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عفونی انتقال خونغیريهاواکنشادامه 

قرمزيهاگلبولمنیاریغزیهمول

یکـ یزیتوسـط صـدمه ف  خـون اسـت کـه   انیـ قرمـز در جر يهـا گلبـول بیـ تخررنـده یدربرگقرمـز  يهـا گلبـول منیاریـ غزیهمول

بـه  یکیمکـان ایـ ییایمی، شـ یحرارتـ ک،یصـدمات اسـموت  لیـ دلبـه و ممکـن اسـت   ردیپـذ یمـ قرمز صـورت  يهاگلبولبه جدار 

اتیـ حيدکننـده یتهدنـدرت بـه واکـنش  نیـ امـن، یبـا واسـط ا  یداخـل عروقـ  زیهمـول بـرخالف . افتـد یقرمز اتفـاق ب يهاگلبول

.است

آن عالئـم کـه ییازآنجـا قرمـز وجـود نـدارد و    يهـا گلبـول منیرایـ غزیعارضـه همـول  وعیدر رابطـه بـا شـ   يدیـ اطالعـات مف چیه

.گرددینمو گزارش ماندیمناشناخته ی،منیاریغزیهمولرسدیماست به نظریجزئ
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42بــاالتر از يدمــاقرمــز دريهــاگلبــولاگــر . گلبــول قرمــز اســتییغشــايهــاســاختمانصــدمه بــه ز،یهمــولیینهــاجــهینت

نـامطلوب  طیعلـت شـرا  بـه  گـراد یسـانت درجـه  1از تـر نییپـا ایـ بـه علـت روش نامناسـب گـرم کـردن خـون       گـراد یسانتدرجه 

.بروز کندتواندیمحالت نیارد،یقرار گيدارنگه

بـه داخـل سـلول و    عیمنجـر بـه انتقـال مـا    % 5ماننـد دکسـتروز   کیاسـموت پویهيهـا محلـول ژهیـ وبـه کیتونزویاریغيهامحلول

ایـ کـاتتر  کیـ قرمـز بـا سـرعت بـاال از     يهـا گلبـول کـه  افتـد یمـ اتفـاق  یهنگـام یکیصـدمه مکـان  . گردنـد یمـ صدمه به غشـاء  

در کــهیهنگــامایــعبــور کننــد و شــدهخــمکــاتتر کیــشــوند، از قیــتزرونیــپمــپ انفوزقیــاز طر،تنــگ عبــور کننــديمجــرا

.شده باشدلیعبور خون لخته تشکریمسایخون سهیک

رایـ ز،باشـد میکلسـ يمحتـو يدیـ وريهـا محلـول زمـان هـم ونیـ انفوزایـ و الیـ باکتریآلـودگ توانـد یمـ ه شدن خـون  تعلت لخ

.برندیمنیرا از بتراتیسيانعقادضد اثر هامحلولنیا

ــرامعمــوالً ــغزیهمــولصیتشــخيب ــبامنیاری ــردهــاصیتشــخریســادی ــابرا،را رد ک ــل همــولریســانیبن ــنظزیعل واکــنش ری

و کمبــود مســی، ابــتال بــه فاووداراز یناشــزیســرد، همــولنینیآگلــوتيمــاریبال،یــباکتریآلــودگ،یمنــیطه اســبــا واکیــتیهمول

.مدنظر بوده و رد شوددیبا) PNH(شبانه ياحملهينوریو هموگلوبG6PDمیآنز

.باشندیشاکنهیدرد قفسه سایردرد مممکن است از کیاغلب بدون عالمت هستند ولمارانیبینیبالنظراز

.هستندیاصليهاعالمتعالئم، نیکه اشودیمادرار مشخص ایآزاد در پالسما نیدر ابتدا با هموگلوبهاواکنش

ــه خــون يممکــن اســت در پالســمایشــگاهینظــر آزمااز ــوب،شــدهيآورجمــعنمون نظــراززیــآزاد مشــاهده شــود و ننیهموگل

نیگلبـول قرمـز، هموگلـوب   يلندرهایسـ ایـ قرمـز  يهـا گلبـول ابیـ کامـل ادرار در غ شیدر آزمـا . ردیـ قـرار گ یبررسـ موردیکم

ــتزرلیخــون و وســاســهیکنــهیامع. اســتیمنفــمیتســت کــومبس مســتق. شــودیمــدر ادرار مشــخص  نیــیدر تعيدیــورقی

میپتاسـ شیمنجـر بـه افـزا   توانـد یمـ گـردد یمـ شـده رهـا   زیقرمـز ل يهـا گلبـول کـه از  یمیپتاسـ . خواهد بـود کنندهکمکعلت 

انتظــارقابـل زانیــبـه م نیهموگلــوبشیعــدم افـزا ایـ نیبــه افـت هموگلــوب توانـد یمــدیشـد زیهمــول. شـود ) یپرکــالمیه(خـون  

