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آزاده امیدخدا ،2صدیقه امیني کافيآباد ،1علي اکبر پورفتحاله ،1مهتاب مقصودلو
چكيده
سابقه و هدف

در کشور ما خودکفایي در تهیه خون و فرآوردههای آن وجوود داشوته و بوا ااوتفاده از شوبنه خوونراوایي
ارااری ،امنان تامین ییاز کلیه بیماران وجود دارد .در رااتای این امر مهم ،در این مطالعه اطالعات مربوط به
تهیه و توزیع فرآوردههای خون ،ضایعات بیماراتایي و ضایعات پایگاههای ایتقال خون از اال  2111تا 2164
ارایه گردید.
مواد و روشها

مطالعه از یوع توصیفي و گذشتهیگر بود .تمام مراکز جمعآوری خون ،مراکز تهیه و فرآوری و پایگاههای ایتقال
خون در اراار کشور( 124مرکز) ،اطالعات را در یرمافزار و یا در فرمهای تحو کنتورل تبو و بوه اوتاد
مرکزی ایتقال خون گزارش کردید .اتاد مرکزی این اطالعات را پایش و بر مبنای آن بریامهریزی یمود.

يافتهها

به طور متواط تولید واحدهای گویچههای ارخ  ،%64/1 ±%2/6پالامای تازه منجمد  %11/4 ±%2/6و پالک
کنسایتره  %15/7 ±%4/4از واحدهای خون اهدایي بوده و  %61 ± %1/1از واحدهای گویچههای ارخ تولیدی،
 %42 ± %1/2از واحدهای پالامای تازه منجمد تولیدی و  %76 ±%1/7از پالک کنسایتره بوه بیماراوتانهوا
توزیع گردید .هم چنین به طور متواط  %4/1 ± %5/21واحدهای گویچههای اورخ %2/4 ± %5/1 ،پالاومای
تازه منجمد و  %1/1 ± %5/1پالک کنسایتره از بیماراتانها برگش داده شد .میایگین درصد واحدهای تاریخ
مصرف گذشته و ضایعات پایگاههای ایتقال خون ییز به ترتیب  %1/9 ± %5/7و  %1/6 ± %1/1بود.

نتيجهگيري

کاهش توزیع فرآوردهها و واحدهای برگشتي از بیماراتانها یشاندهنده ارتقای مصرف خون در بیماراتانهوا
ميباشد.
كلمات كليدي :تولید ،گلبولهای قرمز ،پالامای تازه منجمد ،بیماراتانها
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مدیریت تولید ،فرآوری ،توزیع خون و پایش ضایعات آن در ایران

آزاده امیدخدا و همکاران

تولید ،فرآوری ،توزيع خون در ايران
مقدمه

سازمان انتقال خون ايران در سال  3111به عنـوان تنهـا

جمعآوری ،فرآوری ،ذخیرهسازی و توزيع فـرآوردههـا بـه
بیمارستانها در سراسر کشور بر عهده سازمان اسـتق ط ـ

شد()9ق
با وجود خودکفايی کشور در تهیه خون و فرآوردههـای
خونی ،اطالعات جامعی در مورد جمعآوری خون ،تهیـه و
پخش فرآورده در کشـور منتشـر نشـده اسـتق جمـعآوری
چنین اطالعاتی برای برنامهريزی آينده سازمان انتقال خـون

آخرين اطالعات ،در کشور  14پايگاه انتقال خـون (
 11 ،)transfusion centerمرکز تهیه و فرآوری خون ( blood

بنابراين در اين مطالعه اطالعات مربـو بـه تهیـه و پخـش

خونگیری) (blood collection centerوجود دارد که عملکرد

فرآورده ،ضايعات بیمارستانی و نیـز ضـايعات پايگـاههـای
انتقال خون از سال  3133تا  3194مورد بررسی و ارزيـابی

blood

and processing center

 )collectionو  321مرکــز بابــت

اين مراکز توسط ستاد مرکزی سـازمان انتقـال خـون مـورد
بررسی و پايش قرار میگیردق از سال  3139با حذف خـون
جايگزين در کشـور ،تمـامی واحـدهای خـون اهـدايی بـه
صورت داوطل انه بوده و شاخص اهدای خون در سـال 93

