
)قسمت سی و ششم(درباره اهداي خون بیشتر بدانیم 

13- عوارض انتقال خون

خونهايفرآوردهلآلودگی باکتریا

هاي باکتریالعفونتویروسی از طریق انتقال خون به مقدار زیادي کاهش یافته، هايبیماريامروزه خطر انتقال ازآنجاکه
خون هايفرآوردهسپتیک ناشی از آلودگی باکتریال هايواکنشاگرچه . استگرفتهقرار موردتوجهخونی بیشتري هايفرآورده
درنهایتعوارض بسیار جدي ایجاد کند که شامل افت شدید فشارخون و تواندمیهاعفونتولی این ،نیستو شایعمعمول

، لذا مطالعاتی در باشدمیخون هايفرآوردهدرهاآنو یا تجمع آندوتوکسین هامیکروارگانیسمعوارض تجمع ازمرگ ناشی 
قبل هاي خونی آلودهفرآوردهخون و یا تشخیص هايفرآوردهجهت کاهش بروز آلودگی باکتریال هاییروشحال انجام است تا 

، Bهپاتیت هايویروس(مزید اطالع اینکه در حال حاضر کل خطر ابتال به عفونت ویروسی، در مجموع . از تزریق ابداع گردد
میزان عفونت پالکت کهدرحالی،باشدمیمورد در ایاالت متحده 34000یک در هر )C،,HIV1,2HTLV-I/IIهپاتیت 

در این کشور نفر در سال 150یر موشدید یا مرگزاییبیماريکه به رسدمیبه نظر ، مورد بوده1000در هر 1حدود 
-HTLVبرابر بیشتر از خطر ابتال به عفونت منتقله و مرتبط با250تا 50پالکت آلوده به باکتري دریافتخطر . انجامدمی

I/II ,HIV وHBVدر تزریق هر واحد است.

تعریف

خون، هايفرآوردهبسیار در انتخاب اهداکننده سالم و رعایت اصول بهداشتی در هنگام خونگیري و تهیه ت دقرغم علی
داخل محل ورود سوزن بهتواندمیهاآلودگیمنبع این . شودمیمشاهده ،شدهتهیههايخونباکتریایی در هايعفونتهمچنان 

در هنگام اهداي خون و یا آلوده شدن کیسه در طی مراحل تولید اهداکنندهو یا وجود باکتریمی در خون اهداکنندهپوست 
.خون باشدهايفرآورده

:به سه شکل در فرد گیرنده خون تظاهر کندتواندمیتزریق خون آلوده به باکتري 

.نداشته باشداينشانهگونه عالمت و هیچ-1
.سمی واضح بروز کندتب و عالئم باکتریمی و سپتی-2
.شوك سپتیک و مرگ رخ دهد-3

وجود بایستمیانتقال خون نیز ممکن است دیده شود، لذا هايواکنشتزریق خون آلوده در خیلی از هاينشانهعالئم و 
سپتیک انتقال هايواکنشاصوالً. شودمیآزمایشگاهی انجام هايتستعفونت در کیسه خون ثابت شود که این کار توسط 

داري حاوي مقدار زیادي پالسما است و در حرارت اتاق نگهفرآوردهزیرا این گرددمیخون بیشتر در موارد تزریق پالکت ایجاد 
.تزریق خون آلوده حتی در موارد تزریق خون اتولوگ نیز ممکن است دیده شودالزم به ذکراست عوارض. دگردمی



هاي مختلف کشت میکروبی هاي خون توسط روشسازي فرآوردهآلودهدر هامیکروارگانیسمتعیین دقیق درصد سهم هر یک از 
هاي باکتریال پس از ن عفونتهرحال گزارش درستی از میزادر. ت، مقداري پیچیده و مشکل استهاي متفاوو نحوه گزارش

. گرددتزریق خون نداشته و تعدادي از این موارد به دلیل عدم تشخیص گزارش نمی

هاي باکتریایی پالکت منتقله از راه تزریق خونعفونت

در نتیجه خیلی بیشتر شوند ودر حرارت اتاق و با تکان و حرکت مالیم نگهداري می،هاي قرمز متراکمها برخالف گلبولپالکت
هاي پالکت شوند آنهایی هستند توانند باعث آلودگی کیسههایی که میترین ارگانیسممهم. هستنددر معرض آلودگی باکتریال 

