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  :تعریف هموویژالنس و اهمیت آن
به معنای مراقبت است و ترکیب مراقبت از خون به عنوان برگردان هموویژالنس بکار می  VIGILANCEهمو به معنای خون و 

سته ناشی از در واقع هموویژالنس به معنای مراقبت از دریافت کنندگان خون و فرآورده های خونی در مقابل عوارض ناخوا .رود
   .انتقال خون است 

  . یک زنجیره انتقال خون از زمان فراخوان و جذب اهدا کنندگان نا زمان تزریق به بیمار در بیمارستان ها را شامل می شود
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

زنجیره انتقال (یک سیستم نظارت کشوری بر سالمت خون و فرآورده های آن در تمام مراحل ) هموویژالنس(مراقبت از خون 
یعنی از زمان خونگیری از اهداء کنندگان تا پیگیری دریافت کنندگان خون و فرآورده ها، گردآوری و تجزیه و تحلیل ) خون

داده های مربوط به اثرات ناخواسته  انتقال خون و اعالم خطر به منظور تصحیح و اقدامات الزم برای جلوگیری از وقوع مجدد 
ورت قابل ردیابی بودن خون و فرآورده ها از اهداکننده تا دریافت کننده ، در بیمارستان های دولتی ، آنها است همچنین ضر

  .خصوصی و مراکز انتقال خون توصیه شده است 

  :اهداف اجرای هموویژالنس  
  گزارش عوارض ناشی از تزریق به صورت سیستماتیک و جمع آوری در یک واحد  - 1
ل داده های مربوط به اثرات ناخواسته انتقال خون و اعالم خطر به منظور تصحیح و اخذ اقدامات گردآوری و تجزیه و تحلی - 2

  اصالحی الزم برای جلوگیری از وقوع مجدد آنها
  مستند سازی موارد تزریق خون در یک بیمارستان و بررسی مقایسه ای آن در سال های متوالی - 3
  ها هدایت و ارتقای تزریق خون در بیمارستان  - 4
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  :ثر بودن سیستم هموویژالنس بستگی دارد بر مو
  گزارش آنها+مستندسازی +شناسایی و تشخیص عوارض* 
  گزارش تمام عوارض مرتبط با تزریق خون  *
  تجزیه و تحلیل عوارض و اخذ اقدامات اصالحی مناسب به جهت پیشگیری از وقوع مجدد آنها* 

  :وظایف سازمان انتقال خون
  ه سالمانتخاب اهداکنند 
  )، سیفلیس و تعیین گروه خون HIV, HBV, HCVبررسی (آزمایشات الزم بر روی خون های اهدایی  
تهیه فرآورده های مختلف نظیر گلبول قرمز، پالکت، پالسما، کرایو و سایر فرآورده ها نظیر گلبول قرمز شسته شده یا  

  ...اشعه دیده و 
  نگهداری صحیح فرآورده های خونی 
  خونریلیز و پخش  

  : » )Elective(درخواست غیر اورژانس « درخواست تزریق خون و فرآورده ها در فرم برای  ضروریاطالعات 
  تاریخ تولد، کد ملی، شماره پرونده و بخش نام کامل بیمار، شماره اتاق بیمار، جنس ، سن ،  - 1
  در خواست تزریق خون و فرآورده تاریخ  - 2
  وردهدر خواست تزریق خون و فرآعلت  - 3
  فرآورده  تعدادو  نوع - 4
  تشخیص بیماری ‐ 5
  تاریخ و ساعت تزریق - 6
  تاریخچه هر گونه تزریق - 7
  سابقه واکنش به تزریق خون - 8
  تعدا حاملگی برای بانوان - 9

یا فرد صالحیتداری که به اوتفویض اختیار شده تکمیل و توسط پزشک  پزشکدر دو نسخه توسط  درخواست تزریق خونفرم 
نسخه دوم در بانک خون ، بانک خون ارسال شده اخذ شده از بیمار به به همراه نمونه  هر دو نسخه . و امضاء می گرددمهر 

   .نسخه اصلی همراه با فرآورده به بخش مربوطه بازگشت و در پرونده بیمار ثبت می گرددبایگانی شده و 

  :     قیدشودنمونه روی برچسب بر  حتما مواردی که باید
 ونام خانوادگی بیمار  نام*

 تاریخ تولد*

 شماره پرونده*

 تاریخ و ساعت خونگیری *
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                .فردی که نمونه گیری کرده است  نام*
 م به نمونه گیری از بیماران شدیداًو سپس اقدا) به عنوان مثال در ایستگاه پرستاری(از برچسب زدن قبلی لوله های چند بیمار ( 

  .)پرهیز گردد

  :خون اورژانس  تزریق
دقیقه و قبل از انجام و  30زمانی که بنا به تشخیص پزشک معالج، تزریق خون برای بیمار در عرض کمتر از  :شرایط اورژانس

  .یا تکمیل تستهای سازگاری الزامی باشد
کن است حتی نمی تواند انجام گیرد و مم (X‐Match)در این موارد آزمایشات غربالگری آنتی بادی و آزمایش کراس مچ 

بسته به شدت نیاز بیمار به خون فراهم نباشد در این مواقع باید فرم مخصوص درخواست خون  Rhفرصت تعیین گروه خونی و 
درخواست اورژانس نیز مانند درخواستهای غیر . اورژانس تکمیل شده و همراه با امضاء پزشک به بانک خون ارسال شود

  .گیرداورژانس فقط باید توسط پزشک انجام 
  :اورژانس تزریق خون نکات کلیدی در خصوص

  . است در فوریتهای پزشکی ارسال نمونه خون قبل از تزریق خون به بانک خون جهت انجام تستهای سازگاری الزامی .1
چنانچه بیمار هویت مشخصی ندارد در اینصورت نام بیمارستان، . باید بر روی لوله حاوی نمونه خون برچسب زده شود .2

