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و ايدز و اعتياد به مواد  Cو  Bهاي ويروسي هپاتيت  سالمت خون از نظر شاخص ي مقايسه

  *كنندگان خون حين مراسم مذهبي و شرايط عادي در اصفهان مخدر در اهدا

  
   ،3دكتر فرزين خوروش، 2محسن خويش اردستاني، 2مرضيه صالحي ،1دكتر حسن صالحي

  3زاده دكتر كاميار مصطفوي

  
  خالصه

هاي انتقال خون با اهدا كنندگاني مواجه  در برخي از موارد سازمان. باشد هاي انتقال خون مي سازمان ي خون سالم از وظايف عمده ي تهيه :مقدمه

اير همه ساله تعداد زيادي از شركت كنندگان در مراسم مذهبي تاسوعا و عاشورا و س. دننماي شوند كه در شرايط غيرمعمول به اين مركز مراجعه مي مي

. نمايند كه بررسي وضعيت سالمت خون در اين شرايط از جهت تضمين سالمت خون از اهميت خاصي برخوردار است ها اقدام به اهداي خون مي مناسبت

آن  ي يسههاي اهدايي در اهدا كنندگان داوطلب طي مراسم مذهبي تاسوعا و عاشورا در اصفهان و مقا حاضر با هدف تعيين ميزان آلودگي خون ي مطالعه

  . با اهدا كنندگان مراجعه كننده به پايگاه انتقال خون طي ايام عادي طراحي و اجرا شد

) سم مذهبيمرا در نفر 2173 و عادي ايام در كننده اهدا نفر 2635( كننده اهدا نفر 4808 خون ،نگر گذشته مقطعي -توصيفي ي در اين مطالعه :ها روش

اعتياد به مواد مخدر در دو گروه افراد اهدا اكننده در ايام  ي و همچنين از نظر سابقه HBS Agو  HIV Ab ،HCV Abهاي ويروسي  از نظر شاخص

آزمايشات انجام گرفته  ي صورت سرشماري و مطالعهه روش نمونه گيري ب. عادي و افراد اهدا كننده در مراسم مذهبي مورد ارزيابي و مقايسه قرار گرفت

  . شد انجام گروه دو بين ها جهت مقايسه فراواني2χتجزيه و تحليل آماري با استفاده از تست  ،در پايان. بود در مركز انتقال خون اصفهان

كنندگان  كه در اهدا حالي مثبت وجود داشت در HCV Abمورد  4مثبت و  HBS Agمورد  16در گروه اهدا كنندگان ايام عادي به ترتيب : ها يافته

دست ه مثبت ب HIV Abها موردي از  گروه مثبت وجود داشت و در هيچكدام از HCV Ab مورد 9مثبت و  HBS Ag مورد 4گروه مراسم مذهبي 

). P = 018/0(بود كنندگان خون طي شرايط عادي  داري كمتر از اهدا معني در اهدا كنندگان خون حين مراسم مذهبي به طور HBs Agشيوع . نيامد

كننده در شرايط عادي افزايش مختصر داشت  ت اهدا كننده طي مراسم مذهبي نسبت به جمعيت اهدادر خون جمعي HCV Abميزان شيوع نشانگر 

 ي خون در شرايط عادي سابقه ي كننده گروه اهدا اعتياد به مواد مخدر در ي از نظر سابقه .)P=  097/0( دار نبود ولي از لحاظ آماري اين اختالف معني

 انتقال هاي سازمان در معتاد افراد از خون اخذ عدم از ناشي تواند كه البته اين اختالف مي )P > 05/0( كمتر بوداري د به نحو معني اعتياد به مواد مخدر

ذهبي و م ي در دو گروه اهدا كننده HCV Abو  HBs Ag ،HIV Abمجموع نشانگرهاي ويروسي  ي از لحاظ مقايسه. باشد عادي شرايط در خون

  ). P=  25/0(داري وجود نداشت  ر مراسم مذهبي كمتر بود ولي از لحاظ آماري اختالف معنيد شيوع مجموع نشانگرها ،عادي

