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شیکه افزادهدیميرویهنگامیخونهايفرآوردهيهاکنندهافتیاز انتقال خون در دریناشکیتیمولهریغزايتبيهاواکنش

ممکن است در واکنش . اندشده تب تجربه کردهعلل شناختهریساابیرا در غشتریبایگراد یدرجه سانتکیزانیدرجه حرارت به م

ندرت تهوع هلرزش و بایعالئم همراه ممکن است شامل احساس سرما . افتدیپس از آن اتفاق باعتتا دو سکیایقیتزرانیجر

.دینماجادیاماریبيبرایفراوانیکن است ناراحتماما مگرددمیخود محدود يهرچند واکنش به خود،باشد
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تهدیدکنندهيهاواکنشلیتر از قبيآن از موارد جدصیاز انتقال خون، تشخیناشکیتیمولهریغزايتبواکنش لینیباتیاهم

واکنش صیتشخ. خون استقیمختلف تزريهاواکنشاز یاختصاصریغعالمتکیتب رایز،باشدمیاز انتقال خون یناشاتیح

از یحاد ناشکیتیمولهيهاواکنشلیاز قبرگیکه علل دیداده شود تا زماندینباوناز انتقال خیناشکیتیمولهریغزايتب

زايتبتفاوت واکنش صیشخهاي بیمارستانی تمحیطدر. شودیمنتفيآلوده به باکترواحدهايقیو تزر) HTRS(ونیترانسفوز

واکنش عفونت همراه با لیدرجه حرارت از قبیو موقتاگذرشیافزایعلل احتمالریاز انتقال خون از سایهمولیتیک ناشریغ

.باشدمیاغلب مشکل ،یداروئ

نیابعضی منابع در . قرمز استهايگلبولقیواحد تزر200درصد در هر کیآن زانیو ماست عیشاخونقیتب به دنبال تزربروز

ياهاهداکنندهیپالکتواحدهايدر . گرددمیدرصد گزارش 30تا 20پالکت قیو به دنبال تزرشدهثبتدرصد 6تا 5/0زانیم

اغلب نیبروز آن همچن. استتر عیشاکیتیمولهریغزايتبواکنش بروز منفرد، يهااهداکنندهیپالکتواحدهاي نسبت به یتصادف

.شودمیمشاهده ،اندمتعدد داشتهيهایکه حاملگیمکرر و زنانيهاونیزودر افراد با سابقه ترانسف

از واکنش یناشيویریدر معرض خطر عوارض قلببسیار بدحال مارانیو بیوقعریقلبییمبتال به نارسامارانیمسن، بمارانیب

را ژنیبه اکسازیبدن، نيگراد دمایدرجه سانتکیهر شیکه افزاییاز آن جا. از انتقال خون هستندیناشکیتیلومهریغزايتب

و یقلبیینارسادتوانمیخون قیاز تزریناشکیتیمولهریتب غنیبرد، بنابرایدرصد باال م300اًحدودرا درصد و لرزش 13

.تب ضرورت داردضديبا داروو درمان تبییرو تالش در جهت شناسانیاز ا،کنددیرا تشدیقبليمغزیعروق

مانند گلبول یسلولیخونهايفرآوردهقیبه دنبال تزرخونقیاز تزریهمولیتیک ناشریتب غيهاواکنشدر اغلب موارد باًیتقر

سبب عارضه تیتیپیپرسویو کرامامانند پالسیسلولریغهايفرآوردهقیتزرندرتو بهکندیبروز متوسیگرانولومز، پالکتقر

.شودمی

مدت زمان ،یخونهايفرآوردههیاز روش تهتوانمیاز آن جمله ؛داردیبه چندبن فاکتور بستگیعارضه محصوالت خونخطر

.نام بردیو حاملگیقبلیخونقیسابقه تزرثالًمقیمورد تزرمارانیبتیو نوع جمعرهیذخ

علت

، 1نینترلوکیامانند (زا تبيهانیتوکیسعملاست که به دنبالیخون، تبقیاز تزریناشرهمولیتیکیتب غيالزم براشرط

دیتوليشده براشنهادیپيهامسیمکان. شودمیجادیایقدامپوتاالموسیحرارت و همیمرکز تنظيروبر) TNFو 6نینترلوکیا

