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در طول چهل سال گذشته افزایش تقاضا برای پالسسس سا بسه
ویژه ای نوگلوبولین در جهان افزایش یافته است که این افسزایسش
در سالهای اخیر تشدید یافته است .برای مثال در اسستسرالسیسا در
سال  4102و  4102تقاضا برای ای نوگلوبولین  0422درصسد در
مقایسه با سال گذشته افرایش داشته است .طبق اعالم این کشور
تا سال  4112در تهیه پالس ای مورد نیاز خودکفا بسود ولسب بسا
افزایش موارد مصسر ،در سسال  4102تسنسهسا  25درصسد
ای نوگلوبولین داده شده به بی اران در اسستسرالسیسا از طسریسق
اهداکنندگان داخلب تامین شده است که این بدین معنسب اسست
که برای رفع نیاز بی اران به واردات خارجب وابسته هستند .ایسن
امر موجب اتخاذ راهبرد جدید در استرالیا شده است.
این راهبرد جدید شامل افزایش ظرفیت ج ع آوری پالسس سای
بیشتر از اهداکننده داوطلب بدون چش داشت و کاهش هسزیسنسه
های انجام آن مب باشد؛ برای این کار مراکز اخستسصساصسب اهسدا
پالس ا در سال  4105به صورت آزمایشب راه اندازی شده اسست
1

که از این طریق اهداکنندگان پالس ا راحت و سریعتر اقسدام بسه
اهدا کنند .این مراکز مجهز به تجهیزات و فسنساوریسهسای جسدیسد
مب باشد .ه چنین در نظر است برای دسترسب آسان و سسریسع
دریافت از اهدا کننده پاالیش ذخیره و انج اد پالس ا تا ارسسال
برای بی ار در ه ان مراکز صورت گیرد.
با توجه به این راهبرد جدید دیسرسر نسیسازی نسیسسست کسه
اقسدام بسه
اهداکنندگان اهدای خون کامل داشته باشند سپس
اهدای پالس ا ن ایند؛ بلکه اهداکنندگان بار اول سسب سسالسه یسا
بیشتر مبتوانند در اولین مراجعه پالس ا اهدا کنند.
گفتنب است در حال حاضر ع ده مراکز اهداکننده در استرالسیسا
مراکزی هستند که اهداکنندگان در آن خون کامل پالس سسسا و
پالکت اهدا مب کنند در حالب که اهدای پالس ا کامال متفاوت از
اهدای خون کامل است که به تجهیزات پرسنل و زمان بیشتسری
برای اهدا نیاز دارد ولب اهدای پالس ا مبتواند بیشتسر از خسون
0
کامل هر دو هفته یک بار انجام شود.
https://transfusion.com.au/BSIB_April2017_5
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ع واطنالمیاگل نلار یاقوسز

این مطالعات اثر تزریق گلبولهای قرمز ذخیره شده بیش از 52

ع لیات ه سانسازی ن ونهها از لحاظ خصوصیات دموگسرافسیسک
تشخیص و استفاده از محصوالت خون تزریق گلبولهای قرمسزی
که بیش از  52روز از زمان ذخیره آنها گذشته بسود نسسبست بسه
آنهایب که ک تر از یک هفته از تزریق آنان گذشته بود بسا هسیسچ
گونه افزایش خطر مرگ و میر مرتبط نبودهاند.
این مطالعه دستور الع ل انج ن بانک هسای خسون آمسریسکسا

یکب از بحث برانریزترین مسائل در طب انتقال خون امکسان

روز را بر روی گیرندگان خون ارزیابب نکرده بودند.

( )AABBرا تایید مبن اید که اظهار مب کند :نباید تزریق گلبولهسای

به ه ین منظور عده ای از محققان آمریکایب مطالعه ای را بسا
هد ،بررسب امکان ارتباط میان تزریق گلبول های قسرمسزی کسه
بین  52تا  24روز از زمان ذخیره آنها گذشته اسست و بسروز
عوارض نامطلوب در بی اران را در مقایسه با گلبولهای قرمزی که
ک تر از یک هفته از ذخیره آنها گذشته انجام دادند .پ از انجسام

قرمز به بی اران را محدود به دریافت گلبولهای قرمز تسازه کسرد و

افزایش عوارض و خطر مرگ و میر ناشب از تزریق گسلسبسول هسای
قرمزی که مدتب از ذخیره آنها گذشته مبباشد .مطالعات تصادفب
متعددی این مساله را مورد بررسب قرار دادهاند اما هیچ کسدام از

بی اران باید در هر محدوده زمانب که از ذخیره گلبسول هسای قسرمسز
گذشته است و طبق دستورالع ل مجاز اعالم شده است گلبول قرمسز
دریافت کنند.
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مزایا و معایب اهدای خون
زندگب هزاران نفر وابسته به دریافت خون و فرآورده های خون
اهدایب اهداکنندگان است .بدون فرآورده های خون بی اران زیادی
دچار مشکل مب شوند و حتب م کن است جان خود را از دست بدهند.
جالب این که عالوه بر تاثیرات مفید خون اهدایب در بی اران نیازمند
اهدای خون برای خود اهداکنندگان نیز حاوی مزایای متعددی است.
از ج له باعث کاهش سطوح آهن بدن مب شود .توضیح این که آهن