به منظور تهیه و توزيع فرآوردهها ابـر بخـش خواهـد بـودق

قرار گرفتق
مواد و روشها

مطالعه حاضر نوعی مطالعه توصیفی و گذشتهنگـر بـود

به ازای  3111نفر جمعیت 21 ،بود()3-1ق

که به بررسی دادههای مربو به جمعآوری خون ،فرآوری،

انتخاب اهداکننده با مشـاوره و معاينـه فیزيکـی توسـط
پزشک صورت میگیـردق پـد از احـراز صـالحیت بـرای

توزيع فرآوردهها ،واحدهای برگشتی از بیمارستانهـا و نیـز
درصد ضايعات و واحدهای تاريخ مصرف گذشته در مراکز

اهدای خون توسط پزشک ،فرم خـود حـذفی محرمانـه در

انتقال خون سراسر کشور از سال  3133تـا  3194پرداختـه

اختیار اهداکننده قرار میگیرد تا اهداکننده خود ،نسـ ت بـه

استق

مصرف يا عدم مصرف خون اهدايی تصـمی گیـری نمايـدق

در سالهای اخیر تعداد مراکز بابـت جمـعآوری خـون،

آزمايشهای غربالگری که بر روی تمـام کیسـههـای خـون
پد از اهدا انجام مـیشـود شـام ، Anti-HCV ، HBsAg

مراکز تهیه و فرآوری و پايگاههای انتقـال خـون در کشـور
مجموعاً  234مرکز مـیباشـدق در تمـامی ايـن مراکـز کلیـه

 HIV Ag/Abو  RPRمیباشدق

اطالعات مربو به جمعآوری خون ،تولیـد فـرآوردههـای

آزمايش غربالگری  Anti-HTLVنیز بـر روی واحـدهای

مختلـــف ،توزيـــع فـــرآوردههـــا ،واحـــدهای ضـــايع

اهدايی هفت استان انجام میشودق انجام اين آزمايشهـا بـه
همراه برنامهريزی و بهـرهبـرداری از راهکارهـای گونـاگون

شــده) (Discarded unitsو واحـــدهای تـــاريخ مصـــرف
گذشته( )Outdated unitsدر نرمافزار(مـک) ، e-PROGESA

انتخاب اهداکننده ،س ب به ود سالمت خون و فرآوردههای

نرمافزار داخلی نگاره و يا در فرمهای تحـت کنتـرل ب ـت،

آن گرديده است()3 ،4ق از خون های اهدايی فـرآوردههـای

گزارشگیری و پايش میشودق ستاد مرکزی نیز اطالعات را

 ، (Redپالکــت

پايش و بررسی میکندق ب ـت و گـزارش واحـدهای خـون

کنســــانتره( ،)Platelet Concentrateپالســــمای تــــازه
منجمـد( )Fresh Frozen Plasma-FFPو کرايـو پرسـیتیتیت

برگشتی از بیمارستانها) (Returned unitsدر حال حاضـر و
در اين مطالعه از طريـ فـرمهـای تحـت کنتـرل صـورت

بـرای

میگیردق پد از ب ت اطالعات در فـرم توسـط بیمارسـتان،

تهیــه داروهــای مشــت از پالســما بــا اســتفاده از پــا يش

فرمهای دريافتی در پايگاههای انتقال خـون پـايش شـده و

قراردادی استفاده شـده اسـتق داروهـای مشـت از پالسـما
توسط شرکتهای پا يشـگر تهیـه شـده و کلیـه داروهـای

تعداد نهايی هر فرآورده برگشتی با ذکر دلی يا د ي آن به
ستاد مرکزی گزارش میگرددق تعداد بیمارستانهـای مـورد

تولیدی جهت مصرف بیماران به کشور باز میگرددق در اين

مطالعه  3399بیمارستان بودق

خـون شـام گوي ــه سـر

(Blood Cell

تهیه میشود()1ق در بیش از يک دهـه اخیـر از

FFP
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سازمان مسئول در زمینه انتقـال خـون تاسـید شـدق ط ـ
اساسنامه سازمان ،تمامی فعالیتهای مرت ط بـه فرآينـدهای

دهه کشور از داروهای مشت از پالسمای ايرانـی بهـرهمنـد

دوره  ،34شماره  ،2پايیز 99

 -3واحـدهای تولیــدی :منظـور از فــرآوردههـای تولیــدی،

محاس ه واحـدهای فـرآورده برگشـتی از بیمارسـتانهـا ،از

واحدهای تولید شده از خون کام هستند که ترخیص شده

نس ت واحدهای برگشتی از بیمارستانها در هر فرآورده بـه

و مجوز توزيع و مصرف دريافت کردهاندق
 -2واحدهای ضايع شده در پايگاههای انتقـال خـون :ايـن

