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 (353-383) نامه ژهوي 68زمستان  5شماره  4دوره 

 
 با سابقه و مستمر  ،مثبت در اهداكنندگان بار اول HBsAgمقايسه شيوع 

 جهت انتخاب اهداكننده در سازمان انتقال خون همدان

 1پروانه رنجبريان
 
 

 هچكيد
 سابقه و هدف 
در دوره پنجتره از رريتخ ختون از     Bهاي عفوني از جمله هپاتيتت   خون و كاهش خطر انتقال بيماريسالمت 
هايي كه بتر   يكي از گزينه ،هاي خوني سالم جهت استفاده از خون و فرآورده. يت به سزايي برخوردار استاهم
هاي اهدايي سالم از بين اهداكنندگاني است كه در معرض خطر كمتتري   آوري خون جمع ،تاكيد شده است نآ

 . هستند
 ها مواد وروش
تا اول تير ماه  1363نام اهداكنندگاني كه از اول آذر ماه فرم ثبت  6486 .بودتوصيفي انجام شده از نوع  مطالعه
بته رو    HBsAg  به پايگاه انتقال خون همدان مراجعه و خون اهدا كرده بودند بررسي و نتايج آزمايش 1364
 SPSSافزار آماري  نتايج توسط نرم. بين اهداكنندگان بار اول و اهداكنندگان با سابقه و مستمر مقايسه شد االيزا
 .مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت (Chi-square)دو آزمون كايو 

 ها يافته
اهتدا كننتده مستتمر و    ( 6/33)4684 ،اهداكننتده بتار اول  ( درصتد  5/31)4884 ،اهدا كننتده  6486از تعداد 
 1/6)864مترد و  ( درصتد  3/31)7768از بتين اهداكننتدگان   . اهدا كننده با سابقه بودنتد ( درصد 7/34)4342
متورد  . مربوط به اهداكنندگان بار اول بود( درصد 5/1)نفر 42مثبت  HBsAgباالترين ميزان . ن بودندز( درصد

HBsAg مثبت در اهداكنندگان مستمر مشاهده نشد . 
 نتيجه گيری 

هاي قابل انتقال از رريخ تزريخ خون به مراتب كمتر است چرا كه  اهداكنندگان مستمر به عفونت ياحتمال ابتال
هاي مداوم سازمان انتقال خون از اهميت خون سالم به خوبي آگاه بوده و در هر بار اهتداي   آموز  آنان تحت

 . گيرند هاي كامل غربالگري قرار مي خون تحت آزمايش
 ، االيزاBخون، هپاتيت  اهداكننده :ات كليديكلم
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 88/  61/8  :تاريخ دريافت 
 16/66/81  :تاريخ پذيرش 

 
19686-96615: بلوار غبار همداني ـ كدپستيـ  اي همدان كارشناس ارشد ميكروب شناسي ـ مركز تحقيقات سازمان انتقال خون ايران و پايگاه منطقه: سؤولـ مؤلف م6
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  مقدمه 
اي حياتي در حفظ عملكرد طبيعي بدن انسـان   خون ماده   

و يا از دسـت   خوناختالل در عملكرد  شود و ميمحسوب 
. گـردد  ث عدم تندرسـتي و تدديـد حيـات مـي    دادن آن باع

هـاي خـوني بـراي     استفاده روز افزون از خـون و فـرآورده  
هاي گوناگون باعث نياز بيشتر مراكز  درمان يا كنترل بيماري

متاسفانه . يابي به اين ماده حياتي شده است درماني به دست
در صورتي كه ايـن مـاده حيـاتي آلـوده بـه برخـي عوامـ         

 HIVو  B ، Cهـاي هااتيـت    چـون ويـروس   زا هـ    بيماري
تواند به راحتي آن را به بـدن فـرد گيرنـده منتقـ       باشد مي

بدين لحـا  بايـد   . نموده و وي را به آن بيماري مبتال سازد
كارهـاي   هـا و راه  اي را جدت اجـراي برنامـه   وقفه تالش بي

كارآمـدترين  . الزم براي تامين خـون سـال  مبـذول داشـت    
آوري خــون از  جمــ  ،ي بــه خــون ســال يــاب كــار دســت راه

