مقاله پژوهشي

دوره  81شماره  2تابستان )18-69( 8011

مراجعهکننده به بیمارستانهای شهر همدان در سالهای  7931و 7931
فاطمه امیری ،8حنانه جام بزرگ ،2محدثه بیگلری ،2افشین محمدی ،3محمد افشاری ،2سید محمدرضا سیدی

2

چكيده
سابقه و هدف

انتقال خون مانند سایر اقدامات پزشکي ،دارای عوارضي نیز ميباشد که تحت عنوان واکنشهای مرتبط با
تزریق خون شناخته ميشوند .گزارش این واکنشها در مدیریت و درمان بیماران کمککننده است .هدف این
مطالعه ،بررسي واکنشهای مرتبط با انتقال خون در بیماران دریافتکننده خون دارای واکنش در شهر همدان
بود.
مواد و روشها

در این مطالعه مقطعي و گذشتهنگر ،اطالعات  889فرم گزارش عوارض ناخواسته احتمالي پس از تزریق خون
و فرآوردههای آن که در سالهای  68و  61در بیمارستانهای شهر همدان تکمیل و به سازمان انتقال خون
همدان ارسال شده بود ،وارد نرمافزار  SPSS 89گردید .دادهها با استفاده از آزمونهای  ، tکایدو و دقیق فیشر
و سطح معناداری تحلیل شد(.)p-value < 1/10
يافتهها

طبق نتایج ،شایعترین واکنشها در یک بیمارستان تخصصي خون و چهار بیمارستان عمومي دیگر ،واکنش
آلرژیک با  92مورد( )%03/0و پس از آن واکنش تبزای غیر همولیتیک با 21مورد( )%20/8بود .بین دریافت
فرآورده دارای گلبول قرمز و واکنش تبزای غیر همولیتیک رابطه معناداری مشاهده شد(91 .)p= 1/12
نفر( )%01/9از بیماران ،سابقه قبلي تزریق خون و فرآوردههای آن را داشتند 81.نفر( )%98/2از بیماران مورد
بررسي ،دارای سابقه دریافت خون نبودند.

نتيجه گيري

واکنش آلرژیک و واکنش تبزای غیر همولیتیک به ترتیب دارای بیشترین شیوع در گیرندگان فرآوردههای
خون بودند .دریافت فرآورده دارای گلبول قرمز با بروز واکنش تبزای غیر همولیتیک در گیرنده ارتباط دارد.
كلمات كليدي :انتقال خون ،واکنشهای انتقال خون ،سالمت خون
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میزان واکنشهای مرتبط با تزریق خون در بیماران دریافتکننده خون دارای واکنش

فاطمه امیری و همکاران

واکنش های ناشی از تزريق خون
مواد و روشها

مقدمه

بسیاری از شرايد بالینی محسوب میشود .لزوم اجـرای آن
و مطالعههای گسـتردهای کـه طـی سـالهـا در ايـن زمینـه

اخالق  IR.UMSHA.REC.1398.937مصـوب در دانشـگاه
علوم پزشـکی همـدان صـورت گرفـت ،اطالعـات تمـامی

صورت گرفته ،میزان عوارض ناخواسته و مرگ و میرهـای

فرمهای( 221فرم) گزارش عوارض ناخواسته احتمالی پس

ناشی از انتقال خون را به شدت کـاهش داده اسـت(.)2 ،1

از تزريق خون و فرآوردههای آن که طی سالهـای  2891و

انتقال خون يا فرآوردههـای آن ممکـن اسـت بـا عـوارض
جانبی و خطرات عفونی و غیر عفونی همراه باشد که میزان

 2897در پنج بیمارستان آموزشی شهر همـدان شـامل يـک
بیمارســتان تصصصــی خــون و چهــار بیمارســتان عمــومی