واحدهای توزيع شـده و بـرای تخمـین واحـدهای تـاريخ
مصرف گذشته و ضـايع شـده در مـدت مطالعـه از نسـ ت

واحدها به د ي مختلف از ق ی همولیز ،پارگی و يا مث ـت

واحدهای تاريخ مصرف گذشته و ضـايع شـده بـر اسـاس

شدن آزمايشهای غربالگری در پايگاههای انتقـال خـون از

مجموو خون کام و گوي ه سر تولیدی استفاده گرديدق

چرخه توزيع به بیمارستانها خارج شدهانـدق آزمـايشهـای

ســتد از درصــدهای هــر فــرآورده از ســال  33تــا 94

HIV Ag/Ab ، Anti-HCV ، HBs Ag

میانگین گرفته شده و انحراف معیار) (SDمحاس ه شـدق هـ
چنین تعداد موارد مث ت تايیدی بر اسـاس  311111واحـد

غربالگری شام انجام
و  RPRبـر روی تمـام نمونـههـا و  Anti- HTLVبـر روی
نمونههای هفت اسـتان اسـتق در صـورتی کـه نمونـه در

اهدايی محاس ه گرديدق

آزمايشهای غربالگری ،دارای واکنش باشد ،بدون توجه به
نتیجه تکرار آزمـايش ،واحـدهای اهـدايی ط ـ الگـوريت
سازمان ضايع میشوند()3ق بر روی نمونههايی که برای بـار
دوم در آزمايشها دارای واکنش بودهاند ،يعنی نمونـههـايی
که دارای واکنش تکرارپذير هستند ،آزمايش تايیدی شـام

يافتهها

تهیه و توزيع خون و فرآوردهها:
به منظور تخمین تعداد فرآوردههای تولیـدی ،از نسـ ت
واحدهای تولیدی هر فرآورده بـه کـ واحـدهای اهـدايی

HTLV

اســـتفاده گرديـــدق از ســـال  3133تـــا  3194جمعیـــت

 BLOTبنا بـر نـوو واکـنش در آزمـايش غربـالگری انجـام
میشودق

اهداکنندگان  %34افزايش داشته استق در طول ايـن مـدت
 %2 ± %1/2از ک خونهای اهدايی بـه شـک خـون کامـ

 -1واحــدهای ضــايع شــده در بیمارســتانها(واحــدهای

توزيــع شــده و بــه طــور متوســط در طــول ايــن مــدت از

برگشتی از بیمارستان ها) :ايـن واحـدها شـام واحـدهايی

واحدهای خون اهدايی  %94/3 ± %3/9واحد گوي ه سر ،

میباشد که يا در بیمارستان ضايع شده و شمارههـای آنهـا
در فرمهای مخصوص به پايگاههای انتقـال خـون فرسـتاده

 %31/4 ± %3/9پالســمای تــازه منجمــد و %11/1 ± %4/4
پالکت کنسانتره تولید شده است(نمودار )3ق

میشود و يا واحدهايی که از بیمارستان به پايگاههای انتقال

به منظور محاس ه توزيع فرآوردههای تولیدی بر حسـب

BLOT ، HCV RIBA HBsAg

 FTA ، HIVو

خون برگشت داده شده و در پايگاهها ضايع میشوندق

درصد ،از نس ت واحدهای توزيـع شـده هـر فـرآورده بـه

 -4واحدهای تاريخ مصرف گذشته :منظور از اين واحـدها

واحدهای تولیدی همان فرآورده استفاده گرديدق تا سال 93

فــرآوردههــايی مــیباشــند کــه بــه دلیـ عــدم درخواســت
بیمارستانها ق از توزيع طول عمرشـان بـه پايـان رسـیده

توزيع خون کام کاهش ،در سال  92افزايش و در سال 91
و  94مجدداً کاهش يافته اسـتق از سـال  33تـا  91توزيـع

استق

گوي ه سر و پالسما افزايش و در سال  93کـاهش يافتـه
استق توزيع گوي ه سر و پالکت در سـال  92تـا  94بـا