از سالمت هاي ويروسي  دست آمده بيانگر اين واقعيت است كه دو گروه اهدا كننده از نظر سالمت خون با تكيه بر شاخصه هاي ب يافته :گيري نتيجه

معنوي و اجتماعي از لحاظ سالمت خون اهدايي  ي رهنگ اهداي خون حين مراسم مذهبي عالوه بر جنبهف ي بنابراين اشاعه ؛باشند يكسان برخوردار مي

  .باشد مي تأييدو قابليت اجراي اين طرح قابل 

  ايدز ،هپاتيت ،هاي ويروسي شاخص ،اهداي خون ،سالمت خون :واژگان كليدي

  

  مقدمه

هدف سازمانهاي انتقال خـون اطمينـان از تهيـه خـون     

عاري از عفونت بـراي بيمـاران مـي باشـد بـه       كافي و

طوريكه فرآورده بـدون خطـر يـا حـداقل خطـر را بـا       

). 1(استفاده از امكانات موجود براي بيمار فـراهم آورد 

به دنبال افزايش مصرف خـون، مراكـز تهيـه خـون در     
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تالش براي رفع نياز بـه خـون سـالم و قابـل اطمينـان      

ر كشـور، بـر   بررسي سالمت خون ذخيره در ه. هستند

اساس كيفيت اقدامات غربـالگري ازجهـت بيماريهـاي    

انتقال يابنده از راه خون و يـا بـازنگري گـزارش هـاي     

موارد اهداي خون و اقدامات غربالگري و تعيين شيوع 

نشــانگرهاي ســرولوژيك بيماريهــاي عفــوني بــرآورده 

  ). 3و2(شود مي

در برخي از موارد، سازمان انتقال خـون بـا شـرايط    

عــادي ماننــد مراجعــه اهداكننــدگان متــاثر از بــروز غير

در مـورد  . حوادث طبيعي و مراسم مذهبي روبرو است

ســالمت خــون اهــدا شــده در ايــن شــرايط خــاص و 

بحراني، در كشورهاي غربي مطالعات مختلفي صورت 

نتايج يـك مطالعـه در سانفرانسيسـكو در    . گرفته است

روسـي  نشان داد كه ميـزان نشـانگرهاي وي   1989سال 

در خـون  HBsAg, HIV Ab, HCV Abعفوني شـامل  

اهدايي، بين اهدا كننـدگان جديـدي كـه در پاسـخ بـه      

 اول بار كنندگان اهدا و كنند حوادث طبيعي مراجعه مي

). 4( نـدارد  وجـود  داري معنـي  تفاوت عادي، مواقع در

 2001سـپتامبر   11عد از حادثـه  ب كه ديگري مطالعه در

نشان داده شد كه ميزان شـيوع  در آمريكا انجام گرفت، 

HBsAg, HCV Ab     در اهدا كننـدگان خـون متعاقـب

 HIVحادثه افزايش داشت، در حاليكه در ميزان شيوع 

Ab   در مطالعـه ديگـري در   ). 5( تغييري بوجـود نيامـد

در اهداكنندگان خـون   HCVهمين زمينه، ميزان شيوع 

سپتامبر در مقايسـه بـا اهداكننـدگان     11متعاقب حادثه 

قبل از واقعـه افـزايش داشـت، ولـي در ميـزان شـيوع       

HBV, HIV 6( افزايش ديده نشد .(  

با بررسي متون و منابع پزشكي، مشخص گرديد كه 

تــاكنون مطالعــه اي در زمينــه بررســي ســالمت خــون 

. اهداكنندگان در مراسم مذهبي صـورت نگرفتـه اسـت   

همه سالها تعداد زيادي از شركت كننـدگان در مراسـم   

ــذهبي ــداي خــون   م ــه اه ــدام ب تاســوعا و عاشــورا اق

نمايند كه بررسي وضـعيت سـالمت خـون در ايـن      مي

