررورد  (>1119/1p) آمرررد سرررتد هبررر

 (>142/1p)ر ررابرررب 5/9تك رايررن اخترر دهنررده  واكررنش
 .(4جدول) ده شراسبرحم

 
 

 مثبت  HBsAgو دهنده  واكنش  Anti-HCVدر مقايسه با اهداكنندگان  اهداكنندگانخصوصيات : 1جدول شماره 
 

  داراي واكنش ويروسي اهداكنندگان كل اهداكنندگان 

 HBsAg  جنس
Anti-HCV 
 واكنش دهنده

 

p 112/1=  

 

  51%(3/55) 953%(14/14) 2345%(2/33) مرد

  92%(2/22) 91%(12/5) 345%(3/99) زن

p    وضعيت تأهل اهداكنندگان  119/1=  

  31%(52) 25%(1/31) 3123%(2/54) مجرد

  32%(43) 919%(9/21) 3224%(4/45) متأهل

p    اهداكنندگانفركانس  119/1=  

  31%(15/9) 33%(9/3) 2531%(3/33) بار اول

  25%(5/1) 45%(3/9) 3423%(9/43) مستمر

  93%(1/9) 33%(5/3) 141%(9/93) باسابقه اهداكنندگان

p    نوع اهدا خون 119/1=  

  34%(4/9) 51%(5/3) 2255%(2/39) فاميلي

  23%(55/1) 52%(4/9) 3155%(3/55) داوطلب

  93%(1/9) 33%(5/3) 141%(9/93) اهداكنندگان باسابقه

p    سن 119/1=  

  25%(3/33) 915%(5/22) 9599%(29) سال 31باالي 

  51%(5/22) 23%(5/35) 5314%(51) سال 31زير 
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 واكنش دهنده Anti-HCVمثبت و اهداكنندگان   HBsAgبا اهداكنندگان  اهداكنندگانمقايسه كل :  2جدول شماره
 برحسب اهداي خون فاميلي و داوطلب

 اهداكنندگان داوطلب اهداكنندگان فاميلي 

 

 آناليز آماري
 

  3155 2255 اهداكنندگانكل 

HBsAg 52%(4/9) 51%(4/3) مثبت 
 

p< 1119/1  

برابر 4/2  

Anti-HCV 23%(55/1) 34%(4/9) واكنش دهنده 
 

p< 1119/1  

برابر 4/2  
 
 
 

 واكنش دهنده Anti-HCVمثبت و اهداكنندگان   HBsAgبار اول و مستمر با اهداكنندگان  اهداكنندگانمقايسه :  8جدول شماره 
 برحسب دفعات اهداي خون

 اهداكنندگان مستمر اهداكنندگان بار اول 

 

 آناليز آماري
 

>p 3423 2531 اهداكنندگانكل  1119/1  

HBsAg  45%(3/9) 33%(9/3) مثبت 
 

p< 1119/1  

برابر 3/2  

Anti-HCV 25%(5/1) 31%(15/9) دهنده واكنش 
 

p< 142/1  

برابر 5/9  
 

 
 

 دهنده واكنش  Anti-HCVمثبت و اهداكنندگان   HBsAgبا اهداكنندگان  اهداكنندگانمقايسه كل : 3جدول شماره 
 دراهداكنندگان بار اول فاميلي و مستمر داوطلب 

اهداكنندگان بار اول  
 فاميلي

اهداكنندگان مستمر 
 داوطلب

 آناليز آماري

  2951 132 اهداكنندگانكل 

HBsAg  91%(35/1) 59%(91/5) مثبت 
 

p< 1119/1  

 برابر 1/5

Anti-HCV 92%(5/1) 92%(2/9) دهنده واكنش 
 

p< 934/1  

برابر 5/9  
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   بحث
ل خروني كره   در مراكز انتقرا انتقال عفونت از طريق خون   

دهنرد   شكل روترين انجرام مري    هاي غربالگري را به آزمايش
طريق خون هاي منتقله از دورة پنجرة بيمارياكثرًا محدود به 

كه عامل عفوني وارد بدن شده ولي هنوز  شوديعني زماني مي
. هرراي آزمايشررگاهي دررادر برره تشررخيص آن نيسررتند   روش
اب كنرار انتخر  هاي آزمايشگاهي حسراس و دديرق در   شرو

