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 هموویژیالنس چیست ؟ 
النس  به معنای یبه معنای مراقبت  است . در واقع هموویژ  VIGILANCEهمو به معنای خون 

ناخواسته ناشی از  ورده های خونی در مقابل عوارضخون و فرآ مراقبت از دریافت کنندگان

 ون است . انتقال خ



 

تمام در آورده های آن ون و فرــــــخون یک سیستم نظارت کشوری بر سالمت خ ازمراقبت 

دریافت کنندگان  ییران خونگیری از اهداکنندگان تا پیگ) زنجیره انتقال خون ( یعنی از زم ،مراحل

تقال خون ه و تحلیل داده های مربوط به اثرات ناخواسته انورده ها ،گردآوری و تجزیخون و فرا

وع مجدد آنهاست.  همچنین و اعالم خطر به منظور تصحیح و اقدامات الزم برای جلوگیری از وق

ارستان های ا دریافت کننده دربیمـاز اهداکننده تل ردیابی بودن خون و فرآورده ها ت قابضرور

 .  ه شده استخصوصی ومراکز انتقال خون توصی ،یتدول

 النس یاهداف اجرای هموویژ

 ق به صورت سیستماتیک و جمع آوری در یک واحد یرناشی ازتزارش عوارض گز-1

ناخواسته انتقال خون و اعالم خطر به  ری و تجزیه و تحلیل داده های مربوط به اثراتوگردآ-2

  صحیح و اخذ اقدامات اصالحی الزم منظور ت

در سال های مستند سازی موارد تزریق خون در یک بیمارستان و بررسی مقایسه ای آن  -3

 متوالی 

 و ارتقای تزریق خون در بیمارستان ها  هدایت -4

 هموویژالنس در ایران و جهان 

وجود نداشته است و به خصوص  این در ایران تا کنون هیچگونه سیستم سازمان یافته ای در 

نش و واکسفوزیون ومیزان بروز رویدادها ات و آمار دقیقی درباره وقوع ترانلت اطالعـــهمین ع

های ناخواسته ناشی از انتقال خون وجود ندارد . هر چند با تصویب آیین نامه کمیته های 

ولی تا به حال گزارش عوارض ناشی  ،بیمارستانی پیشرفتهایی در برخی بیمارستانها حاصل شد

به درستی انجام نشده و هنوز مشکالت زیادی در این خصوص در بیمارستانها از تزریق خون 

و همچنان نیاز به یک سامانه مناسب برای ارزیابی تزریق خون و گزارش عوارض موجود است 

 احتمالی وجود دارد . 

 نحوه استقرار سیستم هموویژالنس در مراکز درمانی 

شی، سوپروایزر آزمایشگاه ، در مرکز درمانی یک گروه شامل سوپروایزر آموز  ابتدا -1

ط با تزریق خون ای مرتببانک خون و تعدادی از پزشکان با تخصص ه مسئول

هماتولوژی  ، انکولوژی داخلی ، بیهوشی ، پاتولوژی ، کودکان و... (به عنوان هسته 

 گردد . می آموزشی تشکیل 

سازمان که از  یدهای تهیه شده در بخش هموویژالنسهسته های آموزشی با استفاده از اسال -2

قابل دسترسی است . به صورت آبشاری به سایر پزشکان ،  W.ibto.irWWطریق وب سایت 

 کز درمانی محل خدمت ، آموزش ها ارائه نمایند . ران و پرسنل بانک خون شاغل در مراپرستا

http://www.ibto.ir/


 

دام نموده و این ـــــمراکز درمانی باید به چاپ و تکثیر فرم ها و پوسترها ی هموویژالنس اق -3

 ای قبلی مورد استفاده در بیمارستان نمایند . زین فرم هفرم ها را جایگ

 مشخصات هر کدام از فرم ها به شرح ذیل می باشد . 

 فرم پالکت فرزیس  ( پ     م درخواست خون و فراورده های آن فر (الف 

  گلبول قرمز  فرم نظارت بر تزریق (تفرم درخواست خون در موارد اورژانس          ب(

 فرم گزارش  عوارض ناخواسته مرتبط با تزریق خون ح(      ت و کرایوپالک –فرم پالسما  ج (

. مگر مورد ت و ج که سه نسخه ای است ،دونسخه ای باشد –این فرم ها باید کاربن دار  ههم

صیه می شود با توجه به لزوم ویرایش مرتب فرم ها در سازمان انتقال خون ، مراکز درمانی تو

 به اقدام به چاپ آنها نمایند . ماهه خود 6هر بار برای مصرف 

یک نفر بعنوان پزشک ارشد هموویژیالنس از هر مرکز درمانی باید به پایگاه انتقال خون  -4

 معرفی شود . 

اقدام مدیریت عوارض حاد  دستورالعملدر صورت بروز عوارض ناخواسته باید مطابق با   -5

ف توسط پزشک ارشد تائید گردد . و ظرکامل پر شده و  د . فرم  گزارش عارضه باید به طورشو

 ارسال گردد . ساعت به پایگاه انتقال خون  44

 مصرف ماهیانه انواع فرآورده ها توسط بانک خون بیمارستان ها تکمیل گردد . فرم های آمار -6

 آشنایی با خون و فرآورده های آن 

به تریفیوژ می تواند حل مختلف ساندرسازمان انتقال خون یک واحد خون کامل پس از طی مرا

ت تاپو کرایو پرسی (FFP)، پالکت ، پالسمای تازه منجمد  (RBC)واحدهای گلبول قرمز متراکم 

خش های پاالیش می توان محصوالت مختلفی ازقبیل تبدیل گردد . از پالسمای به دست آمده درب

 هیه نمود . آلبومین ، ایمونوگلوبولینها ، فاکتورهای انعقادی و آنتی سرم های مختلف ت

ه کاربرد درمانی داشته ـــــفرآورده های خون آن دسته از مواد تنشکیل دهنده خون هستند ک

ای مرسوم ،فیلترکردن و منجمد نمودن با استفاده از روش همی توانند به وسیله سانتریفیوژ 

 ل خون تهیه گردند .اانتق

 

 

 انواع فراورده های خونی 

  Fresh Frozen plasmaپالسمای تازه منجمد 

ذوب شدن در  درجه سانتی گراد ذوب کرد وپس از 33باید آن را در  FFPدر هنگام استفاده از 

 رار ــــصرف کرد . چنانچه پالسمایی پس از ذوب شدن مورد استفاده قساعت م 4عرض حداکثر 



 

 ت ،هنوز ساع 24درجه سانتی گرداد گذاشت و تا  6تا  1نگیرد ، می توان آنرا در یخچال در دمای 

درجه  -14را می توان در دمای FFP هم به عنوان پالسمای تازه مورد استفاده قرار گیرد . 

 سانتی گراد در یخچال بانک خون نگهداری کرد . 

