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خونيفرآورایهیاز تهناشی یسمهايواکنش

اسـت  یمتنـوع ویـ زا و وازواکتتـب یالتهـاب يهـا واسـطه ونیـ از انفوزیناشـ کیسـتم یساتاثـر ،هـا نیاز توکسـ یناشهايواکنش

افتـراق داده شـده   کیـ تیهمولریغزايتـب هـاي واکـنش از تـازگی بـه هـا واکـنش نیـ ا. کننـد یمـ خـون را آلـوده   يهافرآوردهکه 

.ستاناشناخته هاآنیعقواوعیاست و ش

خـون  دیسـف هـاي گلبـول کـه از  ايویـژه هـاي واسـطه . کننـد مـی آزاد کینتویاز خـود سـ  ،دارينگـه در طـول  دیسـف هايگلبول

در هـــاواکـــنشنیـــا. TNF-αوIL-1،IL-6عبارتنـــد ازشـــودمـــیو لـــرز ونیتانســـپویمشـــتق و ســـبب بـــروز تـــب، ه

.ستاشتری، بباشدمیتیسلکويشتریتعداد بيکه محتویپالکتيهاهترنکنسا

شــده و نینــیکيادو بــرC5aو C3aدیــممکــن اســت ســبب تولنیکرئیو کــالنینــیکيهــاســتمیسان و مپلمــشــدن کفعــال

دارد مثـل گـردش   یکـه بـار منفـ   یبـا سـطوح  هـا سـلول کـه  یهنگـام . شـود نفـس  یو تنگيکارديدبرا،نویپوتانسیمنجر به ه

یالکســیمــواد آنافنیــفعــال شــده و اهــاپروتئاز،کنــدمــیدا یــتمــاس پهــاروشریو ســاسی، آفــرززیالیــخــارج از بــدن در همود

.شوندمیدیتول
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کــه گــردش خــون خــارج از بــدن ییهــاروشدر ایــو ونیپــس از ترانســفوزایــنیممکــن اســت در حــصیتشــخینینظــر بــالاز

ــد، ه ــم ر ون،یپوتانســیدارن ــب، عالئ ــرز، ت ــل ــا برو يوی ــاط ب ــدون ارتب ــم ریکواسپاســم و ســانب ــل ضــعف و یراختصاصــیغعالئ مث

.کندبروز یخستگ

ریــهحــاد بیآســ(TRAILو کیــحــاد، واکــنش آلرژکیــتیواکــنش همولریــنظتــريجــديهــاواکــنشیشــگاهینظــر آزمااز

.رد شودینیبالخچهیمناسب و تاريهاتستتوسط دیهمراه است که باهانشانهنیبا ازین) متعاقب انتقال خون

ةنحـو . دنـ گذارینمـ يجـا برمـدت یطـوالن و عارضـه  افتـه یبهبـود یتیحمـا يهـا درمـان بـا  هـا واکـنش نیـ ا،ینیبـال رینظر سـ از

خـون  يهـا فـرآورده يهـا تیسـ کولکـاهش  . قـرار دارد موردتوجـه شـود مـی کـه انجـام   یدر مطالعـات هـا واکنشنیاز ايریگشیپ

.دهدیم، کاهش شودمیآزاد ريدانگهنیکه در حرایالتهابهايواسطهزانی، مهاآندارينگهقبل از 

فشارخوندهندهکاهشهايواکنش

ACEيهـا مهارکننـده کـه  مـار یبنیشـده در بـال  تیسـ لکوکـم هـاي پالکـت کننـده دریافـت مـاران یبانیدر مفشارخونکاهش

بـا  زمـان هـم رایـ ز،رخ داده اسـت یقـ یدر خـون تزر ن ینـ یکيبـراد جـاد یبـا ا هـا واکـنش نیا. گزارش شده است،اندکردهافتیدر

.آیدمیدیپدیبار منفتیسهش لکوکايلترهایفگذر خون از 

تـر کـم سـازي ذخیـره شـده قبـل از مرحلـه    تیسـ لکوخـون کـم  هـاي فـرآورده در صـورت اسـتفاده از   هـا واکـنش نیبروز ااحتمال

اگرچـه  . شـود مـی هیـ تجزسـرعت بـه قیـ قبـل از تزر سـازي ذخیـره مـدت  یفـرآورده طـ  يسـه یکدر نینـ یکيکه بـراد است، چرا

گـزارش  مـار یبنیدر بـال یبـار منفـ  يداراتیسـ کـاهش لکو يلترهـا یبـه دنبـال اسـتفاده ف   شـتر یبفشـارخون کاهش هايواکنش

