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بسمه تعالی شأنه

)چهارموسیقسمت(اهداي خون بیشتر بدانیمبارهدر

11-عوارض انتقال خون

از انتقال خونیناشيهاواکنشیبررس

قـرار  یتحـت بررسـ  یپزشـک مـدیر توسـط  سـرعت بـه دیـ خـون با يهـا خـون و فـرآورده  قیـ تزرینامطلوب در پـ ینیبالتظاهرات

انـدازه بـه دیـ کـه نبا باشـد یمـ کیـ آلرژيهـا خـون و بـروز واکـنش   ازحـد شیبـ حجـم  همانـا  مـورد  نیـ موارد اسـتثناء در ا . ردیگ

بـروز  صیدر ابتـدا تشـخ  دیـ طـب انتقـال خـون با   نیمتخصصـ . ردیـ گقـرار بررسـی مـورد قیـ از تزریناشکیتیهموليهاواکنش

. دنـ هـا اقـدام الزم را صـورت ده   مناسـب نسـبت بـه واکـنش    يبـا انجـام رونـدها   يطـور فـور  واکنش نامطلوب را داده و سپس بـه 

از بــروز يریشــگیو پقیــتزرتیریانتخــاب درمــان مناســب، مــدص،یتشــخازنظــرخــون قیــاز تزریناشــيهــاواکــنشیبررســ

یشـگاه یآزماجیبـا نتـا  ینیبـال يهـا دادهيآمـار یشـامل همبسـتگ  دیـ هـا با یبررسـ . اسـت يضـرور نـده یمشابه در آيهاشواکن

.باشد

دربرگیرنـده  ینیبـال يهـا دادهیشـامل بررسـ  دیـ خـون با قیـ از تزریمـوارد مشـکوك بـه واکـنش ناشـ     ۀ زمینـ دریبررسهرگونه

ینیو عالئــم و آثــار بــالیمــورد مصــرف فعلــيداروهــا،یقبلــيهــاخــونقیــو تزرونــدیپ،یحــاملگیپزشــکخچــهیتارصیتشــخ

یدر طــ. دهــدبــه دســتقیــاز تزریبــروز واکــنش ناشــیعلــل احتمــاليدربــارهيتوانــد شــواهدیمــقیــتزرخچــهیتار. باشــد

:ردیقرار گمدنظردیبایو اطالعات پزشکقیدر رابطه با تزرریزهايسؤالیبررس

شده است؟قیخون تزريهافرآوردهایگلبول قرمز تریلیلیچند م

خون چقدر بوده است؟قیمدت زمان و سرعت تزر

گرم؟ایشده قیسرد تزر،قرمزيهاگلبولایآ

چقدر بوده است؟استفادهبا فشار انجام شده و اندازه سرسوزن موردقیتزرایآ

هـم اسـتفاده   گـر یديهـا محلـول از ایـ اسـتفاده شـده و نـوع آن چـه بـوده اسـت؟ آ      لتـر یاز فایآ،خونقیتزرينحوه

شده است؟

هم مصرف شده است؟يگریديداروقیدر هنگام تزرایآ

قیـ قبـل و بعـد از تزر  مـار یبیاتیـ حعالئـم شـده و شـامل   لیـ ر نـوع واکـنش تکم  هـ در مـورد  دیـ باقیـ از تزریواکنش ناشـ فرم

از دیــمرکــز خــدمات انتقــال خــون با. اطالعــات مربوطــه باشــدگــریو دیقــیواحــد تزرزانیــخــون، نــوع واکــنش، زمــان وقــوع، م

یجهـت بررسـ  . مشـخص باشـد  لیصـ در مواقـع بـروز واکـنش بـه تف    کـار يریـ گیبرخوردار باشـد کـه در آن رونـد پ   یدستورالعمل

ق،یــبالفاصــله بعــد از تزردیــ، مرکــز خــدمات انتقــال با)HTR(خــون قیــاز تزریناشــهمولیتیــکمــورد مشــکوك بــه واکــنش 
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بـه همـراه   ) شـود يریآن جلـوگ زیلواز همـ (شـده آوريجمـع و يگـذار برچسـب حیصـح طـور بـه خـون را کـه   ينه لخته شـده نمو