 .روی لوله آزمایش ذکر شود براتاق و شماره پرونده در فرم درخواست و  نام بخش،

لوله آزمایش همراه با درخواست اورژانس هر چه سریعتر به بانک خون بیمارستان ارسال گردد که به علت نداشتن  .3
 .زمان ممکن است قبال درخواست تلفنی انجام شده باشد 

پزشک مسئولیت تزریق خون بدون کراس مچ و یا حتی بایستی  ارای قسمتی است که در آنددرخواست اورژانس  .4
 .بدون گروه را تقبل نماید

   بدون انجام تست سازگاری ارسال و تزریق  ‐oدر موارد بسیار فوری بدون انجام گروه خون حداکثر دو واحد خون  .5
نیاز مجدد بتوان از خون  می گردد و در این مدت می توان گروه خون بیمار را کنترل و تایید نمود تا در صورت

 .ایزوگروپ استفاده نمود

تهیه نموده و با ذکر واضح عبارت  ،در زمان ارسال نمونه خون باید برچسبی با ثبت تمامی مشخصاتی که از بیمار داریم .6
 .بر روی کیسه خون الصاق شود "خون بدون آزمایش کراس مچ"

 :در خصوص نمونه گیری  نکات کلیدی

  .ن از ورید گرفته شودبهتر است نمونه خو 
 .رعایت نکات ایمنی برای پیشگیری از عفونت های منتقله از طریق خون ضروری است 

 .اجتناب نمایید در زمان اخذ نمونه، از بستن تورنیکت به مدت طوالنی و بسیار محکم بعلت تغلیظ خون 

این (سایر مشخصات از بیمار پرسیده شود در بیماران هوشیار، قبل از نمونه گیری، نام، نام خانوادگی، تاریخ تولد و  
 .)اطالعات با مچ بند شناسایی، پرونده و فرم درخواست مطابقت داده شود

 .در بیماری که مایعات تزریقی دریافت می نماید، نمونه از محلی دیگر یا پایین تر از محل تزریق تهیه گردد 

سی سی اولیه خون اخذ شده را دور ریخته  5-10، در صورت اجبار برای اخذ نمونه از محل تزریق مایعات وریدی 
 .و سپس نمونه گرفته شود

سی سی از خون بیمار در لوله ای  5- 10به علت ارجحیت نمونه سرم به نمونه پالسما بایستی نمونه ای حاوی  
 .خشک جهت ارسال به بانک خون گرفته شود
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پرونده، بخش، اتاق و تخت که بر روی برگه درخواست قبل از اخذ نمونه مواردی مانند نام و نام خانوادگی، شماره  
 .ثبت شده است با مچ بند بیمار کنترل شده و سپس نمونه اخذ گردد

لیبل روی لوله آزمایش بایستی دارای مشخصاتی نظیر نام کامل بیمار، شماره پرونده، تاریخ تولد و بخش مربوطه  
ده در پالستیک زیپدار قرار گرفته و با نصب عالمت نمونه اخذ شده به همراه فرم درخواست تکمیل ش. باشد

Biohazard هر چه سریعتر به بانک خون ارسال شود. 

شدیدا پرهیز شود و لیبل نمونه در ) مثال در ایستگاه پرستاری(از برچسب زدن لوله آزمایش قبل از نمونه گیری  
 .کنار بیمار و پس از اخذ نمونه ثبت گردد

 .و نام فرد نمونه گیر بر روی برگه درخواست آزمایش یا لوله آزمایش ثبت گرددتاریخ و ساعت اخذ نمونه  

 . نمونه همولیز حتی االمکان با نمونه صحیح جایگزین شود 

  :قبل از تزریقالزم اقدامات 
  :ون و فرآورده از بانک خون شودموارد زیر مهیا بوده و سپس اقدام به تحویل گرفتن خ بایدقبل از هر تزریق  :الف

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

  :شامل جهت تزریق وسایل و تجهیزات ضروریآماده بودن  
  ست تزریق خون*
   G24-22و در بچه ها  G 20– 18و معموال  G 14-22در بالغین :سر سوزن با سایز مناسب*
  اپی نفرین –موجود بودن داروهایی از قبیل آنتی هیستامین *
  محلول سدیم کلراید تزریقی*
  کپسول اکسیژن*
  دستگاه ساکشن*

  ؟بیمار قبل از تزریق نیاز به دریافت دارو دارد یا خیر ،بررسی شود آیا طبق تجویز پزشک معالج 
 .دقیقه می باشد 30 ،حداکثر فاصله زمانی بین تحویل گرفتن کیسه خون کامل و گلبول قرمز از بانک خون تا تزریق 

 :کات کلیدی قبل ازتزریق خونن

  .مراحل تزریق رابرای بیمار توضیح دهید=
  .دقیقه اول وسپس بافواصل منظم در فرم نظارت برتزریق یادداشت کنید15عالئم حیاتی راطی=
  .عوارض مرتبط باتزریق خون راثبت نمایید- عالئم حیاتی–نوع ومقدارفرآورده - درفرمهای مربوطه تاریخ وساعت=
رویی نبایدبه کیسه خون اضافه گردد زیراممکن است حاوی کلسیم باشند و با سیترات موجود درکیسه ایجاد هیچ نوع دا=

  .محلول های دکستروز نیزباعث لیز گلبولهای قرمز می شوند. لخته کنند
  .میکرونی است، تزریق شوند260- 170تمام فرآورده هابایدتوسط یک ست تزریق که شامل فیلتر=
برای گرم کردن خون فقط با صالحدید پزشک قابل انجام است ودرضمن  استفاده از آب گرم Blood Warmerاستفاده از=