شــرايط از جهــت تضــمين ســالمت خــون از اهميــت 

لذا مطالعـه حاضـر بـا هـدف     . خاصي برخوردار است

تعيين ميزان آلودگي ويروسي خونهاي اهدايي از طريق 

و  HBsAg, HIV Ab, HCV Abتعيين شاخص هـاي  

اد به مواد مخدر در اهداكنندگان داوطلـب  همچنين اعتي

 تاسـوعا  مـذهبي  مراسم طي 1381 -1385 هاي در سال

 اهداكننــدگان بــا آن مقايســه و اصــفهان در عاشــورا و

 عـادي  ايـام  طـي  خـون  انتقـال  پايگاه به كننده مراجعه

  .است شده اجرا و طراحي

  
  ها روش

 هـاي  نمونـه  از استفاده با كه نگر در اين مطالعه گذشته

 در عاشــورا و تاســوعا مــذهبي ايــام در شــده گرفتــه

 ايــــام در همچنــــين و 1381- 1385 هــــاي ســــال

 خون انتقال سازمان در مراسم آن از قبل روز20عادي

 دو در واقـع  اهداكننـدگان  شـد،  انجـام  اصفهان مركز

 HBsAg , HIV ويروسـي  هاي شاخص نظر از گروه

Ab, HCV Ab   و همچنين اعتياد به مواد مخدر مـورد

گــروه اول شــامل . رزيــابي و مقايســه قــرار گرفتنــدا

اهداكنندگاني بود كه در شرايط عادي بـه پايگاههـاي   

ثابت انتقال خون مراجعـه كـرده بودنـد و گـروه دوم     

شامل افرادي بـود كـه در مراسـم مـذهبي تاسـوعا و      

عاشورا در مركز سيار سـازمان انتقـال خـون، اهـداي     

ــد ــاي ورود شــا. خــون نمــوده بودن ــه معياره مل كلي

اهداكنندگي بود كه پس از ثبت نام و مشاوره شـفاهي  

با پزشك اهداكنندگان، مورد قبول واقع شده و واجـد  

شرايط اهداي خون براسـاس معيارهـاي مـورد قبـول     
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  . سازمان انتقال خون بودند

نفـر اهداكننـده در    2635در اين تحقيق، اطالعات 
هبي نفر اهداكننـده در مراسـم مـذ    2173ايام عادي و 

تاسوعا و عاشورا، با روش سرشماري و با اسـتفاده از  
 انتقال مركز در ها سرولوژي انجام شده بر روي نمونه

 نـرم  كمك به آن آماري آناليز و بررسي اصفهان خون
ايـن اهداكننـدگان از نظـر    . انجام گرديـد  SPSS افزار

بـه روش  ) B (HBsAgنشانگرهاي ويروسي هپاتيـت 
ELISA   نســل ســوم باكيــت )Biorad, Biorad 

Fujirebio, France ( ي تأييدبررسي و سپس آزمايش
 ,Hepanostika, Uni- Formall, Boxtel( باكيــت

Holland (آزمايش . انجام شدHCV-Ab    نسـل سـوم
 ,Aviccena Medical, Centre(باكيت  EIAبه روش

Russia ( ي تأييــدو ســپس آزمــايشHCV Blot3.0 
انجـام  ) Ltd, Singapore Geneb- labs Pte(اكيـت  ب

نيز ابتدا به روش اليزا نسـل   HIV Abنشانگرهاي. شد
-Behrig, Enzynost Anti(ســــوم باكيــــت   

HIV1/2Plus, Germany ( ــت  ,Biorad(و كيــ

Pujirebio, France ( و سپس با روش وسترون بالت
 HIV t, Version2, France Biorad Bioradباكيت ( 

Genescreen (دو دسـته از   نمونه ها در هر. شد تأييد
هـاي مـواد مخـدر در سـرم نيـز       نظر وجـود متابليـت  

   .بررسي گرديد

  

