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 38 يه  ذا٘ٓ Lauren Larsen .تٝ ٘ظط ٔي ضؾيس وٝ حأٍّي ٚ ظايٕاٖ أطي ػازي ٚ تسٖٚ ٔكىُ اؾت

 ؾاِٝ ٚضظقىاض ٚ ؾإِي تٛز وٝ حأٍّي عثيؼي زاقت ٚ حتي ػٛاضض صثحٍاٞي حأٍّي ٘يع زض اٚ زيسٜ 

ٕ٘ي قس. أا زض ٞفتٝ ؾي ٚ ٞفتٓ تاضزاضي، ٚي زچاض ػاضضٝ پطٜ اوالٔپؿي ) ٔؿٕٛٔيت حأٍّي ( قس وٝ 

ٞاي پعقىي تا ػُٕ يه ٔكىُ جسي زض ايٗ زٚضاٖ ٔي تاقس. زض ٘تيجٝ، ٚي ٘اچاض ٌطزيس زض ترف فٛضيت 

   ضا تٝ ز٘يا تياٚضز.  ؾپؽ تطؼ قطٚع قس. آٖ قة، ٘اٌٟاٖ فكاض ذٖٛ ذا٘ٓ  Clare  ؾعاضيٗ، زذتط ذٛز

Larsen    ُافت پيسا وطز ٚ ٌطزـ ذٖٛ ٚي زچاض ٔكىُ قس. زض يه ِحظٝ ، اٚ زچاض ذٛ٘طيعي غيط لات

 ( ICU ) ٞاي ٚيػٜ تيٕاضؾتاٖوٙتطَ اظ تٕأي ضي ٞاي تس٘ف ٌطزيس. ٚي قف ٞفتٝ زض ترف ٔطالثت 

ٚاحس فطآٚضزٜ  200تؿتطي تٛز، ؾٝ ػُٕ جطاحي ٚ چٟاض ٞفتٝ زياِيع وّيٛي تطاي ٚي ا٘جاْ ٌطفت ٚ تيف اظ 

ٞاي ٌٛ٘اٌٖٛ ذٛ٘ي، اظ جّٕٝ ٌّثَٛ لطٔع ، پالوت ، پالؾٕا ٚ وطايٛ پطؾي پي تيت ) ضؾٛب پالؾٕاي حاٚي 

 . سٌطزيفاوتٛض ٞكت ا٘ؼمازي ( تٝ ٚي تعضيك 



 

 
 

اٚ ٚلتي تٝ ذا٘ٝ ٔي ضفت تٝ تا٘ٛي زيٍطي تثسيُ قسٜ تٛز، چطا وٝ  تٝ ٚالؼيت ٞاي تاظٜ اي پي تطزٜ تٛز. اٚ 

زض وُ  "ِعْٚ اٞساي ذٖٛ  "تثسيُ تٝ وؿي قسٜ تٛز وٝ زاضاي ٞسف تاظٜ اي تٛز . ٞسف اٚ ٌؿتطـ وّٕٝ 

ا٘ؿاٖ ايثاضٌط ٚجٛز زاض٘س وٝ ذيّي ذٛقحاَ تٛز، چطا وٝ ٔي زا٘ؿت  وٝ صسٞا  Larsen  وكٛض تٛز . ذا٘ٓ

 .تسٖٚ ٞيچٍٛ٘ٝ چكٓ زاقتي ذٖٛ ذٛز ضا اٞسا ٔي وٙٙس

 



 

 
 

 

ٚاحس، يؼٙي 38000ٔيّيٖٛ أطيىايي تٝ ٚؾيّٝ ا٘تماَ ذٖٛ ٘جات ٔي ياتٙس ٚ ضٚظا٘ٝ حسٚز  5/4ٕٞٝ ؾاِٝ 

 ِيتط ذٖٛ زض أطيىا ٔصطف ٔي قٛز.  100000

أطيىايي  40000ٖٛ ٔي ٌٛيس: ٞط ضٚظ زض حسٚز اظ ضٚؾاي ٔطاوع ا٘تماَ ذ Jems P.AuBuchon زوتط