  .به هیچ وجه جایز نیست...وشوفاژو
  .درجه ممکن است باعث لیز خون شود42گرم کردن خون به میزان=
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  :چک شودر پرستا توسط قبل از تزریق خون ،از بانک خونتحویل خون و فرآورده  مواردی که بایدموقع - ب
 هر گونه نشت از کیسه- 1

 ...)ارغوانی  -بنفش (رنگ غیر طبیعی - 2

 همولیز- 3

 وجود لخته- 4

 گذشتن از تاریخ انقضاء فرآورده - 5

 وجود کدورت- 6

 )کیسه باد کرده(وجود گاز در کیسه - 7

 وناخوانا برچسب ناسالم- 8

گرفتن خون و فرآورده خودداری کند و با تکمیل قسمت  در صورت وجود هر کدام از موارد باال پرستار باید از تحویل:(نکته
  ).کیسه را عودت دهد ،مربوطه در فرم مشخصات خون ارسالی برای بیمار

 نوع فرآورده درخواستی - 9

 بیمار و کیسه خون Rh گروه خون و- 10

 نشماره ویژه واحد اهدایی قید شده بر روی کیسه خون باشماره اهدا قید شده در فرم تحویل خو- 11

  :تأیید هویت بیمار  -ج
تاریخ تولد را پرسیده و مشخصات بیمار را با ونام خانوادگی  ،، نام)در بیماران غیر هوشیار(یا همراه  قبل از تزریق از خود فرد

 .پرونده و فرم در خواست تکمیل شده خون مقایسه نمائید

فرم مشخصات کیسه خون و فرم مشخصات کیسه  ،ندر صورت وجود مچ بند ، مطابقت مچ بند با اطالعات فرم درخواست خو*
  .الزامی استخون و فرآورده ارسالی از بانک خون 

  )برای مثال پرستار بخش و سر پرستار. (را جداگانه مقایسه و بررسی نمایند فوقضروریست دو پرستار موارد 
ود در فرم مشخصات خون ارسالی در صورتی که مشخصات برگه درخواست یا مشخصات کیسه خون و هر دو با اطالعات موج

  .دداررا اجازه تزریق خون  ، پرستاربرای بیمار ، همخوانی داشته باشد
برای . تزریق شده و باعث مرگ بیمار گردیده است  ت اسمی خون اشتباهاًدر برخی موارد دیده شده که به علت شباه :نکته* 

بیمار و کیسه خون   Rhگروه خونی و و ،بخش ، نامشماره پرونده تولد،  ، تاریخنام پدر،جلوگیری از این اشتباه ، باید نام بیمار
                                                                                                                                                                                                 .منطبق گردد 

  :علل خطاهای موجود در زنجیره انتقال خون
  نگهداری و حمل و نقل خون ،عدم رعایت اصول ذخیره سازی*
  )مانند آزمایشهایی که به روش صحیح انجام نشوند(خطاهای فنی *
  نمونه گیری یا برچسب گذاری غیر صحیح*
  به بخش بیمارستان ک خوناشتباه در ارسال خون از بان*



٨  مجتمع بیمارستانی شهید دکتر بهشتی                                آموزش پرستاری                                              

  یخطا در طی تزریق خون یا فرآورده خون*
  به بیمار یا در زمان تزریق خون و فرآوردهعدم شناسایی بیمار در زمان نمونه گیری *
برای وی تجویز شده است و یا اشتباه در انتخاب فرآورده صورت  یا فرآورده نداشته ولیبیمار نیاز به خون (تجویز نا صحیح *

  .)گرفته است
  :تکرار مهمترین وظایف پرستاری

  : تایید هویت بیمار  - 1
  قبل از تهیه نمونه خون جهت انجام آزمایشات قبل تزریق و کارت شناسایی - الف
  تزریق خون و فرآوردهاز  قبل -ب

  تحویل گرفته شده از بانک خون بیمارستانرده بررسی های مورد نظر در خصوص فرآو- 2
  بررسی دقیق مشخصات روی برچسب کیسه خون- 3
  نگهداری صحیح خون و فرآورده ها تا زمان تزریق- 4
  گرم کردن خون در صورت دستور پزشک- 5
  تزریق صحیح خون - 6
  آشنایی با عوارض و اقدامات الزم در هنگام بروز عوارض ناشی از تزریق خون - 7
  یم سرعت تزریق خونتنظ- 8
  رقیق کردن خون- 9

  : اختصاری عالئماندیکاسیون ها و  ،آشنایی با انواع فرآورده های خونی و نحوه ی نگهداری
 ،می توانند به وسیله سانتریوفیوژو  فرآورده های خون آن دسته از مواد تشکیل دهنده خون هستند که کاربرد درمانی داشته

  .استفاده از روش های مرسوم انتقال خون تهیه گردند فیلتر کردن و منجمد نمودن با 
  (FFP)پالسمای تازه منجمد )الف
  )(Cryo precipitate  کرایوپروسیپیتات)ب
  )CPP)(Cryo Poor Plasma(کرایوپورپالسما)ج
  )whole blood( خون کامل )د
  )plateet concentration( پالکت متراکم)ه
  :شامل)RBC(گلبول قرمزمتراکم) و

  ول قرمز شسته شدهگلب∞  
  کم لکوسیتگلبول قرمز  ∞  
  اشعه داده شدهگلبول قرمز  ∞  
  منجمدشدهگلبول قرمز  ∞  

  :پالسمای تازه منجمد  )الف
حجم .می شود  درعرض یک ساعت منجمدساعت جمع آوری و  6-8از یک واحد خون کامل است که طیمایع حاصل  :تعریف

