


دكتر صنيع جهرمي

متخصص بيهوشي و مراثبتهاي ويژه

دانشيار گروه بيهوشي دانشگاه علوم پزشكي جهرم





فيوژنترانسواقعیانديکاسيونتنهااکسيژنحملظرفيتافزايش

.است

برایانديکاسيونيکعروقیداخلحجمافزايشتئورینظراز

خطراتدفاقکهمايعاتیتجويزباهدفاينزيرانيستترانسفيوژن

فرآوردههتهيهزينهطرفیاز.شودمیتأميننيزهستندعفونتانتقال
.باالستبسيارخونیهای



عددميزانمورددرنظراختالفHbداردوجود.

 نمیآاستممکننرمالعروقوقلبظرفيتباسالمبیماريکمثالا

ماریبييکبامسنبیماريکاماکندتحملخوبیبهرامزمنياحاد
وجراحیحينزيادیمشکالتHbعددهمانبااستممکنقلبی

.باشدداشتهبيهوشی



 اين موارد انديکاسیون 2015در سالupdate    شد با اين فرض كه

: باال می برد % 3-5را Hctيک واحد پک سل

1-باندرتبهترانسفيوژنHbتقريباا واستنياز10ازباالتر

.استنيازحادآنمیدربويژه6ازکمترHbباهميشه

2-مینپيشنهادبيمارانتمامبرایخاصهموگلوبينعدديکازاستفاده
.شود

3-زاقبلاتولوگخونترانسفيوژنمناسبشرايطوامکانصورتدر
تکنيکهایو(ANH)نرموولميکحادهموديلوشنو(POABD)عمل

.اشندبسودمنداستممکنداروهاوالقايیهايپوتنشنمثلخونريزیکاهش





شاملABO-RH،تایپینگAbجهت،مچکراسواسکرینینگ

برایآزمايشگاهيشرايطدرAg-Abواکنشهایکردنمشخص

.شوندمیانجامبدندرخطرناکواکنشهایازپيشگيری



نظرازخوننوعتعيينABOترینخطرناکزيرا.استمهمبسیار

.استنوعاينازاتفاقیخونیواکنشهای

آنتیشدهشناختههایبادیآنتیايجادشاملواکنشهااينAوBو

.استعروقیداخلسريعهموليزوکمپلمانشدنفعال

افراد85%حدودRhژنآنتيصاحبيعنيهستندمثبتDوهستند

.اندمنفیRhدیگر%15

70-60%بيمارانRHخوندريافتصورتدرمنفیRHمثبت

.شوندمیايمونيزه







آندرکهاستآزمايشیترانسفيوژنتستيکواقعدرRBCدهنده

وخطرناکواکنشگونههروشودمیمخلوطگیرندهپالسمایبا

.کندمیمشخصراترانسفيوژنجدی

فاز:استفازسهشاملواستدقيقه45-60آنتکميلزمانمدت
immediate،فازincubationگلوبولينآنتیفازو.

ازپيشگيریجهتاولفازدواماهستندمهمفازسههراگرچه

.دارندبیشتریاهمیتهموليتيکخطرناکواکنشهای



حدودفقط،حاملههایخانمواندگرفتهخونقبالاًکهافرادیدر
داشتهBوAآنتیبجزغيرمعمولAbاستممکنبيماران1%

.باشند

ايناکثراينوجودباAbدرجه30زیردمایدرفقطغيرمعمولهای

.ندارداهمیتیکلينيکینظرازوبودهفعال

آنتیازپسAوB،آنتیDبارزاستبادیآنتیشایعترین.

ترتيبشيوعنظرازAbآنتی:استزيرقراربههاD،Kell،

C،E،Kidd



نظرازاگرABO-Rhناسازگاریريسکشودتزريقصحیحخون

%تاتايپينگABO-Rhديگرعبارتبه.استهزاردر1ازکمتر

مچکراسوAbاسکرينانجامبا.بردمیباالراسازگاری99/8

.رسدمی99/95%و99/94%بهترتيببهميزاناين



تعریفًچندًاصطالح

:Massiveخونریزيً

ساعت24درخونكليحجميكازبيشخونريزي

ساعت4درخونحجمدرصد50ازبيشخونريزييا

.شودFFPبه تزريق پالكت و نيازمند و يا خونريزي كه 



:Massiveترانسفیوژن

:بزرگساالندر

ساعت24درخونكليحجميكازبيشجايگزيني

ساعت4درخونحجمدرصد50ازبيشجايگزينييا

(.باشدمي70cc/kgتقريبابزرگساالنخونكليحجم)