هاي سپتیک ناشی از از واکنش% 25استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس مسئول . سرعت در شرایط هوازي رشد کنندکه بتوانند به
. باشندهایی که شیوع کمتري دارند سراتیا، استافیلوکوکوس سرئوس و استافیلوکوکوس ارئوس میارگانیسم. تزریق پالکت است

هاي پالکت در زمان فلبوتومی پوست بازوي اهداکننده و همچنین در مراحل تهیه این معموالً منشأ اصلی آلودگی کیسه
.فرآورده خون است

،این به آن معنی است که حداقل در ازاي هر واحد تزریق؛شودمیمیلیون کنسانتره پالکت تزریق 6تا 5هرساله در آمریکا 
گرچه این تردید در سطح گسترده وجود دارد که . احتمال یک مورد مرگ در هر یک میلیون به سبب سمیت وجود دارد

.گرددمیاز آنچه هست گزارش کمترمیزان شیوع آن ترتیبه این پالکت اغلب تشخیص داده نشده و بباکتریاییسمیت 

اما ،نشده مشابه استي آفرزیس پولداها کنسانترههاي پالکتی مشتق از خون کامل یدگی هر یک از واحدها در کنسانترهآلو
برابر افزایش 10تا 6میزان تماس با اهداکنندگان چراکهشده بیشتر است، واحدهاي پولدبرابر در10تا 6خطر نهایی سمیت 

.یافته است

پیوند کنندهدریافتبیمار 161متعاقب تزریق پالکت در ،عالئم در خونوآثاری داراي یمدر مطالعه جدیدي که در مورد باکتر
کی از نظر باکتریایی آلوده واحد کنسانتره پالکت، ی2000مشخص گردیده که از هر ،صورت گرفتهکنگهنگمغر استخوان در 

.بوده است

آغاز عمدتاًسال گذشته کاهش یافته که علت آن 30قرمز طی هايگلبولکه شیوع سمیت ناشی از تزریق شودمیاحساس 
هاي گذشته است، با این حال میزان سمیت باکتریایی بار مصرف در دهههاي خون یکهاي تزریقی و کیسهاز ستاستفاده 

الی 20سازي آن در هو زمان طوالنی ذخیرفرآوردهروزافزون از این ریق پالکت افزایش یافته که علت آن استفاده ناشی از تز
.استگرادسانتیدرجه 24

هستند که در عفونت هاییارگانیسمهمزیست پوست مانند استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس و باسیلوس سرئوس از هايسلول
اما در دماي ،کنندنمیرشد گرادسانتیدرجه 6در دماي صفر تا نوعاًهاارگانیسماین . مشارکت دارندعمدتاًباکتریایی پالکت 

.یابندمیتکثیر راحتیبهباقی مانده و ) پالکتسازيذخیرهدماي (گرادسانتیدرجه 24تا 20

:عبارتند ازومیرمرگشایع دیگر در بروز هايارگانیسمبه ترتیب اولویت از باال به پایین، 

استافیلوکوکوس ارئوس-



کلبسیال پنومونیه-

سنسسراتیا مارسه-

استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس-

سالمونال-

اشرشیا کلی-

سودومونا آئروژینوزا-

باسیلوس سرئوس-

منابع بالقوه ایجاد . هستندهاپالکتناشی از عفونت ومیرمرگسازسبببرابر طوربهگرم مثبت و گرم منفی هايارگانیسم
عوامل ضدانعقاد و مرتبط با اهداکننده خون یاآوريجمعشامل وجود آلودگی در کیسه خون، لوله کنندهآلودههايارگانیسم

و به علت گیريخونطی اساساًهاپالکتاگرچه اعتقاد بر این است که آلودگی . باشدمیی موقت و زودگذر یممانند وجود باکتر
.گیردمیشکل گیريخوناستریلیزاسیون کافی و یا برداشت عمیق پوست توسط سوزن عدم

هايارگانیسمچراکهاستریل اطمینان حاصل کرد گیريخوناز تواننمیبرتر باز هم هايتکنیکاز گیريبهرهعلیرغم 
محل هايفرورفتگیجراحت یا . نیستندزاییعفونتقابل کامالًطبیعی طوربهمو هايریشهچربی و غددگرفته در پناه