و ایمونوگلوبولین  ،آلبومین ،ین فرآورده دارای مقادیر نرمال فاکتورهای انعقادیا. میلی لیتر است  200- 250هر واحد تقریبا 
درجه سانتی گراد و پایین تر می  -18در بانک خون داری این فرآورده خونی هدمای مناسب برای نگ .آنتی ترومبین می باشد 
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ساعت  4د و پس از ذوب شدن در عرض حداکثر درجه سانتی گراد ذوب کر 37باید آن را در   FFPدر هنگام استفاده از   .باشد
درجه  6می توان آن را در یخچال در دمای یک تا مصرف کرد چنانچه پالسمایی پس از ذوب شدن مورد استفاده قرار نگیرد، 

  .ساعت ، هنوز هم به عنوان پالسمای تازه مورد استفاده قرار داد  24 تاسانتی گراد گذاشت و
  میلی لیتر در ساعت  200-300 :در بالغین  سرعت تزریق * 

  میلی لیتر در ساعت  60- 120 :سرعت تزریق  در کودکان * 
  .تزریق شود ) صافی استاندارد(میکرونی  170- 260باید از طریق فیلتر * 
بین دهنده و گیرنده را باید رعایت کرد و  ABOگروهی سیستم  ولی هم. در تزریق پالسما احتیاجی به کراس مچ نیست* 
به عنوان دهنده همگانی  AB کننده گروه می توان از پالسمای اهدا ت نشود،چه پالسمای هم گروه یا سازگار با بیمار یافچنان

  . هستند  Bو آنتی   Aاستفاده کرد، چون این افراد فاقد آنتی پالسما 
منفی   RHمنطقی است خانم های کوچک پالسما اندیکاسیون نداشته اگر چه های نسبتاً بعداز تزریق حجم RHIGتجویز روتین * 

میکروگرم  50به میزان  RHIGقرار می گیرند، هر سه هفته یکبار   PLASMA  EXECHANGEدر سنین باروری که تحت 
  . دریافت نمایند

  .به ازای هر کیلوگرم وزن بیمار است 20ccتا  10ccسما جهت تصحیح فاکتورهای انعقادیمیزان درمانی پال* 
  : )FFP(م تزریق پالسما اندیکاسیون های مه

  کمبود چندین فاکتور انعقادی * 
  کوآگولوپاتی رقتی * 
  خونریزی در بیماری کبدی* 
  )DIC(انعقاد داخل رگی منتشر * 
  برگشت سریع اثر وارفارین در موارد خونریزی یا نیاز به جراحی* 
 *TTP اپورپور-ترومبوسایتوپنیک - ترومبوتیک  
 *PT,PTT  یانگین طیف مرجع برابر م 5/1بیش از  
  ) فاکتورنتره در صورت عدم دسترسی به کنسا(کمبود فاکتورهای انعقادی * 

  : کنترا اندیکاسیون های تزریق پالسما
  :ندیکاسیون ندارد امادرمواردزیرهم کمک کننده نمیباشدپالسماکنترا

  افزایش حجم 
  جایگزینی ایمنوگلوبولین هادرنقص ایمنی

  حمایت تغذیه ای وترمیم زخم
  )(Cryo precipitateکرایو پرسیپیتات )ب

پالسمابصورت سوسپانسیون cc20 -10است که به صورت کنترل شده ذوب گشته ومجدداًبا FFP رسوبی از ،کرایو :تعریف
  : این فراورده حاوی فاکتورهای زیر است .درآمده است

 واحد بین المللی 80-120به میزان : VIIIفاکتور - 1
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  mg   150‐300 فیبرینوژن - 2

  مقدار اولیه% 40-%70به میزان ) VWF(فاکتور فون ویلبراند - 3

  مقدار اولیه% 20 -% 30به میزان  XIIIفاکتور  - 4

  مقادیر قابل توجهی فیبرونکتین - 5
  
  .میلی لیتر است 15حجم هر واحد تقریبا *  

درجه  -30س از تهیه در دمای ساعت پ 2کرایو را پس از تهیه باید هر چه زودتر مصرف نمود و یا حداکثر در عرض * 
  .تزریق شود ) صافی استاندارد (میکرونی  170-260کرایو باید از طریق فیلتر . سانتیگراد منجمد شود

درجه سانتی گراد ذوب شود وپس از ذوب شدن نباید دوباره منجمد گردد و الزم است  37برای مصرف کرایو ابتدا باید در * 
  .قابل نگهداری و مصرف است درجه 1-6اعت در دمای س24ز ذوب شدن فقط حداکثر تا پس ا. دهر چه سریعتر مصرف گرد

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

ر هبه ازای ) کیسه(نمی معموأل یک واحد ژمثال برای هیپو فیبرینوبه عنوان رد میزان مصرف کرایو بستگی به عوامل مختلفی دا* 
  .کیلوگرم وزن بدن می باشد  10تا  5

انجام آزمایش  اما ارجحیت دارد ،کم است به ویژه برای کودکان که حجم خون آنها ABOنظر از سازگار استفاده ازفرآورده*
  .هم الزم نیستRHچون حاوی گلبول قرمز نیست انجام آزمایش و نمیباشد سازگاری قبل از تزریق الزم

  :یق رسوب کرایواندیکاسیون های مهم تزر
  )در صورت عدم دسترسی به کنسانتره فاکتور ( 8کمبود فاکتور * 
  نمی هیپو فیبرینوژ* 
   13کمبود فاکتور * 
  )در این حالت ارجحیت دارد  DDAVP(خونریزی اورمیک * 
  چسب فیبرین موضعی  *
  )CPP)(Cryo Poor Plasma(کرایوپورپالسما) ج
  .می باشد  ) CRYO PRECIPITATE‐REDUCED( وردهآنام دیگر این فر .سی سی  می باشد 200حجم آن حدود * 
ای لیکن سایر فاکتور ه. می باشد و فاکتور فون ویلبراند ) VIIIC(ینوژن ، فاکتور این فرآورده حاوی مقادیر خیلی کم فیبر * 

