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خونقیاز تزریناشيهاواکنشگزارش

ــHTRخــون قیــمتعاقــب تزرکیــتیاز واکــنش همولتیــحکاش،یآزمــايرهایتفســایــیشــگاهیآزمایابیــارزاگــر ــودگای یآل

بعـد از  . رنـد یقـرار گ انیـ در جردیـ باسـرعت بـه انتقـال خـون   مرکـز یپزشـک ریو مـد مـار یداشته باشد، آنگـاه پزشـک ب  ییایباکتر

جینتـا دیـ مرکـز انتقـال خـون با   . ثبـت شـوند  مـار یبيپرونـده در دیـ بارهایتفسـ ،یپزشـک ریتوسـط مـد  هـا شیآزماجینتایابیارز

شـتر، یبیدرمـان قیـ بـه تزر ازیـ جهـت ارجـاع مجـدد در صـورت ن    را هـا واکـنش يبنـد طبقـه آمده و عملبهيرهای، تفسهاشیآزما

.دینمايدارنگهحفظ و 

دشــوار اســت ماننــد هــا آنوه گــرنیــیرا کــه تعیمــارانیکــه ســوابق بســازدیمــتمــام مراکــز را ملــزم AABBياســتانداردها

نامحـدود  طـور بـه خـون را  قیـ نـامطلوب بـه دنبـال تزر   يهـا واکـنش و سـابقه  ینیبـال ازنظـر مهـم،  يهـا يبادیآنتيدارامارانیب

یفعلــيهــاگــزارشاســتفاده يخــون بــراعیــکــه قبــل از توزاســتشــده حیاســتانداردها تصــرنیــدر ا. کننــدیگــانیباحفــظ و 

و هــر نــوع ) ینیبــالازنظــر(مهــم يهــايبــادیآنتــ،Rhو ABOگــروه نیــیتعازنظــريوشیمــاه پــ12يهــاگــزارشبــا مــاریب

.ثبت گردددیبازینسهیمقانیشود و اسهیواکنش حاد و نامطلوب مقا

بـه مـرگ   افتـه یاگـر واکـنش بروز  . داردحیتصـر قیـ از تزریناشـ يهـا واکـنش شگـزار بـر کـا یآمريسـازمان غـذا و دارو  تیریمد

.گزارش شودعاًیسرمورد دیباانجامد،یب

ــه و همکــارانشPinedaیبررســکیــدر ــا ریــزيدرصــدهاب دچــار واکــنش مــاریب47آزمــون در يهــايناهنجــاردر رابطــه ب

.بردندیپقیاز تزریناشکیتیهمول

%87ينوریهموگلوبایمینیهموگلوب

%42ادرار نیدریهموس

%87سرم نیهاپتوگلوبولکاهش
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%85قرمز يهاگلبولمنتظره رهیغيبادیآنت

ــابرا ــهیشــگاهیتســت آزمانیبن ــبایطــورکلب ــؤثرزیهمــولصیدر تشــخدی ــودم ــز، يهــاگلبــولکیلوژروو مطالعــات ســهب قرم

.القاء کنديبادیآنتییرا در شناسايشتریبتیحساس

خونقیچند در مورد تزرینکات

خونقیشروع تزر) الف

و تحــت نظــارت در بانــک خــون خچــالیدر قیــتــا قبــل از تزردیــ، باشــدهذوبيویــپالکــت و کراجــزبــهخــون يهــافــرآورده

ــرآورده. شــوديدارنگــه ــاف ــک بخــشخچــالیخــون را در يه ــا نزدی ــرار ندهی ــپنجــره ق ــزدی ــانجمــاد و ذوب رای ا حــرارت ی

گـراد  یدرجـه سـانت  6تـا  1نیبـ يدر دمـا دیـ قرمـز با يهـا گلبـول . شـود یمـ قرمـز  يهـا گلبـول زیهمـول ثآفتاب باعازحدشیب

بانـک خـون   ،سـت ینریپـذ امکـان در خـارج از بانـک خـون    هـا فـرآورده يدارنگـه يبـر دمـا  نظـارت کـه ییازآنجـا . دنشويدارنگه

دیـ باوکنـد یمـ در خـارج از نظـارت بانـک خـون قـرار داشـته باشـد را اعـالم         توانـد یمـ هـا فـرآورده که ینزماو مدت يبندزمان

.کرديرویبرنامه پنیاز ا

تـا 30نیبـ معمـوالً مـوردنظر یزمـان مـدت امـا  ،دیـ نمایمـ اقـدام  یحـد و حـدود زمـان   نیـ انییخود نسبت به تعمارستانیهر ب

رد،یــاز بانــک خــون صــورت نگکیســه خــون بعــد از خــارج شــدنقــهیدق30یطــقیــتزرنیــاگــر انیبنــابرا،اســتقــهیدق60