ذٖٛ اٞسا ٔي وٙٙس وٝ تطاي ازأٝ واض ؾيؿتٓ تٟساقتي أطيىا وافي اؾت. ػّي ضغٓ ايٙىٝ، زض حّٕٝ 

، تؼساز پا٘صس ٞعاض أطيىايي ذٖٛ اٞساوطز٘س، ِٚي شذيطٜ ذٖٛ وكٛض تٝ  2001ؾپتأثط ؾاَ  11تطٚضيؿتي 

ؾاَ ضا ٔكاٞسٜ وطزٜ ايٓ وٝ زض آٖ ٔٙاتغ ذٖٛ، تٝ عٛض ٚحكتٙان وٓ ٔي ٔطظ ذغط ٘عزيه قس. ٔا اٚلاتي اظ 

قٛز. ايٗ ظٔاٖ ٞا ، تؼس اظ تؼغيالت ٚ اٚاذط تاتؿتاٖ ٔي تاقس ، يؼٙي ظٔاٖ ٞايي وٝ ٔطزْ زض تؼغيالت ٚ 

% افعايف زض تؼساز اٞسا 5ٔؿافطت تؿط ٔي تط٘س. تٟثٛز قطايظ، ٘ياظ تٝ واض فٛق اِؼازٜ اي ٘يؿت، چٖٛ، 

 . ٘فط زض ٞط اياِت (، تطاي پط وطزٖ ٔٙاتغ ذٖٛ ٚ ذطٚج اظ تحطاٖ وافي ٔي تاقس 40ٙسٌاٖ )زض حسٚز وٙ

 



 

 
 

 



 

 
 

 كاهش ذخاير خوني

% جٕؼيت وكٛض ٚاجس قطايظ الظْ تطاي اٞساي ذٖٛ 60زِيُ ػٕسٜ شذيطٜ ذٖٛ ايٗ اؾت وٝ حتي اٌط 

زؾتياض پعقىي ٔطاوع ذٖٛ   Louis M. Katz % آٟ٘ا ذٖٛ اٞسا ٔي وٙٙس . تط اؾاؼ ٘ظط5تاقٙس، تٟٙا 

 : أطيىا، ؾٝ زِيُ ػٕسٜ تطاي واٞف ٔيعاٖ جٕغ آٚضي ذٖٛ ٚجٛز زاضز

        ذٖٛ اٞسا ٔي وطزٜ اؾت 1950تغييطات آٔاضي. ٘ؿّي وٝ ٔا ٕٞيكٝ ٔتىي تٝ آٖ تٛزٜ ايٓ، اظ ؾاَ  -1

٘يع وٓ قسٜ اؾت. اٚ ٔي ٌٛيس:   ) ٘ؿُ جًٙ جٟا٘ي زْٚ (، ضٕٗ ايٙىٝ حاال ايٗ افطاز پيط قسٜ ا٘س، تؼسازقاٖ

٘ؿُ ٞاي تؼسي تٕايُ ظيازي تٝ اٞساي ذٖٛ ٘ساض٘س. زِيُ آٖ، اذتالف زض ٘حٜٛ ظ٘سٌي ٚ فطق تيٗ ٔيعاٖ 

حؽ ا٘ؿاٖ زٚؾتي ٔي تاقس ٚ يا تٝ ػّت ايٗ اؾت وٝ ٔا تٝ ػٙٛاٖ ؾاظٔاٖ ٞاي ا٘تماَ ذٖٛ، تطاي ايٗ ٘ؿُ 

 .ٝ احتٕاَ ظياز جعئي اظ آٖ ؾٝ زِيُ اؾتٞا، ظياز جصاب ٘يؿتيٓ . أا ايٗ ٔٛضٛع ، ت



 

 
 

افعايف ٘ياظ تٝ ذٖٛ. تٝ زِيُ ايٙىٝ، اػٕاَ جطاحي تؿياض پيچيسٜ قسٜ  ٚ زضٔاٖ ٞاي ؾطعاٖ ٞا ٘يع  -2

%  تيكتط تٝ ذٖٛ ٘ياظ 5تٟاجٕي تط ٌطزيسٜ ا٘س، عَٛ ػٕط افطاز عٛال٘ي تط ٌكتٝ اؾت. تٙاتطايٗ وكٛض ٞط ؾاِٝ 