ــار مثبــت ايدارايلترهــایاســتفاده از فیهــم در پــيشــده، امــا در مــوارد ــب امــر تــا نیــعلــت ا. رخ داده اســتهــاواکــنشنی

شــتریب) لیــو الناپرلیــماننــد کاپتوپر(ACEيهــامهارکننــدهکننــدهمصــرفمــارانیاحتمــال اســت کــه بنیــاز ایناشــیبخشــ

ــتعد  ــنشمس ــايواک ــاهش يداراه ــارخونک ــا  فش ــدم توان ــت آن را ع ــتند و عل ــاییهس ــوع بنی ــارانین ــدر تجزم ــرهی عیس

ــراد ــدن  بنینیکیب ــده در ب ــود آم ــاآنوج ــاز طره ــوع مکانقی ــر ن ــمیه ــآلرژس ــکی ــدیم ــنش. دانن ــايواک ــاهشه ــدهک يدهن

قبــل از مرحلــه تیســلکوخــون کــمهــايفــرآوردهاســتفاده از ابــتــوانمــیرا مــاریبنیدر بــالونیلتراســیاز فیناشــفشــارخون

.نمودگیريپیشACEمهارکنندهيبا توقف موقت داروایسازيذخیره

تیسلکوخون کمهايفرآوردهمصرف یدر پیواکنش چشمبروز

)Red Eye Syndrome(

سـتم یبـا اسـتفاده از س  سـازي ذخیـره قبـل از مرحلـه   ،شـده تیسـ لکوگلبـول قرمـز کـم   يواحـدها کننـده دریافـت مارانیبیبرخ

سـاعت بعـد   24یطـ مـه ملتحيقرمـز . شـوند مـی مبـتال  ) م چشـم قرمـز  سـندر (ه مـ ملتحدوطرفـه يخاص به قرمـز ونیلتراسیف
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ــاز تزر ــیرخ قی ــع وضــع. دهــدم ــههــم يمــاریبتیرف ــا 2یطــخــودخودب ــدت م 21ت ــا طــول م ــروز ب روز صــورت 5نیانگی

اسـتفاده یم چشـم قرمـز در پـ   حـال بـروز سـندر   نیاسـت در عـ  دهیـ متوقـف گرد الـذکر فـوق یتیسکاهش لکوستمیس. گیردمی

از م چشـم قرمـز   کـه سـندر  شـود مـی مطـرح  هیفرضـ نیـ انیبنـابرا .ارش نشـده اسـت  زهـم گـ  گریدتیسکاهش لکويلترهایاز ف

.واکنش مشخص نشده استنیبروز اقیاگرچه علت دق،آیدمیوجود بهلتریفشده از ست جداییایمیماده شعنوکی

Plasticizer(کننده کیمواد پالستتیسم Toxicity(

سـفت بـه   لیـ نیپروودیـ کلراهـاي پالسـتیک نکـرد رتریپـذ انعطـاف کـه جهـت   هسـتند ییایمیشـ يکننـده، مـواد  کیپالستمواد

لیــهگز-لاتیــ–2-يخــون از نــوع ديســازرهیــذخهــايکیســهمرســوم جهــت اســتفاده در یکیمــواد پالســت. دنــرومــیکــار 

هـاي فـرآورده و بـه داخـل خـون و    شـود مـی جـدا  کیسـت از پالشـتر یبتمـاس زمـان و بـا   یکه در طـ باشدمی) DEHP(فاتاالت

.ابدییمتجمع سازيذخیرهيمرحلهیطزینMEHPیعنیDEHPتیمتابول. ریزدمیخون 

تــراکم و تجمــع در نیشــتریو بشــودمــیمختلــف منجــر هــايافــتبدرDEHPگــذاريرســوببــه DEHPيهــاخــونقیــتزر

یبــوده و حتــیســمDEHPاز آن اســت کــه یحــاکوانــاتیحيمطالعــات رویبرخــجینتــا. آیــدمــیبــدن بــه وجــود یچربــ

ــاد ــزریمق ــیآن ادی ــم ــد کارتوان ــدکینولوژیس ــات د. باش ــریمطالع ــامگ ــدهانج ــاتیحيروش ــه  وان ــان داده ک ــا MEHPنش ب

.بافت داردتیو سمریینشان از تغنیزوم مرتبط است که ایپروکسلیتشک

هـاي آزمـایش یبرخـ جیامـا نتـا  ،نشـده اسـت  ارائـه هـا انسـان انیـ در مقیـ از تزریناشـ یکیمواد پالستتیاز سمیگزارشاگرچه