خطرات غیر عفونی بسـیار بیشـتر از عفـونی اسـت(.)8-0

تکمیل شده بود و در سازمان انتقال خون همدان نگهـداری

امروزه ،غربالگری خون ايمنتر از گذشته انجام میشود امـا

میشد ،با حفـ محرمـانگی وارد نـرمافـزار آمـاری

همچنـان بـه دسـت آوردن مقـدار کـافی از خـون ايمـن و

نسصه  21گرديد .اطالعات مـذکور شـامل اطالعـات سـن،

فرآوردههای آن کار دشواری است(.)1 ،1
واکنشهای ناشی از انتقال خون اغلب به دو دسته اولیـه

جنس ،سابقه قبلی تزريق خون ،سابقه بیماری(بیماری قلبی،
نقص ايمنی ،بیماری کلیوی ،فشار خون ،ريـوی ،آلـرژی و

و ت ـأخیری تقســیم مــیشــوند .واکــنشهــای اولیــه ماننــد

کبدی) ،نوع فرآورده دريافتی و نوع واکنش مرتبد با انتقـال

واکنشهای همولیتیک حـاد و آلرژيـک در  10سـاعت اول

خون میشد .جهت توصیف دادههـا از جـداول فراوانـی و

پس از تزريق خون بروز مـیکننـد .واکـنشهـای تـأخیری
میتواننـد تـا روزهـا يـا هفتـههـا بعـد از تزريـق خـون و

نمودارهای فراوانی استفاده شد .به منظور تحلیـل دادههـا از
آزمون  T-testو برای بررسی ارتباط بین دو متغیـر کیفـی از

فرآوردههای آن ظهور کنند و طیف گستردهای از عاليـم را

آزمون  Chi-squareاستفاده شـد .از آزمـون دقیـق فیشـر در

شامل شوند( .)7-22هر يک از ايـن واکـنشهـا نیـز بـه دو

اسـتفاده

صورت برقرار نبودن فرضیات آزمـون

Chi-square

SPSS

گرديد .مقادير  p>5/50معنادار در نظر گرفته شدند.

دســته ايمونولوژيــک از قبیــل واکــنشهــای آلرژيــک و
واکنشهای تبزای غیـر همولیتیـک و غیـر ايمونولوژيـک
تقسیم میشوند .واکنشهای آلرژيک شايعتـرين پاسـخ بـه

پس از بررسی اطالعات فرم عوارض ناخواسته احتمالی

تزريق فرآوردههای خونی هستند که بیشتر با پالکـتهـا در

پس از تزريق خون و فرآوردههای آن ،مشصص شد کـه در

ارتباط مـی باشـند( .)21واکـنشهـای آلرژيـک معمـو ا بـه

بین  221نفر 75 ،نفر( )%19از بیمـاران زن و  81نفـر()%82

صورت افزايش دمای بـدن و خـارش و کهیـر نمـود پیـدا
میکنند و واکنشهای تبزای غیر همولیتیـک بـه صـورت

مرد بودند .میانگین سـنی بیمـاران مـورد بررسـی 18/01

يافتهها

±

 00/91سال بود که از رنـج سـنی  2تـا  92سـال را شـامل
میشد.

افزايش  2درجه سانتیگراد دمـای بـدن نسـبت بـه قبـل از
تزريق خون نمايان میشوند(.)28

سابقه تزريق خون بیماران مورد بررسی قرار گرفـت .در

جلوگیری از واکنشهای ناشی از انتقـال خـون چـه در

اين مطالعه  17نفر( )%07/1از بیماران ،سـابقه قبلـی تزريـق

بیمارانی که قبالا سابقه اين واکـنشهـا را داشـتهانـد و چـه
آنهايی که نداشتهاند ،بسیار مهم است(.)20

خون و فرآورده های آن را داشـتند .از ايـن مقـدار 05،نفـر
( )%08/2از آنها با فاصله کمتر از سه ماه از تزريـق قبلـی،

لذا مطالعه پیش رو ،با هدف تعیین میـزان واکـنشهـای

خون دريافت کرده بودند 07 .نفـر( )%02/0از بیمـاران نیـز

مـرتبد بــا تزريـق خــون در بیمــاران دريافـتکننــده خــون

هیچگونه سابقه قبلی تزريق خون نداشتند.