.شودهبه بانک خون عودت داديدارنگهيبرادیواحد خون مربوطه با

قیدر تزرمورداستفادهيهامحلول) ب

ایـ گلبـول قرمـز، پالکـت    يخـون حـاو  يهـا فـرآورده قیـ در تزرمورداسـتفاده تنهـا محلـول مناسـب    ) نرمالنیسال(دیمسدیکلر

لـه  هدر وانـد بـوده وریـدي مختلفـی  داخـل يهـا محلـول قرمـز داخـل بـدن کـه در معـرض      يهـا گلبولزیهمول. ها استتیکوسل

یبســتگیشــگاهیآزمايهــاطیمحــاز بــدن و در جقرمــز در خــاريهــاگلبــوليرعــادیغتــورم زانیــبــه مرســدیمــاول بــه نظــر 

.دارد

ممکـن اسـت سـبب    چراکـه سـت، یخـون مناسـب ن  قیـ تزريهـا سـت پـر کـردن   ایـ پنج درصد در آب جهـت شـروع و   دکستروز

ــورم  ــولتجمــع و ت ــدرنهاقرمــز و يهــاگلب ــول ر. شــودهــاآنزیهمــولتی ــه تشــک نگــریمحل ــات ممکــن اســت ب ــه لیالکت لخت

.دینمایمتهضد انعقاد را دوباره لخيبوده و خون حاومیکلسيوحارایزانجامدیب

بــا ســت هسـتند یخـون ســم يهــافـرآورده يکـه بــرا ییحاصــل شـود داروهــا نـان یمبــذول داشـت تــا اطم يیـاد توجــه زدیـ با

زمـان هـم ایـ ، وندخـون اضـافه نشـ   يهـا فـرآورده بـه  ماًیمسـتق داروهـا هرگـز   . دننشـو قیـ خـون تزر يهـا فرآوردهقیمخصوص تزر

بــا يدیــداخــل ورریخــون قطــع شــده و مســردهفــرآوقیــتزردیــبلکــه با،نگــرددقیــخــون تزرق،یــتزرریهمــان مســقیــاز طر

.ردیصورت گيدیداخل وريداروهاقیشسته شود و سپس تزرنیسال
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خونيهافرآوردهو ماریبییشناسا) ج

توانـد یمـ کـار نیـ عـدم انجـام ا  . شـود ییشناسـا مـوردنظر خـون  يفـرآورده مربوطـه و  مـار یمهم است کـه ب اریبسقیاز تزرقبل

و قیـ مطلـوب اسـت کـه دو نفـر مسـئول تطب     اریبسـ . شـود قیـ از تزریناشـ آورمـرگ يهـا واکـنش منجـر بـه   يموجب بروز خطا

.اطالعات شوندنیایبررس

قیسرعت تزر) د

قلـب مبـتال   نیاقـ احتییکـه بـه نارسـا   یمـاران یاکثـر ب . خـون دارد يهـا فـرآورده و نـوع  ینیبـال تیبه وضـع یبستگقیتزرسرعت

قیـ تزر.تحمـل کننـد  دو سـاعت یالـ کیـ واحـد گلبـول قرمـز را در    1قیـ تزرتواننـد یمـ دارنـد  یعـ یطبیحجم خـون ایهستند 

وجـود  اتـاق  يخـون در دمـا  ن گـرم شـد  ایـ ییایـ عفونـت باکتر ریـ خطـر تکث چراکـه ، بـه اتمـام رسـد   سـاعت 4در کمتـر از  دیبا

مــاریتحمــل بزانیــبــه مبــازهمباشــد، لــذا عیســراالمکــانیحتــدیــباقیــســرعت تزرییپالســمايهــافــرآوردهدر مــورد . دارد

د مـدت  یـ قابـل انجـام بـوده و نبا   قـه یدق30در تـر یلیلـ یم200واحـد پالسـما بـا حجـم حـدود      کیـ قیتزرمعموالً. داردیبستگ

.ساعت فراتر رود4از قیتزر

گرم کردن خون) ه

از قیـ کـه سـرعت تزر  یزمـان ایـ م،یمتعـدد و حجـ  يهـا قیـ تزردر جـز بـه سـت، یبه گرم کـردن خـون ن  يازینخونقیاز تزرقبل

.سرديهانینیآگلوتيدارامارانیبخون نوزادان وضیهنگام تعویا باشد و شتریبقهیدر دقتریلیلیم50

خـون  يهـا فـرآورده کننـده گـرم مخصـوص  لیبـا وسـا  دیـ عمـل با نیـ باشـد آنگـاه ا  ازیـ نقیـ از تزرشیپـ به گرم کردن خوناگر