يهــاســلولدر غیــرمنظمبــوده و باعــث انقبــاض یمنفــریتــأثيداراMEHPادیــززانیــداللــت بــر آن دارد کــه میشــگاهیآزما

.شودمییانسانالیوکاردیم

ــالیبرخــ ــتزرکننــدگاندریافــتدر یکیضــد مــواد پالســتIgEدیــتولةنحــوینیاطالعــات ب Plasticizerبیــخــون و ترکقی

ــامطلوب احتمــالراتیتــأثرغــمعلــی. کنــدمــیفیرا توصــســازيذخیــرهمرحلــه یقرمــز طــهــايگلبــولدر  از مــواد یناشــین

ــت ــات د،DEHPیکیپالس ــریاطالع ــحکاگ ــه اتی ــاز آن دارد ک ــواد نی ــثم ــتثبباع ــاء تی ــولغش ــايگلب ــود  ه ــز و بهب قرم

.شودمیسازيذخیرهمرحله یپالکت طکیفولوژرماتیخصوص

يبـا پالسـما  يکمتـر یبـ یترکتیـ کـه قابل DEHPریـ غیکیبـا اسـتفاده از مـواد پالسـت    یکیپالسـت یخـون هايکیسهباتیترک

. شـود مـی سـاخته  BTHCبـا اسـتفاده از   يدیـ کلرالینیـ ویمـاده پلـ  کیـ مثـال  يبـرا ،در حـال توسـعه اسـت   ددارسهیداخل ک

ـ ،شـود مـی بیـ خـون ترک هـاي فـرآورده با زینBTHCاگرچه بـا  سـه یسـرعت آن در مقا اامDEHP البتـه  . کمتـر اسـت  اریبسـ

ــأث ــا کیتیهمولضــدریت ــابه ب ــیDEHPآن مش ــدم ــه ا . باش ــات نشــان داده ک ــمطالع ــتنی ــواد پالس ــت تراتیســیکیم دار جه

تیمربــوط بــه خطــر ســميهــاینگرانــبــا توجــه بــه . مناســب اســتهــاپالکــتقرمــز و هــايگلبــولســازيذخیــرهاســتفاده در 
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DEHP،کننــده يدارمــواد نگــهنیگزیچنــان مــدنظر قــرار دارد تــا جــاهميگــریده کننــددارينگــهو مــواد یکیمــواد پالســت

.مرسوم شود

شدهساز منجمدشیپيهاسلولقیتزریطدیسولفوکسالیمتيدتیسم

يهــادهــهاز ياهســتهتــکيهــاســلولیاصــلدارنــدههنگــاده مــعنــوانبــهاســت کــه چنــدکارهیحاللــدیسولفوکســالیــمتيد

يهـا سـلول مغـز اسـتخوان و   يهدارنـد هنگـ مـاده  عنـوان بـه گسـترده  طـور بـه DMSO. قـرار گرفتـه اسـت   مورداستفادهگذشته 

رغـم علـی .گیـرد مـی قـرار  مورداسـتفاده یانسـان سـاز خـون سـاز  شیپـ هـاي گلبـول ونـد یدر پ)PBSC(یطـ یساز خون محشیپ

ــا ــتفاده، نی ــهDMSOاس ــوانب ــل فارعن ــاکولوژمعام ــت تزرکی ــجه ــل ورقی ــداخ ــورد تأيدی ــم ــذا دیی ــازمان غ يداروو س

،شناســیســمالبتــه مطالعــات . هم اســتبرابطــه مــنیــهــم در ايدیــداخــل ورقیــتزرهــايدســتورالعملقــرار نگرفتــه و کــایآمر

.نمایدمیدییرا تأيدیداخل ورDMSOقیتزریکلیمنیا

ــبو دبــریکــه بــه ســشــودمــییخاصــضــرربــیيباعــث انتشــار بــوDMSOســمیمتابول ــوای علــت بــه. مانــدمــیســولفور يب

.شودمیعیتوزهابافتدر کل تمام قیبعد از تزرDMSOحالل، عنوانبهبیترکنیاییاستثناهايویژگی

نسـبت  عیشـا طـور بـه دیـ ئالکتویعـوارض آناف . قـرار گرفتـه اسـت   موردمطالعـه مغـز اسـتخوان   ونـد یدر پDMSOبـالینی تیسم

ينـور یهمـراه بـا هموگلوب  زیشـامل همـول  گـر یدیسـم ینیبـال عالئـم آثـار و  . باشـد مـی هـا میـانجی گـر یو دنیستامیبه انتشار ه

