هدوَفِ آظهایطات اًدام گطىتِ تط ضٍی ذَى اّسایی
 -1تطضسی HCV – HBV – HIV
 -2تطضسی سيلیس
 -3تقییي گطٍُ ذًَی

هَاضز استرطاج ضسُ اظ یک ٍاحس ذَى
 ( RBC -1گلثَل ٍطهع هتطاکن )

آلثَهیي

 -2پالکت
 -3پالسوای تاظُ هٌدوس

ایوًََگلَتَلیي ّا
پس اظ پاالیص

ىاکتَض ّای اًقَازی
آًتی سطم ّا

FFP
زهای هغلَب ًگْساضی  :زضزهای  -18زض خِ ساًتی گطاز تا  3هاُ ٍاتل استيازُ است .
ىاکتَض ّای اًقَازی
آلثَهیي
FFP
ضاهل

ایوًََگلَتَلیي ّا
آًتی تطٍهثیي
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هَاضز احتیاط زض ظهاى هػطه : FFP

 -1زض ٌّگام استيازُ زهای آى تایس تِ  37زضخِ ساًتی گطاز تطسس .
 -2پس اظ شٍب حساکثط زض فطؼ  4سافت هػطه ضَز .
 -3اگط پس اظ شٍب ضسى هَضز استيازُ ٍطاض ًگیطز  ،زض یرچال زضزهای یک تا ضص زض خِ تِ هست  24سافت
ٍاتل ًگْساضی است .
 -4حتوا" تایس اظ ست ىیلتط زاض ( غاىی استاًساضز ) خْت تعضیٌ استيازُ ضَز .
 -5هیعاى زضهاًی آى  10-20سی سی تِ اظاء ّط کیلَگطم ٍظى تسى است .
 -6زض تعضیٌ آى ًیاظی تِ کطاس هچ ًیست ٍلی ّوگطٍّی سیستن  ABOهَضز ًیاظ است .

کوثَز چٌسیي ىاکتَض اًَازی
اًسیکاسیَى

ذًَطیعی زض تیواضی کثسی
DIC

تعضیٌ پالسوا

تطگطت سطیـ اثط ٍاضىاضیي
 PTT ٍ PTتیص اظ  1/5تطاتط

Caryo
-

زض فطؼ  2سافت پس اظ تْیِ تایس هػطه ٍ یا زض زهای  – 30زض خِ ساًتی گطاز هٌدوس گطزز.

-

زضزهای  -25زض خِ ساًتی گطاز ٍ پاییي تط تا  3سال ٍاتل ًگْساضی است.

-

زضزهای  -18زضخِ ساًتی گطاز تا  3هاُ ٍاتل ًگْساضی است.

-

کطایَ پس اظ شٍب ضسى ىَظ حساکثط تا  6سافت زض زهای اتاً ٍاتل استَازُ است .

-

زض تعضگساالى ًیاظی تِ اًدام چک گطٍُ ذَى ٍ ً RHوی تاضس .
کوثَز ىاکتَض 13ٍ8
تیواضی ىَى ٍیلثطاًس

هَاضز استيازُ اظ crayo

ّیپَ ىیثطیٌَغیٌوی
ذًَطیعی اٍضهیک
چسة ىیثطیي هَضقی
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هَازیط کن ىیثطیٌَغى
 Crayoضاهل

هَازیط کن ىاکتَض 13
سایط ىاکتَض ّای پالسوایی

پالکت
-

تا  3ضٍظ زض زهای اتاً ٍ ٍ shakerاتل استيازُ است .

-

ساظگاضی ٍ ABOثل اظ تعضیٌ تایس چک گطزز.

-

تیواضاى  RHهٌيی حتوا" تایس اظ پالکت  RHهٌيی استيازُ کٌٌس .

تطٍهثَ سیتَپٌی تِ فلت کاّص تَلیس پالکت

ذًَطیعی یا اًدام اٍساهات تْاخوی یا خطاحی
ذًَطیعی ضثکیِ
هَاضز استيازُ اظ پالکت
ذًَطیعی CNS
ذًَطیعی فطًٍ کَچک
تعضیٌ پالکت زض  ITPىَظ زض غَضت ٍخَز ذًَطیعی ىقال

تصکط هْن:
تعضیٌ پالکت زض  TTP ٍ HITتعضیٌ پالکت ظیاًثاض است .
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ذَى کاهل )(WB
-

هست ًگْساضی آى  35ضٍظ است ( تا ضس اًَاز ) CPDA -1

-

هست ًگْساضی تا هازُ ضس اًقَاز  21 ، CPDضٍظ هی تاضس  .حدن ّط کیسِ حسٍز  450-400سی سی است

-

زهای ًگْساضی آى  1-6زض خِ ساًتی گطاز است .