به طور عمده اهداكنندگان خون . باشد اهداكنندگان سال  مي
 : عبارتند از
 اهداكنندگان بار اول -6
 اهداكنندگان با سابقه -1

 اهداكنندگان مستمر -6

طبق تعريف سازمان انتقال خون ايران اهداكننده بار اول     
اشـته و  اي است كه سابقه اهـداي خـون قبلـي ند    اهداكننده

اهـدا  . براي نخستين بار مبادرت به اهداي خون نموده است
شـود كـه سـابقه     اي اطـال  مـي   كننده با سابقه به اهداكننده

اهداي خون داشته ولي از آخرين باري كه اقدام بـه اهـداي   
گـذرد و اهداكننـده    خون نموده است بيش از يك سال مـي 

بـار   اي است كه در طـي سـال حـداق  دو    مستمر اهداكننده
 . نمايد خون اهدا مي

و همكــارانش در صــلي  زو اي كــه توســ   در مطالعــه    
نشـان   ،انجام شـد  1001تا  6559هاي  آمريكا در سال  سرخ

در اهداكننــدگان بــار اول  Anti-HCVداده شــد كــه شــيوع 
 (. 6)باشد بيشتر از اهداكنندگان مستمر مي

ان آلـودگي  و همكارانش در اساانيا نشان دادند ميـز پريا     
ــار اول  ــدگان ب ــتمر   65در اهداكنن ــدگان مس ــر اهداكنن براب

الم ـي اعـو همكارانش در كامرون طي تحقيقبانيا  (.1)است
گـروه مـورد مطالعـه     اهداكنندگان بـار اول % 11كه نمودند 

بـه يكـي از عوامـ  عفـوني غربـالگري شـده آلـوده        ها،  آن

ي مقدم و در مطالعه انجام شده توس  دكتر صانع(. 6)بودند
 6686همكارانش در سازمان انتقال خون زاهـدان در سـال   

نشان داده شد ميزان آلـودگي در اهداكننـدگان بـار اول بـه     
طبـق  (. 8)باشـد  مرات  بيشـتر از اهداكننـدگان مسـتمر مـي    

ها و تحقيقات انجام شده اهداكنندگاني كـه حـداق     بررسي
تري كنند از سـالمت خـوني بـاال    سالي دو بار خون اهدا مي

با توجـه  . تر هستند برخوردارند و اهداكنندگان بار اول آلوده
به اين مد  ايـن مطالعـه بـه من ـور انتخـاب اهداكننـدگان       

 . تر صورت گرفت سال 
 

  هاروش مواد و 
هاي ثبت نام  فرم. بودمطالعه انجام شده از نوع توصيفي     

 تـا اول تيـر مـاه    6686اهداكنندگان از تـاريخ اول آرر مـاه   
بررسي شـد و اطالعـات اهداكننـدگان از ن ـر نـوع       6688

بـا   HBsAgآزمـايش   .گرديـد  بررسياهداي خون و جنس 
. انجـام شـد   دياسـورين  و بـا اسـتفاده از كيـت    االيزاروش 

هـاي   بر روي نمونه Double testغربالگري اوليه به صورت 
مستقي  گرفته شده از اهداكنندگان و كورد كيسـه خـون بـه    

ساس اطالعات به دست آمـده بـه   . بررسي شد االيزاروش 
 دو كـاي  و آزمـون  SPSSهـا از طريـق    همراه نتيجه آزمايش

 .مورد تجزيه و تحلي  قرار گرفت
 

 يافته ها
فرم ثبت نـام اهداكننـدگان از اول آرر مـاه     8818تعداد     

از . مورد بررسـي قـرار گرفـت    6688تا اول تير ماه  6686
 6/8)181مرد و ( درصد 5/56)6681بين ك  اهداكنندگان، 

 
فراواني موارد داراي واكنش ويروسي در اهداكنندگان بر : 1جدول 

 حسب جنس
 

هاي  گروه
 مقايسه

اهداكنندگان داراي  كل اهداكنندگان
HBsAg  مثبت 

 درصد تعداد درصد تعداد

 96/0 86 5/56 6681 مرد

 08/0 6 6/8 181 زن

 99/0 81 600 8818 جم  ك 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 b

lo
od

jo
ur

na
l.i

r 
on

 2
02

3-
05

-1
6 

] 

