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 مقاله پژوهشی 

 
 کننده به انتقال خون  های وازوواگال در اهداکنندگان مراجعه فراوانی واکنش

 استان کردستان و تاثیر آن بر میزان بازگشت جهت اهدای خون مجدد
 

 ،2، محمد سعید کریمیان2، حسین بیگله1، وریا باباحاجیان1، کویستان خالدیان1سروه باباحاجیان

  1، شیرین فردوسی3صادق عباسیان 
 
 

 هچكيد
 سابقه و هدف 

ب ر   یتوان د ار رام من      یم   ها واکنش نیا . بروزاست وازووگال یها واکنش ،اهدای خون عارضه نیتر عیشا
و تاریر آن بر  وازووگال یها واکنش ینافراو یبررس ،حاضر طالعهبازگشت اهداکنندگان داشته باشد. هدف از م

  .بودکردستان  استاندر میزان بازگشت جهت اهدای خون مجدد 
 ها روش مواد و

انتقال خ ون اس تان    گاهیکننده به پا اهداکنندگان مراجعه ،و جامعه مورد مطالعه یمقطع-ی یمطالعه از نوع توص
 یدر فاصله زمان واکنش وازوواگال یبازگشت اهداکنندگان دارا زانیم نیچن هم. بودند 1371کردستان در سال 

و ض ری  همبس تگی پیرس ون     SPSS 11 از ها، دادهتجزیه و تحلیل برای  شد. ی( بررس75تا  71از سال) کی
 است اده شد.

 ها يافته
دچار واکنش وازوواگال شدند که در  زن 13مرد و  159شامل ن ر  %(15/1)191اهداکننده،  25871از مجموع 

مورد عوارض ش دید   %(1/2) 1مورد عوارض متوسط و در  %(8/1) 3مورد عوارض خ یف، در  %(7/75)111
 و  1/31  ی  ناخواس ته ش دند ب ه ترت    یها اهداکنندگان زن و مرد که دچار واکنش یسن نیانگیممشاهده شد. 

 15هموگل وبین کمت ر از   (. %2/1)بار اول بوداهداکنندگان مربوط به تعداد عوارض  نیشتریسال بود. ب 93/31
gr/dL 111/1)به ترتی  مرتبط بود های وازوواگال با کاهش واکنشوزن  شیافزا با افزایش بروز واکنش و p= 

( 191/32) %18در مدم زمان ی ک س ال    که دچار واکنش شدند اهداکنندگانیمیزان بازگشت . (=p 118/1و 
 بود. 

 ينتيجه گير
مردانی که کاهش وزن بیشتری نسبت به حداقل تعیین ش ده  در  های وازوواگال ی واکنشفراواننتایج نشان داد 

 بیشتر است. ،برای اهدای خون دارند
 بازگشتاهدای خون، واکنش وازوواگال،  :ات كليديكلم
 
 
 
 

 91/2/19: تاريخ دريافت
 19/ 2/5:  تاريخ پذيرش

 مرکز تحقیقات انتقال خون ـ مؤسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون و پايگاه انتقال خون کردستان ـ سنندج ـ ايرانکارشناس ارشد میکروبیولوژی ـ  -9
 آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون و پايگاه انتقال خون کردستان ـ سنندج ـ ايرانمرکز تحقیقات انتقال خون ـ مؤسسه عالی پزشک عمومی ـ  -2
هماتولوژی و بانک خون ـ مرکز تحقیقات انتقال خون ـ مؤسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون ـ تهران ـ ايران ـ  PhDمؤلف مسئول: دانشجوی  -3

 96445-9959 صندوق پستی:
ايران ـ مؤلف مسئول: دکترای تخصصی هماتولوژی و بانک خون ـ مرکز تحقیقات انتقال خون ـ مؤسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون ـ تهران ـ  -6

 96445-9959صندوق پستی: 
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  مقدمه 
برای اهداکننـدگان بـدون عار ـه     اهدای خون معموالً    

هـای ناخواسـته در    توانـد واکـن    است اما در مواردی می
اهداکنندگان ايجاد شود. بیشتر اين عوارض خفیف بوده و 

 نيتـر  عيشـا  .کننـد  یروبرو نم یاهداکننده را با مشکل جد
 VVRs  =Vasovagal)وازووگال یها واکن  ،عوارضاين 

reactions )   است که در نتیجه کاه  جريان خـون مزـزی
ها به صورت عاليمی اسـت   . اين واکن (9)شود ايجاد می

کوتـاهی پـا از آن   که در هنگام اهدای خون يا با فاصـهه  
هـای خفیف)ماننـد  ـعف،     کند و شامل واکـن   بروز می

پريـدگی، کـاه  فشـار خـون و      تعريق، سـرگیجه، رنـ   
ــن    ــب(، واک ــربان قه ــ ( و      ــن)مانند و ــای متوس ه