  ها يافته

نفر اهدا كننده در ايـام عـادي    2635نتايج مطالعه خون 

نفر اهدا كننده در ايام مذهبي تاسـوعا و   2173با خون 

) 1(عاشورا از نظر شاخص هاي ويروسـي در جـدول   

اوانـي نسـبي   بين دو گروه از نظـر فر  .آورده شده است

داري وجـود داشــت  اخـتالف معنــي  HBsAgشـاخص 

)P<0.05 (  ــي نســبي ــر فراوان ــروه از نظ ــيكن دو گ ول

ــاخص ــي  HCV Abش ــتالف معن ــتند اخ داري نداش

)P>0.05 .( موردي ازHIV Ab   مثبت در هيچكـدام از

بـين دو گـروه از نظـر فراوانـي     . گروهها بدست نيامـد 

 ,HCV Abهـاي ويروسـي   نسـبي مجمـوع شـاخص   

HBsAg در نمـودار  . داري وجود نداشتاختالف معني

هاي ويروسي در دو نسبت فراواني شاخص) 1(شماره 

  گروه نشان داده شده است

  
  فراواني نسبي شاخص هاي ويروسي در دو گروه اهداكننده خون در ايام عادي و در مراسم مذهبي تاسوعا و عاشورا .1جدول 

  نوع آلودگي 

  اهداكنندگان

HBsAg مثبت  

  )درصد- تعداد(

HCV Ab مثبت  

  )درصد- تعداد(

HIV Ab مثبت  

  )درصد- تعداد(

 HBsAgهاي ويروسي مجموع شاخص

  مثبتHCV Abمثبت و 

  )درصد- تعداد(

  در ايام عادي 

)2635N=(  

16-%6/0  4-%15/0  0-%0  20-%75/0  

  حين مراسم مذهبي

)2173N=(  

4-%18/0  9-%41/0  0-%0  13-%6/0  

P.value 18%  

Exacts Fisher test 

97%  

Exacts Fisher test  

-  25/0  

Chi-2-square 
  . معني دار تلقي مي شود P.val<0.05مقادير  *
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  هاي ويروسي در دو گروه اهداكنندگان مذهبي و عادي در اصفهاننسبت فراواني شاخص .1نمودار

  

ه بـا  همچنين از نظر اعتياد به مواد مخدر بـين دو گـرو  

P<0.05     تفاوت معني دار وجـود داشـت بطوريكـه در

گروه اهداكننده خون در شرايط عادي، اعتياد بـه مـواد   

  .مخدر كمتر است

  

بحث
1

  