مراجعهکننده به بیمارسـتانهـای شـهر همـدان کـه پـس از
تزريق خون يا فرآوردههای آن دچار واکـنش شـدهانـد ،در

 17نفر( )%11/1از بیماران مورد بررسی دارای هیچگونه
سابقه بیماری نبودنـد و  87نفـر( )%81/7از بیمـاران ،دارای
سابقه بیماری قلبی ،نقص ايمنـی ،بیمـاری کلیـوی ،ريـوی،

سالهای  2891و  2897انجام گرديد.
88
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انتقال خون يکی از مهمترين قـدمهـا در خـد درمـانی

در اين مطالعه که به صورت مقطعی و گذشتهنگر با کـد

دوره  ،27شماره  ،1تابستان 2055

نشان میدهد در بین بیمارانی که تاريصچه بیماری داشتهاند،

نفر(فراوانی )%1/1مشاهده شدند .واکـنش گرانبـاری حجـم

بیماری قلبـی بـا  20مـورد(فراوانی )%81/1بیشـتر از سـاير

ناشی از تزريـق خـون (: TACO

بیماریها و پس از آن بیماریهای مربوط به نقص سیسـتم
ايمنی و بیماری کلیـوی نیـز بـه میـزان يکسـانی در  7نفـر

Overload

Transfusion Associated

 )Circulatoryدر  1نفر(فراوانی )%2/1ايجاد شده

بود.

(فراوانی  )%21/0مشاهده شد .هر يک از بیماریهای فشـار

فراوانی واکنشهای آلرژيک و  FNHTRکه شـايعتـرين

خــون و بیمــاری ريــوی نیــز در  0نفر(فراوانــی  )%25/9و

واکنشها بودند ،در بیمارانی که در فاصله کمتر از سـه مـاه

آلــرژی در  8نفر(فراوانــی  )%1/0بــروز پیــدا کــرده بــود و

از تزريق خون قبلـی ،خـون دريافـت کـرده بودنـد ،بیشـتر

بیماری کبـدی در  1نفر(فراوانـی )%0/8وجـود داشـت کـه
کمترين بروز را داشت(نمودار .)2

بود(نمودار  .)1آزمون آمـاری  Chi-squareو آزمـون دقیـق
فیشر بین واکنشهای ذکر شده با سابقه تزريق خون رابطـه

فرآورده گلبول قرمز( )RBC: Red Blood Cellبه  72نفر

معناداری را نشان نداند.

( )%19/78و پــس از آن پالکــت اهــدايی تصــادفی(: RDP

 10نفر( )%10/7از افرادی که سابقه بیماری قلبی ،نقـص

 )Random Donor Plateletبــه  21نفــر( )%25/80تزريــق
شدهاند که بیشترين فرآوردههايی هستند که به اين بیمـاران

ايمنی ،کلیوی ،ريـوی ،کبـدی و آلـرژی داشـتهانـد ،دچـار
عارضه آلرژيک شدهاند 7 .مورد ( )%12از افرادی که سابقه

Fresh

بیماری داشتهاند بـه عارضـه  1 ، FNHTRمـورد ( )%0/1از

 )Frozenبــه  22نفــر( ،)%9/07گلبــول قرمــز کــم

افراد دارای سابقه بیماری ،به افت فشار خون و به هرکـدام

لوکوسیت( )Leukoreduced RBCبـه  9نفـر( )%1/11و هـر

از عوارض گرانباری حجم ناشی از تزريق خون يا ،TACO

کـدام از فـرآوردههـای رسـوب کرايـو(،)Cryo Precipitate
پالکت تـک اهـدا ( )SDP: Single Donor Plateletو خـون

واکنش همولیتیک ناشی از تزريـق خـون يـا  HTRو تنگـی
نفس نیز  2مورد( )%1/1از افراد دارای سابقه بیماری دچـار

کامل( )Whole Bloodجداگانه به  2نفر( )%5/71تزريق شده

شدهاند(نمودار  .)8آزمون  Chi-squareو آزمون دقیـقفیشـر

بودند.