 عت امیلی لیتر در س 233-333ن به سرعت تزریق در بالی

 میلی لیتر در ساعت  63-123ق در بچه ها :  یرسرعت تز

 د ( تزریق شود . ری ) صافی استاندانمیکرو 133-263باید ازطریق فیلتر 

به ازای هر کیلوگرم وزن  13تا  CC23میزان درمانی پالسما جهت تصحیح فاکتورهاای انعقادی 

 بیمار است 

 ) پالسما (  FFPاندیکاسیون مهم تزریق 

 کمبود چندین  فاکتور انعقادی -

 پاتی رقتی لوکوآگو -

 خونریزی در بیماری کبدی  -

 (DIC)عقاد داخل رگی منتشر ان -

 در موارد خونریزی یا نیاز به جراحی  فارینسریع اثر وار برگشت -

 فاکتور(  به کنسانتره کمبود فاکتورهای انعقادی ) در صورت عدم دسترسی -

- PTT – PT  برابر میانگین طیف مرجع  5/1بیش از 

-TTP 

 کنتراندیکاسیونهای تزریق پالسما 

 افزایش حجم  -1

 ی ایمونوگلوبولین ها در نقص ایمنی جاگزین -2

 حمایت تغذیه ای  -3

 ترمیم زخم  -4

بین دهنده و  ABOسیستم  هیوولی همگر نیستمچ ر تزریق پالسما احتیاجی به کراس د

  ،ود ـــــیافت نشهمگروه یا سازگار با بیمارگیرنده را باید رعایت کرد و چناچنه پالسمای 

به عنوان دهنده همگانی پالسما استفاده کرد ، چون  ABمی توان از پالسمای اهدا کننده گروه 

  هستند .  Bوآنتی  Aاین افراد فاقد آنتی 

  (Wholh blood)خون کامل 

ضدانعقاد  میلی متر ماده 63به طور متوسط و سی سی خون  453یک واحد خون کامل شامل 

د انعقاد ضا ــــب روز ) 35درصد است . مدت نگهداری  36-44نگهدارنده است . هماتوکریت آن 

CPDA-1) ضدانعقاد  21(و ( روز باCPD . می باشد )خون کامل وخون نگهدارنده  دمــــای



 

و  ABOدرجه سانتی گراد می باشد . تزریق خون کامل همگروه از نظر سیستم  1-6فشرده 

RH  بـــــا 

% 3هماتوکریت را و  1g/dl را واحد از آن هموگلوبین ده الزامیست . در فرد بالغ مصرف یکگیرن

 افزایش می دهد. 

 حتماً ازست تزریق خون باید استفاده شود . 

 موارد مصرف خون کامل 

Massive  Transfusion -1    لیتر در طی  4-5) جایگزینی بیش از یک حجم خون یا بیش از

 فرد بالغ ( ساعت در یک  24

2- Exchange  Transfusion   

 خون کامل  موارد منع مصرف

 رسایی احتمالی قلب نا -

 آنمی مزمن  -

 (plalet concentration)پالکت 
 

ت اتاق ( همراه با تکان دادن و درجه سانتی گراد  ) درجه حرار            نگهداری در دمای 

روز در سیستم بسته امکان پذیر است . پالکت هایی که دردرجه  3ی تا ئمیتاسیون مالیم و داآژ

 . شوند از نظر انعقادی از کارآیی بهتری برخوردار هستند حرارت اتاق نگهداری می 

 میلی لیتر می باشد.  53-33حجم هر کیسه پالکت 

ل قرمز گیرنده با گلبو ABOتزریق پالکت با پالسمای همگروه و یا سازگار از نظر سیستم 

در  ه خصوصــــند بمنفی دریافت نمای Rhمنفی بایستی پالکت  RHبیماران توصیه می گردد . 

 استفاده شود .  RHدر غیر اینصورت باید از ایمنوگلوبولین ه ها و یا زنان در سنین باروری بچ

واحد یا بیشتر است . تزریق هر واحد پالکت رندوم  5در بالغین  دوز درمانی مناسب تزریق

در میکرولیتر پالکت را افزایش  33333-63333 سرولیتر و پالکت آفرزیـــدر میک 13333-5333

 ی دهد . م

 مهم تزریق پالکت اندیکاسیون های 

 ترمبوسیتوپنی به علت کاهش تولید پالکت : 

 PLT  <10/000        پایدار سازی وضعیت بیمار -

  PLT <20/000صورتی که بیمار تب دارد      در   -

 ، PLT <40/000-50/000م اقدامات تهاجمی یا جراحی در صورت خونریزی یا انجا

2 –   22 

   + 

    



 

و خونریزی عروق کوچک به علت اختالل عملکرد  CNSی شبکیه یا در صورتی خونریز 

 PLT <100/000 پالکت 

  Enle Idiopathic thrombocy topenic purpura،  تزریق پالکتکنتراندیکاسیون 

 در   اندیکاسیون ندارد مگر در صورت خونریزی فعال ITPکت در تزریق پال -

HIT (Heparin Induced thrombo cytopenia)  وTTP  تزریق پالکت می تواند زیانبار

 باشد . 

  (Cryo precipitate)سیپتیات  یرکرایو

شود و پس ازذوب شدن  نباید  درجه سانتی گراد ذوب 33برای مصرف کرایو لبتدا باید در 

دن فقط ــــدوباره منجمد گردد و الزم است هر چه سریعتر مصرف گردد .پس از ذوب ش

 رف ـــاتاق قابل نگهداری و مصساعت در دمای  6حداکثر تا 

است . سرعت تزریق بسته به تحمل بیمار داشته و باید هر چه  سریعتر تزریق شود . استفاده 

 ارجحیتخون آنها کم است بویژه برای کودکان که حجم  ABOاز فرآورده  سازگار از نظر 

فرآورده حاوی دارد اما انجام آزمایش سازگاری قبل ازتزریق الزم نمی باشد و چون این 

 هم الزم نیست .  RHگلبول قرمز نمی باشد انجام آزمایش 

یا منبستگی به عوامل مختلفی داشته و به عنوان مثال برای هیپوفیبرینوژمیزان مصرف کرایو 

 می باشد .  کیلوگرم وزن بدن 5 -13به ازاء هر معموالً یک واحد ) کیسه ( 

 یون مهم تزریق کرایو سااندیک

 ) در صورت عدم دسترسی به کنسانتره فاکتور (  4ر کمبود فاکتو -

 ویلبراند ) در صورت عدم دسترسی به کنسانتره فاکتور (  فونبیماری  -

 نمی ژهیپوفیبرنیو -

  13کمبود فاکتور  -

 خونریزی اورمیک  -

 چسب فیبرین موضعی  -

Cryo Poor Plasma (Cpp) 

Reducedدیگر این فرآورده می باشد نام cc233حجم آن حدود 
- Cryo Preciptate باشد می

ون ــف و فاکتور  VIIIC. این فرآورده حاوی مقادیر خیکی کم فیبرینوژن ، فاکتور 

 راند می باشد . لیکن سایر فاکتورهای پالسمایی را به حد کافی دارد . ــــــویلب

 Thrombotic thrombocy topenic purpuraکاربرد دارد .  TTPبه  مبتال در درمان بیماران 

 