:هابچهدر

40cc/kgازبيشترانسفيوژن

(.باشدمي80cc/kgتقريباهابچهخونكليحجم)



املکتستهایانجامبرایفرصتکهاورژانسیشرايطازخيلیدر
(ABO،Rh،Abمچکراسواسکرين)مختصرفرمهای.نيست

:مثلشودمیانجامتستهااين

Type-specific , partially crossmatched Blood:

شويمنشدهمچکراسخونازاستفادهبهمجبورکهصورتیدر
كهدهيممیانجامرامچکراساولمرحلهوتایپABO-Rhحداقل

1حدود to خطرناكومهمواكنشهايوكشدميطولدقیقه5

.كندميمشخصراترانسفيوژن



Type-specific . uncrossmatched Blood:

.معرضدرقبالا کهبيمارانیازخيلیدرRBCقرارغريبههای

احتياط.استآمیزموفقیتگروههمترانسفيوژنهایاکثراند،نگرفته

يدباحاملههایخانمیااندگرفتهخونقبالاًکهبيمارانیمورددر

.گيردصورت

نظرازگروههمومچکراسبدونخونجنگهاازخيلیدر
ABO.Rhاستشدهاستفادهجدیعوارضبروزبدون.

واکنشهایبروزاحتمالهمباز٬اينوجودباکنندمیاظهارمحققين
.گيردصورتالزماحتیاطاتبایدوداردوجودجدی



Type O Neg.(universal Donor) 

uncrossmatched Blood:

خونگروهOهایژنآنتیAوBآنتیبانتيجهدرنداردراAوB
بعنوانoگروهدليلهمينبه.کندنمیايجادهموليزگيرندهخون

اختياردرتايپومچکراسکهاورژانسشرايطدرعمومیدهنده

.شودمیشناختهنيست

سلپکoکاملخونبهنسبتنشدهمچکراسمنفیoکراسمنفی

يجهنتدروپالسماازکمتریبسیارحجمزيرااستارجحنشدهمچ

AbآنتیهموليتيکهایAوBدارد.



نشدهمچکراسکاملخونواحد2ازبیشکهاورژانسیشرايطدر
oاستممکنشدهدريافت،بيمارخونگروهتعيينازقبلتامنفی

.کردتزريقرابیمارخودایزوگروپنوعنتوانديگر

بهنويهثاشديدعروقیداخلهموليزباعثتواندمیخونیگروهتغيير
RBCآنتیتيترافزايشبدليلکنندهاهداهایAوBادامهاماشود

وگيرندههایRBCهموليزمختصریفقطمنفیoکاملخونتزريق

.کندمیايجادروبينمیهايپربيلی

يترتسطحخونبانکزمانيکهتاايزوگروپخونتزريقبهتغيير
انجامدنباينکردهتعيينخطربیرابيماربهشدهتزريقBوAآنتی

.شود



يازنخونکههایپوولمیکبیمارجهتالذکرفوقمطالببهتوجهبا

:کنيممیپيگيریرازيرمراحلدارد

1-کلوئيدوکريستالوئيدتجويز

2-مچکراسانجاموخونگروهتعيينوگيرینمونه

3-نيستآمادهشدهمچکراسخوناگرRBCازاختصاصیهای

منوپوزهایخانمومردانبرایمثبتoياومنفیoياتايپنظر

تايپنظرازاختصاصیخونياوترانسفیوژنقبلیحالشرحبدون

مچکراسوتايپنظرازاختصاصیخونياونسبیمچکراسباو
.رودمیبکارکامل





CPDA(،آدنينودکستروزفسفات،سيترات):

رانخوآنباکهاستکواگوالنآنتیخاصيتباخوننگهدارندهيک
.کنندمینگهداریoc6-1دمایدر

.ودکنمیعملبافربعنوانفسفاتکواگوالنت،آنتیسیترات
هاRBCبهCPDبهآدنینافزون.سلولهاستانرژیمنبعدکستروز

35تا21ازراذخيرهزمانکهدهدمیATPمجددسنتزاجازه

35تاCPDAبردنبکارباRBCبنابراين.دهدمیافزايشروز

AS-1ازاستفادهصورتدر.استنگهداریقابلروز ,AS-3و

AS-5استافزايشقابلروز42تاخوننگهداريمدت.

