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  اثر زلزله بم بر روي كفايت و سالمت خون در سازمان انتقال خون شيراز
  

*دكتر ليال كسرائيان
 **دكتر سيد اردشير تراب جهرمي ،1
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  :مقدمه

مين خون سالم و كافي در شرايط بحراني مانند ات

 .نجات جان مصدومين امري ضروري استزلزله جهت 

بررسي وضعيت و كفايت سالمت خون در اهداكنندگان 

ي سازمان له بم مي تواند نشان دهنده توانايبه دنبال زلز

در مطالعات . مين خون در شرايط بحراني باشدادر ت

   مردمي به دنبال هاي مختلفي نشان داده شد كه كمك

 به طوري كه بسياري از مردم از .توجه بود زلزله قـابل

  آوري لباس و پول به كمك مصدومينطريق اهدا و جمع

شتافتند و عده اي از مردم نيز با اهداي خون تمايل خود را 

  ).1-4(ند ارجهت كمك به ديگران نشان د

  

  
ل بالياي طبيعي، حس نوعدوستي در به دنبا

  جامعه شدت گرفته كه منجر به تمايل بيشتر افراد جهت 

گرچه  .شرايط عادي مي شود اهداي خون نسبت به

كنندگان خون به  افزايش كوتاه مدت در تعداد اهدا

ولي اثر ) 5- 8(دنبال بالياي طبيعي مشاهده شده است 

خص  ذخيره خون مشميناطوالني مدت آن بر روي ت

 و همكارانش مشاهده كردند كه بالياي Gimble .نيست

طبيعي تنها مي توانند اثر كوتاه مدتي بر تمايل افراد 

  .)9(خون داشته باشد اهدا جهت 

  دگان مخصوصاً آنهــايي كه براي بارداكننــاه

  :چكيده
كنندگاني كه در شرايط بحراني اقدام به اهداي خون مي كنند مي تواند      گاهي از وضعيت اهدا   � :زمينه و هدف  

 اين مطالعه با هدف بررسي اثر زلزله بم بر . در شرايط اورژانس كمك نمايد ي سالمت و كفايت خون    يبه پيشگو 
  . در سازمان انتقال خون شيراز انجام شدعفونيروي ميزان اهداي خون و شيوع عوامل 

تا ( تحليلي است كه بر روي اهدا كنندگان خون كه به دنبال زلزله بم      –توصيفي  ين مطالعه   در ا : روش بررسي 
ي خصوصيات دموگرافيك ، دفعـات اهـدا  .  اقدام به اهداي خون كرده بودند انجام گرفت     )زلزلهدو روز بعد از     

 وضعيت و شيوع عوامل عفـوني  ، ميزان شيوع بيماريهاي منتقله از راه خون و تعداد اهدا كنندگان ثبت و با    خون
جهـت  . اهداكنندگاني كه در تاريخ مشابه در يك ماه قبل از وقوع زلزله اقدام به اهدا كرده بودند مقايسه گرديد   

  .استفاده گرديد) مجذور كا(تحليلي و تجزيه و تحليل داده ها از آمار توصيفي 
در حالي اقدام به اهداي خون كرده بودند      نفر   1694، به دنبال زلزله بم      1382 دي ماه    7 و   6 در تاريخ    :يافته ها 

ـ ، زن و كنندگان بار اول، مجرد تعداد اهدا.  بود239سال   آذر ماه همان7 و 6كننده در تاريخ  تعداد اهداكه  ا ي
 ايدر ميزان شيوع ).>05/0P (كنندگان در شرايط عادي بود ين تر به طور معني داري باالتر از اهدا      تحصيالت پاي 

)HIV(   هپاتيت C )HCV (   و هپاتيتB )HBS (و % 02/0،  %001/0  به ترتيـب   نندگان به دنبال زلزله بم    ك ر اهدا د
 بـود % 1/0و % 1/0، %01/0 ) عـادي حالت(يك ماه قبل از زلزله در اين بيماري  كه شيوع    بود، در حالي  % 01/0

)05/0P<.(   دام به اهداي خون كرده بودند نـسبت   كنندگان بار اولي كه به دنبال زلزله بم اق         ميزان بازگشت اهدا
 كنندگان بار اولي كه در شرايط عادي اقدام به اهـداي خـون كـرده بودنـد كمتـر بـود                  ا  به ميزان بازگشت اهد   

)05/0P<.(  
از لحاظ كفايت دچار مـشكل  اهدايي خون ، ميزان زلزلهبه دنبال كه رسد  به طور كلي به نظر مي     :نتيجه گيري 