 .پالسمایی را به حد کافی دارد 

   .کاربرد دارد   TTPدر درمان بیماران مبتال به * 
  خون کامل) Whole blood()د

 .نگهدارنده است  - میلی لیتر ماده ضد انعقاد  63و ) به طور متوسط ( سی سی خون  450یک واحد خون کامل شامل * 
  . است % 44تا  36هماتوکریت آن 
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  .افزایش می دهد% 3و هماتوکریت را  g/dl 1در فرد بالغ مصرف یک واحد از آن هموگلوبین را * 
  .با گیرنده الزامی است   RHو   ABOگروه از نظر سیستم  ل همتزریق خون کام* 
  .حتما از ست تزریق خون باید استفاده شود * 
         خون فشرده دمای خون کامل و و باشد می)CPDباضدانعقاد(روز21و)CPDA‐1باماده ضدانعقاد(روز35مدت نگهداری*
  .درجه سانتی گراد است6- 1

  :مصرف خون کامل اندیکاسیون های
1-Massive Transfusion )ساعت دریک فردبالغ24لیتردرطی 5- 4جایگزینی بیش ازیک حجم خون یابیش از(  
2-Exchange Transfusion)تعویض خون(  
  .درمواردی که کنسانتره قرمز در دسترس نباشد- 3

  :کنترا اندیکاسیون های مصرف خون کامل
  نارسایی احتقانی قلب - 1

  آنمی مزمن - 2
  :)Platelet concentration(پالکت متراکم -د

  .حجمی از سلولهای پالکتی که ازخون کامل جداشده است :تعریف
  میلی لیتر  50-70حجم* 
امکانپذیر   CCIمی توان پاسخ درمانی به تزریق را با محاسبه ولی  تعیین نشده استز مناسب تزریق در بالغین به خوبی ود* 

  . استواحد یا بیشتر  5 ،غمعموال یک دوز درمانی برای یک بیمار بال. نمود
در میکرولیتر پالکت را  30000- 60000و پالکت آفرزیس در میکرولیتر 5000 - 10000تزریق هر واحد پالکت رندوم * 

  .افزایش می دهد 
همراه باتکانهای مالیم وآژیتاسیون   روز 3-  5درجه به مدت 22د و به طور متوسط درجه سانتی گرا 20-24پالکت در دمای * 
  .ل نگهداری استقاب
  . با گلبول قرمز گیرنده توصیه می گردد ABOگروه و یا سازگار از نظر سیستم  تزریق پالکت هم* 

غیر این صورت منفی دریافت نمایند به خصوص در کودکان و یا زنان در سنین باروری در   RH منفی بایستی پالکت  RHبیماران 
  .امکانپذیراستABOسایربیماران تزریق پالکت بدون درنظرگرفتن سازگاری  رموردد.استفاده شود   RHباید از ایمونوگلوبولین 

  :اندیکاسیون های مهم تزریق پالکت
  : ترومبوسیتوپنی به علت کاهش تولید پالکت  *
   PIT<10,000                     پایدار سازی وضعیت بیمار  -
       PIT<20,000                      در صورتی که بیمار تب دارد  -

  PIT<100,000     :و خونریزی عروق کوچک به علت اختالل عملکرد پالکت  CNSدر صورت خونریزی شبکیه یا * 
                                                         PlT<40,000‐50,000    :درصورت خونریزی یاانجام اقدامات تهاجمی یاجراحی* 
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  :ی تزریق پالکتکنتر اندیکاسیون ها
  .ندارد مگر در صورت خونریزی فعال اندیکاسیون  ) پورپورای ترومبوسیتوپنیک ایدیوپاتیک(  ITPتزریق پالکت در  *

) ناشی از ترانسفوزیون خون پورپورای ترومبوسیتوپنیک(TTP و  HIT)Heparin Induced Thrombocytopenia(در * 
  .تزریق پالکت می تواند زیان بار باشد 

  :)RBC()Packed cell(گلبول قرمز )و
  .حجمی ازخون که سرم آن جداشده باشد :تعریف

  .میلی لیتر است 250حجم هر واحد تقریبا * 
  . استدقیقه  30از زمان ارسال توسط بانک خون تا شروع تزریق بر بالین بیمارPacked cellفاصله زمانی مناسب برای تزریق * 
  .ی باشد درصد م 80تا  65هماتوکریت گلبول قرمز متراکم   *
 درجه سانتی گراد  1- 6و خون فشرده کامل خون روز می باشد دمای نگهداری  CPDA‐1( 35با ضد انعقاد (مدت نگهداری *

  .می باشد 
  .میلی لیتر به ازای هر کیلو گرم در ساعت است 2-5میلی لیتر در ساعت و در کودکان  150- 300سرعت تزریق در بالغین  *
  . با پالسمای گیرنده الزامیست ABOسازگار از نظر سیستم هم گروه و یا  RBCتزریق *
در اطفال . در صد افزایش می دهد 3- 4و هماتوکریت را  g/Dl 1در فرد بالغ مصرف یک واحد از آن هموگلوبین را *

 .دهددرصد افزایش می  6هماتوکریت را و  Ml/kg 8‐10 g/Dl2به میزانهموگلوبین را 

  :یچه های قرمزتزریق گواندیکاسیون های مهم 
  ...)و  انند نارسایی احتقانی قلب ، آنژینم عالئم(آنمی عالمت دار در یک بیمار با حجم خون طبیعی  *
  ) (ACUTE BLOOD LOSS>15%حجم خون تخمین زده شده %  15ت دادن حاد خون بیشتر از از دس *
*HB<9   500 قبل از عمل جراحی و انتظار از دست دادن بیش از ml عمل جراحی طی  خون در  
* HB<7  در یک بیمار بد حال و بحرانی  
* HB<8 در بیمار مبتال به سندرم حاد عروق کرونر  
* HB<10 ا خونریزی ناشی از اورمی یا ترومبوسیتوپنیهمراه ب  