 .پيسا ٔي وٙس

، ٔٙاتغ ذٖٛ ذيّي ؾآِ تط  1980عاٖ ذٖٛ اٞسايي. اظ قطٚع ٕٞٝ ٌيطي ايسظ زض اٚايُ زٞٝ افعايف ٔي -3

قسٜ اؾت، أا ٘ياظ اؾت وٝ اٞسا وٙٙسٌاٖ تيكتطي حصف قٛ٘س. ٔا اوٖٙٛ آظٔايف ٞاي حؿاؼ تطي ٘ؿثت تٝ 

زٞيٓ. وؿا٘ي ٌصقتٝ زاضيٓ ٚ ٔي تٛا٘يٓ تٝ ذيّي اظ پطؾف ٞايي وٝ زض ٌصقتٝ تي جٛاب ٔا٘سٜ تٛز٘س، پاؾد 

ؾٝ ٔاٜ ٚ يا تيكتط زض اٍّ٘ؿتاٖ تٛزٜ ا٘س، ٕ٘ي تٛا٘ٙس ذٖٛ اٞساوٙٙس،  1996اِي   1980وٝ تيٗ ؾاَ ٞاي 

چٖٛ ٕٔىٗ اؾت آٟ٘ا تٝ تيٕاضي جٖٙٛ ٌاٚي ٔثتال تاقٙس. زاليُ زيٍطي ٘يع ٚجٛز زاضز. تٝ ػٙٛاٖ ٔثاَ، يه 

٘س، ٔٛضز اضظياتي لطاض زازٜ ٚ زضيافتٝ اؾت وٝ ؾٛءظٗ ٔغاِؼٝ، زاليّي ضا وٝ چطا ٔطزْ تٝ اٞساء ذٖٛ تٕايُ ٘ساض

اٞسا وٙٙسٌاٖ ٚ تيٕاضؾتاٖ ٞا ٚ ػمايس ٘ازضؾت زيٙي ، ٘مف ٟٕٔي زض ايٗ لضيٝ زاض٘س. ٔغاِؼٝ زيٍطي وٝ تٝ 



 

 
 

                  زليمٝ اي تا زؾتياضاٖ پعقىي تاِتيٕٛض ا٘جاْ ٌطفت، ٘كاٖ زاز وٝ ظ٘اٖ افطيمايي  20صٛضت ٔصاحثٝ 

 .% (86% زض ٔمايؿٝ تا 36أطيىايي ٚ لفماظي ٞا، ٘ؿثت تٝ ٔطزاٖ، تطاي اٞساي ذٖٛ تٕايُ وٕتطي زاض٘س )  _

 

 



 

 
 

  شكستن سدهاي سر راه

تعضٌتطيٗ ؾس ضاٜ ٔطزْ زض اٞساي ذٖٛ آٖ ٞا، ػسْ ٚجٛز تؿٟيالت، ٚ ػسْ آٌاٞي آٟ٘ا تٝ إٞيت اٞساي ذٖٛ 

ٔي تاقس. يه تطضؾي وٝ اذيطا تٛؾظ صّية ؾطخ أطيىا ا٘جاْ قس، ٘كاٖ زاز وٝ  اٞسا وٙٙسٌاٖ ذٖٛ ٔايُ 

ضط ٘يؿتٙس تطاي ايٗ واض، قا٘عزٜ ا٘س زض تيٕاضؾتاٖ ٚ يا ٘عزيه تٝ تيٕاضؾتاٖ، ذٖٛ ذٛز ضا اٞسا وٙٙس  ٚ حا

ويّٛٔتط ٔؿافطت وٙٙس. تٝ ٕٞيٗ زِيُ، صّية ؾطخ أطيىا تٝ ٕٞطاٜ تا٘ه ٞاي ذٖٛ، تٕاْ ؾؼي ذٛز ضا زض 

جٟت ايجاز تؿٟيالت تطاي اٞسا وٙٙسٌاٖ ذٖٛ تىاض ٔي ٌيط٘س تا آ٘اٖ تٝ جاي آٔسٖ تٝ تا٘ه ذٖٛ ٚ صّية 