 هـای  همطالعـ  .(2)باشـد  های شديد)نظیر تشنج( می واکن 
توانـد در      هـای وازوواگـال مـی    اکـن  اخیر نشان داده که و

ــوارد 19/1%-% 5/92 ــل و در     از مـ ــون کامـ ــدای خـ اهـ
. (3 ،6)از موارد اهدای آفـرزيا ر  دهـد   94/1%-99/6%
% تـا  36/1 هـا در  چنین مشخص شده که ايـن واکـن    هم
تواند به صورت سنکوب پیشـرفت   % از موارد اهدا می8/1
 VVRs. در بین اهدای خون کامل، بیشترين تعـداد  (5)کند

در زمان خروج سوزن سـرن  خـونگیری و هنگـام تـر      
عـوارض   نيـ بـروز ا . (4)دهد صندلی اهدای خون ر  می

 یاهـدا بـه   میکننده بـوده و در تصـم   اهداکننده نگران یبرا
اهداکننـدگان بـار اول    بـه خصـود در   یبعـد  یها خون

دهد  یها نشان م ی. بررس(9)دينما جاديا ديممکن است ترد
 یهـا  خون بهکـه واکـن    یاهدا ديشد یها نه تنها واکن 

باعث کاه  بازگشـت   زیو  عف ن جهیمانند سرگ فیخف
ـ . از ا(8)شـود  یخون مجدد م یاهدا یاهداکنندگان برا  ني

کـاه    در زوواگـال هـای وا  واکن  تیبا توجه به اهم رو
 یالعـه اا ـر بررسـ   طبازگشت اهداکننـدگان، هـدا از م  

بازگشــت  زانیــآن بــر م ریهــا و تـاث  واکــن  نيــا فراوانـی 
اسـتان  انتقـال خـون    گـاه يکننده بـه پا  اهداکنندگان مراجعه

 .بودکردستان 
 

ها مواد و روش
مقطعی و جامعه مورد مطالعـه   -مطالعه از نوع توصیفی    

کننده بـه پايگـاه انتقـال خـون اسـتان       مراجعهاهداکنندگان 

. مشخصـات اهداکننـدگان   نـد دبو 9316کردستان در سال 
شامل سن، جنا، وزن و فشار خـون در پرسشـنامه ث ـت    
گرديد. اهداکنندگان پا از مشاوره، معاينه و کنترل عاليم 

شدند. از کهیه افـراد   ایاتی جهت اهدای خون پذيرش می
فرم ر ايت کت ی دريافت شد. اهداکنندگان  ،واجد شراين

ام اهدای خون گهای وازوواگال در هن خون از نظر واکن 
دقیقه پا از آن، توسـن پزشـک بررسـی شـدند.      31و تا 

ــزان اجــم خــونگیری  ــرای تمــام اهداکننــدگان می  651 ب
با  ها اين واکن  یارت اط فراوان یبررسجهت بود.  لیتر میهی

 رســونیپ  ــريب هم ســتگی مشخصــات اهداکننــدگان از
  استفاده شد.

  
ها يافته
ــوع     ــده 25819 در مجمـ ــامل  اهداکننـ زن و  9538شـ

خـون مراجعـه    یجهـت اهـدا   9316مرد در سال  26353
 کردند. 
 

های وازوواگال ناشی از اهدای  : توزیع فراوانی واکنش1جدول 
 کردستانکننده به پایگاه انتقال خون  خون در اهداکنندگان مراجعه

 

 مجموع درصد فراوانی مشخصام اهداکنندگان

نوع 
 اهداکنندگان

 4/21 35 اهداکننده مستمر
 2/69 91 اهداکننده با سابقه 991

 2/38 45 اهداکننده بار  اول

 جنسیت
 4/9 93 زن

991 
 6/12 959 مرد

گروه 
 خونی

O 45 2/38 

991 
A 51 6/21 

B 39 8/29 

AB 98 4/91 

 Rhنوع 
 4/9 93 منفی

991 
 6/12 959 مث ت

عوارض 
اهدای 
 خون

 1/15 943 عوارض خفیف
 8/9 3 عوارض متوسن 991

 6/2 6 عوارض شديد

 نوع تاهل
 5/64 91 مجرد

991 
 5/53 19 متأهل
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 19پايیز ، 3شماره  ،95 هدور                                                          

 

 

 

اهداکنندگان بار اول،  نفر جزو 5695 %(1/21تعداد) نياز ا
ــ  %8891(36) ــر جـ ــا زنفـ ــدگان بـ ــابقه و  و اهداکننـ سـ
نفر جزو اهداکنندگان مستمر بودنـد. از کـل    %99444(65)