-

ّوگطٍّی اظ لحاػ سیستن  RH ٍ ABOالعاهی است .

تقطیو : massive transfusion

خایگعیٌی تیص اظ یک حدن ذَى یا تیص اظ  4-5لیتط زض عی  24سافت زض یک ىطز تالل
هَاضز هػطه : WB
Massive transfusion -1
Exchange transfusion -2
هٌـ هػطه : WB
ً -1اضسایی احتَاًی ٍلة
 -2آًوی هعهي

 : RBCگلثَل ٍطهع هتطاکن
-

حدن ّطکیسِ حسٍزا"  250سی سی است ٍ هست ًگْساضی آى  35ضٍظ است .

-

سطفت تعضیٌ زض تالیي  150-300سی سی زض سافت ٍ زضتچِ ّا  2-5سی سی تِ اظاء ّط کیلَ ٍظى تسى
زض سافت است.

-

ّوگطٍّی اظ لحاػ سیستن  RH ٍ ABOالعاهی است.

هَاضز هػطه :
 -1آًوی فالهتساض
 -2اظ زست زازى تیص اظ  % 15حدن ذَى تسى
ٍ Hb > 9 -3ثل اظ فول خطاحی
 Hb > 7 -4زض یک تیواض تس حال ٍ تحطاًی
 Hb > 8 -5زض تیواض هثتال تِ سٌسضم حاز فطًٍ کطًٍط
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Hb > 10 -6
زض تیواضاى هثتال تِ سلَل زاسی ضکل (  ) SCAزض هَاضز ظیط تعضیٌ  P.Cالظم است :
 Hb > 5 -1یا اىت تِ هیعاى تیطتط اظ  % 20اظ  Hbپایِ
 -2سٌسضم حاز ٍيسِ سیٌِ
 -3پیطگیطی اظ سکتِ هنعی
 -4تیَْضی فوَهیّ Hb ،سه زضایي حالت  10زض ًؾط گطىتِ هی ضَز .

گطٍُ ذًَی  ABگیطًسُ فوَهی ٍ گطٍُ ذًَی  Oزٌّسُ فوَهی هحسَب هی گطزز.
ًکات ٍاتل تَخِ زض تعضیٌ ذَى :
-

تَضًیکِ ًثایس تِ هست عَالًی تستِ ضَز چَى تافث تنلیؼ کاشب ذَى هی گطزز.

-

َّیت تیواض تِ عَض زٍیٌ تاییس گطزز.

-

تطخیحا" اظ زستی کِ هایقات تعضیَی زضیاىت ًوی کٌس ً ،وًَِ گیطی اًدام ضَز  .زض میط ایي غَضت اگط
هدثَض ّستیس اظ زستی کِ ضگ زضآى است ًوًَِ گیطی کٌیس  5-10 ،سی سی ذَى زضیاىتی اٍلیِ ضا زٍض
ضیرتِ ٍ ًوًَِ خسیس ضا خوـ آٍضی کٌیس .

-

زض ًَضتي تط چسة ًام ٍ ًام ذاًَازگی گیطًسُ ٍ تیواض ٍ سایط هطرػات الظم زٍت کاىی ضا زاضتِ
تاضیس.

-

حساکثط ىاغلِ ظهاًی تیي تحَیل گطىتي کیسِ ذَى ٍ گلثَل ٍطهع اظ تاًک ذَى تا تعضیٌ  30زٍیَِ هی
تاضس .

اٍساهات ٍثل اظ تعضیٌ

 -1اظ تعضیٌ ذَى خلَگیطی کٌیس اگط :
ً طتی کیسِ ذَى


ضًگ میط عثیقی



ّوَلیع ٍ ٍخَز لرتِ

 گصضتي اظ تاضید اًَضاء
 کسٍضت ٍ تیطگی
 تاز کطزى کیسِ
 تطچسة ًاسالن
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-2هَاضز ظیط ضا تِ زٍت چک کٌیس .
ًَ ؿ ىطاٍضزُ
 گطٍُ ذَى ٍ RH
 ضواضُ کیسِ ذَى
اظ ذَز تیواض ًاهص ضا تپطسیس ٍ تا پطًٍسُ ٍ هچ تٌس تیواض ٍ تا اعالفات ىطم زض ذَاست ذَى ٍ هطرػات کیسِ
ذَى تغثیٌ زّیس .