:استریبه شرح زینخوهايفرآوردهونیترانسفوزانیدر جرهانیتوکیس

-Antiيوسیلهبهممکن است اهداکنندهموجود در واحد هاي تیکوسل.1 HLAکیتحررندهیدر گهاباديآنتیریساای

.شودادجیتب ا،زیونترانسفود که به دنبالنکندیتولییهانیتوکیو سشده
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هايفرآوردهاییخارجهايسلوليوسیلهبهممکن است ونیترانسفوزرندهیدر گ) آندوتلیالهايسلولای(هاتیکوسل.2

.کنندنیتوکیسدیشده و تولکیتحرغیرمستقیمایمستقیماً، شدهتزریقییپالسما

خون آزاد سهیها را به داخل کنیکتویس،خونواحدهايرهیذخیممکن است در طاهداکنندهموجود در يهاتیکوسل.3

.شوندمیرندهیها وارد بدن گنیکوتیسنیخون، اقیتزریدر طبعدهاسازند که 

در رییو تغدنشومیپوتاالموسیبدن در هکیمرکز تب در باالتر از نقطه ترموستاتمیتب، سبب تنظيالقاکنندهيهانیتوکیس

هاواکنشنیا.بدن استيدماشیآن افزاجهیکه نتگرددمیدر بدن هاواکنشيسرکیسبب بروز ک،یترموستاتمیتنظينقطه

که است یانقباض عروققیحفظ گرما از طر. شودمیگرمادیتولشیو افزادیعضالت است که سبب لرز شدعیانقباض سرشامل

ادیرا زماریپوشش بتوانیدر این مواقع م،دشومیگرما شتریرفتار فرد و حفظ برییلرز سبب تغجادیا. باشدمیهمان احساس لرز 

.نموديریاز اتالف حرارت جلوگبیترتنیبدوکرد

مقدار يحاویخونهايفرآوردهقیتزرتحتدر خونشان دارند ویپالکتو ضدتیلکوسضدهايباديآنتیخون که کنندگاندریافت

.خون هستندانتقالاز یهمولیتیک ناشریبه تب غيگرفتاراحتمالنیشتریبيداراگیرندمیو پالکت قرار تیلکوسادیز

خون را کشت کهدرصورتی. باشدیخونهايفرآوردهییایباکتریاز آلودگیممکن است ناشاز انتقال خونیهمولیتیک ناشریغتب

تب بالینی،ز نظراییایباکتریاز آلودگیناشیممکن است واکنش عفونرد،یانجام نگ"GRAMگرم "آمیزيرنگایندهند و 

.گرددخون محسوب قیاز تزریهمولیتیک ناشریغ

صیتشخ

به دنبال یزندگتهدیدکنندهيهاواکنشبالقوه طوربهکه یمطرح شود و تا زماندیعلل باریزا پس از رد ساواکنش تبصیتشخ

لیاز قب(زا تبیعلل پزشکریو ساییایترباکی، آلودگ)HTR(ونیاز ترانسفوزیواکنش همولیتیک حاد ناشلیاز قبونیترانسفوز

را از انتقال خونیهمولیتیک ناشریغزايتبواکنش صیتشختوانمینرد نشده باشد، ) ییدارويهاواکنشاییقبلهايعفونت

.نمودیقطع

از حوادث مربوط به طالعاتی ا.انجام شوددیعلت بانییجهت تعینیبالیابیارزون،یوزواکنش ترانسفکیدر هیدنبال اقدامات اولبه

به . ثبت شوددیخون باقیتزررامونیپعالئمشروع مدت و شدت . دیخون بدست آقیفرد مسئول تزرایماریاز بدیباونیزوترانسف

شامل ماریبینیبالخچهیتار. شودیدگیرسدیبایپزشکمداخالت گریدایییدستورات دارولیون از قبیترانسفوزینیبالعیوقا

خون قیتزراندیکاسیونوزمانهمیپزشکطیشرامارستان،یدر بيبستریشده در طگیرياندازهيدما،یفعليماریالعات باط

گرفته دیبایخونهايفرآوردهنسبت به یهر نوع واکنش قبليسابقهشامل ماریبیقبليهاونیزوترانسفخچهیتار. مرور شوددیبا

از یحاد ناشکیتیواکنش هموليبراورينیدرد پشت و هموگلوبمثالعنوانبه(ونیترانسفوزيهاواکنشریسایعالئم احتمال. شود