 



 

 (RBC)  گلبول قرمز 

% می باشد .  65-43میلی لیتر است . هماتوکریت گلبول قرمز تراکم  253حجم هر واحد تقریباً 

 امل و ـــــروز می باشد . دمای نگهداری خون ک 35(  CPDA-1مدت نگهداری ) با ضدانعقاد

میلی لیتر  153-333درجه سانتی گراد می باشد . سرعت تزریق در بالغین  1-6خون فشرده 

 وگرم در ساعت است . لمیلی لیتر به ازای هر کی 2-5در ساعت و دربچه ها 

با پالسمای گیرنده الزامیست . در  ABOهمگروه و یا سازگار ازنظر سیستم  RBCتزریق 

می دهد % افزایش 3-4و هماتوکریت را  1g/dlفرد بالغ مصرف یک واحد از آن هموگلوبین را 

mlیزان و در اطفال تزریق به م
/kg 13-4   2هموگلوبین راg/dl  افزایش 6و هماتوکـــریت را %

 می دهد . 

  RBCاندیکاسیون مهم تزریق 

ی قلب ، ند نارسایی احتقابیمار با حجم خون طبیعی ) عالیمی مانن یکآنمی عالمتدار در  -1

 (  و... آنژین

 % حجم خون تخمین زده شده 15از دست دادن حاد خون بیشتر از  -2

Acute   Blood   loss > 15%)  

Hb<9  500قبل از عمل جراحی و انتظار از دست دادن بیش از ml  خون در عمل جراحی 

Hb<7 یدر یک بیمار بدحال و بحران  

 Hb<8نرسندرم حاد عروق کرو به در بیمار مبتال  

Hb<10  همراه با خونریزی ناشی از اورمی یا ترومبوسیتوپنی 

  (SCA)شکل   اسیددر بیماری سلول  تزریق -3

   پایه Hbاز  % 23به میزان بیشتراز  Hbیا ُافت  Hb<5الف ( احتباس حاد :  

کمتر  Hbsاست و  13هدف ) مطلوب ( برابر  Hbب( سندرم حاد قفسه سینه که در این حالت 

 شود . ب% 33از

 بشود  Hbs <%30      :  (Stroke)ح( پیشگیری از سکته مغری 

  Hbs <%60و         Hb=10هوشی عمومی : د( بی

 

 سایر فرآورده های گلبول قرمز 

 گلبول قرمز اشعه داده شده  -گلبول قرمز شسته شده                      -

 گلبول قرمز منجمد شده -         ت          یگلبول قرمز کم لوکوس -

 گلبول قرمز کم لوکوسیت 

WBC < 5×10 % گلبول قرمز و45شامل حداقل 
6   



 

 و CMVو  HLAپیشگیری از آلوایمونیزاسیون  جهت

FNHTR (Febrile non hemolytic Trans Fpsion  reaction)     مکرر 

 پس به طور کلی جهت کاهش 

 غیر همولیتیک  وقوع واکنش های تب دار  -1

 در بیماران مبتال به هموگلوبینوپاتی    HLAنونیزاسیون یکاهش آلوایم -2

 درگیرندگان حساس یروسویتومگالوکاهش میزان انتقال س -3

 

 ایمن  ترانسفوزیون جدول 

Patient = Recipient         بیمار یا گیرنده  

O AB B A  

NO Yes NO Yes A Red Blood 

Cells 

= 

Donor   
کیسه خون  یا 

 دهنده 

NO Yes Yes NO B 
NO Yes NO NO AB 

Yes Yes Yes Yes O 

 

 

 ذکر : ـــت

ژانس که می توان از تزریق رالزامیست مگر در موارد او ABOگروه از نظر تزریق خون هم

 .در صورت نیاز نیز استفاده نمود  ABOخون سازگار از نظر 

 نحوه آماده سازی بیمار 

 قبل از نمونه گیری  -1

 حالت است .  2که به  نمونه خون تأئید هویت بیمار است در گرفتن  نکته مهمترین

نام ، چنانچه بیمار هوشیار است قبل از نمونه گیری از خود فرد ، ست ،الف : بیمار هوشیار ا

نام خانوادگی و تاریخ تولد را پرسیده و مشخصات بیمار رابا پرونده و اطالعات فرم 

در صورت وجود مچ بند اطالعات روی مچ بند را ، با درخواست خون مقایسه نمائید . 

 خون مطابقت دهید . میل شده کاطالعات پرونده و فرم درخواست ت



 

ب( بیمار غیر هوشیار ) یا موارد اورژانس ( در صورت غیر هوشیار بودن بیمار باید طبق 

وان دستور العمل های داخلی در بیمارستان شناسایی این بیماران تعریف شده باشد . ) بعن

 ار و شماره پرونده بیمار جهت شناسایی ( مثال استفاده از یک اسم مستع

 

 توجه هنگام گرفتن نمونه  نکات قابل

ورید مناسب استفاده کرد و تورنیکه ) گارو ( رانباید محکم  یکهنگام گرفتن خون باید از  -1

 به دست بیمار بست زیرا باعث غلیظ شدن کاذب خون می شود . 

تزریقی از یک دست است ، به   مایعات در زمان خونگیری چنانچه بیمار در حال دریافت -2

ت تزریقی بهتر است از بازوی دیگر استفاده کرد و رکیب نمونه با مایعار اجتناب از تمنظو

یا در صورت لزوم از پائین تر از محل تزریق نمونه را تهیه کرد . در صورتی که 

میلی متر خون  5-13ل تزریق بگیریم اهمان دست در حمجبوریم نمونه خون را از 

 کرد.نجام آزمایش جمع آوری اخته و نمونه جدید را جهت دریافتی اولیه را دور ری

است  EDTAو یا لوله ای که دارای  می توان از نمونه های لخته  Rhبرای تعیین گروه و  -3

 استفاده شود ولی نمونه پالسما ارجح است . 

 صحیح جایگزین شود .در صورت همولیز شدن نمونه باید با نمونه  -4

جمع آوری شوند . مگر مشخص تزریق روز قبل از  3نمونه قبل از تزریق نباید بیش از  -5

 ماه قبل تزریق نداشته است . 3باشد بیمار حامله نبوده و یا در ظرف 

روز گذشته تزریق خون داشته است نمونه قبل از تزریق نباید بیش از  13اگر بیمار در  -6

 یک روز قبل از تزریق جمع آوری شود . 

