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انتقال خونکیآلرژهايواکنش

. کندمیتظاهر یعموماییپوست موضعيقرمزر،یخارش، کهصورتبهنوع اول است که يت فوریحساسشیافزاک،یآلرژواکنش

، هابنديطبقهدر .گیردمیبه خود يترمیوخصورت و حنجره حالت ادمویآنژ،فشارخون، با افت ترجديکیآلرژهايواکنش

گریاگر د. شودمیرفع نیستامیهیآنتقیبوده و بالفاصله بعد از تزرمیمالمعموالًدارد و یفقط تظاهرات پوستکیواکنش آلرژ

فراتر رود دیشدچنداننهفشارخونشده و از افت ریدرگايمعده- ايرودهاییتنفس،یعروقیبـــقلهايسیستم، مانند هااندام

یواکنشنیهمچنبه ،نیاز داشته باشدرا هیستامینآنتیقیباشد که درمان فراتر از تزردیشديبه حدافتهیاگر واکنش بروزویژهبه

.شودمیاطالق کیالکتیآناف

رسدمیبه نظر . باشندمیونیاز ترانسفوزیناشیعوارض جانبترینشایع، IgEنیمونوگلوبیاباواسطهفیخفکیآلرژهايواکنش

از انواع کیهر ونیزوبا ترانسفتواندمیو کندمیخون بروز اهداکنندهيمحلول در پالسماهايپروتئینبه علت هاواکنشنیا

.بروز کندیخونهايفرآورده

و شوك ياریاز دست دادن هوش،یقلبستیا،یتمیآر،يکاردیتاکون،یپوتانسیه،یعروقیقلبيداریبا ناپاکیتکالیآنافهايواکنش

نییقابل تعIgEهايباديآنتیهاآنهستند، اما در یالکسیآنافهیشبیعالئميداراد،یالکتوئیآنافهايواکنش. شودمیمشخص 
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در IgAیاز آنتییباالتیترکهIgAفرد مبتال به کمبود کیکه به افتدمیاتفاق یزمانیالکسیافمورد مشخص از آن. باشدنمی

.شودمیقیتزریخونهايفرآوردهسرم دارد، 

ياجزاریکه سایمارانیدرصد از ب3/0دارند و ازیاز پالسما نییکه به حجم باالیمارانیتا سه درصد از بکیدر شودمیزده نیتخم

افتیمارانیاز بدرصد 20فقط در حدود IgAضد هايباديآنتی. رخ دهدکیآلرژفیخفهايواکنش، کنندمیافتیرا دریخون

.هستندونیزفوپس از ترانسیالکسیمستعد آنافمارانیبنیهم. دارندIgAل که فقدان کامشودمی

فیخفکیآلرژهايواکنش

واکنش متقابل . یابدمیبروز اهداکنندهفرد يموجود در پالسمانیپروتئمعموالً؛به علت مواد محلولفیخفکیآلرژهايواکنش

یستیزازنظرفعال هايواسطهآزاد شدن جهیدرنتسل و ماستهايسلولتیشده، سبب فعالساختهIgEبا هاژنآنتینیانیب

.نقش دارندکیآلرژهايواکنشاز یناشاتیو شکاعالئمدر بروز نیستامیهرینظیهایواسطه. گرددمی

حادکیالکتیآنافهايواکنش

سل فعال ماستهايسلولدرنتیجه، گرددمیC5aو C3aدیحاد، فعال شدن کمپلمان سبب تولکیالکتیآنافهايواکنشدر

دخالت کیالکتیآنافهاينشانهدر بروز عالئم و نیستامیهرینظهاواسطهنیایتمام. نمایندمیفعال را آزاد هايواسطهو دهیگرد

.دارند

در فرد ها و بازوفیلهاسلاز موارد وجود ماستياریدر بسکیآلرژهايواکنشدر نیستامیهمنبعاست که نیاعتقاد بر ااگرچه

یخونهايفرآوردهها در تیتوسط لکوسدشدهیتولنیستامیهگویدمیوجود دارد که ايفرضیهخون است، اما يکنندهدریافت

سازيذخیرهکه با گذشت زمان، دهدمیمطالعات انجام شده نشان نیهمچن. نقش داردانیمنیدر ازینشدهرهیذخیسلول

باور نیاطالعات حاصله با ا. کندمیگلبول قرمز تجمع واحدهايو یپالکتشده تغلیظهايفرآوردهییدر بخش پالسمانیستامیه