بین سابقه بیماری و نوع واکنشها ارتباط آمـاری معنـاداری

در بین کسانی که پس از دريافت خون يا فـرآوردههـای
آن دچار واکنش شـدهانـد ،واکـنش آلرژيـک بـا  11مـورد

را نشان ندادند.
با بررسی میـزان فراوانـی واکـنشهـا بـه تفکیـک نـوع

(فراوانی  )%08/0و بعد از آن واکنش تبزای غیرهمولیتیک

فرآورده دريافتی ،مشـصص شـد از  17نفـری کـه واکـنش

Febrile

داشتهاند11 ،نفـر( )%17/1فـرآورده دارای گلبـول

تزريق شـده اسـت .پالسـمای منجمـد تـازه(: FFP
Plasma

(: FNHTR

Transfusion

Hemolytic

Non

FNHTR

 )Reactionبا  17مورد(فراوانی  )%10/2شايعترين واکنشها

قرمز اعم از خون کامل ،گلبول قرمز متراکم و گلبـول قرمـز

بودهاند 21 .نفر(فراوانی )%25/8به واکنش تنگی نفس ناشی
از تزريق خون دچار شدند .واکنشهای همولیتیک ناشی از

کم لوکوسـیت و  1نفـر( )%12/0فـرآورده پالکـت اعـم از
پالکت  SDPو RDPدريافت کردهانـد(نمودار .)0از بـین 17

تزريق خـون) (HTR: Hemolytic Transfusion Reactionدر

نفری که واکنش آلرژيک داشتهاند 00 ،نفر( )%11/1فرآورده

 0نفر(فراوانی  )%0/8وجود داشتند که در میـان آنهـا تنهـا

دارای گلبول قرمز 25 ،نفر( )%21/2فرآورده پالسما ( FFPو

يــک مــورد( )%5/71واکــنش همولیتیــک حــاد ناشــی از
ناســازگاری گــروه خــونی  ABOداشــت و بقیــه واکــنش

(SDP

رسوب کرايو) و  1نفر( )%22/8نیز فـرآورده پالکـت
و )RDPدريافت کردهاند(نمودار.)0

همولیتیک تأخیری غیر وابسته به آنتیبـادی يـا بـه واسـطه

ارتباط بین نوع فرآوردههای خون دريافتی با شايعتـرين

& Q Kidd

واکنشها نیز بررسی شد .با توجه به نتايج به دست آمده از

وجود آلوآنتیبادیهای ناخواسته بر علیه سیستم

 Kellو  Rhبود .افت فشار خون وابسته به تزريـق خـون در

آزمون  Chi-squareو آزمـون دقیـق فیـشر ،بیـن دريافــت
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کبدی ،فشـار خـون و آلـرژی بودنـد(نمودار  .)2نمـودار 2

 0مــورد (فراوانــی )%8/0و ســاير واکــنشهــا نیــز در 8

فاطمه امیری و همکاران

واکنش های ناشی از تزريق خون
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نمودار  :8فراواني انواع بیماریها در بیماران دارای سابقه بیماری
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۵9/99
۴۰.۰۰
09/99
۳۰.۰۰
۳9/99
۲۰.۰۰
۲9/99
۱۰.۰۰
۱9/99
۰.۰۰
9/99

بیش از ۳ماه گذشته

نمودار  :2توزیع فراواني واکنشها به تفکیک سابقه قبلي تزریق خون

فرآوردههای دارای گلبول قرمز اعم از خون کامل ،گلبول
قرمز متراکم و گلبول قرمز کم لوکوسـیت و بـروز واکـنش