صررحيو و دديررق اهداكننرردگان دو ابررزار مهررم در ت ررمين  
باشند، ولي با اين وجوداشخاصري   ستمت ذخاير خوني مي

هستند كه به سؤاالت مربروط بره تاريخ ره پزشركي و يرا      
دهند و اين امر  طور صحيحي پاسخ نمي رفتارهاي پرخطر به
 .اندازد خطر مي ستمت خون را به

چرون   هرايي هرم   قط انگيرزه طور كلي اگر فرض شود ف به    
نوع در كنار آموزش كرافي برراي    دوستي و كمك به هم نوع

وجود داشته باشرد ديگرر دليلري برراي پنهران       اهداكنندگان
ولري مطالعرات متعردد    . كردن فاكتورهاي خطر وجود ندارد

به سؤاالت پرسيده  اهداكنندگانند كه تعدادي از ا هنشان داد
پاسرخ  درستي  خون به يداشده در هنگام مصاحبه دبل از اه

براي اهرداي خرون از جملره     هاي مختلف انگيزه. دهند نمي
انجام آزمايش، فشار اطرافيان و بستگان يكري از بزرگتررين   

 .(4-5) داليل براي پنهان كردن رفتارهاي پرخطر مي باشند
اي كه در ايالت متحرده و كانرادا انجرام شرده      در مطالعه    

 5ترا   2دام بره اهرداي خرون در    براي ادر  است، تنها انگيزه
 ا برروده هرر آزمررايشانجررام  ،آلرروده درصررد از اهداكننرردگان

دهنرده   واكرنش  Anti-HCVاهداكننردگان   در بين(. 4)است 
درصرد، تنهرا انگيرزه برراي اهرداي       51تا  94نيز در حدود 

 (.5)اند  عنوان نموده  اه خون را بررسي آزمايش
مايش در اهداكنندگان رسد كه انگيزة بررسي آز ن ر مي به    

. باشرد  مسرتمر  اهداكننردگان ترر و برار اول بيشرتر از     جوان
هراي روانري و    بره اسرترس   با توجره فاميلي نيز اهداكنندگان

 وابسته نيزمراجعه با دوستان يا بستگان، بيمارنگراني درمورد
 املي برراي پنهران كرردن فاكتورهراي خطرر     وممكن است ع

برار   اهداكننردگان ام شرد،  اي كه انجر  درمطالعه. دنباش تهشدا
كه اين  مستمرآلوده بودند اهداكنندگانبرابر بيشتراز  3/2اول

 .باشد مطالعات انجام شده هماهنخ ميساير تقريبًا با نتيجه 

اي كرره در شرريوع و ميررزان بررروز ماركرهرراي  در مطالعرره    
هاي عفوني منتقلره از طريرق خرون و تخمرين دورة      بيماري

خون در صليب سرخ امريكرا انجرام    اهداكنندگانپنجره در 
برابر  2بار اول  اهداكنندگانشده، ميزان بروز اين عوامل در 

در (. 2)مسرتمر گرزارش شرده اسرت      اهداكنندگانبيشتر از 
هپاتيرت  هاي آلودگي  شاخصمطالعة ديگري كه در بررسي 

B  داوطلب درصرليب سررخ امريكرا انجرام      اهداكنندگاندر
مثبررت در ميرران  HBsAg شررد نشرران داد كرره ميررزان شرريوع

مسرتمر   اهداكنندگانبرابر بيشتر از  5/2اهداكنندگان باراول 
فرراميلي  اهداكننرردگانالبترره اثبررات ايررن كرره (. 5)باشررد  مرري

تهديدكننده ستمت ذخاير خوني باشند نيراز بره مطالعرات    
 .بيشتري دارد

در مورد اين كره   آرتور پيراتوسط  انجام شده در مطالعه    
فاميلي تهديدكننده سرتمت ذخراير خروني     دگاناهداكننآيا 

اهداكنندگان فاميلي اگرچره   ، نتيجه نهايي اين بود كههستند
بيشتر آلوده هستند، ولي فاكتورهراي خطرشران را بيشرتر از    

كنند و ميزان براالتر آلرودگي آنهرا بره علرت       بقيه پنهان نمي
 (.9)تماس بيشتر با بيماران مزمن كبدي بوده است 