زیبــه تجــوایــیپزشــکریمــدياز ســویمناســب در بررســيهــاشیآزمــا. داردافــتیدرEDTAيحــاومنعقــدریــغيانمونــه

يهـا یبررسـ جیبـا توجـه بـه نتـا    . دگـرد یانجـام مـ  مـار یبینیبـال عالئـم اقـدام بـر اسـاس    نیـ شـود کـه ا  یمنییتعماریپزشک ب

:باشدازیهم نيشتریبيهاممکن است به نمونهیمقدمات

کونژوگهریغنیروبیلیبنییگرفته شود، جهت تعقیساعت بعد از تزر7تا 5شده که نمونه خون لخته-1

خونقیادرار بعد از تزرونهنمنیاول-2

توانــدیمــخــون قیــاز تزریناشــيهــاواکــنشیمختلــف کــه در بررســيهــادر زمــانشــدهيآورجمــعيهــانمونــهگــرید-3

.داشته باشديکاربر

خونقیاز تزریناشيهاواکنشمربوط به ) SOP(ییاجرااستاندارد يهادستورالعمل

مرکز خدمات انتقال خونيهادستورالعمل) الف

یبررسو یدهگزارش،ییشناساSOPها

شیجهت آزماموردنیازهاينمونه

يو دفتریفنیبررسروندهاي

نخوردهدستیجانبيهالولهو لتری، ست فمورداستفادههايمحلولخون، سهیعودت ک

و گستردهيفوريهایبررس

ثبت مراحل کاريهااستیسو هاشیآزماانجام يروند کار

اهداکنندهایماریبه ب(یرساناطالع، گزارش علل و رهایتفس(

دستورالعمل مربوط به پرستاران)ب

SOPوصیتشخيهاSOPدر جهت مقابله با واکنش رخ دادهمورداستفادهيها

يو آثار ظاهرعالئمفیتوص

قیتوقف تزر

ماریدر قبال مراقبت از بهاتیمسئول

مطلع ساختن پزشک و مرکز خدمات انتقال خون

يفوریشگاهیآزمایبررس
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آغـاز  يفـور یبـا اقـدامات مقـدمات   تمامـاً متفـاوت اسـت امـا    گریکـد یخـون بـا   قیـ تزريهـا واکنشیشگاهیآزمایبررسيروندها

. باشــدازیــنيشــتریبيهــاشیآزمــاممکــن اســت بــه مــاریبینیبــالتیو وضــعیمقــدماتیبررســجیبــر اســاس نتــا. شــوندیمــ

ــدها ــيرون ــوریبررس ــنشيف ــاواک ــرل دفــ  يه ــامل کنت ــتیاتررخ داده ش ــاادداش ــم ه ــارت چش ــتق ی، نظ ــام مس میو انج

شـامل مـوارد   )HTR(خـون  قیـ از تزریناشـ کیـ تیهمولواکـنش  یشـگاه یآزمایرونـد بررسـ  . باشـد یمـ ) DAT(نیگلـوب یآنت

:استریز

ياقدامات فور) الف

و دفاترهاادداشتییبررس

قیقبل و بعد از تزر(آزاد نیسرم و پالسما از جهت وجود هموگلوبیچشمیبررس(

نمونه نیگلوبیآنتمیمستقشیآزماEDTA

دیکه الزم است به اجرا درآیروندهای) ب

گروه نییتعAB وRHقی، قبل و بعد از تزر

خونقیقبل و بعد از تزر،شدهگرفتههاينمونهدر ژورامچ مکراس شیآزما

 خونقیقبل و بعد از تزر،شدهگرفتههاينمونهدر يبادیآنتيگرغربالتست

يبادیآنتآلوییشناسا

ژنیآنتيهاگروهنییتع

خونقیادرار بعد از تزرينمونهنیآزاد در اولنیهموگلوب

خونقیساعت متعاقب تزر7تا 5در ) رکونژوگهیغ(میرمستقیغنیروبیلیب

)ازیدر صورت ن(شتریباقدامات )ج

يزیآمرنگGramخونيهاسهیکییایو کشت باکتر

قیقبل و بعد از تزرهاينمونهسرم در نیهموگلوبزانیميریگاندازه

هاپالکتو تیهماتوکرن،یهموگلوبيریگاندازه

یطیخون محریاسم

خونقیدر نمونه قبل و بعد از تزرنیاپتوگلوبهیبررس

 هیده کلانعقاد و بروننۀ درزمیمطالعات

نیالکتروفورز هموگلوب

ادرارنیدریهموس

و دفاترهاادداشتییبررس
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ــا ــهییازآنج ــک ــزارشاز ياریبس ــاگ ــيه ــروز یناش ــنشاز ب ــاواک ــتزريه ــا   قی ــت خطاه ــه عل ــون ب ــيخ ــردیثبت يو ف