يافته هاي بدست آمده در ايـن بررسـي نشـان داد كـه     

در اهداكننــدگان خــون حــين مراســم  HBsAgشــيوع 

كمتر از شـيوع  ) P=0.018(مذهبي به طور معني داري 

هداكنندگان خون طـي شـرايط عـادي اسـت و     آن در ا

احتماالً اين امـر ناشـي از زمينـه مـذهبي در جمعيـت      

اهداكنندگان و كمتر بـودن رفتارهـاي پرخطـر در ايـن     

افراد به علت توصيه هـاي ديـن مبـين اسـالم در ايـن      

 در كـه  اي خصوص مي باشـد، كمـا اينكـه در مطالعـه    

 مـذهب  فعـال  نقش نيز شد منتشر 2004 سال در افريقا

 بـه  طرفـي  از) 7(شد داده نشان خون سالمت بهبود در

                                                 
شود كه اهداكنندگان با هدف ارزيابي به حالتي اطالق مي Test Seekingپديده  1

  سالمت خون خود در موارد مشكوك به مراكز انتقال خون مراجعه مي نمايند

ــزه رســد مــي نظــر  جمعيــت در Test Seeking١ انگي

مذهبي از شدت كمتري  مراسم حين خون اهداكنندگان

رسد كه يكـي از داليـل    لذا به نظر مي. برخوردار باشد

در اهداكنندگان خون حين مراسم  HBsAgشيوع كمتر 

، و اهدا خون Test Seekingمذهبي، كمتر بودن انگيزه 

صرفاً براساس اعتقادات مذهبي و جنبه خيـر خواهانـه   

  . آن باشد و نه ارزيابي سالمت خون

در هيچكدام از دو گروه تحـت مطالعـه مـوردي از    

HIV Ab عدم آلـودگي دو جمعيـت   . مثبت يافت نشد

از يـك طـرف بيـانگر     HIVمورد مطالعه بـه ويـروس   

شيوع پـائين آن در جامعـه و از طـرف ديگـر انتخـاب      

همچنين يافتـه  . صحيح و دقيق اهداكنندگان بوده است

هاي اين پژوهش نشان داد كـه ميـزان شـيوع نشـانگر     

HCV Ab       در خـون جمعيـت اهداكننـده طـي مراسـم

مذهبي نسبت به جمعيت اهداكننده در شـرايط عـادي   

ـ    ي ايـن اخـتالف از لحـاظ    افزايش مختصـر داشـت ول

  ).  P=0.097(آماري معني دار نبود 

 HIVاز لحاظ مقايسه مجموع نشانگرهاي ويروسي 
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Ab, HCV Ab, HBsAg   ــده ــروه اهداكنن در دو گ