روندشدنكندباعث:درجه6تا1دماينقشglycolysis40تا

.شودمياتاقدمايبامقايسهدربرابر



تمحصوالشدنبيشترباعثخوننگهداريزمانافزايشكهچندهر

ونهايخازاستفادهكهاندعقيدهاينبرمحققاناكثراماشودميخوني
جملهازكهداردهممعایبيcriticalبيماراندرخصوصاقدیمیتر

لبدليقلبيبيماراندرعملازپسpneumoniaرخدادنبهميتوان
.كرداشارهقديميخونهايازاستفاده





اکسیژنانتقالدرتغییرات:

RBC میريقتزبافتها،بهاکسيژنتحويلافزايشمنظوربهاساساا

ممکنخوننگهداریباخونقرمزسلولهایتنفسیعملکرد.شود

صلهبالفابافتهابهاکسيژنآزادسازیشودباعثوشدهمختلاست

.شودمشکلآنهابرایتزريقازپس



بداليل)ازعملقبلاحتمالیانعقادیاختالالتوجودبرعالوه
ترومای(...هموفيلیوضدپالکتیداروهای،ASAمصرف

يکشروعباعثتوانندمیتنهايیبهخودخونريزیياوماژور

رفیمصکواگولوپاتیشاملکهشوندانعقادیاختالالتازآبشاری

Cوتئینپرسطوحافزایشباواستبافتیهايپوپرفيوژنازناشی

.کندمیتظاهر
 Proteins C and S are two vitamin K-dependent plasma

proteins that work in concert as a natural anticoagulant
system



اينتواندمیخود(سلپکواحد6-10)زيادخونتجويز

.کندتشدیدراکواگولوپاتی

نبودهیوهايپوتنسمدتطوالنیوداشت خوبیپرفیوژنک بیمارانی

بدونراخونواحدچندينتوانندمی(يکساعتحدود)اند
.کنندتحملکواگولوپاتی

کيواندگرفتهخونواحدچندينکههایپوتنسیویبيماراندراما
ازناشیانعقادیفاکتورهایشدنرقيقشدهايجادDICشبهحالت

.دهدمیرخشدهذخيرهخونهای



هکبيماریدرعملحينغيرمعمولخونريزيهایبروزصورتدر

افتوپنی،ترومبوسيتتواندمیآنعلت،نداشتهانعقادیمشکلقبالا 
ازناشیهموليتيکواکنشياDICشبهسندرموVIIIوVفاکتور

،عملفيلددرoozingبشکلآنتظاهر.باشدترانسفيوژن

وهاالينIVازخونريزیپتشی،ها،لثهازخونريزیهماچوری،

.استاکيموز



150,000ازكمترپالكتتعدادبهترومبوسيتوپنی/mm3ميگفته
.شود

ناچيزبسيارزندهپالکتهایتعدادساعت24ازبيشخونماندنبا

.شوندمی

نگهداریدمایصورتدرoc4ساعت6ازپسپالکتیکلفعاليت

48ياساعت24ازپسواوليهمقدار%50-70فقطنگهداری

.باشدمینرمال%5يا%10ترتيببهساعت

شمارشدهدمیرخپالکتیشدنرقيقبدليلخونريزیزمانيکه

.استدقيقراهنمایيکپالکتی





پايدارشدهنگهداریخوندر8و5بجزانعقادیفاکتورهایاکثر

%15بهتدريجبهروز21ازپسفاکتورهااين.مانندمیباقی

يابندمیکاهشنرمالسطوح(8فاکتور)%50و(5فاکتور)
جهتداردراپالکتجزبهفاکتورهاتمامکهFFPتجويزبنابراين

.شودمیپيشنهاددرمانياپروفيالکسی



ستالختهلیزولختهتشکیلهایمکانيسمشاملانعقادیسيستم.

وقعرمسيرماندنبازدومیوخونريزیازپيشگيریاولیعملکرد

.استخونجريانو

شبهسندرمدرDIC،ثباعاينکهشدهمختللختهتشکيلسيستم

.کندمیلختهغيرقابلخونيکايجادکهشدهفيبرينگستردهرسوب

تأثيرتحتراميکروسيرکوليشنشديداا استممکنفيبرينرسوب

هاليهکبويژهمختلفارگانهاینکروزوايسکمیبهمنجرودادهقرار

خونريزیيکاستممکنسرمياوخونشدنلختهغيرقابل.شود
.شودباعثراشديد



DICهر.استبودههمراهحیاتکنندهتهديدبیماريهایتمامبا

باعثدبتوانک باشدحدیتاآندربافتیآسیبمیزانک شرايطی

میشودنسیرکولیشداخلب هاتوکسینوبالینیمشتقاتآزادسازی

.شودمنجرDICب تواند

DICلکهبشودگرفتهنظردرجداگانهبيماریيکعنوانبهنبايد

.ستاارگانهانارسايیوسپسيسمثلبيماریيکتظاهراتوعاليم



 صمشخدقیقتشخیصک استآمیزموفقیتزمانیدرماناگرچ

.استمشکلقطعیدقیقتشخیصاغلباماباشدشده

شودانجامبایدزیرمواردچکوگیرینمونه:

پالکتی،شمارشPTT،نظرازلختهبررسيوفيبرينوژنسطوح

هموليزنظرازپالسماهمچنينوليزوپايداریاندازه،



1/5صورتيکهدر<PTTباشندنرمالتستهاسايرونرمالبرابر

.است8و5فاکتورپائينخيلیسطوحنشانهخونريزیاحتماالا 
ياو(داردراپالکتبجزفاکتورهاهمهکه)FFPباتواندمیدرمان

.شودانجامکرايو



همراهبهرقتيترومبوسيتوپنیDICعلتشایعترینهايپوپرفيوژنو

100000ازکمترپالکتبا.استترانسفیوژنازناشیخونریزی

.شودمیتجويزپالکتبنابراينداردوجودخونريزیاحتمال

داردراپالکتتعدادبیشترین(ساعت6ازکمتر)تازهخون.

حدودافزايشجهتپالکتواحد10حدودکيلوئی70فرديکدر
.استنيازپالکتیشمارشدر100000



يوماسترانسفيوژنازناشیخونريزیدرمانجهتفرآوردهبهترين

دركهاستخونيشاملآنتعريفواستتازهکاملخونتزريق

.شودتزريقبيماربهخوناهدايازپسساعت6ازكمترعرض



درکتورفااينچوناستمفيدپالسمافيبرينوژنسطوحگيریاندازه

.يابدنمیکاهشكاملخون

ازکمترپالسمافيبرينوژناگرmg/dl150ازناشیباشد

DICشبهسندرمياDICنفعبهقوياا بلکهنيستترقيقیکواگولوپاتی

.است

 اهشکسلپکفیبرينوژنخوننگهداریزمانافزايشبامتأسفان

سلپکواحدچندينتجويزازپسنتیج در.يابدمی

.شودمیايجاددايلوشنالهايپوفیرينوژنمی



ε-اسیدآمینوکاپروئیک(EACA)وکردهمهارراپالسمینتشکیل

.دهدمیکاهشرافیبرينولیز

EACAدرماندرDICسیستمتوقف.رودبکارنباید

رومبوستتشکیلب منجرانعقادیفعالیتادام وفیبرينولیتیک
.شودمیمنتشر







ابآنباندبدلیلبلکهدهدنمیرخسيتراتخودبامسموميتاين

.شودمیايجادکلسیم

نتهایافشارافزايش،هايپوتنشن:استهایپوکلسمیشبيهعاليم
.CVPافزايش،ضعيفنبضفشار٬بطنیداخلدياستولی

 ی،کبدبیماریهایپوترمی،درامااستنادرخیلیآنشیوعاگرچ

.يابدیمافزايشآناحتمالاطفالیاوهایپرونتیلیشن،کبدپیوند

ستاشدهشناختهخوبیبهکبدپیونددرشديدهايپوکلسمیبروز.

کبدپيونددريمکلساينفيوژنبنابراين(زيادترانسفيوژنبهنيازبدليل)
سيتراتمتابوليسمoc31بهoc37ازبدندمایافتبا.استمرسوم

.يابدمیکاهش50%



10طیواحديکازبیشسرعتباخوناينفيوژن٬اينبرعالوه

تسرعاينباحتی.استنیازيونیزهکلسیمافتبرایدقیق 

 بمنجرک آيدنمیپائینآنقدريونیزهکلسیمهمباز٬اينفيوژن

.شودخونريزی

 زریقتازپسخونریزیدرشددادهتوضیحنیزقبالا ک همانگون

.نیستهاافتراقیتشخیصجزءهایپوکلسمی،خون



تااستممکنخوننگهداریروز21ازپسخونكيسهسرمپتاسيم
meq/L50-19برسد.

استدهشگزارشبندرتنیزهایپرکالمیسيترات،بامسموميتهمانند

ويزتجسرعت.شودتجويزبايدخونزيادمقاديرآنبروزبرایچون

یکلینیکهايپرکالمیايجادجهتقديميخونcc/min120ازبیش

.استنیاز

یشتربافرادايندرترانسفیوژنبدنبالهايپرکالمیبروزاحتمال

شیرخوارانونوزادان،كلیهنارسایي،شدیدتروماي:است



روتينتجويزپساستنادرخونترانسفيوژنبدنبالهايپرکالمی

باعثاستنممککلسیمچوننيستنيازآنتاگونيستعنوانبهکلسيم
.شودقلبيريتمیديسبروز

مثلهايپرکالمیعاليموجودبراساسبايدکلسيمتجويزwaveT
tallدرECGشودانجام.