ســطح ،شــوديویــآزاد منجــر بــه صــدمه کلنیهموگلــوبکــهیدرصــورت. افــتیکــاهش خواهــد نیســطح هــاپتوگلوب. شــودمنجــر 

ــروژنین ــون ت ــرات) BUN(اوره خ ــت نینیو ک ــد رف ــاال خواه ــزســطوح . ب ــامیآن ــولاز ASTو LDHيه ــاگلب ــا يه ــز ره قرم

.خواهد دادشیرا افزاهامیآنزنیاییخواهد شد و سطح پالسما

اســت مگــر میخــخــوشنســبتاً کیــتیهموليهــاواکــنشقرمــز، يهــاگلبــولمنیرایــغزیو عــوارض همــولینیبــالســیر نظــراز

باواســطهکیــتیهموليهــاواکــنشواکــنش از نیــتــراق افا. هــا شــودزاد ســبب صــدمه بــه نفــرونآنیهموگلــوبریمقــادکــهنیــا

مشـخص گـردد تـا از    زیعلـت همـول  دیـ بايبعـد ونیوزاز شـروع ترانسـف  لبـ ق. باشـد مـی یاتیـ حسـت اکه بالقوه خطرناك یمنیا

ون،یواضـح، بسـته بـه علـت درخواسـت ترانسـفوز      زیهمـول کیـ در . شـود يریشـگ یقرمـز دهنـده پ  يهـا گلبـول تـر عیوسـ بیتخر
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بـه  جـه ینتدراهداکننـده قـرار دهـد و    يشـتر یرا در معـرض تعـداد ب  مـار یقرمـز ممکـن اسـت ب   يهـا گلبـول یاضافقیبه تزرازین

.دهدشیرا افزاونیزاسیمونیو آلواانتقالقابلیعفونيهايماریبسکیریمکزانیم

افتنیـ و مـن یبـا واسـطه ا  يهـا سـم یمکانرد ون،یقرمـز، برخـورد مناسـب شـامل قطـع ترانسـفوز      يهـا گلبولمنیاریغزیهمولدر

در دسـترس باشـد تـا    دیـ اببـاز  يدیـ ورریمسـ کیـ ابـد یادامـه  قیـ تزرکـه نیـ اقبـل از  . قرمـز اسـت  يهـا گلبـول علت صدمه به 

و در صـورت لـزوم   گـردد شیپـا دیـ سـرم با میسـطح پتاسـ  . جـاد کـرد  یمناسـب ا يده ادراربـرون يبـرا یکـاف ونیدراسـ یبتوان ه

.انجام شودیملپرکایهيبرايامداخلهاقدامات 

جهــت گــرم شــدهکنتــرلمناســب و لیاز وســا. شــودتیــمطلــوب رعايدارنگــهط یکامــل شــراطــوربــهدیــبايریشــگیپجهــت

مناسـب  يهـا پمـپ از . ردیـ بـزرگ و بـا سـرعت کنـد صـورت گ     نفـذ بـا م يشـمارگرها قیـ از طرقیـ تزر. کردن خون استفاده کرد

ــرا ــتزريب ــولقی ــاگلب ــرده، ما يه ــتفاده ک ــز اس ــاتیقرم ــل ورع ــداخ ــبمنايدی ــرد س ــار ب ــنباورا بک ــون  دی ــه خ ــدارو ب ای

.خون اضافه شوديهافرآورده

ییایمیشایکیاسموتزیل

در . فـرآورده خـون در خـارج از عـروق مخلـوط شـود      چیبـا هـ  یـی داروچیهـ دیـ نباییایمیشـ ایـ کیاسـموت زیاز ليریجلوگيبرا

ــا يدیــداخــل ورعیتنهــا مــا% 9/0نیعمــل محلــول ســال ســازمان غــذا و دارو . خــون ســازگار اســتيهــافــرآوردهاســت کــه ب

)FDA (ــازه ــياج ــتفاده از بعض ــولیاس ــامحل ــب و يه ــامناس ــدهشیآزم ــریدش ــنظگ ــماری ــر يپالس ــازگار از نظ ، ABOس

ــوم ــ% 5نیآلب ــزاای ــیپروتئءاج ــما و ین ــولپالس ــامحل ــونیايه ــا    یکیزوت ــدن ب ــوط ش ــام مخل ــت در هنگ ــده اس ــت ش ــه ثاب ک

دارد تـا بـر   میکلسـ یالکتـات بـه انـدازه کـاف    نگـر یمحلـول سـرم ر  . داده اسـت زیـ را نباشـد یمـ مؤثرو خطریبخون يهافرآورده

قیـ همـراه خـون تزر  دیـ الکتـات هرگـز نبا  نگـر یسـرم ر . شـود لختـه خون غلبـه کنـد و باعـث بـروز     سهیموجود در کتراتیاثر س