نمود . خصوصاً اگر قرار  ازبرچسب زدن روی لوله ها در ایستگاه پرستاری باید پرهیز -3

 های چند بیمار برچسب خورده شود .لوله است که 

 شامل :  برچسب قید گرددمواردی که باید روی  -4

و مواردی مثل تاریخ و ساعت خونگیری پرونده نام و نام خانوادگی ، تاریخ تولد ، شماره 

ا روی برگه مورد آخر را می توان ی وونام مخفف فردی که نمونه گیری کرده است که د

 وارد کرد .  یو یا در سیستم کامپیوتر یا روی برچسب لوله  آزمایش

 آشنایی با مراحل تحویل گرفتن خون ) اقدامات قبل از تزریق ( 

د زیر مهیا رابود که مول از تحویل گرفتن کیسه خون از بانک خون باید مطئمن ــــالف ( قب

 باشد : 

  آماده بودن بیمار و پرستار جهت تزریق  –انتخاب محل مناسب تزریق در بیمار 

  ست تزریق خون 



 

 در بالغین  زسای سرسوزن یا ( مناسب G c22-14 و معموالً سایز )G23-14  استفاده

  G 24-22شود . ودر بچه ها

  اپی نفرین .  –وجود داروهایی ازقبیل آنتی هیستامین 

  وجود محلول سدیم کلراید تزریقی 

  کپسول اکسیژن 

 ن  دستگاه ساکش 

 دارد یا خیر .  دارو بررسی شود که طبق تجویز پزشک بیمار قبل از تزریق نیاز به دریافت 

  حداکثر فاصله زمانی بین تحویل گرفتن کیسه خون کامل و گلبول قرمز از بانک خون تا

 دقیقه می باشد .  33تزریق 

 ب( نحوه ارزیابی خون بعد از تحویل گرفتن 

 ت زیر کیسه خون باید به بانک خون عودت داده شود . در صورت وجود هر یک از مشکال

 وجود هر گونه نشت از کیسه -3

 ارغوانی و... (  –رنگ غیر طبیعی ) بنفش  -4

 ولیز هم -5

 وجود لخته  -6

 گذشتن از تاریخ انقضاء فرآورده  -3

 وجود کدورت  -4

 کرده ( دوجود گاز در کیسه) کیسه با -9

 برچسب ناسالم  -13

وارد باال پرستار باید از تحویل گرفتن خون و فرآورده  در صورت وجود هر کدام از م -11

خودداری کند و با تکمیل قسمت مربوطه در فرم مشخصات خون ارسالی برای بیمار کیسه 

 را عودت دهد . 

 نوع فرآورده درخواستی  -12

 بیمار و کیسه خون  Rhگروه خون و  -13

اره اهدا قید شده در فرم شماره ویژه واحد اهدایی قید شده برروی کیسه خون با شم-14

 تحویل خون ( 

قبل از تزریق کلیه مشخصات بیمار  است.ج( از جمله اقدامات قبل از تزریق تائید هویت بیمار 

 را با پرونده و فرم درخواست تکمیل شده خون مقایسه نمائید.

د( در صورت وجود مچ بند ، اطالعات مچ بند با اطالعات فرم درخواست خون و فرم 

 ت کیسه خون و فرآورده  ارسالی از بانک خون مطابقت داده شود . مشخصا



 

ضروریست که تمامی موارد ذکر شده قبل ازتزریق توسط پرستار چک شود . در صورتی که 

مشخصات برگه درخواست با مشخصات کیسه خون یکی باشد . اجازه تزریق خون را داریم 

نام بیمار و  جلوگیری از اشتباه ، باید همدر بعضی مواقع که تشابه اسمی وجود دارد . برای 

 کیسه خون منطبق گردد .  بابیمار Rhنام پدر و شماره پرونده وبخش بیمار و گروه خون و 

 

 

 تزریق خون 

 قبل از تزریق خون باید به نکاتی توجه شود . 

ضافه ه فرآورده خون و یا ست تزریق خون ایسچ نوع دارو یا مواد تزریقی نباید به کـــهی -1

 گردد ، چه قبل از تزریق و چه در زمان دریافت خون ، زیرا ممکن است حاوی کلسیم باشند که با 

لوئید یا کریستالوئیدی برای بیمار خون ایجاد لخته میکند .چنانچه هرکسیترات موجود در کیسه 

است که  تنها محلولیجداگانه تزریق گردد ) نرمال سالین  (IV Line)الزم باشد باید از یک رگ 

 خونی می تواند تجویز کرد(  همراه با فرآورده

 133-263فیلترها تمام فراورده های خون باید توسط یک ست تزریق خون که شامل  -2

 د است تزریق شود و تنها یک ست تزریق خون به هر کیسه وصل گردد . میکرونی استاندار

شوند و در ابتدا الزم است پالکت ها باید توسط ست مخصوص فرآورده های پالکتی تزریق 

ازفیلترهای میکروست هم می تواند برای فیلتر کردن  .ن شستشو شودـــــست با نرمال سالی

تفاده کرد . از فیلترهای ه اسزتی ، کرایو ، انعقادی و لیو فیلیحجم های کم کنسانتره های پالک

استفاده  HLAعلیه  لکوسیت جهت جلوگیری از واکنش های تب زا و آلوایمونیزه شدنکاهنده 

 شود . می 

یازی به گرم کردن خون سرعت معمول انجام می گیرد نبا  برای بیمارانی که تزریق خون  -2

 نمی باشد .

درجه  33برای گرم کردن خون ) رساندن به دمای  Blood  warmerاز اده ــــــاستف -3

 از  فاً با استفادهوده و صربل انجام ــــــپزشک معالج قاب یددسانتی گراد ( فقط با صالح

Blood  warmer  . شوفاز و یا ....  –و استفاده از آب گرم  کنترل شده قابل قبول است

 برای گرم کردن خون جایز نیست . 

 باعث ایجاد همولیز گردد . درجه سانتی گراد ممکن است  42 گرم کردن خون به میزان -4

  Blood warmerاندیسکاسیون استفاده از 

 MASSIVE  TransFtusion ساعت (  24واحد در  4-5سفوزیون بیش از ) تران 



 

 Adminstration rate ساالنزرگــــــب ، هه شدـــــــزان تزریق توصیـــــــمی     

50ML /Min  For 30Min  15 بیشتر  و برای کودکان ml/kg /hr  

  تعویض خون برای نوزادان 

 

 جهت تزریق  نیازوسایل مورد 

 پایه تزریق  -1

 دستکش  -2

 گان  -3

 محافظ گان  -4

 رابط 2یی برای تزریق خون است که ست مخصوص تزریق خون ) گاهی اوقات ست ها -5

برای پورتهای خون و نرمال سالین دارو و یک ست مشترک دارد که به آنها ست تزریق 

 . شکل گویند Yخون 

 

 مراحل تزریق: 