اين واکنش رابطه معناداری مشاهده نشد.
هر چند در بین کسانی که واکـنش آلرژيـک داشـتهانـد،

 FNHTRرابطــه معنــاداری وجــود دارد بــه آن معنــا کــه

مصرف فرآوردههـای دارای گلبـول قرمـز درصـد بـا تری

فرآوردههای دارای گلبول قرمز میتوانند بـر بـروز واکـنش

( )% 11/1را نسبت به ساير فرآوردهها بـه خـود اختصـا

 FNHTRتاثیرگــذار باشــند( .)p= 5/51امــا بــین دريافــت

دادهاند ،اما آزمون  Chi-squareو آزمون دقیـق فیشـر رابطـه

فرآورده پالکت اعم از پالکت  SDPو  RDPبا بروز واکنش

معناداری را بین دريافت هیچ يک از فرآوردههای مـذکور و

و دريافت فرآورده پالسما( FFPو رسوب کرايـو) بـا بـروز

بروز واکنش آلرژيک نشان نمیدهد(جدول )1
09
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۵9۵۰.۰۰
/99
09۴۰.۰۰
/99
۳9۳۰.۰۰
/99
۲9۲۰.۰۰
/99
۱9۱۰.۰۰
/99
Acute-HTR

TACO

تنگی نفس

افت فشارخون

FNHTR

9۰.۰۰
/99

آلرژیک

نمودار  :3توزیع فراواني واکنشها در افراد دارای سابقه بیماری
۵۰.۰۰
۵9
/99

۳9
/99
۳۰.۰۰
۲9
/99
۲۰.۰۰

فراوانی واکنشها

۴۰.۰۰
09
/99

۱9/99

۱۰.۰۰

9/99

۰.۰۰
HTR

TACO

افت فشار خون

پالسما

تنگی نفس

پالکت

FNHTR

آلرژیک

RBC

نمودار  :0توزیع فراواني واکنشها به تفکیک نوع فرآورده دریافتي
جدول  :8بررسي ارتباط بین دریافت فرآوردههای گلبول قرمز و واکنش

FNHTR

FNHTR

FFP+CRYO

نوع فرآورده

SDP+RDP

خون کامل  +گلبول
قرمز کم لکوسیت +
گلبول قرمز
مجموع

دارای واکنش

بدون واکنش

مجموع

تعداد

5

21

21

درصد

%5

%28/1

%25/8

تعداد

1

1

28

درصد

%12/0

%7

%22/1

تعداد

11

19

92

درصد

%17/1

%17/0

%17/0

تعداد

17

77

221

درصد

%255

%255

%255

نتایج آزمون

Chi-square

و آزمون فیشر
p-value = 5/0

p-value 5/57

p-value = 5/51

فاطمه امیری و همکاران

واکنش های ناشی از تزريق خون
جدول  :2بررسي ارتباط بین دریافت فرآوردههای گلبول قرمز و واکنش آلرژیک

FFP+CRYO

نوع فرآورده

SDP+RDP

خون کامل  +گلبول
قرمز کم لکوسیت +
گلبول قرمز
مجموع

دارای واکنش

بدون واکنش

تعداد

25

1

21

درصد

%21/2

%8/1

%25/8

تعداد

1

1

28

درصد

%22/8

%22/2

%22/1

تعداد

00

01

92

درصد

%11/1

%70/1

%17/0

تعداد

11

00

221

درصد

%255

%255

%255

بحث

و آزمون فیشر
p-value = 5/8

p-value 5/2

p-value = 5/59

از  8ماه از تزريق قبلی خون ،خـون دريافـت کـرده بودنـد،

در مطالعهای که انجام شد ،در بین تمام واکنشهايی کـه

واکنشهای آلرژيک و  FNHTRشايعتر بودند .در مطالعهای
که رفائی و همکـارش در جهـت بررسـی خطـرات انتقـال

دريافتکنندگان خون يا فرآوردههای آن داشتند ،دو واکنش
آلرژيــک بــا  11مــورد( )%08/0و واکــنش تــبزای غیــر

خون در برابر مزايای آن در سال  1528انجام دادند نیـز بـه

همولیتیک با  17مورد( )%10/2شايعترين واکنشها بودنـد.