 .ي برخوردار استيالمت باالنبوده و نيز از ميزان س

  
  .، زلزله بمكفايت خونشيراز، ، سالمت خون :ي كليدي هاواژه
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اول اقدام به اهداي خون مي كنند ممكن است ندانند 

ست و كه خون يك محصول با طول عمر كوتاه ا

اهداكنندگان مستمر نيز بايستي به طور مداوم جهت 

فراهم آمدن خون تالش كنند از طرف ديگر اين 

احتمال وجود دارد كه افزايش تعداد باالي جمع آوري 

خون منجر به هدر رفتن و دور ريختن مقدار زيادي 

  ).8،7،6(خون شود 

اين امر نامشخص است كه آيا تعداد باالي 

ي خون به دنبال يك بالي طبيعي مثل اهداكننده و اهدا

زلزله بم مي تواند موجب ايجاد اثرات ناخواسته اي بر 

كه به دنبال بالياي  بيشتر افرادي .روي سالمت خون شود

مايند اهداكنندگان بار طبيعي اقدام به اهداي خون مي ن

چون ميزان شيوع بيماريهاي منتقله از ) 5،6 (اول هستند

ان بار اول بيشتر از اهداكنندگان راه خون در اهداكنندگ

اين امر مي تواند سالمت خون را ) 9- 12(مستمر است 

  .به مخاطره اندازد

اهداكنندگاني كه احساس همدردي نسبت به 

زلزله زدگان مي كنند ممكن است رفتارهاي پرخطر 

كمتري نسبت به اهداكنندگاني كه در ساير زمان ها 

ميزان  .ه باشنداقدام به اهداي خون مي كنند، داشت

  سالمت خون در اهداكنندگان بار اول به دنبال زلزله 

  مي تواند سالمت اهداكنندگان جديد را در پاسخ به 

  .بالياي طبيعي نشان دهد

   زلزله خيز بودن كشور ما و بوجــودبا توجه به

آمدن بالياي طبيعي و حوادث غير مترقبه آگاهي از 

 تامين خون كافي ميزان آمادگي مراكز انتقال خون در

جهت نجات مصدومين امري ضروري است لذا به 

منظور بررسي اثر بالياي طبيعي بر روي كفايت و 

ما به بررسي و مقايسه در اين مطالعه سالمت خون 

وضعيت دموگرافيك اهداكنندگان و ميزان شيوع 

بيماريهاي عفوني منتقله از راه خون در اهداكنندگاني 

ون شيراز به دنبال زلزله بم اقدام كه در پايگاه انتقال خ

  . پرداختيمبه اهداي خون كرده بودند 

 

  :بررسيروش 

بود تحليلي  -توصيفي اين مطالعه يك مطالعه 

كه بر روي اهداكنندگان خوني كه به دنبال زلزله بم در 

 تا دو روز بعد از زلزله اقدام 1382 دي ماه 7 و 6تاريخ 

   .رفتاهداي خون كرده بودند انجام گبه 

در مراجعه را  خون يوضعيت اهدادر ابتدا 

با مراجعه به دنبال زلزله  1382 دي ماه 7 و 6كنندگان 

ميزان . كرديم ماه قبل از زلزله مقايسه 7 و 6 گانكنند

با استفاده از هاي منتقله از راه خون  شيوع عفونت

 با كيت بهرينگ آلمان HBSغربالگري آنتي ژن سطحي 

 با كيت HCV آنتي بادي بر عليه و آزمايش غربالگري

اوسينا روسيه و آزمايش غربالگري آنتي ژن وآنتي بادي 

HIVسپس موارد . با كيت بيوتست آلمان انجام شد 

 به روش خنثي سازي با كيت بهرينگ آلمان HBSمثبت 

 با روش ريبا با كيت اينوژنيك HCVو موارد مثبت 

با رن بالت  با روش وستHIVبلژيك و موارد مثبت 

تمام اهداكنندگان . ييد شدكيت ژنوالب سنگاپور تا

  .مراحل مشابهي را از لحاظ اهدا خون طي كردند

به منظور بررسي امكان مراجعه بعدي اهدا 

كنندگان بار اول كه به دنبال زلزله بم خون اهدا كرده 

بودند نسبت به ساير اهدا كنندگان بار اول، اين اهدا 

اطالعات . رسي گرديددت يكسال برــدگان به منكن

جمع آوري شده با استفاده از آزمون مجذور كاي تجزيه 

  .و تحليل گرديد

  