وسـته یبرخـوردار بـوده و پ  یخاصـ تیـ خطاهـا از اهم گونـه نیـ ايفـور یبررسـ . بـوده اسـت  ) اشـتباه ییو شناسـا يگذاربرچسب(

مـدنظر دیـ بااهداکننـده ایـ مـار یبییدر شناسـا رتیمغـا ایـ خطـا رونـد هرگونـه   نیـ ادر . باشـد یـی اجراقداماتانیاز اولدیبایم

و نمونـه، نظـارت بـر واحـد خـون      مـار یبییعـات مربـوط بـه شناسـا    الاطیشـامل بررسـ  دیـ بايدفتـر يهـا یبررسنیا. ردیقرار گ

.باشدگریديشدهثبتو مستندات يگذاربرچسب،هامحلوللتر،یف،هالولهمربوطه، 

یچشمیبررس

رنـگ سـرم قبـل از    . دیـ بـا چشـم مشـاهده کن   دیـ بعـد از بـروز واکـنش با   یعنـ یق،یـ متعاقـب تزر و قیـ را قبـل از تزر مـار یبسرم

رونـد در  نیـ ا. شـود سـه یمقاقرمـز يهـا گلبـول زیاز جهـت همـول  دیـ باقیـ پالسـما بالفاصـله بعـد از تزر   ایـ و رنـگ سـرم   قیتزر

ــ ــنش یبررس ــتیهمولواک ــب تزرکی ــمتعاق ــون قی ــش ) HTR(خ ــحنق ــرم . داردیاتی ــس ــماای ــاليپالس ــگ زرد  نرم ــه رن ب

آزاد باشــد، بــه نیهموگلـوب ) تــریلیدســدر گـرم یلــیم20(تــریگـرم در ل 2/0يســرم حــاوایـ پالســما چنانچــه. اسـت رنــگکـم 

. شــودیمـ قرمزرنـگ سـرم  ایـ فراتـر رود، پالسـما   تـر یگـرم در ل 1آزاد از نیهموگلـوب زانیـ اگـر م . در خواهـد آمـد  یرنـگ صـورت  

ينـه یزمتـوان یمـ قرمـز درآمـده باشـد،    ایـ و یبـه رنـگ صـورت   قیـ بعـد از تزر هـاي نمونـه ، اگر فقط هارنگیمشاهده چشمطی

يریـ گانـدازه کیاسـپکتروفتومتر طـور  بـه دیـ بازیـ نقیـ بعـد از تزر يپالسـما ينمونـه . را مطـرح سـاخت  کیـ تیهمولبروز واکنش 

،نشــوديآورجمــعســرعتبــهقیــنمونــه بعــد از تزرکــهیدرصــورت. شــودآزاد در پالســما مشــخص نیهموگلــوبزانیــشــود تــا م

غلظـت  زانیـ م. شـود یمـ رنـگ پالسـما بـه زرد روشـن     رییـ کـه باعـث تغ  دیـ در آنیروبـ یلـ یبصـورت بـه ممکن است نیهموگلوب

رنـگ یصـورت باعـث  توانـد یمـ نیهموگلـوب . رسـد یمـ بـه حـداکثر   کیـ تیهمولسـاعت بعـد از واکـنش    6تـا 3معموالًنیروبیلیب

يمـا ترونبـود در . شـود زیمتمـا نیاز هموگلـوب دیـ بانیبووگلـ می. دیـ بـه وجـود آ  هـا ضـربه شدن سرم شود اگر صـدمات حاصـل از   

.استرمحتملیغنیگلوبمیود،یشدیعضالن

از یناشــزیهمــولتوانــدیمــ،شــدهدادهعــودت يلترهــایفو ســت یجــانبيهــالولــهو هــامحلــولخــون، ســهیکیچشــمیبررســ