  ) SCA(در بیماری سلول داسی شکل *  
  .امی استوانجام کراس مچ الزABOسازگاری ،Packed cell جهت تزریق خون کامل و: تذکر 
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  :عوارض تزریق خون
ممکن است به تمامی اثرات ناخواسته در فرایند تزریق خون گسترش یابد، بنابراین گزارشها باید بر  haemovigilanceطیف 

  :اینگونه حوادث مرتبط با بیمار تاکید نمایند
اشی از تزریق خون، راش، قرمزی، کهیر، واکنشهای فوری حین تزریق خون شامل همولیز، واکنش تب زای غیرهمولیتیک ن. 1

 .شوک آنافیالکتیک، آلودگی باکتریال و ضایعه حاد ریوی ناشی از تزریق خون

واکنشهای تاخیری پس از تزریق خون شامل همولیز، بیماری پیوند علیه میزبان به صورت حاد، پورپورای پس از تزریق خون، . 2
 .توزافزایش آالنین آمینوترانسفراز و هموکروما

 Blood bornانتقال ویروس های . 3

 . . . وقوع آلوایمونیزاسیون علیه آنتی ژنهای گلبول قرمز، پالکت و . 4

  .فرآورده ای که به اشتباه تزریق شده است. 5
    :عوارض حاد مرتبط با تزریق خون

واحد خون یا از انتقال یک بعد اعت س 24به فاصله  هر نوع نشانه یا عالمت ناخواسته یا نامساعدی که در حین و یا :تعریف 
یکی از اشتباهات شایعی که رخ می دهد ،از فرد بیمار  .فرآورده رخ می دهد ، ناشی از تزریق خون است مگر خالفش ثابت شود 

  .می شود  ثبتروی برچسب لوله نمونه بیمار  بر مشخصات فرد دیگریگیری می شود در حالی که بر اساس فرم درخواست خون

  :و نشانه های عوارض حاد مرتبط با تزریق خون در بیماران هوشیار عالئم
  احساس گرما در محل تزریق یا در طول رگ -سردرد-  درد عضالنی - درد کمر - درد قفسه سینه -تب :عمومی  عالئم* 
  گزگز اندام ها :عصبی  مسیست عالئم* 

  ویز -سرفه - تنگی نفس -تاکی پنه:سیستم تنفسی  عالئم* 

        خونریزی -) تاکی کاردی، برادیکاردی(تغییرات ضربان قلب  :عروقی  -لبی ق عالئم* 
                کرامپ شکمی - ستفراغا -تهوع :گوارشی  عالئم* 

    خارش -کهیر - راش :جلدی  عالئم* 

  تغییر در رنگ ادرار - )الیگوری، آنوری(ادرار  -تغییرات در حجم :کلیوی  عالئم* 
  :در بیمار غیر هوشیار عالئم

 تاکی - افزایش خونریزی در محل جراحی -تغییر در رنگ ادرار -افت فشار خون یا افزایش فشار خون - تب -ض ضعیفنب
  آنوری -الیگوری - کاردی، برادیکاردی

امر ممکن است ، تظاهرات یکسان داشته باشند بنابراین هر نشانه ای باید جدی گرفته واکنش های حاد تزریق خون در ابتدای 
  . خون متوقف تا علت مشخص گرددشود و تزریق 

  :بررسی نشانه های مهم عوارض حاد مرتبط با تزریق خون
   .ساعت بعد از اتمام تزریق خون 1- 2درجه سانتی گراد یا بیشتر در دمای پایه بدن طی تزریق خون و یا در طی  1افزایش   : تب
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  : اقدامات فوری 
  ا نرمال سالینقطع تزریق خون و باز نگاه داشتن مسیر وریدی ب-
  حیاتی عالئمچک مجدد -
تزریق به جهت کسب اطمینان از ...) فرم درخواست خون و -کیسه خون (به مستندات موجود تایید هویت بیمار با توجه -

  .فرآورده مورد نظر به بیمار مورد نظر
  اطالع به پزشک معالج-
  اطالع به بانک خون-
  ارسال کیسه و ست تزریق خون -
  ار بعد از وقوع عارضه به بانک ه خون و ادرار جدید از بیمنمونارسال  -
واکنش تب زای غیر در ) البته پس از قطع اولیه خون(ادامه تزریق : پیگیری و تحت نظر گرفتن شدید بیمار -

از  آزمایشات انجام شده وضعیت بالینی بیمار و نتایج - مورد بحث می باشد و بستگی به نظر پزشک معالج )FNHTR(همولتیک
  .پزشک معالج و پرستار انجام شود اکنش همولیتیک داشته و در صورت ادامه تزریق باید با نظارت دقیق و شدیدجمله رد و

  :تنگی نفس
  :اقدامات فوری 

  و باز نگاه داشتن مسیر وریدی با نرمال سالینقطع تزریق خون  -
  چک مجدد عالئم حیاتی-
تزریق به جهت کسب اطمینان از ...)فرم درخواست خون و  - کیسه خون (وجود با توجه به مستندات م تایید هویت بیمار -

  .فرآورده مورد نظر به بیمار مورد نظر
  اطالع به پزشک معالج-
  اطالع به بانک خون-
  نمونه خون و ادرار جدید از بیمار بعد از وقوع عارضه به بانک خون  -ارسال کیسه و ست تزریق خون -

  :کهیر
  ادم صورت، ادم راههای هوایی ، عالئم و نشانه های سیستم تنفسی تحتانی ، افت فشار خون ، شوک  :مراه عالئم احتمالی ه
  : اقدامات فوری 