برای بررسی آماری در ايـن مطالعـه از درصـد اسـتفاده

افزايش همراه بوده استق
اين درحالی است که توزيـع پالسـما در سـال  92و 91

گرديدق بـه منظـور محاسـ ه تعـداد فـرآوردههـای تولیـدی

افزايش و در سال  94مجدداً کاهـش يافتـه استق در طـول

برحسب درصد ،از نس ت واحدهای تولیدی هر فرآورده به

ايــن مــدت بــه طــور متوســط  %91 ± %2/3از واحــدهای

ک واحدهای اهدايی ،برای تخمـین توزيـع فـرآوردههـای

گوي ــههــای ســر تولیــدی %43 ± %1/3 ،از واحــدهای

تولیدی بر حسب درصد ،از نس ت واحدهای توزيـع شـده

تـولیــدی و %19 ± %2/1از

آنالیز آماری:

پالسمـای تـازه

منجمـد)(FFP
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تعاريف:

هر فرآورده به واحدهای تولیدی همان فرآورده ،بـه منظـور

آزاده امیدخدا و همکاران

تولید ،فرآوری ،توزيع خون در ايران
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یمودار .2درصد فرآوردههای تولیدی بر حسب واحدهای اهدایي در بین اال های  2111تا  .2164درصد تولید پالامای تازه منجمد بوا درصود
تولید واحدهای گویچه ارخ متفاوت اا

زیرا تعدادی از واحدهای پالامای تازه منجمد ،کرایوپرایپیتی

تهیه شده که در محاابه تولیود

FFP
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یمودار :1درصد فرآوردههای توزیع شده بر حسب واحدهای تولیدی در بین االهای  2111تا  FFP.2164توزیع شده همواره از  %15تولید
کمتر اا

FFP

که حجم قابل توجهي از آن برای تولید داروهای مشتق از پالاما به شرک های پاالیشگر اراال شده اا .

پالکت کنسانتره به بیمارستانها توزيع گرديده است(نمودار

 %33/3واحدهای خون کام  %4/3 ± %1/33 ،از واحـدهای

)2ق

گوي ههای سر  %3/4 ± %1/2 ،پالسـمای تـازه منجمـد و

ضايعات بیمارستانی:

 %2/3 ± %1/2پالکت کنسانتره از بیمارستانها برگشت داده
شده استق

بـه منظـور تخمیـن واحـدهـای فـــرآورده برگشتی از

در سال  94نس ت بـه سـال  ، 33درصـد خـون کامـ ،

بیمارستانها ،از نس ت واحدهای برگشـتی از بیمارسـتانهـا

گوي ــههـــای ســـر و کنســانتره پالکتـــی برگشـــتی از

در هر فرآورده به واحـدهای توزيـع شـده همـان فـرآورده

بیمارستانها کاهش داشته و اين کاهش به ترتیب 3/3 ،1/1

استفاده گرديـدق بـه طـور متوسـط در ايـن مـدت%2/3 ،

±

و  1/9درصد میباشد(نمودار )1ق
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22
1394

3194

1393

3191

1392

3192

1391

3193

1390

3191

مطالعه
سال
اال مطالعه

1389

3139

10

1388

درصد

31
10

3133

یمودار  :1درصد فرآوردههای برگشتي از بیماراتانها بر حسب واحدهای توزیع شده در بین االهای  2111تا  .2164اگر چه درصد خون
اما در اال  64یسب

کامل ،گویچههای ارخ و کنسایتره پالکتي و  FFPبرگشتي از بیماراتانها در طول مدت مطالعه متغیر اا

به اال  11این

درصد در مورد خون کامل ،گویچههای ارخ و کنسایتره پالکتي کاهش دارد.
جدول  :2درصد فرآوردههای تاریخ مصرف گذشته و ضایع شده در پایگاههای ایتقال خون که بر مبنای تولید خون کامل و تعداد واحدهای
گویچه ارخ در بین االهای  2111تا  2164محاابه شدهاید

ضایعات (درصد)

2111

2116

2165

2162

2161

2161

2164

فرآوردههای تاريخ مصرف گذشته

4/2

4/2

2/9

2/9

4/3

1/3

1/2

فرآوردههای ضايع شده

1/4

1/1

3/9

3/1

1/3

1

2/1

جدول  :1تعداد یمویههای دارای واکنش در آزمایشهای غربالگری برای شنااایي احتمال عفوی

 HIV ، HCV ، HBVو  HTLVدر هر 2555

یمویه اهداکنندگان ،اال  2111تا 2164
تعدادیمویههای دارای واکنش در
آزمایشهای غربالگری 2555/واحد