درولیشودمیرگهاتحريکباعثاگرچه%10کلريدکلسيم

برابري3افزايشباعث،%10گلوکوناتکلسيمبامقايسه

.شودميکلسيممحتواي





دمایدرکهنشدهگرمخونتجويزoc4کاهشباعثشدهنگهداری

.شودمیبدندمای

ازکمتربهدمااگرoc30تايسحتیوبطنیپذيریتحريک،برسد

.استمحتملقلبي

بايدنيزشودتجويزخونواحد1-2استقرارکهمواردیدرحتی

لاعمادربويژهعملاتاقدمایبودنسردبهتوجهبازيراشودگرم

.کندمیپيدابيشتریافتبدندمایسردخونتجويزباشکمیوسيع

يکیپالستهایلولهازآنگذراندنخونکردنگرمروشبهترينشايد
(oc38-37دمای)گرمآبحمامحالتياوکنندهگرمبامجاورتدر

.باشدگرمصفحهيکيا



نگهدارندهمواداکثرPHدارنداسيدیخيلی( مثالاCPD:5/5)باو

.آورندمیپائينراPHبالفاصلهخونبهآنهاکردناضافه

ابوليسممتازناشیپيروويکاسيدوالکتيکاسيدتجمعبهتوجهبا
RBCاينبازهمگليکوليزوهاPHروز21خونوآيدمیترپائين

.داشتخواهد6/9حدودPHمانده

استاتبيکربنسازپيشخودکهسيتراتداشتنبدليلخونتجويز

ربناتبيکپروفيالکسیتجويز.شدخواهدمتابولیکآلکالوزباعث

لزوميواستغيرمنطقیترانسفيوژنحينبازواسيداختالالتبرای
.ندارد





توسطکنندهاهداخونعليهمستقيمحملهبدليلAbفردکمپلمانوها

.استمحتملنيزخونسیسی10باحتیودهدرخگيرنده

هانشانهوعالیم:

هوشیبيزيرکهاستتهوعوپهلووسینهقفسهدردتب،لرز،شامل

،هموگلوبینوریبيهوشیزيرمحتملعالمتتنها.شوندمیماسکه

معمولتظاهرواستهایپوتنشنیاودهندهخونریزیاختالالت

.استهموگلوبینوری



DIC آزادسازیآناحتمالیعلتکهشودمیايجادمعموالا

داخلیسيستمشدنفعالباعثوبودههاRBCتوسطاريتروسيتين

فاکتورهایوپالکتهامصرفنيزوفيبرينتشکيلبهوشودمیانعقاد

.گرددمیمنجر7و5و2و1

تی،پالکشمارشسريعاا بايدهموليتيکواکنشبهشكمحضبهPT،

PTTچكهمچنين.شودچکبعدیهایمقايسهبرایاوليهHb

.ستاالزمزنیمستقیمگلوبولینآنتیوروبينبيلي٬ادراروپالسما

 ا تشهخیص واکهنش همولیتیهک ترانسهفیوژن رقطعهاا تستی ک  می تواند

ههای RBCک  ب  Abاست زيرا حضور آنتی گلوبولین مستقیم دهد 

. تزريقی متصل شده است را نشان می دهد



رونبحفظجهتدیورتیکهاومایعاتتجویزدرماندراصلیتأکيد
.استcc/h75ازبيشادراریده

حفظبرایرينگرالکتاتتجويزشاملنیزاپروچيکCVPبین

CmH2O15-10تجويزباهمراهg50-12/5درومانیتول

قويترديورتیکهایتجويزيامانیتولدوزتکرارتأثیرعدمصورت

میدهدمیافزايشراکورتیکالخونفلویک فوروزمايدمثل

ینهماتاسیدرسوبازپیشگیریجهتادرارکردنقلیايی.باشد

.شودمیپیشنهادواستایسادهروشامااستبرانگیزسئوال

یهک بطور خالصه  در هموگلوبینهوری يها همهولیز بايهد واکهنش همولیت

.شودترانسفیوژن در نظر گرفت  شود مگر خالف آن ثابت 





 ٬اين واکهنشدرRBC روز 2-21پسس از ههای تزريقهی ابتهدا زنهده مانهده و

  عموماا در گیرنهدگان خهونی رخ مهی دههد که  قهبالا بهو دهدهمولیز رخ می 

Ag هههایRBC (. سههابق  تزريههق خههون يهها حههاملگی قبلههی)حسههاس شههده انههد

ايجاد در زمان تزريق خون آنقدر پائین است ک  قابل تشخیص وAbسطح 

فقه  زمهانی رخ مهی دههد که  يهک RBCتخريهب . ها نیسهت RBCتخريب 

.شودAbعامل تحريک ثانوي  باعث افزايش سطح 

 یک افت تظاهرات آن اغلب فق  باHCT  بهروز مهی پس از ترانسسفیونن

رجهاتی نیز محتمل است ک  مهی توانهد دزردي وهموگلوبینوريا اگرچ  . کند 

.از نارسايی کلی  ايجاد کند ک  البت  بندرت ب  مرگ منجر شود



 بههرخالف واکنشهههای سههري ٬Ab هههای شههاي  در اينجهها بجههای سیسههتم

ABO ٬ سیستمRh وkidd ک اگرچ  پیشرفتهايی ک  در بان. است

ع خون شده باعث کاهش بروز واکنشهای همولیتیک حاده شده امها نهو

وح بسهیار تأخیری ممکن است قابل پیگشیری نباشهد  زيهرا تعیهین سهط

. قبل از تزريق خون ممکن نیست Abپائین 

 افست هر بیمهار بهاHb روز پسس از ممسل 2-21غیرقابسل توجیسه طسی

نش واکسسسبايهههد بعنههوان تشهههخیص افتراقههی حتسسی بسسدون مهیسسسم همسسولیز 

مهی ايهن بهوي ه زمهانی اهمیهت پیهدا. مهدنظر باشهد همولیتیک تأخیری 

پس از عمل ب  خهونريزی نسهبت داده مهی شهود و به  Hbکند ک  افت 

.عنوان معیاری جهت عمل جراحی مجدد در نظر گرفت  می شود



استترانسفيوژنمورتاليتیاصليعلتيکامروزه.

ازعالئميوميکندتظاهرقلبیغیرریهادمشکلبه

.نداردوجودقلبينارساييوعروقيداخلاورلود

ودکنمیبروزترانسفيوژنازپسساعت1-2طیعاليم

اخلدترشحاتدیسپنیا،تب،.شوندمیشديدساعت6طی

حين.ندهستبيماریتيپيکشدیدهایپوکسیوتراشهلوله
.کندتظاهرتواندمیSPO2طوالنیافتشکلبهبيهوشی



 اگرچCXR خونگردشاورلودعاليمامااستري ادممشخص

(i.e., left atrial hypertension)نیستمشهود.

بويژهخونیهایفراوردهتمامیFFPباشندآنعاملتوانندمی.

بیشتربروزخطرعواملTRALI:

 higher interleukin-8 (IL-8) levels, liver
surgery, chronic alcohol abuse, shock,
higher peak airway pressures while being
mechanically ventilated, smoking, and
positive fluid-balance



زنانازكاملخونوپالسماتزريق٬آنبروزفاكتورريسكشايعترين

.استپارمولتيزنانخصوصااهداكننده

استساپورتيواقداماتوخونیهایفرآوردهقطع:درمان.

بهمنجرتواندمیاگرچهيابند،میبهبودساعت96طیبيماراناکثر
.شودمرگ



هستندآلرژيکودارتبحالتهایونبودهشديداغلب.

لهفاصباغيرخلطیسرفه،تهوع،ميالژی،سردردتب،لرز،شامل
وزاتبهایسيتوکينازناشیکهباشدمیتزريقازپسکمی

ازهاستفاد.باشدمیکنندهاهدالکوسيتهایازشدهآزادمدياتورهای
اينشيوعکاهشباعث(Leukoreduced)پائينلکوسيتباخون

.شودمیواکنشها

کهموليتيواکنشهایبااستممکنواکنشهااينواضحتببدليل
یآنتتستدهدمیافتراقازهمرادواينکهتستی.شونداشتباه

.استمستقیم)کومبس(گلوبولین

وجودتببروزموارددرترانسفيوژنتوقفرویعمومیتوافق
.ندارد



باشندخفیفدآنافیالکتوئیياآنافیالکسیتوانندمیآلرژيکواکنشهای.