.رد کندراکیمونولوژیاریعلل غ

یخـون قیـ نـازك، تزر يهـا سـوزن از قیـ تزر،خـون يهـا پمـپ ،یقلبـ by passيهـا دسـتگاه از یقرمـز ناشـ  يهاگلبولزیهمول

نامناسـب خـون و   دهـی یـا انجمـاد   حـرارت ق،یـ محـل تزر يدهایـ ورقیـ از طرشـده اضـافه هـاي محلـول ایباال، داروها فشارتحت

.گزارش شده استزینییایباکتریآلودگ

ــا ــشیآزمــــــــــــــ ــولیآنتــــــــــــــ ــتقنیگلوبــــــــــــــ میمســــــــــــــ

)DAT-Direct Antiglobulin Test(
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قیـ بعـد از تزر هـاي نمونـه يرودیـ باDATشیآزمـا ،يریتـأخ ایـ يفـور کیـ تیهموليهـا واکـنش هنگام مشکوك شدن بـه  در

در . شــودیممکــن اســت منفــDTAجید نتــاننــابود شــده باشــيفــورطــوربــهناســازگارقیــتزريهــاگلبــولاگــر . انجــام شــود

.باشدیمنفایمخلوط نشان دهد يهاواکنشمثبت باشد و تواندیمDTAجینتا،يریتأخو يواکنش فور

دناجرا شو،ازیدر صورت ندیکه بايشتریبيهاشیآزما

عالئـم باشـد و  یمنفـ ایـ کننـده گمـراه هـا شیآزمـا جینتـا ایـ داشـته باشـد،   زینشان از بـروز همـول  يفورروندهايکه یطیشرادر

توانـد یمـ هـا شیآزمـا نیـ ا. خواهـد بـود  يضـرور شـتر یبيهـا شیآزمـا انجـام  ،داشـته باشـد  مـن یازیاز همولتیحکاماریظاهر ب

:باشدریزيهاروششامل 

RhوABOيهاگروهنییتع.1

شیآزمــادیــمربوطــه باياهداکننــدهموجــود يهــانمونــهو قیــقبــل و بعــد از تزر، کننــدهافــتیدراز خــون گرفتــه شــده نمونــه

.نشده باشدییشناسااشتباهبهگریدییاهدايواحدهاایماریبگریدهاينمونههشد کنمطمئدیشود و با

يسازگارشیآزما.2

چ مـ کـراس  . بعـد از اهـدا انجـام شـود    يریپـذ واکـنش ينمونـه قبـل و  هـاي نمونـه بـا  دیـ باهـا شیآزمـا هنگام ضرورت، تکـرار  در

ــازگار  ــناس ــهاب ــل از تزرينمون ــقب ــا قی ــروز خط ــی (ياشــهیرينشــان از ب ــا فن ــري ی ــهدر ) دفت ــاينمون ــتیدره ــدهاف ــکنن ای

نشــان از واکــنش بــه قیــخــون متعاقــب تزرکننــدهافــتیدرازشــدهگرفتــهدر نمونــه صــرفاًيوجــود ناســازگار. دارداهداکننــده

.استمارینمونه بییدر شناسایاز مشکلیحاککهنیاایدارد یاحتمالشدهسپردهحافظه 

يبادیآنتآلوییو شناسايبادیآنتيگرغربال.3

يگـر غربـال يهـا شیآزمـا ،ریـ خایـ اسـت  يبـاد یآنتـ کیـ خـون بـه علـت وجـود     قیـ از تزریواکـنش ناشـ  کهنیانییتعجهت

. تکـرار شـود  ییواحـد اهـدا  يرونیو همچنـ قیـ قبـل و بعـد از تزر  کننـده افـت یدراز شـده گرفتـه هـاي نمونهيرودیبايبادیآنت

قیـ مثبـت متعاقـب تزر  DTAجـه یشـده و هرگونـه نت  ییشناسـا دیـ مـار با یشـده در سـرم ب  افـت یرمنتظـره یغيهايبادیآنتآلو

ییمثبـت باشـد در آن صـورت شناسـا    هـدا ز اقبـل و بعـد ا  هـا بـادي آنتـی گـري غربـال هـاي آزمـایش اگر . ردیقرار گیتحت بررس