2111

2116

2165

2162

2161

2161

2164

اهدایي
HBV

4

4

1

2

3

2

1

HCV

2

2

2

3

3

2

2

HTLV

1/1

1/9

1/4

3

3

1/1

1/3

HIV

2

3

2

3

3

3

3

مجموو

3/1

1/9

1/4

1

4

1/1

9/3
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32
12

های
برگشتی از
بیمارستان
درصد)
بیماراتان (
فروردههای
فرآورده
برگشتي از

39
16

تولید ،فرآوری ،توزيع خون در ايران
جدول :1تعداد عفوی

آزاده امیدخدا و همکاران

با  HIV ، HCV ، HBVو  HTLVدر هر  255555واحد اهدایي بر مبنای یتایج آزمایشهای تاییدی اال  2111تا 2164

تاییدی 255555/واحد اهدایي
HBV
HCV
HTLV
HIV

مجموو

111
91
31
4
433

211
11
31
4
143

211
91
33
4
232

391
11
34
1
221

341
11
31
1
219

311
41
31
1
339

331
41
33
1
394

واحدهای تاريخ مصـرف گذشـته و ضـايعات پايگـاههـای
انتقال خون:
میانگین واحدهای تاريخ مصرف گذشـته %1/9 ± %1/1

RIBA

 HIV BLOT )%1/111( ، HCVو

HTLV BLOT

( )%1/13بوده استق ضايعات موارد مث ت تايیدی در طـول
مدت مطالعه کاهش يافته است(جدول ) 1ق

است(جدول )3ق اگر چه درصد ايـن واحـدها در سـال 92
بحث

نس ت به سال  %3/9 ، 33افزايش داشته اسـت امـا در سـال
 94اين درصد کاهش داشته و به  %3رسیده استق به عالوه

در اين مطالعه وضعیت مربو به تهیه و توزيع فرآورده

از سال  3133تا  3191اگر چـه میـانگین درصـد ضـايعات

در بین سالهای  3133تا  3194مورد بررسی و ارزيابی

 %1/9 ± %1/1میباشد اما در سال  3193اين درصد افزايش

قرار گرفتق در طول مدت مطالعه به طور متوسط تولید

قاب مالحظهای داشته و به  %3/1رسیده اسـت ،مجـدداً در
سال  92کاهش يافته و اين کاهش تا ســال  94نیــز ادامـه

واحدهای گوي ههای سر  ،%94/3 ± %3/9پالسمای تازه
منجمد  %31/4 ± %3/9و پالکت کنسانتره %11/1 ± %4/4

يافته استق میانگین درصد ضايعات در طول مدت مطالعـه

از واحدهای خون اهدايی بوده و  %91 ± %2/3از واحدهای
گوي ههای سر

 %2/9 ± %2/1بودق

تولیدی%1/3 ،

±

 %43از واحدهای

پالسمای تازه منجمد تولیدی و %2/1

±

 %19از پالکت

ضايعات بر اسـاس نتـايد دارای واکـنش در آزمـايشهـای
غربالگری:

کنسانتره به بیمارستانها توزيع گرديدق ه چنین به طور
متوسط  %33/3 ± %2/3واحدهای خون کام ± %1/33 ،

در ايـن مطالعـه درصـد ضايعات بر اساس موارد دارای

 %3/4پالسمای

 %4/3واحدهای گوي ههای سر %1/2 ،

±

واکــنش در آزمــايشهــای غربــالگری مــورد بررســی قــرار

تازه منجمد و %2/3 ± %1/2پالکت کنسانتره از بیمارستانها

گرفتق درصـد بـر اسـاس تعـداد واحـدهای خـون کامـ
دارای واکنــش بــه تعــداد واحــدهای اهــدايی محاسـ ه

برگشت داده شدق میانگین درصد واحدهای تاريخ مصرف
گذشته و ضايعات پايگاههای انتقال خون نیز به ترتیب

گرديــدق درصــد نتــايد دارای واکــنش در آزمــايشهــای

%1/1

 %2/9بودق در طول مدت مطالعه،

غربــالگری ()%1/31 ± %1/14( ، HBs-Ag )%1/21 ± %1/3

واحدهای اهدايی  %34افزايش داشته است که دلی اين امر

±

برنامه موف جذب اهداکنندگان بوده استق با وجود اين در
سال  3192تعداد واحدهای اهدايی کاهش يافته است که از