، شودمیترشایع،یخونهايفرآوردهسازيذخیرهخون که با گذشت زمان قیاز تزریناشکیژآلرهايواکنشکه احتمال بروز 

.منطبق است

یهایباديآنتیمانند یهایباديآنتیکه اياهداکنندههايفرآوردهقیمتعاقب تزرکیالکتیو آنافکیآلرژهايواکنشبروز

قیمتعاقب تزرایو اندکردهرا مصرف خانوادههمهايبیوتیکآنتیایسیلینپنیکه کنندگانیدریافتدر داشته، سیلینپنیضد

حساس شده است، گزارش شده قبالًکه نسبت به آن کنندهدریافتبه سیلینپنیمانند اهداکنندهيپالسماهاقیاز طر، هادارو

.است

صیتشخ
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میمالمعموالًکیعوارض آلرژکهازآنجایی. استتشخیصقابلیپوستریکههايواکنشبا مشاهده ینیبالاز طریقراحتیبهریکه

ز،یجهت حذف احتمال همول،خونکنباکیلوژسرومطالعات نیبنابراست،ینقیاز تزریناشکیهمولتهايواکنشبوده و شاخص 

.بردنمیییجابهراه معموالً

یطیشرانیدر چن. یستنکیآلرژهايواکنشبا تب همراه شود از مشخصات و باشد عیشاریتظاهرات غيو دارادیواکنش، شداگر

صیدر تشخ. استالزم خون قیاز تزریناشیعفونایکیجهت حذف احتمال وجود واکنش همولتتريدقیقیشگاهیآزمایابیارز

به یگاههک) رزایکه(ییداروهايواکنشکه در صورت امکان ابتدا احتمال داردفراوانتیاهمق،یاز تزریناشکیواکنش آلرژ

خون کنار گذاشته شود که قیمراحل تزریدر ططورکلیبهدیبادارودرمانی.رد شوند،خون نسبت داده شدهقیاز تزریاثرات ناش

.دیاینشیپیابهامنیچن

مرتبط با آن هايواکنشو کیآلرژهايواکنشو کنترل یبررس. گزارش شودبه بانک خوندیبازینفیخفمیمالهايواکنشیحت

در ،خونهايفرآوردهونیلتراسیفایسازيذخیره،يفرآور،آوريجمعدر روند شدهاعمالدیجدراتییبا در نظر داشتن هرگونه تغ

، مکررکیآلرژهايواکنشيسابقهيدارامارانیجهت مراقبت از ب. استتیحائز اهمهاواکنشيغیرمنتظرهو دیعلل جدییشناسا

.داردضرورتبه بانک خون رسانیاطالع

درمان

که فیخفهايواکنشدر . باشدمیهیستامینآنتیقیو تزرونیقطع ترانسفوزف،یخفکیآلرژهايواکنشکار در برخورد با نیبهتر

کیآلرژهايواکنشدر یگرفت، ولرا ازسرونیترانسفوز،عالئمفیپس از درمان و تخفقهیدق15توانمیدارد، یموضعریفقط که

شود، در مورد زیتجوزینژنیاکسدیوجود داشته باشد، باژنیاگر افت اشباع اکس. شودمینهیتوصونیزترانسفويریازسرگدتریشد

عالئمکه یطیدر شرا. باشدیبه اقدامات اورژانسازیاست نممکنهمراه است، یسترس تنفسیکه با عالئم ددتریشدهايواکنش

.قطع شودونیترانسفوزلهبالفاصدی، باکندمیحاد را مطرح یالکسیآنافه،یاول

طوربهخون را هايفرآوردهقیتزرتوانمیقرمز همراه است يلکهچند شیدایمانند پیموضعریکه فقط با کهیهایواکنشمورد در

را بعد از قیتزرتوانمینشد انینمايگریديعارضهچیرفت و هنیاز بریاگر که.مصرف شودهیستامینآنتیموقت قطع کرد تا 

.آغاز کردمجدداًقهیدق30حدود 

یواقعیپزشکهايفوریتجزء هاواکنشنیا. ردیتحت درمان قرار گکسانیطوربهدیباد،یالکتوئیو آنافکیالکتیآنافهايواکنش

نیدر اولدیباماریب. ردیقرار گيریگیدر صورت امکان تحت پیاتیحهايمراقبتينهیدرزمباتجربهل سنتوسط پردیبوده و با