مذهبي و عادي، شيوع مجموع نشـانگرهاي مـذكور در   

مراسم مذهبي كمتر بود ولي از لحاظ آمـاري اخـتالف   

  ).P=0.31(معني داري وجود نداشت

زمايش هايي كه جهت رديابي ويروسـها بـر روي   آ

 HBsAgهر واحد خون اهدايي انجام مي شـود شـامل   

 HIV-Abو )Cهپاتيـــت ( -B) ،HCV Abهپاتيـــت(

است كه با انجام آنها، افـراد حامـل و بـه ظـاهر     ) ايدز(

  ). 8( شوند سالم شناسايي مي

پائين تر بودن ميزان اعتياد به مواد مخـدر در گـروه   

خون در شرايط عـادي شـايد بـه ايـن دليـل      اهداكننده 

باشد كه افراد گزينش و با گرفتن شرح حال و حصول 

از عدم اعتياد به مواد مخدر، بعنوان اهدا خون انتخـاب  

  . مي شوند

ــت ــايش عفونـ ــت  پـ ــي در جمعيـ ــاي ويروسـ هـ

اهداكنندگان، مكانيسمي براي ارزيـابي سـالمت خـون    

ــده    ــاب اهداكننـ ــرايط انتخـ ــاثير شـ ــدايي و تـ و اهـ

 سـعي  خـون  انتقـال  مراكـز . است ديگر هاي غربالگري

 غربالگري مختلف، آموزشي هاي برنامه اجراي با دارند

 اجرا موثرتر طور به را اهداكنندگان رفتاري هاي بيماري

  ). 9( نمايند

يافتــه هــاي حاصــل از ايــن پــژوهش بيــانگر ايــن 

واقعيت است كه دو گروه اهداكننـده از نظـر سـالمت    

هاي ويروسي مذكور حدوداً از  بر شاخصخون با تكيه 

باشـند، بنـابراين اشـاعه     سالمت يكسان برخوردار مـي 

فرهنگ اهداي خون حـين مراسـم مـذهبي عـالوه بـر      

جنبه معنوي و اجتماعي از لحاظ سالمت خون اهدايي 

  . مي باشد تأييدنيز قابل 

نتايج حاصـل از ايـن مطالعـه بـا نتـايج حاصـل از       

در سانفرانسيسكو به دنبال  1989 سال در كه اي مطالعه

زلزله انجام شد و طي آن مشـخص گرديـد كـه ميـزان     

 HBsAg, HCVنشانگرهاي ويروسـي عفـوني شـامل    

Ab, HIV Ab   ــدگان ــين اهداكنن در خــون اهــدايي ب

 كنند جديدي كه در پاسخ به حوادث طبيعي مراجعه مي

 تفـاوت  عـادي  مواقـع  در كننده مراجعه اهداكنندگان و

و اين نكتـه  ) 4(جود ندارد، همخواني داردو داري معني

 اهـدا  گروههـاي  بـين  انگيـزه  قرابـت  از ناشي تواند مي

 مراسم و زلزله مثل طبيعي حوادث دنبال به خون كننده

  . باشد مذهبي

 2001سـپتامبر   11در مطالعه اي كه پـس از واقعـه   

ــا     ــذكور ب ــه م ــب حادث ــون متعاق ــدگان خ در اهداكنن

ه انجام گرفت، نشان داده شـد  اهداكنندگان قبل از واقع

در اهداكننـدگان   HCV Ab, HBsAgكه ميـزان شـيوع   

خون متعاقـب حادثـه افـزايش داشـت، در حاليكـه در      

  ). 5( تغييري بوجود نيامد HIV Abميزان شيوع 

در مطالعه ديگـري در همـين زمينـه، ميـزان شـيوع      

HCV Ab      11در اهداكننـدگان خـون متعاقـب حادثـه 

ه با اهداكنندگان قبل از واقعه افـزايش  سپتامبر در مقايس

ــيوع    ــزان ش ــي در مي ــت ول  HBsAg HIV Ab,داش

  ). 6( افزايشي ديده نشد

اختالف نتيجه دو بررسي اخير و تحقيق انجام شده 

 مــذهبي هــاي انگيــزه اخــتالف از ناشــي توانــد مــا مــي

 هـاي  انگيزه با ما بررسي در مذهبي، مراسم در مراجعين

  . سپتامبر باشد 11اقعه و زا پس خون اهداكنندگان

 علويـان  دكتر توسط 2002 سال در كه اي در مطالعه

بـه   HCV شـيوع  كـه  شد ثابت شد، منتشر همكاران و

علت بافت مذهبي مردم مـا در كشـور، پـائين اسـت و     

 زنـدگي،  هـاي  تنها برخي پروسيجرهاي پزشكي، شـيوه 

 افـراد  است ممكن ايران در فرهنگي مسايل و رسومات

قـرار   Cعوامل خطرساز ابتال به هپاتيـت   رضمع در را
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 اصـفهان  شـهر  بـه عنـوان مثـال در خمينـي    ). 11( دهد

 گذشـته،  در مشترك هاي قمه با هم آن زني قمه فرهنگ

در ايـن   HCV شـيوع  مختصـر  افزايش در است ممكن

  . افراد نقش داشته باشد

در پايان مي توان چنين نتيجه گرفت كـه خونهـاي   

هبي از سالمت كافي برخـوردار  اهدايي حين مراسم مذ

بوده، لذا اقدام براي خونگيري توسـط سـازمان انتقـال    

خون و تبليغات حين اينگونه مراسم در جهت تشـويق  

  .بيشتر مردم به اهداي خون توصيه مي گردد

  

   اتپيشنهاد

مثبـت از نظـر    HCV, HBVپيشنهاد مي شـود مـوارد   

مـورد  فعال بودن يا نبودن بيماري بعنوان يـك تحقيـق   

  . بررسي قرار گيرند
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Abstract 

Background: This stydy aimed to compare the blood safety according to viral makers of hepatitis B 
and C and AIDS, on the blood donors within the religious ceremonies and routine conditions.  

Methods: In this retrospective research, 4808 blood samples of two groups of donors, routine donors 
and the religious ceremony donors, was evaluated for HBsAg, HIV Ab, and HCV Ab viral markers. 

Finding: The HBs Ag prevalence in the religious ceremony donors significantly was less than the rou-
tine conditions, but there was no statistical different in HCV Ab prevalence. Also there was not any 
report of positive HIV antibody and there was no significant different between the two groups of do-
nors in summation of HIV Ab, HCV Ab and HBs Ag markers. 

Conclusion: The two groups of this study, routine conditions donors and religious ceremonic donors, 
had same conditions in safety of blood. 

Keywords: Blood donors, Blood safety, AIDS, Hepatitis B, Hepatitis C, Religious ceremonies, Viral 
markers. 
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