  قطع تزریق خون و بازنگاه داشتن مسیر وریدی با نرمال سالین -
  چک مجدد عالئم حیاتی-
تزریق فرآورده مورد نظر اطمینان از به جهت کسب ...)خون و  رم درخواستف -کیسه خون (تایید هویت بیمار با توجه به مستندات موجود -

  به بیمار مورد نظر
  اطالع به پزشک معالج-
  اطالع به بانک خون-
  ارسال کیسه و ست تزریق خون -
  نمونه خون و ادرار جدید از بیمار بعد از وقوع عارضه به بانک خون  ارسال -
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  :اقدامات مورد نیاز 
  دیفن هیدرامین: مانند  نتی هیستامینتجویز آ* 
سطح بدن باشد و  3/2ادامه تزریق خون با نظارت دقیق و شدید پرستار و پزشک معالج در صورتی که کهیر پوستی کمتر از *

   .بیمار عالمت دیگری نداشته باشد و کهیر بیمار به درمان جواب داده و فروکش کرده باشد
  :توجه 

 بایستی بالفاصله تزریق خون مجدداً گرفت و یا با سایر عالئم سیستمیک همراه شد در صورتی که کهیر تمام سطح بدن را فرا
  .درمانی آغاز گردد  -قطع و اقدامات حمایتی 

  :افت فشار خون
  کاهش واضح فشارخون سیستولیک و یا دیاستولیک :تعریف 

...) تنگی تنفس و -لرز  - تب مانند (عالئم و نشانه های عوارض دیگر انتقال خون  ،با تزریق خوندر کم فشاری مرتبط * 
تر جیوه را در ممیلی 10-30مورد بحث بوده و در کل کاهش ،است درجه کاهش فشار خون که برای تشخیص الزم .ندارد وجود

  .فشار سیستول یا دیاستول خون شریانی به نسبت مقدار پایه قبل از تزریق در نظر می گیرند 
  . ز شده و با قطع تزریق خون بالفاصله بر طرف می گرددل تزریق آغاکاهش فشار خون در خال* 
  .تشخیص دیگری مطرح می باشد د قطعاًدقیقه بعد از قطع تزریق خون بر طرف نگرد 30چنانچه افت فشار خون تا * 

  : اقدامات فوری 
  قطع تزریق خون و بازنگاه داشتن مسیر وریدی با نرمال سالین ، -
  چک مجدد عالئم حیاتی-
تزریق اطمینان از به جهت کسب ...)رم درخواست خون و ف - کیسه خون (ویت بیمار  با توجه به مستندات موجود تایید ه-

  فرآورده مورد نظر به بیمار مورد نظر
  اطالع به پزشک معالج-
  اطالع به بانک خون-
  انک خوننمونه خون و ادرار جدید از بیمار بعد از وقوع عارضه به ب -ارسال کیسه و ست تزریق خون -
  :وارض حاد مرتبط با تزریق خونع

  :آلودگی باکتریایی
  :منشأ آلودگی 

  ورود فلورنرمال از پوست اهداء کننده در هنگام اهداء خون -1
  باکتریمی مخفی در اهداء کننده  -2
افتد چون در دمای اتاق فرآورده بیشتر با فرآورده های پالکتی اتفاق می تهیه و ذخیره سازی  -ورود باکتری در حین جمع آوری  -3

  .نگهداری می شوند 
 نارسایی کلیه - شوک  -افت فشار خون  - تاکی کاردی  - لرز  -  تب :عالئم 

  :درمان 
  تجویز آنتی بیوتیک وسیع الطیف * 
  عودت کیسه خون به بانک خون جهت انجام کشت و رنگ آمیزی گرم * 
  ادراری  هد نوربحفظ * 
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    DICظیر نارسایی کلیوی و یا تنفسی و بررسی عوارض احتمالی موجود ن* 
  : پیشگیری 

بررسی کیسه خون قبل از تزریق از جهت وجود عالئم، همولیز ، کدورت ، گاز ، تغییر رنگ ، لخته توسط پرسنل بانک خون و * 
  پرستار 

  .دقیقه کامل شود  30 - 60ل بهتر است تزریق فرآورده گویچه قرمز در طی دو ساعت و تزریق پالکت یا پالسما در خال* 
سانتی گراد پس از خروج از بانک خون در بخش  )20- 24(دقیقه در دمای اتاق  30حداکثر می تواند   RBCفرآورده * 

   .نگهداری شود 
 ):FNHTR(واکنش تب زای غیر همولتیک

اعت بعد از اتمام تزریق س 1-2درجه سانتی گراد یا بیشتر در دمای پایه بدن طی تزریق خون و یا در طی  1افزایش  :تعریف 
  . خون

  :مکانیسم 
  .موجود بر روی گلبول های سفید در گیرنده خون  HLAوجود آنتی بادی برعلیه آنتی ژن سیستم * 
  .های تب زای محلول در واحد اهداء شده در حین ذخیره سازی  تجمع سیتوکین* 

  .استفاده از استامینوفن  :درمان 
مورد  FNHTRادامه تزریق در (مگر در موارد استثناء . تزریق نمی گردددیگررآورده خونی مابقی ف FNHTRمعموأل در :نکته

وضعیت بالینی بیمار و نتایج آزمایشات انجام شده از جمله رد واکنش همولیتیک - بحث می باشد و بستگی به نظر پزشک معالج 
  . )پرستار انجام شود  پزشک معالج وتزریق باید با نظارت دقیق و شدید داشته و در صورت ادامه

  :)AHTR(واکنش همولیتیک حاد 
  .اشتباهات انسانی اتفاق می افتد  به علت ABOبه علت تزریق خون نامنطبق از نظر سیستم در اکثر موارد  :علت 