.اورژانس به مخاطره افتدهايمراقبتنکهیاونشود بديبسترICUفرصت در 

يریشگیپ
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قهیدق60تا 30زمان یدر طوریدياییخوراکهیستامینآنتیکیدارند، استفاده از فیخفکیکه سابقه واکنش آلرژیمارانیبدر

چند ساعت قبل از توانمیاندداشتهکیمکرر واکنش آلرژطوربهکه یمارانیدر ب. استدیمفمعموالًونیزوقبل از ترانسف

واضح دارند، هايواکنشکه یمارانیبزیمکرر و نکیآلرژهايواکنشبا مارانیدر ب. زولون سود بردیپردنلیمتزیاز تجوونیزوترانسف

پالسما را حذف نیپروتئتوانمیقرمز هايگلبوليبا شستشونیهمچن،پالسما استفاده نمودکمیسلولهايفرآوردهاز توانمی

IgAدچار کمبوداهداکنندگانخون هايفرآوردهاز دیدارند باIgAدضهايباديآنتیکه IgAکمبود با مارانیبيبرا. کرد

صورتبهنیسالردشده و ییزداسرولیقرمز منجمد که گلهايگلبولاز توانمیدر دسترس نباشد هافرآوردهنیاگر ا. استفاده کرد

در حذف دتوانمیخون هايفرآوردهيشستشو. بردبهرهزیناندشدهشسته کامالًکه يقرمزهايگلبولباو انددرآمدهونیسوسپانس

IgAثر باشدؤماهداکنندهياز پالسما.

يریشگیدر پدتوانمینفریناپیو دهای، استروئهاهیستامینآنتیندارد، استفاده از IgAبا کمبود یکه ارتباطیهایواکنشمورد در

در کیالکتیآنافهايواکنشکامل از بروز طوربهد توانمینییداروبیترکچیهاگرچه.باشددیمفکیآلرژهايواکنشکاهش ای

.داشتمدنظررا یاورژانسیطبيهادرماندیدارند، بایالکسیکه سابقه واکنش آنافیمارانیکند، اما در مورد تمام بيریجلوگندهیآ

ییکاهش حجم پالسماگریديگزینهنکند يریجلوگقیاز تزریمکرر ناشکیآلرژهايواکنشاز بروز ق،یقبل از تزریدرماندارواگر

با کیبا استفاده از روش شستشو اتوماتیقرمز و مشتقات پالکتهايگلبولاقدام در نیا. شده استقیتزریخونهايفرآورده

يسابقهبار از دوشیبایکه دو یمارانیدر مورد بدیباطورکلیبهحذف پالسما ایمراحل شستشو . باشدمیریپذامکاننیمحلول سال

.دارند اعمال گردديجدکیواکنش آلرژ

ایقرمز هايگلبولقیبا تزربایدمیگر،یديشدهشناختهییپالسماننسبت به هر آلرژکیالکتیآنافهايواکنشيدارامارانیب

هايواکنشآلرژن هم قادر است یمقدار اندککهییازآنجا. رندیتحت درمان قرار گنیسالمحلول شسته شده با ییمشتقات پالسما

هايدستگاهدر نیمحلول سالینیگزیشستشو و جا. ردیکامل صورت گطوربهدیشستشو بادرنتیجهرا القاء کند، کیالکتیآناف

با ، شوديریجلوگکیالکتیآنافهايواکنشکه از بروز مجدد يتا حدIgAحذفدرطورکلیبه،یسلوليشویندهکیاتومات

.همراه بوده استتیموفق

با استفاده از لزوماًيبعدقینخواهد بود که تزريازیبا علت ناشناخته را داشته باشد، نکیالکتیواکنش آنافيسابقهماریبچنانچه

.بوده باشداهداکنندهآن يژهیوواکنش مربوط ممکن است رایزرد،یشسته شده انجام پذيهاپالکتایقرمز هايگلبول

کیاتوماتسلولیيشستشوتیبا قابلستانیماریمراکز انتقال خون بیبرخک،یالکتیواکنش آنافنیترکوچکیمواجهه با حتدر

در دفعات ن،یشسته شده با محلول سالیپالکتکنسانترهقرمز و هايگلبولاز یاطیاحتیاقدامعنوانبهرندیبگمیممکن است تصم

.کندافتیرا دريشتریبهايتزریقماریاگر قرار نباشد بویژهبهاستفاده کنند، قیتزريبعد
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