 وٙٙس.  ؾطخ ، تتٛا٘ٙس زض ٔحُ واض ذٛز ، ذٖٛ اٞسا

واضقٙاؼ اضقس پعقىي صّية ؾطخ أطيىا ٚ ؾطپطؾت تيٛٔسيىاَ زض   Linda A. Chambers زوتط

يه تاض ٔا تٝ ٔطاوع ا٘جٕٗ ٔطاجؼٝ وطزيٓ ٚ ٚضؼيت ذا٘ٓ ٞاي ذا٘ٝ زاض ضا تا ذا٘ٝ ٞاي  ٚاقٍٙتٗ ٔي ٌٛيس:

ذٖٛ زاض٘س. ٚلتي ذإ٘ي ذٖٛ  قاغُ ٔمايؿٝ ٕ٘ٛزيٓ. ذا٘ٓ ٞا تٝ ػٙٛاٖ ٔحٛض ذا٘ٛازٜ تاثيط تؿعايي زض اٞساي

ايٗ ػُٕ تي ذغط ٚ تسٖٚ زضز تٛزٜ ٚ ػّٕي ٔٙاؾة "اٞسأي وٙس، پياْ اٚ تطاي تميٝ افطاز ذا٘ٛازٜ ايٗ اؾت وٝ



 

 
 

. پياْ ايٗ اؾت وٝ اٞساي ذٖٛ يه ػُٕ ٔحثت آٔيع ٚ ايثاض ٌطا٘ٝ تٛزٜ ٚ تا ٘مف ؾٙتي تا٘ٛاٖ "ٔي تاقس

زضصس اظ ٔٛاضز زضيافت ذٖٛ زض اياالت ٔتحسٜ ضا قأُ ٔي  53ا اضتثاط زاضز. تايس تٛجٝ زاقت وٝ ذا٘ٓ ٞ

 .قٛ٘س

ؾاِٝ ٘ؿثت تٝ آلاياٖ زض ٕٞاٖ ٔحسٚزٜ ؾٙي، تٕايُ  19اِي  17صّية ؾطخ أطيىا زضيافت وٝ ذا٘ٓ ٞاي 

ؾاَ، ايٗ تٕايُ وٕتط اؾت  ٚ ٚلتي ايٗ ٔٛضٛع  74اِي  65تيكتطي تٝ اٞساي ذٖٛ زاض٘س، أا زض عيف ؾٙي 

اٞسا وٙٙسٌاٖ ذٖٛ زض عَٛ ؾاَ تؼٕيٓ زازٜ ٔي قٛ ، تؼساز ٔطزاٖ ٘ؿثت تٝ تؼساز ظ٘اٖ، تيكتط ٔي تٝ وُ 

تاض زض ؾاَ ٔي تاقس  53/1تاض زض ؾاَ ٚ زض ظ٘اٖ  68/1قٛز ، تٝ عٛضي وٝ ٔياٍ٘يٗ اٞساي ذٖٛ زض ٔطزاٖ 

يائؿٍي ٘كسٜ ا٘س، ٘ؿثت يه زِيُ تطاي ايٗ اذتالف، ٕٔىٗ اؾت ايٗ تاقس وٝ ذا٘ٓ ٞايي وٝ ٞٙٛظ ٚاضز زٚضٜ 

تٝ آلاياٖ، ؾغح آٞٗ ذٛ٘كاٖ پاييٗ تط اؾت ٚ ٚلتي صحثت اظ اٞساي ذٖٛ اؾت، ؾغح آٞٗ ذٖٛ، فاوتٛض 

اػالْ وطزٜ اؾت وٝ ؾغح ٌّٕٞٛٛتيٗ ٞط  ( FDA ) ٟٕٔي ٔي تاقس. ؾاظٔاٖ غصا ٚ زاضٚي اياالت ٔتحسٜ

% افطازي وٝ جٟت اٞساي ذٖٛ 8ايٗ حسٚز ٌطْ زض زؾي ِيتط تاقس. تٙاتط 5/12اٞسا وٙٙسٜ تايؿتي حسالُ 



 

 
 