قبل از شروع ماریبیاتیحمعالئ. ثبت شوددیبا) کیآلرژيهاواکنشهاينشانهریو ساکهیرحاد و ) HTR(ونیزوترانسف
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مرتب طوربهنرفته است نیاز بعالئمریکه تب و سایشود و تا زمانسهیمقاونیزوبا عالئم در زمان قطع ترانسفدیباونیزوترانسف

.کنترل شود

:باشدمواردنیشامل ادیانتقال خون بايهاواکنشدر زمان مشکوك بودن به بروز ارزیابی آزمایشگاهی 

ماریانتقال خون بشدهثبتمدارك قیکنترل دق

شیرنگ و آزمارییتغصورتبهونیزوقبل و بعد از ترانسفماریم بسرهاينمونهمعمول یبازرسصورتبههمولیز کنترل

آزادنیبوهموگلیبررسمنظوربهونیزوبعد از ترانسفمارینمونه ادرار ب

تست کومبس(میمستقنیگلوبیتست آنتسهیمقا–DAT (ونیزوقبل و بعد از ترانسف

را يجدنویواکنش ترانسفوزکیاحتمال قویاًینیتظاهرات بالکهنیاایمشکوك باشد ایمثبت هاتستنیهرکدام از اجیاگر نتا

واحد ییایباکتریآلودگاینویاز ترانسفوزیناشادحکیالزم است تا احتمال واکنش همولتیاضافیشگاهیآزمایابیارز، مطرح کند

.رد بشودشدهتزریقخون 

درمان

نیکامل از بطور بهبدون عارضه معموالًاست و خیمخوشطورمعمولبهاز انتقال خون یناشکتییلموهریغزايتبيهاواکنش

24تا 18از شتریتب مقاوم که ب. رودمینیبرد ازاموشتریدر بونیتا دو ساعت بعد از ترانسفوزکییطعالئمگریو دتب . رودمی

.شودمیخون مربوط قیبه تزراحتماالًکشدمیساعت طول 

:استریحاد انتقال خون شامل مراحل زيهاواکنشبه کرد به موارد مشکوك روی

.دیرا باز نگه داريورودریخون را متوقف نموده و مسقیتزر.1

.دیینمایرا مرتب بررسيادرارده برونو یاتیحعالئم.2

.دیکنیابیرا ارزیالکسیو آنافکیتپمانند واکنش همولیتیک حاد به شوك سدیشديهاواکنششواهد بروز .3

نانیاطمماریبه بحیفرآورده صحقیتا از تزردیکنیبررسرا مجدداًشدهتزریقفرآورده ییو شماره شناساماریبتیهو.4

.دیحاصل کن

.نماییدبه بانک خون ارسال ماریفرآورده را همراه نمونه خون ب.5

یشگاهیآزمايهاتست.6

يدفترهاياشتباهیبررس.الف

میستقمنیگلوبیتست آنت.ب
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و باديآنتیگريغربال،Rh،ABOیخونهايگروهنییتعهايآزمایش.همولیز یا زردييبرایمشاهده چشم.ج

.نماییدتکرار ازیدر صورت نمچ را کراس

در صورت لزوميانعقادهايآزمایش.د

ينوریادرار از نظر هموگلوبشیآزما.ه

.دیکنیبررسماریدر بيخون بعدقیقبل از تزردر بانک خون راشدهانجامهايآزمایشجینتا.7

.نماییداستفادهدارویی مناسبهايدرمانمراقبت نموده و از ماریاز بقیدقصورتبه.8

.شودقیتزردینباهاآزمایشلیبعد از تکمیحت،ماندهیفرآورده باق.9

به اجیواحد، احتکییاحتمالییایباکترید، آلودگرد شویدگیساعت رسکیممکن است با یمنیبا واسطه ازیکه همولهرچند

موردنیواحد در اهمان ونیزوترانسفادامهرد شود و لذا امکانیسرعت کافباد توانمیدارد و نGRAMآمیزيرنگکشت و 

ها،نیتوکیسلیقبموجود در پالسما از هايواسطهکه بتواند ستیدر دسترس ننیروتیشگاهیتست آزماچیهعالوهبه. داردنوجود 

خون قیاگر الزم است تزر.دهدصیواکنش باشد را تشخنیکه ممکن است مسئول ایکیولوژیبهايواسطهگریدها یا لکوآگلوتینین