حاوياین نواحی اغلب چراکهاستریل مطرح استيگیرخونعامل خطر در عنوانبهناشی از اهداهاي قبلی نیز يگیرخون
.با دشواري همراه استهاهستند که استریل کردن مناسب آنايتورفتههايحفره

آن در استریل نمودن پوست اهداکننده به اثبات رسیده % 100ت که کارایی جلدي اسيکنندهپاكید تنها درصديیکمحلول 
در کاهش اجزاي % 50دارند اغلب با نوعی محلول الکل استون با کارایی حساسیتاهداکنندگانی که نسبت به ید . است

.بنابراین احتیاط بر عدم تهیه پالکت از چنین اهداکنندگانی است،شوندمیمیکروبی پوست استریل 

تظاهرات بالینی

غیرهمولیتیک ناشی از هايواکنشکه از (یا تب خفیف گرفته عالئمبالینی پالکت آلوده به باکتري از تب بدون آثار و تأثیرات
.گسترده است،مرگتا سمیت حاد، افت فشارخون و ) تزریق خون غیرقابل افتراق است

قرمز داراي آلودگی باکتریایی رخ هايگلبولنسبت به آنچه به دنبال تزریق هاپالکتتظاهر بالینی در عفونت باکتریایی 
میت ناشی از تزریق پالکت که سشودمیدرحقیقت احساس . بوده و اغلب از شدت کمتري برخوردار استترمتنوع،دهدمی

یماران نیازمند تزریق پالکت اغلب ب. گرددمیآنچه هست گزارش از کمترو بنابراین شدهدادهتشخیص ايعمدهطور آلوده به
.ن خیلی راحت به دیگر علل عفونی مرتبط دانستتواوده و بنابراین بروز تب را میلکوپنیک ب



همزیست هايسلولدر آلودگی پالکت جزء هاارگانیسمترینشایعبه علت آن است که اکثراًگزارش علمی کمتر از حد واقعی 
ت اغلب ناشی از سوند در ، بنابراین سمیدارندمشارکتکه در سمیت سوند هم هاییارگانیسم، یعنی همان باشندمیپوستی 

ساعت بعد از 6هر بیماري که طی . باشد که چند ساعت قبل از آن تزریق گردیده استهاییپالکتاز دتوانمیاین بیماران 
.ها قرار گیرديبر طیف وسیعی از باکترمؤثرهايبیوتیکآنتیتب گردید باید تحت درمان با دچارتزریق پالکت 

در دماي پایینهاپالکتنگهداري 

پتانسیل هزمیندرکه علت آن نگرانی شوندمیذخیره گرادسانتیدرجه 24تا 20روز در دماي 5حداکثر براي هاپالکت
ترطوالنیسازيذخیرهدر صورت ) سازيذخیرهآسیب ناشی از (هاپالکتآلودگی باکتریایی و افول تدریجی عملکرد و کارایی 

بسیار کمتر باکتریاییبه بروز آلودگی گرادسانتیدرجه 4در دماي هاپالکتسازيذخیرهاگرچه . باشدمیدر این دما 
یشگاهی شده و قابلیت عملکردي و زیست و ماندگاري آزماهاپالکتسازيفعالباعث تحریک و تواندمی، اما این دما انجامدمی
.را با افول مواجه سازدهاآن

سازيفعالدرونیدر سرما اقدام شد که روند توقفهاپالکتسازيذخیرهصورت گرفته نسبت به اخیراًکه ايمطالعهدر 
در شدهذخیرههايپالکتگزارش شد که . پالسما در آن رخ دادهايسیگنالاختصاصی يهامحركاز طریق افزودن هاپالکت

تحت مطالعه قابلیت عملکردي و هايپالکتنشدند و هاسلولدر تعداد کاهشروز دچار هیچ 9به مدت گرادسانتیجه در4
روز 5به مدت گرادسانتیدرجه 22در شدهذخیرهگروه کنترل هايپالکتکارایی و ماندگاري نسبی خود را در مقایسه با 

خطر آلودگی توانمیگاه آن،بدست آیدگرادسانتیدرجه 4در هاپالکتسازيذخیرهاگر روش عملی جهت . حفظ کردند
.را کاهش دادهافرآوردهباکتریایی 