اين نتیجه رسیدند کسانی که سـابقه مکـرر دريافـت خـون

هم چنین نتايج اين مطالعه نشان داد بین دريافـت فـرآورده

داشتند و همچنین خانمهايی بـا سـابقه چنـد بـارداری ،در

رابطه معناداری وجود داشت(.)p=5/51

معرض خطر با تری بـرای ابـتال بـه  FNHTRبودنـد(.)21
سابقه تزريق خـون مـیتوانـد بـر ايجـاد واکـنش FNHTR

دارای گلبول قرمز و بروز واکنش تـبزای غیـر همولیتیـک
با توجه به نتايج به دست آمده ،در بین بیمارانی که پـس

تاثیرگذار باشد .لذا در رابطه با بیمارانی که نیاز به دريافـت

از تزريق خون به واکنشهای مرتبد با آن دچـار شـدهانـد،
تعداد زنان بـیش از دو برابـر مـردان بـود .در مطالعـههـای

مکرر خون دارند ،بايد به اين نکته توجه شود کـه احتمـال

مشابهی که انجام شده اسـت نیـز تعـداد زنـانی کـه دچـار

بروز واکنش  FNHTRدر آنها بیشتر است.
در مطالعهای که محبیفـر و همکـارانش در سـال 1520

واکنش پس از انتقال خون شده بودند بیشتر از مردان بـوده

انجام دادنـد ،مشـصص گرديـد بیشـتر( )%01بیمـارانی کـه

است( .)20 ،21از آن جا کـه تعـداد فـرآوردههـای خـونی

تزريق خون داشتند ،دارای بیماری زمینهای همچون بیماری

مصرفی در زنـان بـیش از مـردان بـود ،هـر چنـد اخـتالف

قلبی بودند( .)27در حالی که در مطالعه اخیـر بیشـتر افـراد

معنادار نبود ،ممکن است اين نتیجه ناشـی از حجـم کمتـر

سابقه بیماری نداشتند و تنهـا  %81/7از افـراد دارای سـابقه
بیماری بودند.

خون در زنان نسبت به مردان و نیاز بیشتر آنها بـه تزريـق
خون باشد.

هم چنین بررسیهای انجام شده در مطالعه اخیـر نشـان

در مطالعه ما بیشتر( )%07/1افـرادی کـه پـس از تزريـق

داد بیشترين فرآوردهای که در فرآيند انتقال خون در افرادی

خون دچار واکنشهای ناشی از انتقال خون شدهاند ،سـابقه

که واکنش دادهاند ،مورد استفاده قـرار گرفتـه گلبـول قرمـز
متراکم میباشد و کمترين فرآورده رسـوب کرايـو SDP ،و

ماه گذشته خون دريافت کردهاند .در بیمارانی که در کمتر

خون کامـل بـود .در مطالعـه محبـیفـر و همکـارانش نیـز

قبلی تزريق خون داشتهاند و  %08/2از آنهـا در کمتـر از 8
0۲
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مجموع

نتایج آزمون

Chi-square
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FFP

که نوع واکنشهای مصتلف و درصد فراوانی آنها با توجـه

بود( .)27الگوی درخواست و مصرف فرآوردههـای خـون،

به موارد گزارش شده و مستند میباشد ،تفـاوت در نـوع و

با توجه به دستورالعمل های موجود در مراکز درمانی و نظر
پزشک متفاوت میباشد.