 مراحل تزریق را برای بیمارشرح دهید  -1

و سپس با فواصل  دقیقه اول بعد از تزریق 15چک عالئم حیاتی بیمار قبل از تزریق و  -2

 ر فرم نظارت بر تزریق مشخص شود .د منظم

 دستها را شسته و دستکش وگان و و شیلد صورت استفاده نمائید .   -3

 گردد . Fixرگ مناسب با آنژیوکت مناسب برای بیمار گرفته شودو به خوبی  -4

نمی باشد .  موجود  شکل yهای تزریق خون  ز ستبعضی از مراکدر  که با توجه به این -5

هت رقیق کردن خون همراه با نرمال سالین می باشد ) جدر صورتیکه نیاز به تزریق خون 

ه باشد و تراهی که به آنژیوکت وصل می شود با هم ارتباط داش 3( باید این دو از طریق 

شود و ست هواگیری گردد و سپس نصف پر ست نرمال سالین تا   chamber در ابتدا

خون ه کالمپ نرمال سالین را بسته و کالمپ ما بین کیسه خون و بیمار را باز کنید وکیس

را پائینتر از محلول نرمال سالین قرار دهید تا محلول نرمال سالین وارد خون شود و 

 درصورتیکه از   م.نمائی ون و بیمار را بازــــــو سپس میتوان کالمپ خ گرددخون رقیق 

ول تزریق خون استفاده می کنیم قبل از استفاده آن را با خود فرآورده شستشو     معای مسته

ا سرعت مناسب با توجه به دستور پزشک تنظیم یم و تزریق رابینما از هوا خالی میو آن را 



 

م در منظاصل دقیقه اول در فو 15خصوصاًمی نمائیم . عالئم حیاتی بیمار را قبل از تزریق و 

 فرم نظارت ثبت می نمائیم . 

بعد از اتمام تزریق خون کیسه خون ، ست تزریق خون را به بانک خون بازگردانده و  -6

 دستکش را دور بیاندازید . 

بعلت فشار وارده به کیسه خون  A pneumatic pressure deviceبا استفاده از دستگاه  -3

یلی لیتر در دقیقه افزایش داد . هرگاه تزریق سریعتر م 33-333سرعت تزریق را می توان به 

روش سوم افزایش موردنظر باشد بکارگیری سرسوزن بزرگتر از این دستگاه موثر تر است . 

 میلی لیتر نرمال سالین است  33-53سرعت تزریق رقیق کردن خون با 

استفاده باید به توصیه توجه به استفاده از یک فیلتر برای چند فرآورده اینست که در هنگام  -4

ت که ازیک فیلتر طور کلی توصیه می گردد  اینسکارخانه سازنده فیلتر توجه نمود و آنچه که به 

ساعته استفاده نمائید . بنابراین اگر قراربه تزریق بیش از یک فرآورده  4برای یک دوره زمانی 

 .  شود  ممکن است تزریق برای بیش از یک فراورده استفادهساعت است  4در 

 در فرم نظارت بر تزریق باید اطالعات زیر وارد گردد .  -9

 تاریخ و ساعت تزریق  -

 نوع و مقدار فرآورده تزریقی  -

 عالئم حیاتی بیمار در فواصل منظم  -

 عوارض مرتبط با تزریق خون  -

 سرعت پیشنهادی جهت تزریق فرآورده های مختلف خون در حاالت غیر اورژانس 

 وردهفرآ غینبال اطفال
2-5ml/kg/hr 150-300 ml/hr Red Blood cell 

60-120 ml/hr 200-300 ml/hr Fresh Frozen plasma (FFP) 
60-120 ml/hr 200-300 ml/hr platelets 

As rapidly  as Tolerated As rapidly  as Tolerated Cr yoprecipit ated 
65-100ml/hr 75-100ml/hr Granulocytes 

 

 

 تزریق خون اورژانس 

  شرایط اورژانس

 تستهایتزریق خون برای بیمار قبل از انجام ویا تکمیل  ،زمانیکه بنا به تشخیص پزشک معالج

 سازگاری حیاتی می باشد . 



 

گری آنتی بادی و آزمایش کراس مچ نمی تواند انجام گیرد و ممکن در این موارد آزمایش غربال

نباشد . در  فراهمبه خون نیاز  بیمار  تبسته به شد Rhو  است حتی فرصت تعیین گروه خونی

 ءا امضاــــده و همراه بــــاین مواقع نیز باید فرم مخصوص درخواست خون اورژانس تکمیل ش

درخواست اورژانس نیز مانند درخواستهای غیر اورژانس پزشک به بانک خون ارسال شود .  

 توسط پزشک انجام گیرد .  فقط باید

–توان از گروه خونی  شرایط می در این
O  ازRBC  بدون تست سازگاری برای بیماران

یق باید نمونه جهت تعیین . ولی قبل از تزر کردند ترزیق اورژانسی که گروه خونی نامشخص دار

فرستاده شود . برروی لوله باید هویت بیمار نوشته شود و در صورت مشخص  RHگروه و 

یط بسیار اورژانسی که ارو شماره پرونده نوشته شود. در ش ارنبودن هویت باید یک اسم مستع

زریق خون و از بانک خون درخواست شود بالفاصله نمونه خون بیمار قبل از ت به صورت تلفنی

خون باید به بانک خون ارسال شود  هر واحدی وقت و قبل از تزریق فرم درخواست در اسرع 

می شود برروی برچسب یا برگه مشخصات  یط اورژانس بدون کراس مچ ارسالارکه در ش

 نصب شود .  احد استخون یک عالمت واضح که نشان دهنده عدم کراس مچ و

که  یددر مراحل مختلف تزریق خون ممکن است خطاهایی درزنجیره انتقال خون بوجود بیا

 :عبارتند از 

 (ز شده است بیمار نیاز به خون یا فرآورده  نداشته ولی برای وی تجوی)تجویز ناصحیح  -1

 زمان تزریق خون و فراورده ها به بیمار ر زمان  نمونه گیری یا عدم شناسایی بیمار د -2

 ذاری غیر صحیحنمونه گیری یا برچسب گ -3

 اشتباه در ارسال خون از بانک خون بیمارستان به بخش بیمارستان  -4

 در طی تزریق یا فرآورده خون  اخط -5

 خون  حمل و نقلعدم رعایت اصول ذخیره سازی و نگهداری و  -6

 که به روش صحیح انجام نشوند (  ی) مانند  آزمایشهای فنی  خطاهای  -3

 عوارض مرتبط با تزریق خون 

  دو نوع عارضه ممکن است بعد از تزریق خون برای بیمار ایجاد شود .

 عوارض حاد  -1

 عوارض تأخیری  -2

و یا به بالفاصله هر نوع نشانه یا عالمت ناخواسته یا نامساعدی که در حین  عوارض حاد:

ر گق خون است میریا فرآورده رخ می دهد ناشی ازتز ساعت از انتقال یک واحد خون 24

 خالفش ثابت  شود . 