دست آمده از اين مطالعات نشان داده  جه به نتايج بهبا تو    
برار   اهداكنندگاندر  Bشود كه ميزان آلودگي به هپاتيت  مي

اول نسرربت برره مسررتمر بيشررتر و در اهداكننرردگان بررار اول 
داوطلرب مسرتمر    اهداكننردگان برابرر بيشرتر از    1/5فاميلي 
فرراميلي نسرربت برره  اهداكننرردگانباشررد و در مقايسرره  مرري

فاميلي  اهداكنندگانمثبت در HBsAg، ميزان شيوع داوطلب
آمار، اعداد  اين. است برابر بيشتراز اهداكنندگان داوطلب 4/2

من ور رسيدن به سرتمت   كه به واردام بيانگراين مطلب است
 :از جمله. داريم ريزي اصولي ودديقي بيشترخون نيازبه برنامه

يررك سيسررتم كررامپيوتري بررراي ثبررت دديررق اطتعررات  -9
هرا در   كه بتوان بره اطتعرات و سروابق آن    داكنندگاناه

 .هنگام ثبت نام دسترسي داشت

كرره كليرره  اهداكننرردگانيررك سيسررتم آموزشرري بررراي  -2
يم از جمله تهيره  معرفي نمايفاكتورهاي خطر را به آنان 

 .ها بروشورهاي آموزشي و استفاده مكرر و مرتب از آن

تي برراي  هاي جمعري و تبليغرا   استفاده گسترده از رسانه -3
 .رساندن پيام
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مختلف كتمي كه اين خرود يكري    هاي  روشاستفاده از  -4
 .باشد هاي بردراري ارتباط مي از مؤثرترين راه

 ديرد   سرطو  بتوان در  هاي مناسب كه مودعيتاز   استفاده -5
 .دبر وسيعي پيام را منتقل كرده وحداكثر استفاده ازآن را

بهينره  ها در مرورد مصررك    آموزش در سطو بيمارستان -2
  هاي خوني تا بدين ترتيب بين عرضه و خون و فرآورده

  .شودتقاضاي خون تعادلي مناسب بردرار 

 .ج ب شده  داوطلب  اهداكنندگان حفظبراي   ريزي برنامه -5
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Prevalence of HBsAg and Anti-HCV reactivity in donors 

embarking on direct blood donation and among first-time blood 

donors in Zahedan Blood Transfusion Center 
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Abstract 

 
Background and Objectives 

Donors embarking on direct blood donation and first-time blood donors contribute to a 

significant proportion of the blood units collected in our center. However, there are some 

concerns on the safety of this kind of donation because of the possible existence of incentives 

for the donor to conceal deferrable risk factors, thus increasing the risk of donation within the 

window period of transfusion-transmitted infections. We tested the hypothesis that if donors 

for direct blood donation are less safe than other blood donors, the former would display a 

higher prevalence of viral markers. 

 

Materials and Methods

This descriptive analytic study was conducted on 7192 donor forms; this number of donors 

referred to Zahedan Blood Transfusion Service during 2002 (21 Nov)-2003 (19 Feb). Then, the 

comparison was made among donors for direct blood donation, volunteer, first time, and 

regular blood donors. Statistical analyses were performed with the SPSS (version 10.5) and 

Chi-square test. 

 

Results 

Our study was conducted on 7192 donor forms. 6345 (88.2%) of the subjects were male, 3264 

(45.4%) married, and 1511 (21%) above 30 years of age. Prevalence of HBsAg positivity was 

2.3 times higher among first-time donors than repeat donors (p<0.0001). Prevalence of Anti-

HCV reactivity was 1.5 times higher among first-time donors than repeat donors (p<0.0001). 

The rate of HBsAg positivity among donors embarking on direct blood donation  was 2.4 times 

higher than volunteer blood donors (p<0.0001), and the rate of Anti-HCV reactivity in the 

former was 2.4 times higher than in volunteer blood donors (p<0.0001). The age range higher 

than 30 was significant in the case of HBsAg positive and  Anti-HCV reactive blood donors.  

 

Conclusions 

Basesd on the above results, the contamination rate among donors for direct blood donation 

and first time donors was more than repeat and volunteer blood donors. This calls for an 

organized program and a better technique and strategy.  

 

 

Key words:  First-time donors, Repeat donors, Donors for direct blood donation 
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