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استان کردستان و تاثیر آن بر میزان بازگشت جهت اهدای خون مجدد
سروه باباحاجیان ،1کویستان خالدیان ،1وریا باباحاجیان ،1حسین بیگله ،2محمد سعید کریمیان،2
صادق عباسیان ،3شیرین فردوسی

1

چكيده
سابقه و هدف

شایعترین عارضه اهدای خون ،واکنشهای وازووگال است .بروز این واکنشها م یتوان د ار رام من ی ب ر
بازگشت اهداکنندگان داشته باشد .هدف از مطالعه حاضر ،بررسی فراوانی واکنشهای وازووگال و تاریر آن بر
میزان بازگشت جهت اهدای خون مجدد در استان کردستان بود.
مواد و روشها

مطالعه از نوع توصی ی-مقطعی و جامعه مورد مطالعه ،اهداکنندگان مراجعهکننده به پایگاه انتقال خ ون اس تان
کردستان در سال  1371بودند .همچنین میزان بازگشت اهداکنندگان دارای واکنش وازوواگال در فاصله زمانی
یک سال(از  71تا  )75بررسی شد .برای تجزیه و تحلیل دادهها ،از  SPSS 11و ض ری همبس تگی پیرس ون
است اده شد.
يافتهها

از مجموع  25871اهداکننده )%1/15(191 ،ن ر شامل  159مرد و  13زن دچار واکنش وازوواگال شدند که در
 )%75/7(111مورد عوارض خ یف ،در  )%1/8( 3مورد عوارض متوسط و در  )%2/1( 1مورد عوارض ش دید
 31/1و
مشاهده شد .میانگین سنی اهداکنندگان زن و مرد که دچار واکنشهای ناخواس ته ش دند ب ه ترتی
 31/93سال بود .بیشترین تعداد عوارض مربوط به اهداکنندگان بار اول بود( .)%1/2هموگل وبین کمت ر از 15
 gr/dLبا افزایش بروز واکنش و افزایش وزن با کاهش واکنشهای وازوواگال مرتبط بود(به ترتی p= 1/111
و  .)p= 1/118میزان بازگشت اهداکنندگانی که دچار واکنش شدند در مدم زمان ی ک س ال )32/191( %18
بود.
نتيجه گيري

نتایج نشان داد فراوانی واکنشهای وازوواگال در مردانی که کاهش وزن بیشتری نسبت به حداقل تعیین ش ده
برای اهدای خون دارند ،بیشتر است.
كلمات كليدي :اهدای خون ،واکنش وازوواگال ،بازگشت

تاريخ دريافت19/2/91 :
تاريخ پذيرش19/ 5/2 :
 -9کارشناس ارشد میکروبیولوژی ـ مرکز تحقیقات انتقال خون ـ مؤسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون و پايگاه انتقال خون کردستان ـ سنندج ـ ايران
 -2پزشک عمومی ـ مرکز تحقیقات انتقال خون ـ مؤسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون و پايگاه انتقال خون کردستان ـ سنندج ـ ايران
 -3مؤلف مسئول :دانشجوی  PhDهماتولوژی و بانک خون ـ مرکز تحقیقات انتقال خون ـ مؤسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون ـ تهران ـ ايران ـ
صندوق پستی96445-9959 :
 -6مؤلف مسئول :دکترای تخصصی هماتولوژی و بانک خون ـ مرکز تحقیقات انتقال خون ـ مؤسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون ـ تهران ـ ايران ـ
صندوق پستی96445-9959 :
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فراوانی واکنشهای وازوواگال در اهداکنندگان مراجعهکننده به انتقال خون

محمد مهدی سیفی طرقی و همکاران

تاثیر معافیت موقت اهداکنندگان خون بر میزان بازگشت
مقدمه

اهدای خون معموالً برای اهداکننـدگان بـدون عار ـه

اهداکننده را با مشکل جدی روبرو نمیکننـد .شـايعتـرين
اين عوارض ،واکن های وازووگال(= VVRs

Vasovagal

شامل سن ،جنا ،وزن و فشار خـون در پرسشـنامه ث ـت
گرديد .اهداکنندگان پا از مشاوره ،معاينه و کنترل عاليم
ایاتی جهت اهدای خون پذيرش میشدند .از کهیه افـراد
واجد شراين ،فرم ر ايت کت ی دريافت شد .اهداکنندگان
خون از نظر واکن های وازوواگال در هنگام اهدای خون

 )reactionsاست که در نتیجه کاه جريان خـون مزـزی
ايجاد میشود( .)9اين واکن ها به صورت عاليمی اسـت

بــرای تمــام اهداکننــدگان میــزان اجــم خــونگیری 651

بروز میکند و شامل واکـن هـای خفیف(ماننـد ـعف،

میهیلیتر بود .جهت بررسی ارت اط فراوانی اين واکن ها با
مشخصــات اهداکننــدگان از ــريب هم ســتگی پیرســون

که در هنگام اهدای خون يا با فاصـهه کوتـاهی پـا از آن
تعريق ،سـرگیجه ،رنـ پريـدگی ،کـاه