زن  93مـرد و   959%( نفر شـامل  45/1)991 اهداکنندگان،
%( مورد 1/15)946شدند. در های وازوواگال  واکن دچار 

%( مورد عوارض متوسن و در 8/9) 3در  ف،یعوارض خف
ــد 6/2) 6 ــوارض ش ــورد ع ــد  دي%( م ــاهده ش )جدول مش
 عـوارض اهداکنندگان زن و مرد که دچار  یسن نیانگیم(.9

 نيشـتر یسـال بـود. ب   93/31 وسال  6/39 بیشدند به ترت
 شد هدهمشا %(2/9در اهداکنندگان بار اول) عوارضتعداد 
  (.2)جدول 

 
های وازوواگال ناشی از اهدای  : توزیع فراوانی واکنش2جدول 

 خون بر حس  نوع اهداکنندگان
 

نوع 
 اهداکنندگان

اهداکنندگان 
 بار اول

اهداکنندگان 
 با سابقه

اهداکنندگان 
 مستمر

تعداد 
 کل

فراوانی 
اهداکنندگان 
 به تفکیک

5695 8891 99444 25819 

فراوانی 
های  واکن 

 وازوواگال
45 91 35 991 

درصد 
های  واکن 

 وازوواگال
2/9 8/1 3/1 45/1 

 
ماری  ريب هم ستگی پیرسـون نشـان   آزماي  آنتايج     
 دارامعنـ به صورت معکـوس  با وزن  VVRsارت اط  داد که
نسـ ت بـه    وزن  يصورت که با افـزا  نيبود. به ا  عیف

کیهـوگرم   51خون که  یاداقل وزن تعیین شده برای اهدا
ــال  واکــن تعــداد  ،باشــد یمــ  کــاه  هــای وازوواگ

اما با فشار خـون، جـنا و   (. 9)نمودار (=p 118/1)داشت
با توجـه بـه ايـن کـه مطالعـه       مشاهده نشد. یتاهل ارت اط
میزان بروز عوارض در دو جنا مـردان   ،باشد توصیفی می
هم مقايسه نشد. تاثیر عوارض بر میزان بازگشت  و زنان با

اهداکنندگان تنها در گروهی که عوارض اهـدای خـون را   
 داشتند بررسی شد. 

ــده 991نتــايج نشــان داد کــه از      ای کــه دچــار  اهداکنن
%( در بازه زمـانی  98نفر) 32واکن  وازوواگال شدند تنها 

در  انـد.  يک سال جهت اهدای خون مجدد مراجعه نمـوده 
بار دچار  نیاهداکنندگان که در اول اين از (%32/25 )9/98

 بودند. ار هخون دوم بدون ع یشدند، در اهدا عار ه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : نمودار ضری  همبستگی پیرسون1 نمودار

 
 

 بحث
از  هــای وازوواگــال ناشــی واکــن  در مطالعــه اا ــر    

ــود. 45/1اهــدای خــون  ــداد  نيشــتریب% ب ــن تع در  واک
، اهداکننـدگان دارای وزن پـايین و بـا    اهداکنندگان بار اول

بـین بـروز   اما  مشاهده شد. gr/dL 95 کمتر از نیهموگهوب
جنا و  ن،یفشار خون، هموگهوب و های وازوواگال واکن 

 های وازوواگال ی واکن فراوان مشاهده نشد. یتاهل ارت اط
مشـابه   های هدر مقايسه با برخی از مطالع در مطالعه اا ر
 گـاه يدر پاشهشـهانی   در مطالعـه . بـود  نيیپا انجام گرفته،
  %2وازوواگــال  یهــا واکــن  یفراوانــ زد،يــانتقــال خــون 
ــد  ــزارش ش ــ .(4)گ ــن  وعیش ــا واک ــال در  یه وازوواگ

و بـین   بـود  شـتر یاهداکنندگان جوان، بار اول و کـم وزن ب 
جــنا اهداکننــدگان، هموگهــوبین و فشــار خــون ارت ــاط 

بـروز   زانیـ مکسـراییان   مطالعه درداری مشاهده نشد. امعن
ــن  ــر رو واک ــال ب ــکه یوازوواگ ــون  هی ــدگان خ اهداکنن
و  یبررسـ 9386در سال  رازیکننده به انتقال خون ش مراجعه

بـروز عـوارض در اهداکننـدگان     زانیـ مشخص شد کـه م 
 یداراو بار اول به طور معن نيیوزن پا یجوان، خانم، دارا

ک
می

ست
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بـر روی اهداکننـدگان    عصـاريان  در مطالعه .(1بود) شتریب
 915اهداکننده مورد مطالعـه،   5285خون شهر اصفهان، از 