 

 عوارض حاد مهم :

اد و یا بیشتر از درجه حرارت درجه سانتی گر 1افزایش درجه حرارت بدن به میزان  تب -1

 بدن )درجه حرارت قبل از تزریق ( 

 :  عالئم احتمالی همراه

 لرز و احساس سرما  -1

 سردرد ، شوک ، اضطراب  -2

 اُفت فشار خون  -3

 تاکیکاردی ،تنگی نفس  -4

 درد پشت ، درد قفسه سینه  -5

 خونریزی در محل های رگ گیری ، سیانوز  -6

 تهوع ، استفراغ و...  -3

 

 

 علل تب 

1-  AHTR ساعت از زمان تزریق ایجاد شود  24یک( می تواند در خالل تل) واکنش حاد همو 

2-FNHTR  ساعت پس از انجام  1-2ا لتیک ( تب در طی تزریق خون ویغیر هموزای ) تب

 تزریق خون اتفاق می افتد . 

3- Bacterial sepsis تزریق ویا  ازی ( شروع عالیم به فاصله کوتاهی بعد ی) آلودگی باکتریا

 در طی تزریق دیده می شود .

4- TRALI  دیده می شود . و معموالً بیمار در ساعت از تزریق خون  6شروع عالیک در طی

 ساعت اززمان شروع بهبود می یابد .  44-96طی

 سایر علل  -5

 

 توسط پرستار  انجام شده در بروز عارضه حادمرتبط با تزریق خون  اقدامات مشترک

  خون و مراقبت دقیق و دائمی ازبیمار تزریق  قطع فوری 

  کنترل فوری و منظم عالئم حیاتی 

 ن مسیر وریدی به کمک محلول نرمال سالین بازنگه داشت 

  کنترل و بررسی مجدد هویت گیرنده خون و کیسه خون با توجه به مستندات موجود 

  اطمینان از کافی بودن میزان ادرار 



 

  بررسی وضعیت تنفسی بیمار و حفظ ونتیالسیون کافی 

 مطلع نمودن پزشک معالج یا پزشک کشیک 

  کردن بانک خون  آگاه 

 وقوع عارضه  ازجدید ازبیمار بعد  ادرارنمونه خون و  –سه و ست تزریق خون ارسال کی

 به بانک خون . 

از تزریق فرآورده های دیگر در نظر گرفته شده برای بیمار تا زمان روشن شدن علت  توجه :

 بروز عارضه توسط بانک خون اجتناب گردد . 

 (  BUNن و نیبررسی عملکرد کلیه ) کراتی -1

به کمک مایعات و  1ml/kg /hrاری به میزان بیشتر از ره اددبرون کنترل و حفظ  -2

 یورتیک د

 مسکن  -3

 درمان اُفت فشار خون   -4

 ار از جهت وجود هموگلوبینوری ربررسی اد  -5

( بیمار و استفاده از PT,PTT,PLT ,Fibrinogen)بررسی وضعیت انعقادی   -6

ی و درصورت داشتن در موارد  خونریز) FFP –کرایو  –ای پالکتی ـــــــفرآورده

 اندیکاسیون ( 

 ( گلوبین پتوو ها –، هموگلولبین پالسما ، بیلی روبین  LDH) همولیز بررسی عالئم  -3

 بررسی هموگلوبین و هماتوکریت   -4

 نیز باید عالوه بر اقدامات مشترک انجام گیرد . تکرار تست های سازگاری  -9

  Bacterial sepsisدر تب بعلت  خاصاقدام 

 بیوتیک وسیع الطیف تجویز آنتی  -1

 عودت کیسه خون به بانک خون جهت انجام کشت و رنگ آمیزی گرم  -2

 ه ادراری دحفظ برون  -3

  DICو  مانیتورینگ ، عوارض احتمالی موجود نظیر نارسایی کلیوی ویا تنفسی -4

  FNHTRاقدام خاص در تب بعلت 

 است (  ، آسپرین ممنوع است  ) داروی انتخابی استامینوفن راستفاده از تب ب -1

 مپریدین برای لرز شدید در بالغین ) درصورت صالحدید پزشک معالج (  -2

وارد ـــــــگردد .مگر در م نمی مابقی فرآورده ی خونی تزریق FNHTRمعموالً در  توجه :

مورد بحث می باشد و بستگی به نظر پزشک معالج ،  FNHTRنا ) ادامه تزریق در ثاست



 

ه و در تشکنش همولتیک دامایشات انجام شده از جمله رد واوضعیت بالینی بیمار و نتایج آز

 صورت ادامه تزریق باید با نظارت دقیق و شدید پزشک معالج و پرستار انجام شود ( 

 بروز عارضه تب اقدامات مشترک آزمایشگاهی باید انجام شود که به شرح زیر می باشد :  در

 بررسی مجدد وقوع یا عدم وقوع اشتباهات دفتری  -1

ناتانت وجود همولیز در سوپررسال نمونه خون جدید ازبیمار جهت بررسی چشمی ا -2

) در صورت حصول نتیجه مثبت  DATنمونه قبل و بعد از تزریق و تکرار آزمایشات 

 ( برروی نمونه قبل از تزریق  DATانجام 

 ارسال نمونه ادرار جهت بررسی هموگلوبینوری  -3

 تزریق خون پیشگیری کنیم ؟ توان از عارضه تب مرتبط با  چگونه می

 :  AHTRبعلت  تبپیشگیری از

پرهیزاز وقوع اشتباهات انسانی و دفتری در بخش های بیمارستانی و در بانک خون به 

 منظور تزریق خون و فرآورده صحیح به بیمار مورد نظر شامل : 

تزریق بررسی دقیق هویت بیمار در هنگام تهیه نمونه خون قبل از تزریق خون و هنگام  -1

 فراورده  خونی 

بررسی صحیح و دقیق فرآورده ارسالی ازبانک خون و مطابقت دادن کیسه خون با فرم  -2

 درخواست خون و با فرم کیسه خون و فرآورده ارسالی از بانک خون 

 ورده صحیح به بخش جهت تزریق به بیمار مربوطه نان از تحویل فرآیاطم -3

 پرستار انجام بررسی های قبل از تزریق توسط دو  -4

 : Sepsis Bacterialبه علت پیشگیری از تب

بررسی کیسه خون قبل از تزریق از جهت وجود عالئم همولیز ، کدورت ، گاز ، تغییر رنگ   -

 توسط پرسنل بانک خون و پرستار مسئول تزریق خون  و لخته

خالل  ساعت و تزریق پالکت یا پالسما در 2 درطی بهتر است تزریق فرآورده گویچه قرمز -

 دقیقه کامل شود  63-33

 :  FNHTRتب به علت پشگیری از 

  FNHTRاستفاده ازاستامینوفن قبل از تزریق خون در بیماران با سابقه یک بار -1

  Prestorage Leukoreductionخصوصاً  لوکوسیتاستفاده از فرآورده های خونی کم  -2

 دومین عارضه حاد مرتبط با تزریق خون کهیر می باشد .  -

 

 



 