                               2 / 5

https://bloodjournal.ir/article-1-206-fa.html


 نامه ، ويژه81زمستان ،  9شماره  ،8 هدور                                                   

                                                                                                             963 

 

 با سابقه و مستمر ،مثبت در اهداكنندگان بار اول HBsAgفراواني موارد  :4جدول 
 

 جمع كل اهداكننده مستمر اهداكننده با سابقه اهداكننده بار اول هاي ويروسي واكنش
 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

HBsAg 80 9/6 1 1/0 0 0 81 6/6 
 

 ،مثبـت  HBsAg( درصـد  9/0)نفر 81ز ا. بودندزن ( درصد
( درصــد 08/0)زن  نفــر 6و ( درصــد 96/0)نفــر مــرد 86

 (. 6جدول )بودند
اهداكننده بـار  ( درصد 9/66)1118 ،نوع اهدا در بررسي    
 6/68)1580اهداكننـده مسـتمر و   ( درصد 8/66)1818 ،اول

 HBsAgميـزان  . اهداكننده با سـابقه وجـود داشـت   ( درصد
ــار اولمثبـــت  ــتر از  1/1 در اهداكننـــدگان بـ ــر بيشـ برابـ

در اهداكنندگان مسـتمر  . اهداكنندگان با سابقه به دست آمد
 . (1جدول )مثبت مشاهده نشد HBsAgنمونه 

 
 بحث
تجويز هر ماده درمـاني از جملـه خـون خـالي از بـروز          

برخـي از عـوارا انتقـال     .اثرات ناخواسته جـانبي نيسـت  
ر خون فـرد  زا د خون به واسطه وجود مواد و ررات بيماري

زايـي كـه بـه     عوامـ  بيمـاري  . پيوندد ع ميواهداكننده به وق
راحتي از اين طريق به فرد گيرنده خون منتق  و سب  بروز 

 . گردند مي Cو  Bهاي  هايي ه  چون ايدز و هااتيت بيماري
هـاي سـنگين    تضمين سالمت خون از جمله مسـؤوليت     

ــي  ــال خــون م ــز انتق ــور با  مراك ــدين من  ــد و ب ــد از باش ي
هـاي علمـي    هايي كه مطـابق بـا آخـرين يافتـه     دستورالعم 

. ها پرداخته شود باشد پيروي نموده و به اجراي دقيق آن مي
مشخص هاي آلوده  خون ،هاي غربالگري اگر چه با آزمايش

هـا بـر اسـاس     خواهد شد اما از آن جايي كه ايـن آزمـايش  
امـ   هاي توليد شده بر ضـد ايـن عو   بادي تعيين وجود آنتي

بـادي ضـد    انـد در صـورتي كـه ميـزان آنتـي      ريزي شده پايه
( دوره پنجره)ويروسي به ميزان قاب  تشخيص نرسيده باشد

لذا گـزينش صـحي    . كشف آلودگي غير ممكن خواهد بود
 . اهداكنندگان در تضمين سالمتي خون حايز اهميت است

هـاي انجـام شـده در اسـاانيا و صـلي        بر اساس مطالعه    
ــرخ  ــودگي در    مآس ــزان آل ــه مي ــد ك ــان داده ش ــا نش ريك

، 1)اهداكنندگان بار اول بيشتر از اهداكنندگان مستمر اسـت 

اي كـه در پايگـاه زاهـدان     دكتر صانعي مقدم در مطالعه .(6
ــزان   ــار اول مي انجــام داد نشــان داد كــه در اهداكننــدگان ب

HBsAg  (. 8)برابــر اهداكننــدگان مســتمر اســت 6/1مثبــت
مده در پايگاه انتقال خون كرمان نيـز مؤيـد   نتايج به دست آ

در اهداكننـدگان مسـتمر نسـبت بـه      Cشيوع پايين هااتيت 
نتـايج حاصـ  از تحقيقـات    (. 9)اهداكنندگان بار اول است

انجام شده در اصفدان نيز حاكي از آن است كه ميزان شيوع 
در اهداكننــدگان بــا ســابقه و بــار اول بــيش از  Bهااتيــت 