ٔطاجؼٝ ٔي وٙٙس ٚ تمطيثا ٕٞٝ آٟ٘ا ذا٘ٓ ٞا ٞؿتٙس ، پصيطـ ٕ٘ي قٛ٘س  ٚ يا ايٙىٝ تٝ ػّت پاييٗ تٛزٖ ٔيعاٖ 

ٕٞاتٛوطيت ٚ يا قٕاضـ ٌّثَٛ ٞاي لطٔع، تٝ عٛض ٔٛلت، اٞساي ذٖٛ آٖ ٞا تٝ تؼٛيك ٔي افتس. زض وُ، 

وٙٙس ذٖٛ ذٛز ضا اٞسا وٙٙس، ذٖٛ ٌيطي اظ آٖ ٞا تٝ تؼٛيك افتازٜ ٚ تٝ % ذا٘ٓ ٞايي وٝ ؾؼي ٔي 30حسٚز 

ظٔاٖ زيٍطي ٔٛوَٛ ٔي ٌطزز. ايٗ تساٖ ٔؼٙا ٘يؿت وٝ ذا٘ٓ ٞا ٕ٘ي تٛا٘ٙس ذٖٛ اٞسا وٙٙس. آٖ ٞا تايؿتي تا 

ضا زض اؾتفازٜ اظ ضغيٓ ٞاي غصايي ٚ ٔىُٕ ٞا، تؼساز ٌّثَٛ ٞاي لطٔع ذٖٛ ذٛز ضا افعايف زٞٙس. تط٘أٝ اي 

زؾت اجطا اؾت وٝ زض آٖ، ذا٘ٓ ٞايي وٝ ؾغح ٌّٕٞٛٛتيٗ آٟ٘ا پاييٗ اؾت، يه زٚضٜ ٔىُٕ آٞٗ زض ذا٘ٝ 

زضيافت ٔي وٙٙس ، ٚلتي آذطيٗ وپؿَٛ ضا تٕاْ وطز٘س، ّٔعْ ٞؿتٙس ذٖٛ اٞسا وٙٙس . أيس اؾت وٝ ايٗ أط 

ايي ضا وٝ تؼس اظ زضيافت آٞٗ الساْ تٝ ٘ٝ تٟٙا، ؾغح ٌّٕٞٛٛتيٗ ذا٘ٓ ٞا ضا تٟثٛز تركس، تّىٝ تؼساز ذا٘ٓ ٞ

اٞساي ذٖٛ ٔي وٙٙس، افعايف زٞس. زض حاَ حاضط، تؼساز وٕي اظ افطاز وٝ تٝ عٛض ٔٛلت اظ اٞساي ذٖٛ 

  .ٔحطْٚ قسٜ ا٘س، تطاي اٞساي ذٖٛ تاظ ٔي ٌطز٘س

 



 

 
 

 

 Double red blood  cell زض تيكتط ٔطاوع صّية ؾطخ أطيىا، اغّة اصغالح اٞساي زٚ تاض ٌّثَٛ لطٔع

donation -  تىاض ٔي ضٚز . ايٗ ٞا ٘ٛع ٔتفاٚتي اظ اٞساي ذٖٛ ٞؿتٙس وٝ تٝ جاي جٕغ آٚضي ذٖٛ افطاز زض

ويؿٝ ٞاي ٔؼِٕٛي، ذٖٛ زض يه زؾتٍاٜ جٕغ آٚضي ٔي ٌطزز. ايٗ زؾتٍاٜ ، ٌّثَٛ ٞاي لطٔع ذٖٛ اٞسا 

ا ايٗ ػُٕ  اٞسا وٙٙسٜ ٔي تٛا٘س زٚ تطاتط وٙٙسٜ ضا جسا وطزٜ  ٚ ٔٛاز زيٍط ذٖٛ ضا تٝ تسٖ ٚي  تطي ٌطزا٘س. ت

حجٓ ٔؼَٕٛ، ٌّثَٛ لطٔع اٞسا ٕ٘ايس ايٗ أط تٝ ٔا اجاظٜ ٔي زٞس تا اظ اٞسا وٙٙسٌاٖ ٚيػٜ، ٔثُ ٌطٜٚ ٞاي 