.شود

یحرارتزیل

آب بـا  يهـا حمـام ماننـد  ، مناسـب گـرم شـوند   زاتیـ فقـط توسـط تجه  دیـ بایمحصـوالت خـون  ،یحرارتـ زیـ از ليریجلـوگ يبرا

د اســتفاده یـ نباویـ کروویميهـا کننـده گــرماز .یکـ یالکترکننـده گـرم خشــک بـا صـفحات   ییگرمـا لیشـده و وسـا  کنتـرل يدمـا 

گـراد یسـانت 42حـرارت را از  دیـ نباهـا کننـده گـرم . شـوند یمـ زیو سـبب همـول  آورنـد یمـ حرارت نامتعـادل بـه وجـود    رایکرد ز

.مجهز باشنديداریشن) آالرم(هشداردهنده کیحاًیترمومتر قابل مشاهده و ترجکیبه دیباالتر ببرند و با

یکیمکانزیل
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ياریبسـ .مناسـب باشـند  دیـ خـون با يهـا فـرآورده و یخـون یقـ یتزريد ابزارهـا ننشـو زیـ در اثـر اصـطکاك ل  هاگلبولنکهیايبرا

ــاز ا ــانی ــرالیوس ــط ب ــتالوئیکريفق ــدهایس ــدهیطراح ــدش ــو ان ــدیم ــولتوانن ــبب هم ــرآوردهزیس ــاف ــلوليه ــاً یس خصوص

خصــوصبــهقیــتزرياز ســرعت بــاالیناشــزیاز همــوليریجلــوگيبــرا. دنبــاال شــوتهیســکوزیگلبــول قرمــز بــا ويهــافــرآورده

.استفاده کردتردرشتيهاسوزناز دیبا،ردیگیمخون تحت فشار صورت قیکه تزریهنگام

عیو سر) ویماس(میخون حجقیتزرعوارض

در . نــدیگویمــعیم و ســریحجــقیــشــود، بــه آن تزرنیگزیســاعته جــا24دوره کیــیحجــم خــون طــکیــکــه یطیشــرادر

ــا قــد و وزن متوســط، ا ــبزرگســاالن ب ــه همــراه  نی ــر ده واحــد گلبــول قرمــز ب ــهحجــم حــدوداً براب ــتزرهرگون د،یســتالوئیکرقی

یناشـ میپتاسـ شیافـزا (هـا تیـ الکترولعـدم تـوازن   ترات،یسـ سـمیت عـوارض محتمـل شـامل    .پالسـما اسـت  ایپالکت د،یکولوئ

ــماز  ــتیس ــو تزرتراتیس ــولقی ــاگلب ــه، ه يه ــز کهن ــپریقرم ــزا(یولم ــمشیاف ــوترمیو ه) حج ــا (یپ ــاهش دم ــت) ک . اس

ــتیدر ــدگاناف ــونکنن ــاخ ــیتزريه ــم ز یق ــا حج ــب ــر ادی ــنشاز نظ ــاواک ــتیهموليه ــکی ــاز تزریناش ــون قی ــه (خ از جمل

ــازگارنا ــب غABOيس ــتیرهمولی، ت ــکی ــا زتزریناش ــونقی ــنشو FNHTIR–خ ــاواک ــآلرژيه ــر  ) کی ــرض خط در مع

.استقیتزريامر تعداد واحدهانیعلت ا. قرار دارنديترشیب

معنـا اسـت کـه واحـد     نیبـد عیسـر قیـ تزررایـ هـم باشـد ز  دتریشـد توانـد یمـ حجـم خـون،   قیتزرافتیمتعاقب دريهاواکنش

یدر زمـان کوتـاه در بررسـ   قیـ تزريواحـدها ادیـ تعـداد ز . شـده اسـت  قیـ کامـل تزر طـور بـه مربوطه اغلب قبل از شروع عوارض 

.دنریقرار گیتحت بررسدیبایقیتزرالتاز محصوکیهرچراکهشودیملحاظ قیاز تزریناشيهاواکنش

تـا  10س،یرونـد آفـرز  یطـ . افتـد یمـ قرمـز اتفـاق   يهـا گلبـول ضیجهـت تعـو  سیو آفـرز یدرمـان سیآفـرز یطـ عیسرقیتزر

ســاعت قابــل 2تــا 5/1مــدت زمــان یقرمــز طــيهــاگلبــولواحــد 8تــا 4ایــ، )FFP(شــده تــازه منجمديواحــد پالســما20

تیســمانیــمنیــامــا در ا،باشــدیمــس محتمــل یخــون در آفــرزقیــاز تزریه هــر نــوع واکــنش حــاد ناشــچــاگر. اســتقیــتزر

.شودیمیتلقفیو معموالً خفيعادياعارضهژهیوبهتراتیس