فشـار خـون و

ــربان قهــب) ،واکــن هــای متوســن(مانند وــ ) و
واکن های شديد(نظیر تشنج) میباشـد( .)2مطالعـه هـای
اخیر نشان داده که واکـن هـای وازوواگـال مـیتوانـد در
 %1/19- %92/5از مـــوارد اهـــدای خـــون کامـــل و در
 %1/94-%6/99از موارد اهدای آفـرزيا ر دهـد(.)3 ،6
هم چنین مشخص شده که ايـن واکـن هـا در  %1/36تـا
 %1/8از موارد اهدا میتواند به صورت سنکوب پیشـرفت
کند( .)5در بین اهدای خون کامل ،بیشترين تعـداد
در زمان خروج سوزن سـرن

VVRs

و تا  31دقیقه پا از آن ،توسـن پزشـک بررسـی شـدند.

استفاده شد.
يافتهها

در مجمـــوع  25819اهداکننـــده شـــامل  9538زن و
 26353مرد در سال  9316جهـت اهـدای خـون مراجعـه
کردند.
جدول  :1توزیع فراوانی واکنشهای وازوواگال ناشی از اهدای
خون در اهداکنندگان مراجعهکننده به پایگاه انتقال خون کردستان

خـونگیری و هنگـام تـر

فراوانی

درصد

اهداکننده مستمر

35

21/4

اهداکننده با سابقه

91

69/2

اهداکننده بار اول

45

38/2

زن

93

9/4

مرد

959

12/6

O

45

38/2

اهداکنندگان برای اهدای خون مجدد میشـود( .)8از ايـن

گروه

A

51

21/6

رو با توجه به اهمیت واکن هـای وازوواگـال در کـاه

خونی

B

39

29/8

AB

98

91/4

منفی

93

9/4

مث ت

959

12/6

عوارض

عوارض خفیف

943

15/1

اهدای

عوارض متوسن

3

9/8

خون

عوارض شديد

6

2/6

مجرد

91

64/5

متأهل

19

53/5

صندلی اهدای خون ر میدهد( .)4بـروز ايـن عـوارض
برای اهداکننده نگرانکننده بـوده و در تصـمیم بـه اهـدای
خونهای بعـدی بـه خصـود در اهداکننـدگان بـار اول
ممکن است ترديد ايجاد نمايد( .)9بررسیها نشان میدهد
نه تنها واکن های شديد اهدای خون بهکـه واکـن هـای
خفیف مانند سرگیجه و عف نیز باعث کاه بازگشـت

مشخصام اهداکنندگان
نوع
اهداکنندگان

جنسیت

بازگشت اهداکننـدگان ،هـدا از مطالعـه اا ـر بررسـی
فراوانـی ايـن واکــن هــا و تـاثیر آن بــر میـزان بازگشــت
اهداکنندگان مراجعهکننده بـه پايگـاه انتقـال خـون اسـتان
کردستان بود.
مواد و روشها

مطالعه از نوع توصیفی -مقطعی و جامعه مورد مطالعـه
اهداکنندگان مراجعهکننده بـه پايگـاه انتقـال خـون اسـتان

نوع

Rh

نوع تاهل

مجموع

991

991

991

991

991

991
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است اما در مواردی میتوانـد واکـن هـای ناخواسـته در
اهداکنندگان ايجاد شود .بیشتر اين عوارض خفیف بوده و

کردستان در سال  9316بودنـد .مشخصـات اهداکننـدگان
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( 8891)%36نفـــر جـــزو اهداکننـــدگان بـــا ســـابقه و

واکن

وازوواگال شدند تنها  32نفر( )%98در بازه زمـانی

( 99444)%65نفر جزو اهداکنندگان مستمر بودنـد .از کـل

يک سال جهت اهدای خون مجدد مراجعه نمـودهانـد .در

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

 )25/32( %98/9از اين اهداکنندگان که در اولین بار دچار
عار ه شدند ،در اهدای خون دوم بدون عار ه بودند.

عوارض خفیف ،در  )%9/8( 3مورد عوارض متوسن و در
 )%2/6( 6مــورد عــوارض شــديد مشــاهده شــد(جدول
عوارض سیستمیک

.)9میانگین سنی اهداکنندگان زن و مرد که دچار عـوارض
شدند به ترتیب  39/6سال و  31/93سـال بـود .بیشـترين
تعداد عوارض در اهداکنندگان بار اول( )%9/2مشاهده شد
(جدول .)2
جدول  :2توزیع فراوانی واکنشهای وازوواگال ناشی از اهدای
خون بر حس

نوع اهداکنندگان

نوع

اهداکنندگان

اهداکنندگان

اهداکنندگان

تعداد

اهداکنندگان

بار اول

با سابقه

مستمر

کل

وزن
نمودار  :1نمودار ضری

همبستگی پیرسون

فراوانی
اهداکنندگان

5695

8891

99444

25819

به تفکیک
فراوانی
واکن های

45

91

35

991

وازوواگال

اهداکنندگان بار اول ،اهداکننـدگان دارای وزن پـايین و بـا

درصد
واکن های

بحث

در مطالعــه اا ــر واکــن هــای وازوواگــال ناشــی از
اهــدای خــون  %1/45بــود .بیشــترين تعــداد واکــن در