مثبت در  HBsAgتعداد موارد  .باشد اهداكنندگان مستمر مي
برابـر اهداكننـدگان    99/6( درصد 1/0)اهداكنندگان بار اول

 (. 1)است (درصد 8/0= مثبت HBsAg)مستمر
در اهداكننـدگان پايگـاه    Cو  Bهااتيـت   شيوع ابتال بـه     

وارد مثبـت در اهداكننـدگان بـار اول    شيراز مؤيد افزايش مـ 
در ايـن تحقيـق در    .نسبت بـه اهداكننـدگان مسـتمر اسـت    

ــوارد   ــار اول م ــدگان ب ــت  HBsAgاهداكنن ــر  6/6مثب براب
 (. 6)گزارش شده است راهداكنندگان مستم

اي كه در سازمان انتقـال خـون همـدان     بر اساس مطالعه    
ــت ــورد  ،صــورت گرف ــدگا HBsAgم ــت در اهداكنن ن مثب

مســتمر مشـــاهده نشـــد در حـــالي كـــه فراوانـــي آن در  
ه  چنين نتايج حاص  . بوددرصد  9/6اهداكنندگان بار اول 

مثبــت در  HBsAgدهــد مــوارد  از ايــن بررســي نشــان مــي
ميـزان  . اهداكنندگان مـرد بيشـتر از اهداكننـدگان زن اسـت    

درصـد و   96/0مثبت در اهداكننـدگان مـرد    HBsAgشيوع 
نتـايج  . درصد گزارش شـده اسـت   08/0ه در زنان اهداكنند

هاي انتقال خون  در پايگاه انجام شدهمشابه نيز در تحقيقات 
شيراز ـ كرمان و در اهداكنندگان فيليايني و تايلنـدي ثابـت    

 (. 9-5)شده است
 

 گيري نتيجه
 نتايج كس  شده مبين اين است كه افزايش موارد مثبت    

HBsAg  الًَ به دلي  بيشتر بودن رد احتماـداكنندگان مـدر اه 
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باشد و زنان بـا توجـه بـه ايـن كـه در       رفتارهاي پرخطر مي
تـر محسـوب    اهداكننده سـال   ،معرا خطر كمتري هستند

از طرفي بر اساس تحقيقات انجام شده ثابت شده  .شوند مي
ترين و قاب  اعتمادترين داوطلبـان بـراي اهـداي     است سال 

گيري از  و بدره دهند مي خون را اهداكنندگان مستمر تشكي 
آنان به لحا  تضمين سالمت و كفايت خون هـد  ندـايي   

لـذا پيشـنداد   . باشد ميآوري خون  مراكز جم تالش تمامي 
يابي به فرآيند اهـداي مسـتمر خـون و     گردد براي دست مي

هـايي از جملـه آمـوزش و     برنامـه  ،جذب اهداكننـدگان زن 
فراخــواني و  ،اهــ تشــويق و هــدايت انگيــزه ،رســاني اطــالع
 . ريزي جدت استفاده از مكم  آهن اجرا گردد برنامه

 

 تشكر و قدرداني
از مـدير و كاركنـان سـازمان انتقـال خـون      بدين وسيله     

     . شود همدان قدرداني مي
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Abstract 
Background and Objectives 

Blood safety and the reduction of the risk of transfusion-transmitted infections such as 

hepatitis B in the window period are of importance. Blood donors with decreased risk of 

transfusion-transmitted infections are the best candidates for safe blood products to be ensured. 

 

Materials and Methods 

In this descriptive study, 8468 donors who were refferred to Hamedan Blood Transfusion 

Center were examined and HBsAg results were compared through ElISA method. The results 

were analysed by SPSS and Chi-square tests. 

 

Results 

Out of 8468 donors, 2664 (31.5%) were first-time, 2864 (33.8%) regular and 2940 (34.7%) 

repeat donors. 7786 were male (91.9%) and 682 female (8.1%). The highest rates of positive 

HBsAg (40 cases) were attributed to first-time donors. Positive HBsAg was not found in 

regular blood donors. 

 

Conclusions 

The probability of regular blood donors being infected with transfusion-transmitted infections 

considerably decreased due to continuous educational programs fostered by blood transfusion 

centers; moreover, complete screening tests are conducted in each donation attempt. 
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