تــب، لـرز، تــنفس  ،یسـرم، تهــوع، اسـتفراغ، کرامــپ شـکم   ينازهــایآمتـرانس شیوالر، افــزاسـم غلظــت ایعـ یرطبیغشیبـه افــزا 

.و سردرد استیسرفه، اسهال، برافروختگع،یسراریبس

ــارانیب ــت م ــیمیتح ــانیش ــدرم ــر از ای ــا وزن کمت ــوگرمیک70ب ــر بل ــه نظ ــتریب ــد از تزر ش ــتفراغ بع ــوع و اس ــتعد ته ــمس قی

شیافــزاگــاهیشــامل کــاهش ضــربان قلــب،یعروقــیقلبــيهــاتیســم. هســتندDMSOشــده در دارينگــههــايگلبــول

اگرچـه  . شـود مـی گـر یدیفشـارخون راتییـ و تغفشـارخون شیکـاهش و افـزا  ،یبلـوك قلبـ  ک،یـ ضربان قلـب، تـپش قلـب اکتوپ   

ـ ا.نـه ایـ مهـم اسـت   DMSOاز یناشـ یعروقـ یقلبـ تیسـم ایـ کـه آ سـازد یمـ را مطـرح  سؤالنیمطالعات ایبرخ امکـان  نی

ــأثیوجــود دارد کــه برخــ ــه راتیت ــامطلوب کــه ب ــه خــود دهنــدیمــنســبت DMSOن ــوط ب . باشــدیقــیتزريهــاســلولمرب

رنــدهیبــه گDMSOاتصــال . نشــده اســتنیــیتعیخــوببــههنــوز DMSOقیــتزربــامــرتبط ینیبــاليهــاتیســمســمیمکان

ــأثنیســتامیهيآزادســازن،یســتامیه ــه ت ــتونراتیب ــنش،در واگمیمســتقکی ــايواک ــه ســرما و اخــتالل کل ه ــال ب ــواگ يوی

کمــپلکس شیافــزا. باشــدمـی شــده منجمــديهـا ســلولقیــتزریشـده طــ از عــوارض مشــاهدهياریباعــث بسـ زیاز همــولیناشـ 

شــده فیتوصــزیــنDMSOاز یناشــلبرانــدیوونفــو عامــل یپالکتــIVفــاکتور ن،یبتــاترومبوگلوبن،یمبتــرویآنتــ-نیبتــروم

.است
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هیســتامینآنتــی،يریشــگیپعنـوان بــه.شــدDMSOتیکــاهش سـم ایــيریشــگیباعـث پ ارهــایمعیبــا اتخـاذ برخــ تــوانمـی 

تـا  10محلـول  صـورت بـه دیـ بايدیـ داخـل ور DMSO. شـود مـی هیتوصـ DMSOقیـ از هـر نوبـت تزر  لبـ متـداول ق طـور به

.شودقیتزریموضعپذیريتحریکاز يریجهت جلوگيدرصد40

ــراDMSOکــه ییاجــآن از ــابرا،اســتیشــده ســممنجمــد آبايهســتهتــکيهــاســلوليب ــيهــاســلولنیبن ســاز شیپ

فـوق  یزمـان تیبـا توجـه بـه محـدود    . سـاعت تحمـل کننـد   کیـ یطـ را فقـط  DMSOدرصـد  10قادرنـد تمـاس بـا    سازخون

ــوانمــین ــســرعت تزرت ــقی ــا. از حــد کــم کــردشیرا ب ــد و  بخــشآراماســتفراغ و ضديداروه ــوارض مؤثرن ــود ع در جهــت بهب

.از آن پاك شودگریو مواد دDMSOشستشو داد تا دقتبهقیقبل از تزرتوانمیرا یمحصوالت سلول

آهنيبارگران

ینیگزیشـود کـه بـا جـا    کیسـتم یآهـن س شید سـبب افـزا  توانـ مـی یاکتسـاب ایـ يمـادرزاد خـونی کـم يمزمن براونیزترانسفو

شـکل  داسـی یو آنمـ یتاالسـم مـاران یب. شـود مـی کبـد، غـدد و قلـب    ریـ نظییهـا ارگـان ییسبب نارسایمیپارانشيهابافتدر

،باشــندیمــعارضــه نیــخطــر ابــتال بــه اشــتریخــون هســتند در معــرض بونیمــزمن تحــت درمــان بــا ترانســفوزصــورتبــهکــه 

یو آنمــکیالســتبدرویسیآنمــک،یپالســتآینمــآک،یسپالســتیلودیميهــاســندرمریــمــزمن نظيهــايمــاریبریســانیهمچنــ