درصد فراوانی واکنشهای گزارش شده میتواند بـه علـت
عدم ثبت يـا گـزارش برخـی مـوارد ،عـدم ارسـال فـرم و

در مطالعه حاضر با بررسـی دادههـای جمـعآوری شـده

مستندات واکنشها به مراجعـی هـم چـون سـازمان انتقـال

مشصص شد واکنش آلرژيک با  11مـورد(فراوانی ،)%08/0

خون و عدم آگاهی و آمـوزش کارکنـان درمـان در فرآينـد

در بین واکنشهای ناشی از انتقال خون ،بیشـترين فراوانـی

ثبت و گزارش واکنشها باشد.

را دارد و پس از آن واکنش تبزای غیر همولیتیـک بـا 17
مورد(فراوانی  )%10/2فراوانترين واکنش بود .در مطالعهای

در مطالعه ما بین دريافت فرآورده دارای  RBCو واکنش
تبزای غیر همولیتیک رابطه معناداری مشاهده شد .کَسـیم

که شـارما و همکـارانش در سـال  1520انجـام دادنـد نیـز

و همکارانش در سال  ،1529ارتباط بین واکـنشهـای غیـر

مشصص شد واکنش آلرژيک با فراوانی %10/1و پـس از آن

حاد با تزريق  RBCو واکنشهای حاد با تزريـق پالکـت را

واکنش تبزا با فراوانی %17/2شايعترين واکنشها هسـتند
که بسیار نزديک و هم جهت بـا نتـايج مـا مـیباشـد(.)29

گزارش نمودنـد( .)10هـم چنـین در مطالعـهای ديگـر کـه
توسد تیملر و همکارانش در ارتباط با واکنشهای پـس از

پاسخ آلرژيک در مطالعهای که بداغ خـان و همکـارانش در

انتقــال فــرآوردههــای خــونی در ســال  1520انجــام شــد،

سال  2898انجام دادند ،شايعترين عارضـه حـاد بـه دنبـال

مشصص گرديد واکنشهای آلرژيک شـايعتـرين پاسـخ بـه

تزريق خون ،تب با میزان شیوع  %5/50بود( .)15در مطالعه

تزريق فرآوردههای خونی هستند که بیشتر با پالکـتهـا در

کاتو و همکاران کـه در سـال  1520در ژاپـن انجـام شـد،
شايعترين نوع عوارض ،مربـوط بـه واکـنشهـای آلرژيـک

ارتباط میباشند(.)10
مطالعه های انجام شده در ايا ت متحـده آمريکـا نشـان

( )%1/02و واکنشهـای تـبزای غیـر همولیتیـک()%5/08

داده که احتمال انتقال خـون اشـتباه 2 ،مـورد در هـر 2155

بودند که از نظر شیوع نوع واکنش ،مشابه نتايج اين مطالعـه

واحد خون است .تصمین زده شده است که خطر مرگ بـر

میباشد( .)12علت تفاوت درصد شـیوع گـزارش شـده در
اين مطالعه ها و مطالعه اخیر را میتـوان ايـن طـور تحلیـل

اثر واکنش همولیتیک حاد ناشی از انتقـال خـون 2 ،در هـر
 155555تا  755555بوده است( .)8 ،11 ،11بین سالهـای

نمود که در مطالعه اخیر فراوانی واکنشها در بیماران دارای

 1551و  1522اولین عامـل مـرگ و میرگـزارش شـده بـه

واکنش تعیین گرديده اسـت ولـی در مطالعـههـای مـذکور

سازمان غذا و دارو آمريکـا( ،)FDAواکـنش )%08( TRALI

فراوانی واکنشها در کل بیماران دريافتکننده خون تعیـین

و به دنبال آن واکنشهای  )%18( HTRبود که  %28از ايـن

شده است.
هـم چنـین در مطالعـهای ديگـر کـه توسـد گرانــدی و

واکنشهای  HTRناشی از ناسـازگاری گـروه خـونی
بود( .)17در اين مطالعه از بین  221فرمی که بررسـی شـد،

همکارانش( )1527انجام شـد ،مشـصص گرديـد بیشـترين

تنهـا يــک مــورد( )%5/71ناســازگاری گــروه خــونی

واکنش گزارش شـده ،واکـنش تـبزای غیـر همولیتیـک و

مشاهده شد.