  :يافته ها

 اهداكننده 1694، 1382 دي ماه 7 و 6در تاريخ 

تعداد و به دنبال زلزله بم اقدام به اهداي خون كرده بودند 

 نفر بود 239 آذر ماه همان سال 7 و 6اهداكننده در تاريخ 

 برابر شده بود 7كنندگان نسبت به ماه قبل  اهداكه تعداد 

)001/0P<( .درصد6/28 ،در اهدا كنندگان به دنبال زلزله  

 درصد 6/25،  درصد آنها زن2/29، كننده بار اول اهدا

 ميانگين سني  درصد تحصيالت ديپلم و باالتر و44مجرد، 

 كنندگان هداادر حالي كه در . بودسال  7/23±5/4آنها 
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ــ آنه درصد7/14، ذر ماه آ7 و 6  4/19، كننده بار اول ا اهداـ

 درصد تحصيالت 1/34 درصد مجرد، 8/12،  آنها زندرصد

 بودسال  8/31±8/4ميانگين سني آنها و ديپلم و باالتر 

)05/0P<( .زن، مجرد و با  ،كنندگان بار اول تعداد اهدا

ز ماه به دنبال زلزله به طور معني داري باالتر اتحصيالت پايين 

، ميانگين سني از لحاظ سني و )>05/0P (قبل از زلزله بود

ائين تر كنندگان به دنبال زلزله به طور معني داري پ اهدا

  ).>05/0P(كنندگان ماه قبل بود  از اهدا

از لحاظ شيوع بيماريهاي منتقله از راه خون به دنبال 

نندگان به ك  در اهداHBS-HCV-HIVزلزله ميزان شيوع 

  بود، در حالي درصد01/0 و 02/0، 001/0لزله بم دنبال ز

، 01/0ماه قبل كه شيوع بيماريهاي منتقله از راه خون در 

 در HBS- HCV-HIV   بود كه شيوع درصد1/0 و 1/0

ال زلزله بم به طور معني داري كنندگان به دنب اهدا

  .)>05/0P (ين تر از ساير موارد بودپاي

 اولي كه به كنندگان بار ميزان بازگشت اهدا

دنبال زلزله بم اقدام به اهداي خون كرده بودند نسبت 

به ميزان بازگشت اهدكنندگان بار اولي كه در شرايط 

عادي اقدام به اهداي خون كرده بودند كمتر و اين امر 

 ).>05/0P(معني دار بود 

 