درجـه هـم   38از حـال نیدرعـ و دنـ کنیمـ حفـظ  گـراد یسـانت درجـه  35دمـا را در حـدود   معمـوالً لیوسـا نیـ ا. ردیصورت پـذ 

.وجود داردزیاحتمال وقوع همولردیدرجه قرار گ41از ترباالییکه خون در معرض دمایزمان. رودینمباالتر گاهچیه

جهــت گــرم زیــنویــوکرویامــواج ميدارالیوســا. گــاز گــرم کــرداجــاقایــ، بخــارياتوریــخــون را در مجــاورت راددیــنباهرگــز

ــردن  ــولک ــاگلب ــز مناســب نيه ــز،ســتیقرم ــموجــب حــرارترای ــیده ــولدر درون ازحــدشیب ــاگلب ــول ه ــه هم زیشــده و ب

.انجامدیم

خونقیتحت تزرمارانیاز بيپرستار) و

ــتار ــب يپرس ــارانیباز مناس ــتیدرم ــدهاف ــرآوردهکنن ــاف ــهه ــتازجمل ــاپالک ــرآورده، ه ــاف ــمايه ــکرا،ییپالس ــوم،وی ونیآلب

قـه یدر دقتـر یلیلـ یم2آرام و در حـدود  دیـ باقیـ سـرعت تزر ق،یـ اول تزرهقـ یدق15یطـ . اسـت تیـ قرمز حـائز اهم يهاگلبول

پرسـتار  . نباشـد نیخطرآفـر شـدت آن  آمـد شیپـ یاگـر واکنشـ  تـا شـود  قیـ تزریکـه حجـم کمـ   شودیمعمل باعث نیا. باشد

نــانیتــا اطمابــدیادامــه دیــمراقبــت بانیــاقــهیدق15داشــته باشــد و تــا نظــررا تحــتمــاریبق،یــاول تزرقــهیدق5یطــدیــبا

زشـده یتجوسـرعت بـه را افـزود و  قیـ سـرعت تزر تـوان یمـ سـپس  ،ادامـه دارد یواکنشـ چیبدون بـروز هـ  قیحاصل گردد که تزر

سـاعت بـه   کیـ چـک شـود و بـه فاصـله هـر      قیـ قبـل از تزر دیـ بافشـارخون دمـا، نـبض، تـنفس و    زانیـ م. توسط پزشک رسـاند 
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عـدم وجـود هـر نـوع     ایـ وجـود  دیـ پرسـتار با قیـ تزرانیـ بعـد از پا .مـدام تکـرار شـود   دیـ کـار با نیـ اقیـ تزرانیـ ساعت تا پاکی

واکنش را ثبت کند

خطاهالیوتحلهیتجز) ز

از یناشــریــوممــرگبــر مــوارد یگــزارش مبنــ355در مــورد کــایآمريســازمان غــذا و داروتیریکــه توســط مــديامطالعــهدر

ــتزر ــانيدورهدر قی ــا1976یزم ــت1982ت ــورت گرف ــدفص ــا،ه ــاییشناس ــرگدر دادهرخيخطاه ــایومم ــه  ییره ــود ک ب

شـگاه، یشـامل آزما تیـ اولوبیـ بـه ترت يریشـگ یپبـل منجـر بـه مـرگ قا   يل بـروز خطـا  لـ ع.دندیرسـ یمـ نظـر  بهيریشگیقابل پ

.بوده استینیو پرسنل بالیهوشیب، بخش يخدمات پرستار

:عبارت بودند ازيریشگیقابل پیشگاهیآزمايبروز خطایچهار علت اصلنیهمچن

هانمونهتباهی اشییشناسا

مربوطهمارینادرست بییشناسا

يبادیآنتییشناسادرخطا

چمدر روند کراسخطا

،بــوده اســتمــارینادرســت بییمــوارد مربــوط بــه شناســانیشــتریب،یو پزشــکیهوشــیبــ،يپرســنل پرســتاريمــورد خطــادر

.استحیاتی خون قیاز تزریناشریوممرگخون در کاهش موارد قیتزرحیصحياز استانداردهايرویپبیترتنیبد

:ازتندخون عبارقیتزريهاواکنشاز یناشيخطاهاعیاز علل شاياخالصه

موردنظرماریبییشناساعدم

موردنظرمارینمونه بییدر شناساخطا

خونیاشتباهقیتزر

يبرداریکپيخطا

يدفتريخطا

یفنيخطا

يسازرهیذخيخطا

اســت DHTRخــون قیــمتعاقــب تزريریتــأخکیــبــروز واکــنش همولتزانیــاز تفــاوت فــراوان در میمطالعــات حــاکیبرخــ

ــاتــوانیمــکــه  ــالصیاز کــاهش در تشــخیامــر را ناشــنی ــالDHTRینیب یراختصاصــیغینیو وجــود شــواهد و تظــاهرات ب

DHTRدانسترهیو غیخونکم،يعارضه دچار تب، زردپرمارانیدر ب.