IgEآنواسط امااستآنافیالکسیشبی آنافیالکتوئیدواکنشهای

.نیست

جودوبدليلرسدمینظربهوبودهخفيفآلرژيکواکنشهایاکثر

.باشندتزريقیخوندرخارجیپروتئينيک

صورتخارشگاهواستخارشباهمراهکهیرعالمتشایعترین

نوعازواکنشهااينکهشدمشخصواضحاا زمانيکه.داردوجود

.استنيازترانسفيوژنقطعهستندخطرناکهموليتيک

دشونمیتجويزآلرژيکعاليمتخفيفجهتهاهیستامینآنتی.



ادمنشن،هايپوتنفس،تنگیعاليمباآنافیالکسیشدیدفرمندرتبه

واکنشهایاين.دهدمیرخشوکوسينهقفسهدردحنجره،
عيندرکهIgAفاقدبيمارانبهIgAتزريقازناشیآنافيالکسی

.باشدمیاندساختهIgAآنتیحال

تخريبشاملواکنشنوعاينRBCازپسبالفاصلهوشودنمی

.دهندمیرخپالسماياخونليترميلیچندتزريق

توانمیدارندراواکنشهايیچنينسابقهبيمارانيکهبرایRBC
.کردتجويزاستIgAاجزاءتمامیفاقدکهشدهشسته





سلپکPACKED RED BLOOD CELLS)):

Hbتاسشدهخارجآنپالسمايبيشتراما.استکاملخونشبيهآن.

HCTاست%40کاملخونو%70سلپکدر.

تجويزانديکاسيونهایاکثرRBCموثریبطورسلپکتجويزبا

میمصرفديگربيمارانبرایآناجزایسايروشوندمیدرمان

.شود



شکيلتلختهباشدداشتهکلسیمخونتزريقجهتمربوطهمحلولاگر

.ودشنمیتوصیهخونکردنرقيقجهتالکتاترینگرلذا.شودمی

چونشودنمیپیشنهادسلپکسازیرقيقجهتهم%5دکستروز

.شودخونیسلولهایليزباعثتواندمی

.1:شوندمیپيشنهادسلپکسازیرقيقجهتکهمحلولهايی-

-3%/9ساليندر%5دکستروز-2%/4ساليندر%5دکستروز
PH7/4باR–نورموسول-4%/9سالين





شدهتغلیظپالکت:

پالکتکتکنيباياوخونیواحدچندسانتريفيوژطريقازياپالكت

گرفتهدکننمیاهداپالکتفقطکهاختصاصیاهداکنندگانازآفرزيس

.شودمی

هستنداستفادهقابلروز7تااتاقدمایدرنگهداریصورتدر.

علتسومینکهباکتلایرانتقالشاملپالکتاختصاصیمشکالت

درنگهداریبدليلچونباشدمیاستخونتزريقازناشیمرگ

6طیکهدرهربيماری.شودمیتسهيلباکتريهارشد،اتاقدمای

.باشدرنظمدبايدسپسیسکردپيداتبپالکتتزریقازپسساعت



ASAتجویزاندیکاسیونجهترازيرپيشنهادات2015سالدر

:استکردهارائهپالکت

1-سيوماخونريزيمواقعدرمگر!بگيريدنظردرراپالكتيشمارش

2-كنيدبررسيراپالكتهافانكشنامكانصورتدر.

3-استفادهپالكتهافانكشنديسبهشكنيزوشديدخونريزيمواقعدر

.يگيريدنظردررادسموپرسيناز

4-انكشنفديسبهشككهنرمالپالكتشرايطدرحتيپالكتتزريق
اخيرمصرفCPB٬مثل)باشدالزماستممكنداريمپالكتها

(پالكتهافانكشنديسوپالكتيضدداروهاي



ًپالکوووتًسوووازگارًازًنظووورًدرًصوووورتًامکوووانABOبایووودًتجوووویزًکووورد .

مسرتند سرازی علمری ABOاگرچه در مورد نياز به سازگاری از نظرر

ABOناسههههازگار از نظههههر پالکتهههههاي نشررررده اسررررت و از طرفرررري هررررم

.کنندهموستاز خیلی مناسبی ايجاد می 

باعثپالکتواحديککيلويی70بالغفرديکدرآلايدهشرايطدر
يکبرایmm10000-7000/3حدودپالکتیشمارشافزايش
مثلزيادیعواملاگرچه.شودمیتزريقازپسساعت

فعالخونریزیهایوتب،سپسیس،قبلیشدنحساساسپلنومگالی،
ازحاصلبهبودیکاهشوپالکتهاعمرکاهشبهمنجراستممکن
.شودپالکتهاتزریق



اندشدهپيشنهادتزريقجهتپالکتهاازمختلفیانواع:

1-يشگيریپبرایکنندهاهدايکازبيشتریپالکتگرفتن)آفرزيس

(مختلفافرادازپالکتهاتجمعاز

2-يافتهکاهشبالکوسيتپالکت

3-بنفشماوراامواجرادياسيونتحتپالکت((UVB.