سپس واکنش آلرژيک بود( .)11باتوجه به نتايج اين مطالعه
و ساير مطالعههای مشابه ،واکـنشهـای آلرژيـک و تـبزا،

علیرغم اهمیت مطالعههای واکنشهای انتقال خون کـه
در بصش مقدمه ذکر شد ،هنوز آن طور که بايـد مطالعـهای

شايعترين واکنشهای مـرتبد بـا تزريـق خـون مـیباشـند.

در اين زمینه صورت نگرفته است و نیاز به دادههای آماری

هرچند ممکن اسـت در مـواردی هـم چـون مطالعـه دکتـر

گسترده و چند عاملی برای کنترل بهینه عـوارض احسـاس

عشوندی و همکـارانش ،هـیچ واکـنش آلرژيکـی گـزارش

مــیشــود .آمــوزش کارکنــان بصــش درمــان بــه خصــو

نشــده و میــزان واکــنشهــای تــبزای غیــر همولیتیــک در

پرستاران در زمینه ثبـت گـزارش واکنشهـا در اين زمینه

برخالف مطالعـه مـا کمتـرين درخواسـت مربـوط بـه

ABO

ABO
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بیشترين درخواست مربوط به فـرآورده  RBCمـیشـد امـا

جمعیت تا سمی فقد  %1گزارش شده باشد( .)18از آنجا

فاطمه امیری و همکاران

واکنش های ناشی از تزريق خون
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.دارای گلبول قرمز رابطه معناداری وجود داشت

.کمککننده است

تشكر و قدرداني

نتيجهگيري

9722207119 اين مقاله حاصل طرح تحقیقاتی شـماره

 واکـنشهـای،به طور کلی در مطالعهای که انجـام شـد

 مصــوب درIR.UMSHA.REC.1398.937 و کــد اخــالق

) و تــبزای غیــر% 08/0  مــورد(فراوانی11 آلرژيــک بــا

 از کارکنـان محتـرم.دانشگاه علوم پزشکی همدان میباشـد
.سازمان انتقال خون همدان تشکر و قدردانی میشود

) شايعترين واکنشها%10/2  مورد(فراوانی17 همولیتیک با
 بین واکنش تبزای غیرهمولیتیک و تزريق فرآورده.بودند
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Abstract
Background and Objectives
Blood transfusion like other medical interventions has some complications known as blood
transfusion reactions. The record of these reactions is helpful in their management and patients
treatments. This study has aimed to evaluate the rate of the reactions due to the transfusion of
blood components among blood recipients who have had complications in hospitals of
Hamadan.
Materials and Methods
In this cross sectional and retrospective study, the data of all 116 completed reports of possible
reactions after transfusion of blood and blood components during 2018 and 2019 were inserted
in to SPSS software version 16. The Data were analyzed using T-test, Chi-square and Fisher’s
exact test. The significance level was determined as p < 0.05.
Results
Based on the results, in a specialized blood hospital and four general hospitals, allergic
reactions make the most common complication with 63 cases (53.4%) followed by febrile non
hemolytic reactions with 28 cases (24.1%). A meaningful correlation was observed between
RBC containing blood components and febrile non hemolytic reactions (p = 0.02). 68 patients
(58.6% cases) had a history of transfusion of blood products and 78 patients (67.2%) had no
history of blood disease.
Conclusions
Allergic and febrile non hemolytic reactions had the highest prevalence in blood recipients.
The administration of products containing RBC was related to febrile non hemolytic reactions
of recipients.
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