 Anti - HIV )%1/32 ± %1/14( ، Anti - HCVو (%1/12

±

 %1/9و %2/1

±

 Anti-HTLV )%1/11استق ضايعات مـوارد دارای واکـنش
در آزمايشهای غربالگری با نوسان همراه بوده اما در طـول

پیامدهای اين کاهش میتوان به کاهش تولید گوي ه سر

مطالعه همواره از تعـداد  3/1در  3111اهـدا بیشـتر نشـده

نیز اشاره کردق در سال  3194نس ت به سال  3133تولید

اســت(جدول )2ق درصــد نتــايد مث ــت آزمــايشهــای

پالسمای تازه منجمد و

تايیدی()%1/2 ± %1/19

confirm

)%1/19 ± %1/13( ، HBs

برخی فرآوردههای خون شام

کنسانتره پالکت با افزايش مواجه بوده استق سازمان انتقال
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تا به اين ترتیب کم ودی برای تزري پالکت کنسانتره به

موارد اشاره کرد :خونريزی بیمار به حداق برسد و به اين

بیماران نیازمند به اين فرآورده ،وجود نداشته باشدق ه

ترتیب نیاز به تزري خون ک شده و ک خونی بیمار ق

چنین تولید پالسما نیز به منظور تهیه داروهای مشت از آن
با افزايش همراه بوده است()1ق

از جراحی کاهش يابد و تا نیاز قطعی به تزري خون
ن اشد ،خون تزري نشود()31ق مطالعههای زيادی نشان

در طول مدت مطالعه توزيع فرآوردههای خونی با

میدهند که با اجرای اين برنامه در کشورهای مختلف،

تغییرات همراه بوده استق در سال  3194نس ت به سال

تعداد فرآوردههای تزريقی و به ط ع آن هزينههای وابسته

 ،3133اگرچه توزيع گوي ه سر با افزايش  1/1درصدی

به انتقال خون کاهش يافته است()33-31ق ه چنین نتايد

همراه است که علت اين امر میتواند به دلی افزايش
درخواست مراکز درمانی به دن ال افزايش امید به زندگی،

اين تحقی نشان میدهد که از سال  3133تا ،3194
میانگین درصد واحدهای ضايع شده و تاريخ مصرف

افزايش مراکز درمانی ،رشد جمعیت ،درمانهای نوين،

گذشته %2/1

 %1/9میباشدق با وجود

افزايش پیوند اع از پیوند بافتهای توپر مانند ک د و مغز

اين که در سال  3193به دلی تغییر کیسههای جمعآوری

استخوان ،جراحیهايی مانند جراحی عروق کرونر در دنیا
و از جمله ايران میباشد ،اما توزيع خون کام و پالسمای

خون ،با افزايش چش گیر درصد ضايعات فرآوردهها مواجه
هستی  ،اما از سال  3192کاهش ضايعات فرآورده آغاز و

تازه منجمد کاهش داشته است()3ق کاهش توزيع تمامی

تا سال  3194ادامه داشته و در اين سال به  %2/1رسیده

فرآوردهها در سال 3193مشاهده میشود که به دن ال آن

استق ضايعات واحدهای خون يک مشک جهانی است که

همراه با افزايش واحدهای ضايع شده استق در اين سال

از  1تا  %9در کشورهای مختلف متفاوت بوده و رسیدن

جهت جمعآوری خون از کیسههای خون يک شرکت
تولیدی استفاده شد که با وجود ارزيابی کیفی کیسههای

ضايعات به کمتر از  %3شاخص به ود کیفیت تلقی
میشود()34 ،31ق در دو مطالعه جداگانهای که در ايا ت

جديد توسط سازمان انتقال خون و سازمان غذا و دارو و

مختلف هند در سال  2133و  2131انجام شده است،

دريافت مجوز مصرف ،مواردی نشت از کیسه و به ويژه از

درصد ضايعات مراکز انتقال خون به ترتیب  %1/13و %3/9

کورد کیسه گزارش گرديد و اين امر باعث ضايع شدن
کیسهها شدق در مورد پالسما در طول اين دوره به دلی

عنوان شده است()39 ،31ق ه چنین در مطالعهای که در
سال  2132در مالزی انجام شد ،درصد ضايعات مراکز