  :بحث

به طور كلي به نظر مي رسد تعداد 

ون به دنبال اهداكنندگان مراجعه كننده جهت اهداي خ

 باالتر .هاي طبيعي باشد زلزله بسيار باالتر از حالت

رفتن ميزان اهدا به دنبال حوادث و بالياي طبيعي مشابه 

ساير مطالعات در ساير كشورهاي جهان از جمله در 

اين  .)12،13( سپتامبر بود 11آمريكا به دنبال حادثه 

ام كنندگان كه به دنبال زلزله اقد گروه بزرگ از اهدا

كه   در حالي،به اهداي خون بدون فراخوان كرده بودند

كنندگان ساير موارد ممكن است به دنبال آموزش  اهدا

كنندگان اقدام به اهداي خون  و جذب و بسيج اهدا

   .نمايند

كنندگان بار اول  كنندگان، اهدا بيشتر اهدا

كنندگان بار اول به طور قابل  بودند و درصد اهدا

در  . شرايط طبيعي اهداي خون بودتوجهي باالتر از

  درصد45 تا 40 و همكارانش Buschمطالعه اي توسط 

اهداي خون انجام شده در سانفرانسيسكو و لوس آنجلس در 

  اهدا درصد26در مقايسه با  به دنبال زلزله 1989سال 

  .)6(كنندگان بار اول قبل از زلزله بود 

Schmidt  1981و باير پديده مشابهي را در سال 

در مطالعه اي كه در آمريكا به دنبال . )7(مشاهده كردند 

 سپتامبر انجام گرفت نيز نشان داد ميزان 11حادثه 

تر از اهداكنندگان بار اول به طور قابل توجهي باال

در اين مطالعه نسبت . )16( مشابه بوده است موارد

اهداكنندگان زن مراجعه كننده به دنبال زلزله باالتر از 

ه مطالعه اي در آمريكا به دنبال ـــطبيعي بود كه مشابحاالت 

 به دنبال 1989و مطالعه اي كه در سال ) 13،8 ( سپتامبر11

  . )6(زلزله در سانفرانسيسكو انجام شده بود 

در اين مطالعه نشان داده شد كه افزايش قابل 

مالحظه اي در تعداد اهداكنندگان بار اول به دنبال زلزله 

حاليكه تمايل برگشت آن ها جهت اهدا بسيار داشته ايم در 

اين امر . )6-8(كم است كه اين امر مشابه ساير مطالعات بود 

نشان دهنده اين است كه تعداد قابل توجهي از افراد 

  جامعه تشويق به اهداي خون مي شوند كه متأسفانه در 

  .آينده تمايلي به اهداي خون ندارند

گيزه هاي اهداي مطالعاتي كه به منظور بررسي ان

خون در جامعه انجام شد شامل حس نوعدوستي، كمك 

به دوستان و اقوام به دنبال بالياي طبيعي، آگاهي از نياز به 

خون در جامعه اهداي خون به عنوان يك وظيفه، فشارهاي 

جامعه، اهدا خون به منظور چكاپ سالمتي و اثر مثبت 

 طرف از .)14-20(اهداي خون بر وضعيت سالمتي بود 

ديگر ترس، عدم راحتي، مناسب نبودن جهت اهدا از 

لحاظ پزشكي، گرفتار بودن، خواسته نشدن از آنها از 

جمله عللي است كه موجب عدم تمايل به اهداي خون 

  .)16- 20(مي شود 

با توجه به مراجعه بسياري از افراد جهت اهداي 

خون كه نيازي به خون آنها وجود نداشت و متقاعد كردن 

 افراد در زمينه عدم نياز به خون بسيار مشكل بود به نظر اين

مي رسد آموزش مردم و ايجاد پمفلت هاي آموزشي در 
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زمينه عدم نياز به اهداي خون بالفاصله بعد از حادثه و نياز 

  .مستمر به اهداي خون امري ضروري است

كنندگان بار اول به  ميزان بازگشت مجدد اهدا

كنندگان بار اول در شرايط  دادنبال حادثه كمتر از اه

عادي است كه علت اين امر شايد طوالني بودن زمان 

اهدا به علت شلوغي، عدم رسيدگي به اين افراد، تلف 

  ، عدم مراقبت قت اين افراد به هنگام اهداي خونشدن و

 خيلي از ،صحيح از اين افراد جهت اهداي خون باشد

ط عادي واقف اين افراد به اهميت نياز به خون در شراي

نيستند و اين امر نشان مي دهد نياز به آموزش جامعه در 

   .زمينه اهميت اهدا مستمر در تمام شرايط وجود دارد

 تناسب متناسبي بين اهداي خون و نياز واقعي همچنين

خون به دنبال حوادث طبيعي وجود ندارد و وجود تعداد زيادي 

  . منجر مي شوداهداكننده به از دست رفتن تعداد زيادي خون

ميزان بروز عفونتهاي منتقله از راه خون در اين 

اهداكنندگان كمتر از ساير اهداكنندگان است كه علت 

اين امر انگيزه اصلي مردم در شرايط بحراني كمك به 

همنوعان مي باشد تا انگيزه هاي ديگري مثل مراجعه 

از طرف ديگر ، جهت چكاپ يا اثر مثبت روي سالمتي

ه باالتر بودن نسبت اهداكنندگان بار اولي كه به با توجه ب

  دنبال حوادث نسبت به شرايط طبيعي اقدام به اهدا خون 

، برنامه ريزي د نياز به آموزش اين اهداكنندگانمي كنن

 جهت مراقبت و ارائه خدمات بهتر به اين گروه از

اهداكنندگان وجود دارد، به گونه اي كه اين اهداكنندگان 

 به خون و فراورده هاي خوني را در تمام شرايط نياز جامعه

  . درك نموده و نسبت به آن احساس مسئوليت نمايند

  

  :نتيجه گيري

 رسد به دنبال حوادث طبيعي خـون از به نظر مي

ميزان سالمت لحاظ كفايت دچار مشكل نبوده و نيز از 

  . بااليي برخوردار است

  

  :تشكر و قدرداني

ه پرسنل سازمان انتقال خون بدينوسيله از همكاري كلي

فارس در زمينه جمع آوري اطالعات بخصوص آقاي عليرضا 

، آقاي سيدكمال الدين يزدانفر و خانم ، خانم ماهرو كياهاشميصالح

  .فريبا فرهادي تشكر و قدرداني به عمل مي آيد
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