9/2

1/8

1/3

1/45

وازوواگال

هموگهوبین کمتر از  95 gr/dLمشاهده شد .اما بـین بـروز
واکن های وازوواگال و فشار خون ،هموگهوبین ،جنا و
تاهل ارت اطی مشاهده نشد .فراوانی واکن های وازوواگال
در مطالعه اا ر در مقايسه با برخی از مطالعههای مشـابه

نتايج آزماي آماری ريب هم ستگی پیرسـون نشـان
داد که ارت اط  VVRsبا وزن به صورت معکـوس معنـادار

انجام گرفته ،پايین بـود .در مطالعـه شهشـهانی در پايگـاه

وزن نسـ ت بـه

انتقــال خــون يـزد ،فراوانـی واکــن هــای وازوواگــال %2

اداقل وزن تعیین شده برای اهدای خون که  51کیهـوگرم

گــزارش شــد( .)4شــیوع واکــن هــای وازوواگــال در
اهداکنندگان جوان ،بار اول و کـم وزن بیشـتر بـود و بـین

داشت(()p= 1/118نمودار  .)9اما با فشار خـون ،جـنا و
تاهل ارت اطی مشاهده نشد .با توجـه بـه ايـن کـه مطالعـه

جــنا اهداکننــدگان ،هموگهــوبین و فشــار خــون ارت ــاط
معناداری مشاهده نشد .در مطالعه کسـراییان میـزان بـروز

توصیفی میباشد ،میزان بروز عوارض در دو جنا مـردان

واکــن

وازوواگــال بــر روی کهیــه اهداکننــدگان خــون

و زنان با هم مقايسه نشد .تاثیر عوارض بر میزان بازگشت

مراجعهکننده به انتقال خون شیراز در سال 9386بررسـی و
مشخص شد کـه میـزان بـروز عـوارض در اهداکننـدگان

عیف بود .به اين صورت که با افـزاي

مــیباشــد ،تعــداد واکــن هــای وازوواگــال کــاه

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

جوان ،خانم ،دارای وزن پايین و بار اول به طور معناداری
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از اين تعداد( 5695 )%21/1نفر جزو اهداکنندگان بار اول،

نتــايج نشــان داد کــه از  991اهداکننــدهای کــه دچــار

محمد مهدی سیفی طرقی و همکاران

تاثیر معافیت موقت اهداکنندگان خون بر میزان بازگشت

خون شهر اصفهان ،از  5285اهداکننده مورد مطالعـه915 ،

بر بازگشت اهداکنندگان برای اهـدای خـون مجـدد دارد.

نفر( )%2دچار واکـن هـای وازوواگـال شـدند( .)91ايـن

مشخص شده که واکن های خفیف وازوواگال بـه میـزان

واکن هـا در بـین اهداکننـدگان بـار اول( )%5/4بیشـتر از
سايرين( )%9/2مشاهده شد .در مطالعـه سـهطان از 69951

 31تا  54درصد و واکن های متوسن و شديد بـه میـزان
 53تا  94درصد ،میـزان بازگشـت اهداکننـدگان خـون را

وازوواگـال شـدند(.)99

میدهد( .)95در مطالعه سـوههت میـزان بازگشـت

اهداکننده 621 ،نفر دچار واکن

اهداکننــدگان کمتــر از  31ســال و بــا وزن کمتــر از 91
کیهوگرم شیوع باالتری از واکن های وازوواگـال

کاه

جهت اهدای خـون در اهداکننـدگانی کـه دچـار واکـن

داشـتند.

وازوواگال شدند در اهدای خون کامـل )23/914( %29/9

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

و در اهدای آفرزيا پالسـما  )81/233( %38/2گـزارش
شد .در مطالعه اا ر میـزان بازگشـت اهداکننـدگانی کـه

فرانسه 82 ،مورد واکـن هـای ناخواسـته شـديد در بـین

دچار واکن های ناخواسته بودند در مدت زمان يک سـال

 92553اهداکننده گزارش شد( .)92واکـن هـا شـامل 96

 )32/991( %98بــــــود .در  )25/32( %98/9از ايــــــن

مورد واکن وازوواگال 5 ،مورد هماتوم 2 ،مـورد آسـیب
به شريان و يک مورد واکن ناخواسته به سیترات بود .در

اهداکنندگان کـه در اولـین بـار دچـار عار ـه شـدند ،در
اهدای خون دوم بدون عوارض بودند.

مطالعه آنیک در نیجريه ،فراوانی عوارض ناشی از اهـدای
خون  )54/3521( %9/41گـزارش شـد کـه در میـان ايـن
عوارض ،شايعترين عامل مربوط به واکن های وازوواگال
با شیوع  )64/54( %82/96بود( .)93در مطالعه سوههت از
 56562اهــدای خــون 353 ،مــورد واکــن وازوواگــال
مشاهده شد( .)96بررسی ويژگیهای اهداکننـدگان نشـان
داد که میزان VVRبین دو جنا زن و مرد تفاوتی نـدارد

نتيجهگيري
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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.
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