FFP:

خونذخيرهحينکه8و5فاکتوربویژهانعقادیفاکتورهایتمام

.باشدمیدارارايابندمیکاهش

مصرفFFPداردرابالقوهخطراتخونیهایفرآوردهبقيهمثل.

ايجادوAIDSوB،Cهپاتيتمثلعفونتانتقالاصلیخطر

.استخارجیپروتئینهایب حساسیت

 ساعت پس از فلبوتومی24پالسمای منجمد(FP24) قابل مقايسه  بها

FFP  دارد8کاهش در فاکتور % 25است بجز اينک.



ASAتجويزمورددر2015سالدررازيرگايدالينFFPپيشنهاد

:استکرده

1-تجويزازقبلFFPانجامانعقاديتستهايبايدامكانصورتدر

.شود

2-صورتيكهدرINR<2هپارينمصرفغيابدرالبتهباشد

3-كانامكهخونحجميكازبيشماسيوترانسفيوژنبابيماراندر

.نداردوجودانعقاديتستهايسريعانجام

4-وجوداختصاصیفاکتورکهشدهشناختهفاکتورکمبودتصحیحجهت
DICنيزو(هموفيلیبيمارمثل)ندارد

5-شديدخونريزيحضوردروارفاریناثرسریعریورس



برایشدهمحاسبهدوزFFP30حداقلکهباشدطوریبايد%

.(cc/kg15-10FFPبامعموالا ).کندفراهمراپالسمافاکتورهای

وارفاریناثراورژانسیريورسبرایالبتهcc/kg8-5استکافی.

تجويزFFPنآلبوميغلظتافزايشياوپالسماحجمافزايشبرای

.نيستصرفهبهمقرونچوناستکنترااندیکهپالسما

اگرچهFFPعروقیداخلحجمافزايشبرایحادخونريزیموارددر

همانبهديگرانتخابهایمنظوراينجهتاما،استاعتمادقابل

.هستندخطربیطرفیازوموثراندازه



همچنين.استفیبرینوژنو8فاکتورزيادیمقاديرحاویکرايو

.داردنيزفیبرونکتینوویلبراندونفاکتور

توسطهموفيلیيا8فاکتورکمبوددرماندرکرايومصرفBrown

.استشدهدادهتوضيحهمکارانو

فاکتورحاویکرايوVIII:C(انعقادیپيشفعاليت)،فاکتور

VIII:VWF(ويلبراندونفاکتور)،،و13فاکتورفيبرينوژن

خوناکسازیپدراستممکنکهاستگليکوپروتئينیکهفيبرونکتين
.باشدداشتهنقشRESدرخارجیهایپارتيکلاز



نظرازسازگاربشکلعمومااًکرايوABOاگرچهشودمیتجويز

.نيستمهمخيلینيزناسازگاریها،Abپايينبسيارغلظتبدليل

 ممکسسن اسسست اجسسزای کرايههوRBC را داشههت  باشههد و بهه  ايههن دلیههل در

حساس کهردن تهی  شود احتمال مثبت Rhکرايو از افراد مواردی ک  

.داردوجود منفی Rhافراد 

شودزتجويممکنسرعتبیشترینباوفیلترطریقازبايدکرايو.
زمانازساعت6طیوباشدcc/h200بايدتجويزسرعتحداقل

.شودکاملبايداينفيوژنشدنذوب



 1. When testing of fibrinogen activity reveals

evidence for fibrinolysis

 2. When fibrinogen concentrations are less than
80 to 100 mg/dL in patients experiencing
excessive bleeding

 3. Obstetrical patients who are experiencing
excessive bleeding despite a measured
fibrinogen concentration greater than 150 mg/dL

 4. In patients undergoing massive transfusion
when the timely assessment of fibrinogen
concentrations cannot be determined



 گاهfibrin glue توسه  برخهی جراحهان بکهار هموستاز لوکال جهت

مقهادير فهراوان FFPدر حین ذوب . شبی  کرايو تهی  می شود. میرود

سهی سهی ٬4 حهدود سهانتريفیوژفیبرينوژن رسوب می کند که  پهس از 

شهکل باضهاف  کهردن تهرومبین رسوب تغلیظ شهده بدسهت مهی آيهد و بها 

.رودلوکال بکار می 