تامین مناسب فاکتورهای انعقادی کنسانتره ،تنها %43

انتقال خون  %2/1گزارش شده است()33ق نتايد ما با اين

پالسما به بیمارستانها توزيع و در طی اين دوره زمانی

مطالعه ه خوانی داردق اين مطالعه ه چنین نشان داد که

( 913111 ،)3133-3194لیتر پالسما برای تولید داروهای

میزان موارد مث ت تايیدی عفونتهای منتقله از راه خون در

مشت از پالسما مورد استفاده قرار گرفت()1ق
در سال  94نس ت به سال  ، 33تعداد واحدهای گوي ه

طول مدت مطالعه کاهش يافته استق اين کاهش در ايران
در مطالعههای ديگر ه گزارش شده است()3 ،39ق اهمیت

و کنسانتره پالکتی برگشتی از بیمارستانها و

کاهش شیوو عوام منتقله از راه خون عالوه بر افزايش

واحدهای تاريخ مصرف گذشته کاهش يافته استق اين

سالمت خون ،کاهش ضايعات فرآوردههای خونی در

احتمال وجود دارد که با اجرای برنامه هموويژ ند و
مديريت خون بیمار )، Patient Blood Management (PBM

پايگاهها میباشدق
در مطالعه حاضر هر چند ضايعات موارد دارای واکنش

کنترل کمیتههای بیمارستانی بر مصرف خون و فرآوردههای

در آزمايشهای غربالگری با نوسان همراه بوده ولی در

خونی افزايش يافته و اين امر س ب به ود مصرف خون در

طول مطالعه همواره از تعداد  3/1در  3111اهدا بیشتر

بیمارستانها شده است()9ق برنامه مديريت خون بیمار،

نشده استق تغییراتی که در طی سالهای مطالعه مشاهده

برنامه جديدی برای کاهش و به ود مصرف خون در

میگردد نیز عمدتاً به دلی تغییر کیتهای غربالگری بوده

سر

±

 %2/9و %1/1

±
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خون در سالهای اخیر در تولید پالکت اهتمام جدی داشته

بیمارستانها میباشدق از اهداف اين برنامه میتوان به اين

آزاده امیدخدا و همکاران

 توزيع خون در ايران، فرآوری،تولید
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نشاندهنده به ود مصرف خون در بیمارستانها بودق ه

در کاهش

 موارد ديگری ه،استق غیر از اين مورد

چنین کاهش ضايعات فرآوردههای خونی در مراکز انتقال

بودهاند که از آن جمله میتوان به

خون نشاندهنده افزايش استانداردهای تولید فرآوردههای

بهرهبرداری ش که خونرسانی و توزيع بهینه خون و فرآورده

خون میباشدق

در سطح استانهای نیازمند و ارتقای نرمافزار سازمان جهت
فرآيند اهدا تا توزيع اشاره کردق

تشكر و قدرداني

از خان مژگان شريعتی و تمامی همکاران در مراکز
انتقال خون سراسر کشور برای انجام اين مطالعه تشکر به
عم میآيدق

نتيجهگيري

 تهیه و،در اين مطالعه وضعیت کلی جمعآوری خون
توزيع در ايران مورد ارزيابی قرار گرفتق کاهش توزيع
فرآوردههای خونی و واحدهای برگشتی از بیمارستانها
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Abstract
Background and Objectives
In Iran, there is self-sufficiency for blood and blood components ensured by the widespread
system of Iranian Blood Transfusion Organization (IBTO). To give a more comprehensive
view, the status of blood collection, distribution, and the data on the discarded units in
hospitals and blood centers in Iran from 2009 to 2015 were analyzed.
Materials and Methods
In this descriptive and retrospective study, all of the blood collection and blood processing
centers over the country (totally 214 centers) collected the relevant data, registered them in the
data base, and reported to the headquarters of IBTO.
Results
During the study period, the mean production percentage rates of RBC, FFP and PC were 94.8
± 1.9, 83.4 ± 1.9, and 50.7 ± 4.4, respectively. The mean distribution percentage rates of RBC,
FFP and PC were 95 ± 2.8, 41 ± 5.1, and 79 ± 2.7, respectively. In addition, 11.1 ± 2.8%, 4.8 ±
0.8%, 1.4 ± 0.2% and 2.8 ± 0.2% of RBC, FFP and PC in order accounted for the returned
units.
Conclusions
This study provides information about the status of blood collection, and components
preparation and distribution in Iran. It seems that due to the improvement in blood component
usage, the number of distributed and returned units has decreased.
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