ضطٍضی است کِ زٍپطستاض کلیِ هَاضز تاال ضا چک کٌٌس.
 -2ضثاّت اسوی ٍخَز زاضز پس تطای خلَگیطی اظ ّطگًَِ اضتثاُ ًام ٍ ًام ذاًَازگیً ،ام پسض  ،ضواضُ پطًٍسُ
ًام ترص تیواض  ،گطٍُ ذًَی ٍ  RHتیواض ٍ کیسِ ذَى تِ زٍت چک ضَز.
ّ -3یچ زاضٍیی تِ کیسِ ٍ ست ذَى اضاىِ ًوی ضَز ً .طهال سایلیي تٌْا ٍ تٌْا هحلَلی است کِ هی تَاى تِ
ذَى اضاىِ کطز.
 -4تٌْا یک ست تعضیٌ ذَى کِ ضاهل ىیلتط ّای  170-260هیکطٍى استاًساضز است تِ ّط کیسِ ٍغل ضَز .
 -5زض تعضیٌ ذَى زض سطفت هقوَلی ًیاظی تِ گطم کطزى ًوی تاضس .
 -6گطم کطزى ذَى تِ هیعاى  42زض خِ ساًتی گطاز هی تَاًس تافث ّوَلیع ضَز.
گطم کطزى تا  blood warmerىَظ تا غالحسیس پعضک هوکي است .
 -7زض ٌّگام تعضیٌ ذَى اظ ٍسایل حياؽت ىطزی استيازُ کٌیس.
ٍ -8سایل هَضز ًیاظ ضا اهازُ کٌیس .
پس اظ  set upکطزى ذَى ٍ گطىتي یک ضگ هٌاسة  ،سطفت تعضیٌ ضا تا تَخِ تِ زستَض پعضک هقالح تٌؾین
ًواییس.
 -9فالئن ضا زض ٍثل اظ تعضیٌ ٍ زض  15زٍیَِ اٍل ٍ سپس تا ىَاغل هٌؾن زض ىطم هرػَظ ثثت ًواییس .
 -10زض هَاضزی کِ گطٍُ ذًَی ٍ  RHزض تیواض اٍضغاًسی ًا ضرع است تٌْا هی تَاًین گطٍُ ذًَی  O-ضا
تعضیٌ کطزُ ٍ زضایي ىاغلِ گطٍُ ذًَی ٍ  RHتیواض ضا تطضسی ًوایین .
 -11زض ظًدیطُ اًتَال ذَى ذغاّای تسیاض ظیازی ٍخَز زاضز تا  recheckکطزى هیتَاى اظ ایي ذغاّا خلَگیطی
کطز .

فَاضؼ حاز تعضیٌ ذَى :
ّط ًَؿ ًطاًِ یا فالهت ًاذَاستِ کِ زض حیي یا تالىاغلِ  24سافت اظ اًتَال یک ٍاحس ذَى یا
ىطاٍضزُ ضخ هی زّس ًاضی اظ تعضیٌ ذَى است هگط ایٌکِ ذالىص ثاتت ضَز .
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فالئن ٍ ًطاًِ ّای فَاضؼ حاز :
تة ٍ لعض
زضز ٍيسِ سیٌِ
کوط ٍ فضالت
سطزضز ٍ احساس گطها زض هحل تعضیٌ
گعگع اًسام ّا
تاکی پٌِ
اپٌِ
تٌگی ًيس
سطىِ ٍ ٍیع
تنییطات ضطتاى ٍلة
ىطاض ذَى ٍ ذًَطیعی
ضاش ٍ کْیط ٍذاضش
تَْؿ ٍ استيطاك
کطاهپ ضکوی ٍ اسْال ذًَی
تنییطات زض حدن ٍ ضًگ ازضاض

ّ ط ٍاکٌطی ّط چٌس کن تایس زضاتتسا هْن زض ًؾط گطىتِ ضَز.
زضتواهی ٍاکٌص ّا ّط چٌس کن تایس تعضیٌ ذَى ٍغـ ضسُ ٍ هسیط تا تعضیٌ ًطهال سالیي تاظ ًگِ زاضتِ ضَز .
هدسزا" َّیت تیواض ضا  recheckکطزُ ٍ اظ تعضیٌ ذَى هٌاسة تِ تیواض هٌاسة اعویٌاى حاغل کٌیس  .تِ
پعضک هقالح ٍ تاًک ذَى اعالؿ زّیس  .کیسِ ٍ ست تعضیٌ ذَى ضا تِ تاًک ذَى اضسال کٌیس.

ىطم ّای ًؾاضت تطتعضیٌ ضا تِ زٍت پط کٌیس ایي ىطم ّا ضاهل :
الو :ىطم ًؾاضت تط تعضیٌ پالسوا – کطایَ ٍ پالکت
ب :ىطم ًؾاضت تط تعضیٌ ذَى کاهل ٍ گلثَل ٍطهع
ًسرِ اغلی آى زض پطًٍسُ تیواض ٍ زٍ ًسرِ زیگط زض تاًک ذَى ًگْساضی هی ضَز .
تطتیة تعضیٌ ىطاٍضزُ ّا تایستِ زٍت ًَضتِ ضس.

7