 . ايـن (91)هـای وازوواگـال شـدند    %( دچار واکـن  2نفر)
%( بیشـتر از  4/5هـا در بـین اهداکننـدگان بـار اول)     واکن 
 69951 ازسـهطان   در مطالعـه  %( مشاهده شد.2/9سايرين)
. (99)ندواکن  وازوواگـال شـد   دچار نفر 621اهداکننده، 

ــر از   ــدگان کمت ــر از  31اهداکنن ــا وزن کمت ــال و ب  91 س
 .وازوواگـال داشـتند   یها از واکن  یباالتر وعیش هوگرمیک

%( 95/9) 391 اهداکننـده،  299991 از شـیخ  یآب در مطالعه
در  ريگـا  مطالعه در. (5)نفر دچار واکن  وازوواگال شدند

بـین   در ديناخواسـته شـد   یهـا  مورد واکـن   82فرانسه، 
 96هـا شـامل    . واکـن  (92)اهداکننده گزارش شد 92553

 بیآسـ مـورد   2مورد هماتوم،  5مورد واکن  وازوواگال، 
در بود.  تراتیمورد واکن  ناخواسته به س کيو  انيبه شر
در نیجريه، فراوانی عوارض ناشی از اهـدای   آنیک مطالعه
گـزارش شـد کـه در میـان ايـن       (3521/54% )41/9 خون

های وازوواگال  ترين عامل مربوط به واکن  عوارض، شايع
 از ههتوس . در مطالعه(93)ودب( 54/64% )96/82 با شیوع
ــون،  56562 ــدای خ ــال   353 اه ــن  وازوواگ ــورد واک م

اهداکننـدگان نشـان    های . بررسی ويژگی(96)مشاهده شد
بین دو جنا زن و مرد تفاوتی نـدارد  VVR  داد که میزان

سال و اهداکنندگان زن  31اما در اهداکنندگان مرد کمتر از 
 سال شیوع بیشتری داشت.   31باالی 

بیشـترين اثـر منفـی را     وازوواگال یها واکن از طرفی     
بر بازگشت اهداکنندگان برای اهـدای خـون مجـدد دارد.    

های خفیف وازوواگال بـه میـزان    مشخص شده که واکن 
های متوسن و شديد بـه میـزان    درصد و واکن  54تا  31
درصد، میـزان بازگشـت اهداکننـدگان خـون را      94تا  53

میـزان بازگشـت   ههت وسـ  در مطالعه .(95)دهد کاه  می
جهت اهدای خـون در اهداکننـدگانی کـه دچـار واکـن       

( 914/23% )9/29وازوواگال شدند در اهدای خون کامـل  
(  گـزارش  233/81% )2/38 و در اهدای آفرزيا پالسـما 

اهداکننـدگانی کـه    بازگشـت  زانیـ مشد. در مطالعه اا ر 
سـال   کيدر مدت زمان  های ناخواسته بودند دچار واکن 

ــود. در%991/32 )98 ــن ( از32/25% )9/98 ( بــــ  ايــــ
ـ   شـدند، در   عار ـه بـار دچـار    نیاهداکنندگان کـه در اول

 خون دوم بدون عوارض بودند. یاهدا
 

گيري نتيجه
در  های وازوواگال ی واکن فراواناين مطالعه نشان داد     

وزن بیشتری نسـ ت بـه اـداقل تعیـین      مردانی که کاه 
   بوده است. خون داشتند بیشتر یشده برای اهدا

 
 تشکر و قدردانی
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Abstract 
Background and Objectives 

The most common type of reaction in blood donors is vasovagal reactions (VVRs). VVRs can 

negatively affect donor retention. The aim of this study was to assess the frequency of VVRs in 

Kurdistan Blood Center and impact of VVRs on donor return rates. 

 

Materials and Methods 

A descriptive cross-sectional study was conducted on the donors referring to Blood Center of 

Kurdistan province in 2015. In addition, donors who had VVRs were evaluated for return 

donation within 12 months. Results were analyzed by SPSS 16 software and Pearson's 

correlation was applied for analysis. 
 

Results 

A total of 25891 blood donors were enrolled. Of the total number of donors, 170 (0.65%) 

experienced VVRs (157 male and 13 female); of these, 164 (95.9%) developed mild reaction, 3 

(1.8%) had moderate, and 4 (2.4%) developed severe reaction. The mean age of female and 

male donors who experienced VVRs was 31.4 and 30.73 years, respectively.  First-time donors 

(1.2%) had greater possibility to have a reaction. Donors with hemoglobin less than 15 gr/dl 

were significantly associated with VVR (p=0.004). The correlation of the body weight with 

VVR was significant (p=0.008). The return rate within 1 year was 18% (32/170) among donors 

with VVRs.

 

Conclusions   

The results showed that the frequency of vasovagal reactions is higher in men with a greater 

weight loss than the minimum defined for blood donation.

 

Key words: Blood Donation, Retention, Prevalence 
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