البته اهدای خون مب تواند در برخب مواقع و در برخب افراد ایجاد

یک ماده معدنب است که بدن برای تولید گلبول های قرمز به آن نیاز

پیامدهایب کند که چندان خوشایند نیستند .از قبیل گیجب در هنرام

دارد اما مقادیر زیاد آهن مبتواند برای سالمت شخص مضر باشد .آهن

بلند شدن احساس غش سرگیجه و احساس تهوع که این عالئم

مب تواند در بافت های مختلف بدن مانند کبد و قلب رسوب کند و بر

مع وال تا سه روز بعد از اهدای خون از بین مب روند .اگر سطح آهن

روی ع لکرد این اندام ها تاثیر برذارد .از طر ،دیرر اهدای خون در هر

بدن بعد از اهدای خون خیلب پایین آمده باید مصر ،آهن از طریق

بار مب تواند تا  221کالری را بسوزاند .بر طبق گزارش مرکز پزشکب

مواد غذایب را افزایش دهد .گوشت قرمز اسفناج غالت و آب میوههای

مریم مقدس در حالب که اهدای خون ن ب تواند جایرزینب برای ورزش
محسوب شود اما مبتواند برای مصر ،کالری مفید باشد.
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غنب شده با آهن سرشار از آهن هستند.

https://www.medicalnewstoday.com/articles/319366.php
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چ شاکلرنرکاهم ف عیاهردهیا

انرا رس مار یابهدهش یا

دولت فدرال کانادا بب سر و صدا مجوز احداث یک کسلسیسنسیسک

کشور را عهده دار شدند .اما چیزی که در این بین پیش بسیسنسب

خصوصب پالس ا در شهر  Saskatoonرا صادر کرد که این امسر

نشده بود رشد چش ریر بازار پالس ا بود .نیاز به پالس ا روزانسه

سبب خشم و انتقاد صریح سیاست داران دانش ندان و بیس ساران

در حال افزایش است .بازار محصوالت  IVIGشاهد رشد سالیسانسه

شده است .وزیر بهداشت کانادا به دلیل صدور این مجوز به شدت

ده درصدی است .هر درمان  IVIGهفت هزار دالر هزینه در بسر

تحت انتقاد ن ایندگان و سناتورها قرار گرفته است.

دارد که رق ب در حدود دویست هزار دالر در سال مب شود .یک

این کلینیک اولین مرکز انتفاعب پالس ا در کانادا نیست و مرکسز

اهدای پالس ا بیست و پنج دالری حداقل سیصد دالر سسود را

دیرری نیز در  Winnipegاز دهسه

برای شرکتهای دارویب بسه هس سراه

هفتاد اقدام به پرداخت پسول بسرای

دارد که این امر سبب تکثیر مسراکسز

آنتب بادی های نادر پالس ا مب کسرده

پولب اهدای پالس ا در آمریکا آل ان

است که هم اکنون نیز مشغول ج ع

مجارستان و ج هوری چسک شسده

آوری پالس است .این در حالب اسست

است.

که در سال  4102قانون گذار ایالتسب

از طر ،دیرر نسیساز بسیس ساران بسه

تورنتو پرداخت هر گونه پول را بسرای

محصوالت پالس ا سبب شسده اسست

ج ع آوری کلیه محصوالت خسونسب

که انج ن های ح ایت از بسیس ساران

م نوع اعالم کرد و قانون مشسابسهسب

مانند انج ن ه وفیلب کانادا از اهدای

هم در کبک از سسال  0992وضسع

پولب پالس ا دفاع کنسنسد .در حسال

شده است.

حاضر مرکز خدمات ملب انتقال خون

فروش محصوالت خون یادآور ” رسوایب خونهای آلوده“ در دهه

کانادا و ه اکبک اقدام به واردات محصوالت پالس ا از آمسریسکسا

هفتاد و هشتاد است که غفلت بوروکراتیک تخطب از قسانسون و

مبن ایند.

ط ع شرکت ها سبب به وجود آمدن بسزرگستسریسن تسراردی در

هم اکنون این مساله در کانادا بسیار چالش برانریز شسده اسست

سیستم سالمت کانادا شد .تحقیقات و بررسبها از این فساجسعسه

چراکه تاسی

مراکز انتقاعب پالس ا به معنای واگذاری قس تسب

ملب پنج سال به طول انجامید و نتیجه آن شکل گیری سیستسم

از حاک یت دولتب به بخش خصوصب است که در تضاد کامل بسا

جدید دولتب انتقال خون در کانادا بر اساس اهدای داوطلبانه بود.

اهدا ،و ماموریت مرکز ملب خدمات انتقال خون کانادا مب باشد.

مرکز ملب خدمات انتقال خسون کسانسادا Canadian Blood

ه چنین هیچ تض ینب وجود ندارد که پالس ای ج عآوری شده

 (CBS) Servicesو  Héma-Québeدر سسال  0999در

در این مراکز در نهایت موجب نجات جان یک بی ار کسانسادایسب

کانادا تاسی
3

شدند و مدیریت تولید خون و محصوالت خسونسب

2

شود( .با توجه به صادرات دارو مترجم)

http://www.macleans.ca/society/what-a-blood-plasma-for-profit-clinic-means-for-public-heath-care/
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