 ) واکنش آلرژیک خفیف(     Minor  Allergic reaction -1لل کهیر :   ع

                 2-  Anaphy laxis    آنا فیالکسی 

                3- TRALI        ترالی 

 سایر علل  -4                

 همراهعالئم احتمالی 

 م و خارش ،سرفه تیار -1

  wheezing)گرفتگی ، ویز گر -2

 تفراغ ، کرامپ شکمی تهوع ، اس -3

 فشار خون اُفت  -4

 درگیری سطح بدن با کهیر به صورت خفیف با منتشر  -5

 ادم راه هایی هوایی  -6

 تنگی نفس -3

 از دست دادت هشیاری  -4

خون یا چند ساعت بعد  شــــــروع عالیم در واکنش آلرژی خفیف در طی تزریق : 1نکته 

 اتفاق می افتد 

 وادم  خارش دیده نمی شود . کهیر ،آنژی TRALIدر  : 2نکته      

جهت درمان این عارضه تمامی اقدامات مشترک انجام شده توسط پرستار در بروز عارضه 

 حاد مرتبط یا تزریق خون ) نوشته شده در قسمت تب ( 

صورت می گیرد . در صورتیکه به واکنش آلرژیک خفیف  شک بالینی سایر اقدامات با توجه به  -

 رامین دیفن هیدی هیستامین نظیر تجویز آنتمشکو باشیم 

تزریق خون اولیه ( با نظارت دقیق و شدید پرستار و  ادامه تزریق خون ) البته پس ازقطع -

پزشک معالج در صورتی که کهیر پوستی کمتر از دو سوم سطح بدن باشد و بیمار عالمت 

 شد . به درمان جواب داده  و فروکش کرده بانداشته باشد وکهیر بیمار  دیگری 

یک همراه شد بایستی متسیدر صورتی که کهیر تمام سطح بدن را فرار گرفت و یا سایر عالیم س

 درمانی آغاز گردد .  –بالفاصله تزریق خون مجدداً قطع و اقدامات حمایتی 

در صورتیکه به واکنش آلرژیک خفیف مشکوک باشیم باید واکنش همولیتیک  با آزمایش رد 

 گردد . 

 پیشگیری 



 

دقیقه قبل از تزریق خون برای بیمارانی که سابقه  33ن آنتی هیستامین نظیر دیفن هیدرامین داد

 واکنش خفیف آلرژیک را دارند 

در  و  استفاده از استروئیدها قبل از تزریق در صورت کافی نبودن آنتی هیستامین تجویز شده-

 موارد واکنش های آلرژیک مکرر ممکن است کمک کننده باشد . 

شسته شده در مواردی که بیمار دارای سابقه واکنش های آلرژیک  RBCتفاده از پالکت اس -

 های قبلی جواب نمی دهد . یا قابل توجه بوده و به درمان مکرر و 

* استفاده روتین ازفراورده های شسته شده برای بیمارانی که واکنش های آلرژیک پوستی  

 دارند مجاز نیست . 

 تنگی نفس  –بط با تزریق خون مرت عارضه  سومین   -

عالئم احتمالی همراه هیپوکسی ، تب ،کاهش فشار خون ، افزایش فشار خون ، ادم ریه ، تغییرات -

رادیوگرافی ، ارتوپنه ، سیانوز ، از دست دادن هشیاری ، آریتمی قلبی  ، ادم پاها ، کهیر ، ادم 

 تفراغ دی ، تهوع و اسسرفه تاکیکارصورت ، ادم راه های هوایی 

 علل تنگی نفس : 
- TRALI   
- TACO   

 آنا فیالکسی  -

 سایر علل  -

 درمان 

به اقدامات مشترک انجام شده توسط پرستار در بروز عارضه حاد  مرتبط با تزریق خون)  

 رجوع شود .نوشته شده در قسمت تب ( 

 صورت می گیرد . شک بالینی سایر اقدامات با توجه به 

  :  باشد TRALIدر صورتیکه تنگی نفس بعلت  -1

 شدیدمکانیکال ونتیالسیون در موارد  -اکسیژن درمانی     -درمان حمایتی   –اقدامات نظیر 

  انجام شود . 

  TACOدرمان در صورت تنگی نفس بعلت  -2

 قرارداد بیمار در وضعیت نشسته  -1

 اکسیژن درمانی  -2

 تجویزدیورتیک  -3

 وتومی است بگاه نیاز به فل -4

 یالکسی تنگی نفس بعلت آناف -3



 

 اکسیژن درمانی  -1

 مصرف اپی نفرین  -2

  Trende len bergعیت وضقراردادن بیمار در  -3

 تجویز مایعات وریدی  -4

 آنتی هیستامین ) در صورت وجود کهیر (  -5

 مصرف کورتون با توجه شدت عالئم -6

 از تنگی نفس  پیشگیری 

TRALI ای سلولی شسته شده یا کم لوکوسیت: فرآورده  ه 

TACO باید در حدود تقریباً  : سرعت تزریقmg/kg/hr 1 . در افراد در معرض ریسک باشد 

 در صورت نیاز استفاده از دیورتیک حین تزریق 

Anaphylaxis کننده ای که خود   ء= استفاده از فراورده های پالسمایی تهیه شده از اهدا

  IgA deficiencyمی باشد در بیماران با  IgAدچار کمبود 

بار  4-6نرمال سالین ( ) لیتر 1-2ده های سلولی شسته شده ) با استفاده از فرآور-

 . ن انجام مورد قبل برای آنها میسرنیستجهت حذف پالسما در بیمارانی که امکا شستشو 

 استفاده ازفرآورده های خون حاصل از اهدای اتولوگ -

 ترالی  -

 باکتریال سپسیس  -
AHTR  

 ن ینیفشار خون پایین مرتبط با برادی ک -

 (تولیک سسیستولیک و دیا)ه کاهش فشار خون عارضچهارمین  -

م فشاری مرتبط با تزریق خون بیمار عالئم و نشانه های عوارض دیگر انتقال خون کدر 

 مانند تب ، لرز ،تنگی تنفس و... ندارد . 

-33درجه کاهش فشار خون که برای تشخیص الزم است مورد بحث بوده و در کــل کاهش     

بت مقدار پایه قبل از سستول خون شریانی به نر جیوه را در فشار سیستول یا دیایلی متم 13

کاهش فشار خون در حین تزریق آغاز شده و با قطع تزریق خون تزریق در نظر می گیرند .

دقیقه بعد از قطع تزریق خون برطرف  33چنانچه اُفت فشار خون تا  بالفاصله برطرف می گردد.

 یص دیگری مطرح می باشد . نگردد قطعاً تشخ

  

 درمان و اقدام فوری 



 

پرستار در بروز عارضه حاد مرتبط با تزریق  شده توسط انجامارجاع به اقدامات مشترک 

 نوشته شده در قسمت تب ( )خون 

 شک بالینی سایر اقدامات با توجه به 

 ( (ACEI    Angiotensin  converting Enzyme Incatorدر افرادی که داروی نکته :

 inhibitorsمصرف می کنند بیشتر دیده می شود . 

 درمان اصلی قطع تزریق خون باال بردن پاها و تجویز مایعات ایزوتونیک می باشد . 