. اسـت ربرخـوردا یخاصـ تیـ ، از اهممـار یدر بيبعـد هـاي واکـنش از يریشـگ یپيبـرا بـادي آنتـی هـاي ویژگـی نیـی در جهت تع

.شودشیمنطبق آزماژنیاز جهت آنتقیقبل از تزردیباییاهدايواحدهاتمام ،باديآنتیتیاختصاصنییبا تع



6

ادرارشیآزما.4

ــ ــنش تزر نیاول ــب واک ــه ادرار متعاق ــنمون ــون باقی ــخ ــردی ــوب ازنظ ــود هموگل ــانیوج ــودشیآزاد آزم ــول. ش ــاگلب ــز يه قرم

در خــون رمنتظــرهیغلیزهمــووجــود . نــداردیداللتــزیوجــود همــولراســت و بــيزیگر خــونرننشــا)همــاچوري(نخــورده دســت

.کردیبررسنیکه ادرار را از جهت وجود هموگلوبشودیمباعث 

ازنظـر مـار یادرار ب،)HTR(خـون قیـ متعاقـب تزر کیـ تیهمولمـوارد مشـکوك بـه واکـنش     یبعـد از بررسـ  شـتر یبایـ هفته کی

گــرم 25/0ت اســت کــه ســطح آن از یــقابــل رویآزاد در ادرار زمــاننســیدریهمو. اســتيریــگانــدازهقابــلنیســیدروجــود همو

.فراتر رود) تریلیدر دسگرمیلیم25(تریدر ل

نیروبیلیبشیآزما.5

کـه  دیـ گویمـ بـه مـا   ق،یـ بـراق بعـد از تزر  اریزرد بسـ ایـ پررنـگ زرد هبـ قیـ قبـل از تزر ) نرمـال (رنگکمرنگ سرم از زرد رییتغ

6تــا 3تــا حــدود زیهمــولیدر پــنیروبــیلــیبحــداکثر غلظــت . شــودیقرمــز بررســيهــاگلبــولزیهمــولازلحــاظدیــبامــاریب

قبــل از يجــهینتبــا دیــباقیــمتعاقــب تزرمیرمســتقیغنیروبــیلــیبشیآزمــايجــهینت. ســتیمشــخص نقیــســاعت بعــد از تزر

.ساعت به حالت نرمال خود برگردد24یممکن است طنیروبیلیبشود و ترشح سهیمقاقیتزر

تیو هماتوکرنیهموگلوب.6

و نیهموگلــوب. دابــیآزاد بــه خــون راه نیهموگلــوبازحــدشیبــکــه حجــم افتــدیمــاتفــاق یدر خــون زمــاننیهموگلــوبوجــود

ــهماتوکر ــرا تی ــوانیم ــت م  ت ــورت اف ــا در ص ــرد ت ــرل ک ــکنت ــوبزانی ــنیهموگل ــاراای ــدم ک ــتزرییع ــزاقی ــطح شیدر اف س

.شودییشناساتیهماتوکر

ــوبچنانچــه ــتزربعــد از نیهموگل ــتائ،مشــاهده شــودمــاریدر خــون بقی ــدهدی ــهاســت زیمشــکل همــوليکنن ــهآنشــرطب ک

ریو تفسـ لیـ وتحلهیـ تجزبـه  یمبسـوط بسـتگ  هـاي آزمـایش انجـام  .شـده باشـد  يآورجمـع قبـول قابـل طـور بـه خون هاينمونه

.داردماریبینیبالتیدر وضعشدهانجامهايآزمایش

:موارد استنیشامل ا) DHTR(خون قیمتعاقب تزريریتأخزیهمولصیتشخدهندهنشانیشگاهیآزمادالیل 

جهینتDATجهینتق،یثبت بعد از تزرمDAT قیقبل از تزرمنفی

خونقیمتعاقب تزرمیرمستقیغنیروبیلیبزانیمشیافزا

خونقیمتعاقب تزرشتریبایتریلیگرم در دس2زانیبه منیهموگلوبکاهش

در ادرارزیوجود همولایآزاد در خون نیهموگلوبوجود
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قیقبل از تزرباديآنتیعدم وجود ایقیمتعاقب تزر) شتریب(روز 5تا3باديآنتیوجود