)PTP(خون قیپس از تزريپوراپور
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ــوراپور ــفوز يپ ــس از ترانس ــ) PTP(ونیپ ــکی ــدیتونپیترومبوس ــرض   خودمحدوددیش ــه در ع ــت ک ــونده اس ــا 5ش روز 10ت

خـون کامـل، پالکـت و    ،قرمـز يهـا گلبـول بـا  معمـوالً (کنـد یمـ بـروز  یپالکتـ يهـا ژنیآنتـ يحـاو يهـا فـرآورده قیپس از تزر

9000و ممکــن اســت بــه شــودیمــباشــد کــه گــزارش يزیــاز آن چشیبــPTPوعیشــرســدیمــبــه نظــر .)پالســمانــدرتبــه

.متحده هم برسداالتیمورد در هر سال در ا

PTP يبـاد یآنتـ نیـ ا. دیـ آیمـ بـه وجـود   کنـد یمـ پالکـت عمـل   یاختصاصـ ژنیآنتـ هیـ علماًیمستقکه يبادیآنتکیبه علت

. دیـ آیمـ کـرد بـه وجـود    دایـ تمـاس پ ژنیآنتـ بـا  ونیترانسـفوز قیـ از طرکـه نیـ اپس از ،شدهحساسیمنفژنیآنتفرد کیدر 

حسـاس شـدن بـه    . شـوند یمـ بیـ تخر) اتولـوگ (یمنفـ ژنیآنتـ يهـا پالکـت و هـم  ) اهداکننـده (مثبت ژنیآنتيهاپالکتهم 

در زنـان رخ داده و بـروز سـندرم در اطفـال     PTPاکثـر مـوارد   . دهـد یمـ رخ یحـاملگ ایـ یقبلـ ونیدر هنگـام ترانسـفوز  ژنیآنت

.گزارش شده استنیز سال 16ریز

ایـ دسـتگاه گـوارش   ریـ نظیمخـاط يغشـاءها از يزیرونهمـراه بـا خـ   توانـد یمـ اسـت کـه   اخـتالل پورپـورا  نیعالمت انیترمهم

. داخـل جمجمـه اسـت   يزیخـونر جـه ینتدرمعمـوالً کـه  افتـد یمـ مـوارد اتفـاق   % 10در بـاً یتقرریـ وممرگ. باشديدستگاه ادرار

.کندیمبروز شدت خود استدر حداکثر یتوپنیترومبوسکهیهنگامحالت در نیا

ــدر ــوارد% 80از شیب ــ،م ــدیتوپنیترومبوس ــدیش ــا ش ــمارش ب ــزیپالکت ــاهده 000/10ری ــمش ــودیم ــا. ش ــیطبب ــودن یع ب

ــوژي  ــولمرفول ــاگلب ــز يه ــادو قرم ــات انعق ــرد DICو TTP،يمطالع ــودیم ــال  . ش ــتخوان نرم ــز اس ــمغ ــا  پریهاای ــلوالر ب س

)HPA-1aیآنتــمعمــوالً(پالکــت یصاصــاختيبــادیآنتــمــاریدر ســرم ب. اســتافتــهیشیافــزاایــیعــیطبيهــاتیســویمگاکار

.باشدیمیمنفریدرگژنیآنتازنظرجدا شده است، يکه پس از بهبودماریبيهاپالکت.شودیممشاهده 

داخــل يزیـ رخــوناز یناشـ يبـاال ریــوممـرگ گرچـه بــه علـت   ،ابنـد ییمــد بخـود بهبـو  روز خود7-48در عــرض مـاران یباکثـر 

.عود نخواهد کردمسندرنیايبعديهاونیبا ترانسفوزمعموالً. دارداندیکاسیوندرمانياجمجمه

IvIg)ممکــن اســت در کوتــاه کــردن زمــان ) روز10تــا 1و بــه مــدت لــوگرمیهــر کيبــه ازاگــرمیلــیم500تــا400زانیــم

ــؤثریتوپنیترومبوســ ــأثIvIgاگــر . باشــدم ــو،نداشــته باشــديریت ــا اســتفاده از جــا ضیتع ونیکاســیاندFFPنیگزیپالســما ب

بـودن  دیـ فمدال بـر  یشـواهد محکمـ  اگرچـه ،شـود یمـ اسـتفاده  دیکواسـتروئ یکورتيبـاال اغلـب از درمـان بـا دوز    . کنـد یمدایپ

.ستیآن موجود ن