. عارضــه هســتندنیــقــرار داشــته و در معــرض انخــوابــتحــت درمــان مــزمن زیــاســت نعیانــد کــه کمتــر شــافبــالكامونــدید

.آهن بروز خواهد کرديبارعالئم گران،ونیسال ترانسفوز20تا 15ماران پس از یب% 100در باًیتقر

از یدفـع سـلول  قیـ کـه از طر )در روزگـرم میلـی 1/0کمتـر از  (اسـت  زینـاچ اریاز دسـت رفـتن آهـن بسـ    ،ریـزي خـون ابیغدر

آهــن گــرممیلــی5/1نــه ادوران عــادت ماهانــه روزدربــانوان . پــذیردمــیو پوســت صــورت يدســتگاه گــوارش بــه دســتگاه ادرار

جــذب آهــن يرویچنـدان ریتــأثیآهـن بــافت زانیــم. اسـت گــرممیلــی500يو از دســت دادن آهــن در بـاردار دنـ کنمــیدفـع  

نقــص یــک وجــود نیهمچنــ. ابــدیشیممکــن اســت جــذب آهــن افــزا یتاالســمریــمــزمن نظيهــایآنمــینــدارد و در برخــ

.جذب آهن شودشیممکن است باعث افزازینگرددمییکه منجر به هموکروماتوز ارثیکیژنت

يهـا سـلول آهـن در  شیافـزا . شـود مـی پوسـت  يرنـگ برنـز  رییـ آهـن در پوسـت سـبب تغ   ینیگزیجـا ،ینیبـال صینظر تشخاز

هیـ رشـد ناح ،زیپـوف یو هیجنسـ يهـا ارگـان آهـن در  ینیگزیبـه علـت جـا   . شـود مـی نیریشـ ابـت یپانکراس، سبب بروز دریجزا

میسـ دیروئیپوتیسـبب ه دیـ روئیراتاو پدیـ روئیآهـن در غـدد ت  شـدن نیگزیجـا . شـود مـی مختـل  یعـ یطبیو بلوغ جنسـ سیپوب

آهــن در قلــب ســبب يبــارو بــاالخره گــرانشــود مــیروزیکبــد بــا آهــن ســبب ســمیپرشــدن پارانشــ. گــرددمــییملپوکــایو ه

.قلب خواهد شدییو نارسایبطنبطن و فوقیتمیآر
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ــخاز ــر تش ــگاهیآزماصینظ ــران،یش ــدر گ ــريارب ــن، ف ــفر نیتیآه ــباع ترانس ــب آن اش ــرم و متعاق ــزانیس ــیشیاف ــدم در . یاب

پـس از  . رسـد یمـ تـر یلیلـ یمدر نـانوگرم 1000از شیبـه بـ  نیتیفـر ،RBCواحـد  20قیـ مـاژور پـس از تزر  یتاالسـم مارانیب

.مشخص گرددآمیزيرنگآهن را با توانمیکبد و قلب یپسویدر ب،واحد100ونیترانسفوز

منجـر خواهـد   یو غـدد داخلـ  يکبـد ،یقلبـ ییبـه نارسـا  تردیـد بـی سـاله  20تـا  15یدوره زمـان کیـ قرص آهن در ینیگزیجا

.کندمیبروز یقلبایيکبدییمرگ معموالً به علت نارسا. شد

آهـن  يبـار مناسـب گـران  يهـا درمـان بـا  دیـ باشناسـی خـون متخصصـان  ،اسـت مـزمن عارضـه  کیـ آهن يبارگرانکهییازآنجا

ايزمینـه خـونی کـم بـه علـت   مـاران یاگرچـه اکثـر ب  . اسـت یمتنـاوب در صـورت امکـان درمـان انتخـاب     یفلبوتوم. را درمان کنند

ــ  د توانــمــی) نیوکســامیدسفر(آهــن قیــتزريکننــدهبرداشــتکیــبـا  مــاندر. باشــندنمــییموکـه دارنــد قــادر بــه تحمــل فلبوت

ـ ایـ آهـن را محـدود کنـد    يبـار گران -10بـه مـدت   يجلـد ریزونیـ توسـط انفوز کیـ پیتطـور بـه نیوکسـام یدسفر. ببـرد نیاز ب

عیتســرابرداشــت آهــن رتــوانمــیيدیــداخــل ورقیــبــا تزردیشــدیدر مــورد عالئــم قلبــ. شــودمــیزیســاعت در روز تجــو12

.کرد