 پیشگیری 

 Prestorageورت نیاز بیمار به استفاده از فرآورده کم لوکوسیت ، فیلتراسیون لکوسیتی درص

 ارحج است .  تی بر بالین بیماریبر فیلتراسیون لکوس

 .ی انجام می شود ات پیشگیرانه متناسب با شک بالینسایر اقدام

  واژه شناسی :

TACO= trans fusion associated circulatory over load  

TRALI= transfusion – related acutelung 

Pulmonary complications OF transfusion (TACO- TRALI)  

Symptoms taco= the primery symptoms OF taco are dyspnee   ,orthopnea 

,peripheral edma and rapid  increase OF blood  pressure . 

HLA=human  leukocxto antigen 

   Delayed Transfusion Reactionعوارض تاخیری 

 واکنش های همولتیک تاخیری  -

افتد زمان بین تزریق خون تا ساعت  پس از تزریق خون اتفاق می  24تعریف حداقل   برطبق

هفته اول پس از تزریق عالیم  2روزها تا هفته هاست . بیشتر بیماران طی DHTRتشخیص یک 

هفته بعد از تزریق تشخیص داده  6شاید  DHTRعالیم بالینی  حال  را نشان می دهند . با این

 شوند . 

 عالئم بالینی :

اما همولیز داخل عروقی نیز ممکن است اتفاق ز معموالًٌ به صورت خارج عروقی است ــهمولی 

کمتـــــری رخ می دهند بنا براین  تبا شد AHTRاین واکنش ها نسبت به  هبیفتد ، خوشبختان

 شاید  مورد چشم پوشی قرار گیرد . 

 است .  DHTRدنبال تزریق فرآورده گلبول قرمز مشخصه  بهکم خونی غیر منتظره و تب 

 عالئم بالینی دیگر :

 ی ، درد قفسه سینه ،تنگی نفس ، به ندرت ممکن است عالیم نارسایی حاد کلیوی ایجاد شود . زرد
 

 



 

 درمان

ها را به خوبی تحمل می کنند و ممکن است فقط مراقبت دقیق نیاز داشته  DHTRبیشتر بیماران 

فعال یا ک کاربردی ندارد مگر اینکه همولیز داخل عروقی یتدیورباشند . عموماً تجویز مایعات و 

آن  سببآنتی بادی داشته باشد . تازمان شناسایی  دنارسایی کلیه یا کریز داسی شکل وجو

 در  AHTRوتهیه گلبول قرمز آنتی ژن منفی باید از تزریق خون پرهیز شود . با این حال همانند 

د . خونی شدیدی را تحمل کن نباید به خاطر فقدان خون سازگار سرولوژیک کم نیز بیمار  اینجا

سرولوژیک ومشاوره بین مدیر لذا انتخاب گلبول قرمز برای تزریق براساس نتایج آزمایشات 

 بانک خون و پزشک بیمار صورت گیرد. 

 مفید باشد . DHTRدر درمان  IVIGممکن است تزریق 

 Graft- versus – host disease (GVHD)یکی از عوارض تاخیری  دیگر  -3

  TA – GVHDنتقال خونمیزبان با ا پیوندعلیه بیماری 

زنده موجود در واحد اهدا  کننده تکثیر شده و بر علیه  Tزمانی رخ می دهد که سلول های 

روز  4-13شوند . شیوع بسیار نادراست و عالئم معموالً  سیستم ایمنی گیرنده وارد واکنش

 و عالئم آن شامل :  کندمی روز ( بروز  3-33بعد از تزریق خون ) گاهی 

عملکرد کبدی و پانسیتوپنی راش تر وکولیت و اسهال ، تب ، اختالل لو یا پولر ، انراش ماکو

 در تنه شروع شده و ممکن است به اندام ها هم برسد . 

 Post –Trans fusion purpuraسومین عارضه تاخیری  -3

 پس از تزریق خون : پوراپورای پس ازتزریق خون ، عارضه ای نادر ولی مهلک  پورایاپور

به  5ان )نتراکم و یا پالسما است که اغلب در زمخون کامل یا پالکت  – RBCشی از تزریق نا

  ( دیده می شود  1

سیتوپنی روز بعد از تزریق خون عالیم شروع می شود . واکنش فوق حاد و ترومبو 9معموالً 

 روز پس از تزریق پالکت  تظاهر می کند  5 -13شدید 

 عالئم بیمار : 

 اری و داخل جمجمه ایردستگاه اد –دستگاه گوارش  –از مخاطها  عالیم خونریزی

  ترومبوسیتوپنی 

  پورپورا 

 

 اقدامات درمانی 

 تجویز دوز باالی کورتیکوستروئید  -4



 

 ) درمان انتخابی (  IVIgتجویز  -9

 تعویض پالسما  -13

 مقاومت پالکتی  -4

واحد پالکت عوامل  2 شمارش پالکت بعد از تزریق افزایش دست نیافتن به میزان مورد انتظار

 موثر در ایجاد مقاومت پالکتی 

 زمان مورد نیاز برای ایجاد آنتی بادی -بیماری زمینه ای        -تزریق های متعدد       -

  SDP or RDP -بارگلبول های سفید در فرآورده پالکتی                  -

  Iron over loadاضافه بار آهن  -5

میلی گرم آهن است . از آنجا که هیچ مکانیسم فیزیولوژیکی 253رای هر واحد گلبول قرمز دا

رراً خون ـــــکه مک میلی گرم در روز ( بیمارانی1در بدن وجود ندارد )   برای دفع آهن اضافه

س در آنها بروزمی نباشتگی آهن می شوند و هموسیدروزیاز مدتی دچار ا سدریافت می کنند پ

 نماید . 

  Sickle cell disease < Thal ssemiaو افراد مستعد نظیر

 عالیم : آهن اضافی دربافتها منجر به نارسایی ارگانها بویژه قلب وکبد می شود .

برای کاهش تجمع آهن  نیمتصل شونده به آهن مثل دفروکسام درمان و پیشگیری : داروهای

 .می باشد  mg/l 233استفاده میگردد . هدف حفظ سطح فریتین در حد کمتر از 

 بیماری های منتقله ازطریق ترانسفوزیون  -5

Trasfusion    Trasmitted  disease (TTD)  
 علت این بیماریها 

 – HIV – HTLV  - Hepatitis                                                    وسیویر -11
CMV  

 غیر ویروسی  -12

Bacteria – syphilis – parasite ( Malaria)  
بکارگیری این مجموعه باعث ارتقاء سطح علمی و عملی و مهارتی می گردد و از یادگیری و  

 پیش بیاید جلوگیری می نماید .  است ناگواری که ممکن  حوادثاتفاقات و

 هموویژیالنس سازمان انتقال خون مطالب آموزشی مجموعه  نابع :م   

 

 هشی الزهراء )س(دفتر بهبود کیفیت  و اعتبار بخشی  مرکز آموزشی درمانی و پژو

 