.شودقیتزردیبايگریواحد دیابد،ادامه

ماریممکن است بحالبااین،استمحدودشوندهاز انتقال خون، عمدتاً خودیهمولیتیک ناشریغزايتبيهاواکنشعالئمو هانشانه

نیآسپربر نوفنیدر اکثر بزرگساالن، استام. درمان استفاده شوديتب ممکن است براضديدارو. و اضطراب کندیاحساس ناراحت

نگه ی مخفرا ییایباکترآلودگیویمنیواسطه ابا زیممکن است همولبرهاتب.نداردتأثیريهاپالکتعملکرداست چرا که بر ارجح

از شیپبرهاتباز نیاستفاده روتدرنتیجه،باشدهاواکنشنیدر اصیعالمت قابل تشخنیچرا که تب ممکن است اول،دارد

کیتیهمولریغزايتبمکرر دچار واکنش طوربهایکه رودمیکار بيدر خصوص افرادیدرمانشیپ. ستیمطلوب ننویترانسفوز

.دینذکر نماکم لکوسیت هايفرآوردهافتیدرتجربه آن را بعد ازاید و نخون شده باشقیاز تزریناش

قیاز تزریهمولیتیک ناشریغزايتبکاهش شدت واکنش یايریشگیممکن است باعث پیخونهايفرآوردهقیسرعت تزرکاهش

با یمیمستقيرابطهرسدمیر به نظ،استها آلوایمونیزاسیون لکوسیتاز آن که ناشی بدن در موقع بروز يدمازانیم. خون شود

یاز آلودگیناشيهاواکنشدر کاهش شدت کیاز نظر تئورقیسرعت کم تزر. داردیخونهايفرآوردهها در تیلکوسقیتزرزانیم

ییایرباکتهاي ی توکسینو ناگهانادیزریکار از ورود مقادنیا. استمؤثرسازيذخیرهیبه وجود آمده طهاينیتوکیبا سییایباکتر

.نمایدمیيریجلوگ،عمده شودآماسی يهاواکنشيد باعث بروز فورتوانمیها که نیتوکیسای

قیتزر، باشدمییتیوسلکضدهايباديآنتیاز انتقال خونیهمولیتیک ناشریغزايتبعلت بروز واکنش نیاولکهازآنجایی

به کار یخونهايفرآوردهيهاتیکم کردن لکوسيمختلف که برايهاروشازجمله. کندمیدایلکوسیت ضرورت پکمهايفرآورده

شسته شده ایشده وژیفیرسانتایهینریسیلدگقرمز هايگلبولایو ماریبنیدر بالایره و یکردن قبل از ذخلتریف، شودمیگرفته 

تزریق د ممکن است مجدداً به دنبالبودندچار شدهFNHTRبه قبالًکه يمورد از هشت موردکینکهیبا توجه به ا. باشدمی
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از یهمولیتیک ناشریغزايتببار دچار واکنش از دوشیبهکیمارانیبشودمیهیلذا توص، واکنش شوندنیخون دچار ا

.استفاده کنندوسیتلککمیخونهايفرآورده، از اندشدهیخوننویترانسفوز

یانیپانکته

اگر یحترد،یمجدد قرار نگمورداستفادهبه بانک خون بازگشت داده شود و دیده بامصرف نشیخونهايفرآوردهبخش از هر

و حساس و مطمئن در جهت رد يفورشیامر نبود آزمانیعلت ا. رد کندسرعتبهرا زیاحتمال همولیدر بانک خونشیآزما

که ییاما واحدها، کندمیآلوده کمک شدتبهيواحدهاییبه شناساGRAMآمیزيرنگ. باشدمیفرآورده ییایعفونت باکتر

فرآورده ییایباکتریاز آلودگیناشزاتباگر واکنش . دننشوییروش شناسانیکم است ممکن است با اهاآنیکروبیمیآلودگ

به ،دشوآورمرگیعفونيهاواکنشیو حتقیاز تزریناشدید باعث واکنش شدتوانمیهمان فرآورده قیتزريدوبارهشروع ،باشد

استفادهدیجدیخونيفرآوردهواحد کیدیباشد باازمندیخون نقیبه تزرمار،یبتیبعد از ثبات وضعاگر همچنانلیدلنیهم

.شود