ٔٙفي، زٚ تطاتط قطايظ ػازي  ذٖٛ تٟيٝ ٕ٘اييٓ. اظ ٕٞٝ ٟٔٓ تط ايٙىٝ، اٞسا وٙٙسٌاٖ زض يه ٔطاجؼٝ  O ذٛ٘ي

ٖ اٞسا ٔي وٙٙس. ٔتاؾفا٘ٝ، ذيّي اظ ذا٘ٓ ٞا قطايظ الظْ جٟت اٞساي زٚ تاض ٌّثَٛ لطٔع تٝ ا٘ساظٜ زٚ تاض، ذٛ

ضا ٘ساض٘س، چٖٛ ، حجٓ ذٖٛ آٟ٘ا تؿياض وٓ اؾت، أا تطاي وؿا٘ي وٝ ذٖٛ وافي زاض٘س ، اٞساي زٚ تاض ٌّثَٛ 

 . لطٔع تؿياض ػاِي اؾت

 



 

 
 

 



 

 
 

    يك بحران رشد يابنده

، ٘ٝ زض صس تيٕاضؾتاٖ ٞاي ٔحّي ٌعاضـ  2000آٔاض ذٖٛ ّٔي زض ؾاَ تط اؾاؼ ٌعاضـ ٔطوع اعالػات ٚ 

وطزٜ ا٘س وٝ تٝ ػّت ٘ثٛز ٚاحسٞاي ٌّثَٛ ٞاي لطٔع، ٘اچاض قسٜ ا٘س حسالُ يه ضٚظ، اػٕاَ جطاحي ضا حصف 

وٙٙس. حتي ٘صف ايٗ تيٕاضؾتاٖ ٞا ٘اچاض ٔي قٛ٘س، حسالُ زٚ ضٚظ ايٗ واض ضا ا٘جاْ زٞٙس، تٝ ػالٜٚ ايٙىٝ  

چٟاضْ تيٕاضؾتاٖ ٞا ٕ٘ي تٛا٘ٙس حسالُ يه ضٚظ ٘ؿثت تٝ زضذٛاؾت ٞاي ذٖٛ الظْ تٝ ٔٛاضز غيط  يه

جطاحي، پاؾرٍٛ تاقٙس. ٔي تٛاٖ پيف تيٙي وطز وٝ اظ ايٗ تٝ تؼس، ايٗ قطايظ تٟتط وٝ ٕ٘ي قٛز، تّىٝ  تستط 

 .ٞٓ ٔي قٛز

ض تؿياضي اظ ٔٛالغ وٝ ٘ياظ ٔثطْ ٚجٛز زض ٔٛضز تأيٗ ذٖٛ ٔٛضز ٘ياظ ، ٕٞٝ ٔٛافمٙس وٝ ٔٙاتغ ذٖٛ ٔحّي ز

زض حاَ حاضط تٝ   ،ٕٞاٖ ذإ٘ي وٝ زض اتتساي ٔماِٝ تٝ ٚي اقاضٜ قس. Lauren Larsen .زاضز ، وٓ اؾت

تٝ ذٛتي ٔتٛجٝ قسٜ اؾت وٝ چطا ايٗ  ٚ عٛض تٕاْ ٚلت جٟت ٌؿتطـ وّٕٝ اٞساي  ذٖٛ واض ٔي وٙس

ٔٗ فٟٕيسْ وٝ ٔطزْ ذٖٛ ذٛز  "ض زازٜ اؾت. اٚ ٔي ٌٛيس: ٔٛضٛع ايٗ لسض ظ٘سٌي ٚي ضا تحت تاثيط ذٛز لطا



 

 
 

ضا اٞسا ٔي وٙٙس تا تٝ ٔٗ ظ٘سٌي تثركٙس. تٙاتطايٗ، حاال ٘ٛتت ٔٗ اؾت تا ٚلتٓ ضا صطف وٙٓ تا زض ؾغح 

 . "وكٛض اٞسا وٙٙسٌاٖ تيكتطي ضا جصب ٕ٘ٛزٜ ٚ ايٗ ضاٞي تطاي وٕه تٝ ٘ياظٔٙساٖ تٝ ذٖٛ زض آيٙسٜ تاقس
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