و DIC  -  درد پشت-درد قفسه سینه - افت فشار خون  - اسهال-استفراغ - تهوع -همراه باسفتی عضالتلرز  - تب  :عالئم 
  .تاکیکاردی-تنگی نفس-سایی کلیهنار

  :درمان 
  قطع فوری تزریق خون* 
  به کمک مایعات و دیورتیکبرون ده ادراری کنترل و حفظ * 
  مُسکنتجویز *
  افت فشار خون درمان *
  ارسال کیسه و ست تزریق *
  نمونه خون و ادرار جدید از بیمار بعد از وقوع عارضه به بانک خونارسال * 

  :واکنش آلرژی خفیف
  ده خون به آنتی ژنهای موجود در پالسمای اهداء کنندهحساسیت داشتن گیرن :علت 
  خارش -کهیر :عالئم
  مصرف آنتی هیستامین :درمان
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  :آنافیالکسی
   .می باشد  IgA deficiencyیکی از علل ان  :علت 
  کویز و در نهایت شو -افزایش فشار خون - ادم الرنکس - برونکو اسپاسم  - سفتنگی ن :عالئم

  :درمان 
  اکسیژن درمانی * 
  مصرف اپی نفرین* 
   TRENDELENBERGقرار دادن بیمار در وضعیت  *
  تجویز مایعات وریدی  *
  )در صورت وجود کهیر (آنتی هیستامین  *
  مصرف کورتون با توجه به شدت عالئم *

  :)TRALI( )ترالی (آسیب حاد ریوی مرتبط با تزریق خون
از تزریق به همراه ادم دو طرفه ریوی با منشأ غیر پس ساعت  6سمی در حین تزریق خون و یا شروع ناگهانی هیپوک :تعریف 

  .قلبی در بیماری که سابقه چنین مشکلی را قبل از تزریق نداشته است 
ود برروی گلبول های سفید در اهداء کننده جمو HLAدر بیشتر موارد علت وجود آنتی بادی برعلیه آنتی ژن سیستم  :علت 

  .ن می باشد خو
  ادم ریوی- لرز-سیانوز - تاکی کاردی -تب  -هیپوکسمی  - تنگی نفس  :عالئم 

  :درمان 
  . درمان حمایتی است * 
  .اکسیژن درمانی در صورت هیپوکسی بیمار * 
  .مکانیکال و نتیالسیون در موارد شدید * 
  .دیورز اندیکاسیون ندارد  -
  .وئید ها در درمان ثابت شده نیسترارزش است -

  : واکنش های همولیتیک تاخیری
روزها تا  DHTRزمان بین تزریق خون تا تشخیص یک . تزریق خون اتفاق می افتدساعت پس از  24حداقل بر طبق تعریف 

شاید  DHTRبا این حال عالئم بالینی . بیشتر بیماران طی دو هفته اول پس از تزریق خون عالئم را نشان می دهند . هفته هاست 
  .بعد از تزریق تشخیص داده شوند شش هفته 

  :عالئم بالینی 
  .همولیز معموأل به صورت خارج عروقی است اما همولیز داخل عروقی نیز ممکن است اتفاق بیفتد * 

       با شدت کمتری رخ می دهند ، بنابراین شاید مورد )واکنش حادهمولیتیک(AHTRخوشبختانه ، این واکنش ها نسبت به 
  .گیرد چشم پوشی قرار 

  .است  DHTRکم خونی غیر منتظره و تب به دنبال تزریق فرآورده گلبول قرمز مشخصه * 
  .به ندرت ممکن است عالئم نارسایی حاد کلیوی ایجاد شود و تنگی نفس  - درد قفسه سینه  -زردی سایر عالئم شامل * 
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  :ممکن است ایجاد کریز کنددر بیماران مبتال به بیماری سلول داسی شکل * 
  :عالیم بالینی

  .راش ماکولو پاپولر، انتروکولیت و اسهال ، تب ، اختالل علکرد کبدی و پان سیتو پنی
  .دراش در تنه شروع شده و سپس و ممکن است به اندام ها هم برس

  :که حاوی موارد ذیل است بیوپسی پوست :تشخیص
  انفیلتراسیون لنفوسیتی دور عروقی سطحی  - 1
 تی نکروتیک تشکیل بول های کراتینوسی - 2

  :تشخیص افتراقی
 واکنش های دارویی •

 ل بیماری های ویرا •

  :عوارض تزریق خونسایر 
 هیپوترمی 

  افزایش حجم داخل عروقی و نارسایی احتقانی قلب 
  هپاتیت کالسیک 
  ایسکمی احشاء 
  بیماری پیوند علیه میزبان 
ق خون به صورت ترومبوسیتوپنی نشان هفته پس از تزری 2تا  1ی نادری بوده و خود را  پورپورا عارضه :پورپورا 

 PLA1بادی  بوده لذا در خون این گروه آنتی PLA1 (Zwa)ژن اختصاصی پالکتی  مردم فاقد آنتی% 7/1. دهد می

ی خون شده و  ها روی پالکتهای گیرنده ژن باعث جذب این آنتی PLA1ژن  تزریق خون حاوی آنتی. وجود دارد

ی خون واکنش نشان داده و باعث تخریب پالکتها در کبد  گیرنده PLA1بادیهای  تیی خود با آن نوبهه این پالکتها ب

  .و طحال می شوند

ازآنجاکه هیچ مکانیسم فیزیولوژیکی .میلی گرم آهن است250هرواحدگلبول قرمز دارای: افزایش تجمع آهن 

یافت میکنندپس ازمدتی بیمارانی که مکرراًخون در)میلی گرم درروز1(برای دفع آهن اضافه دربدن وجودندارد

  .کند بروزمی هموسیدروزیس درآنها و شوند دچار انباشتگی آهن می

  
به عنوان مثال در بیماران (گرم آهن بوده و در تزریق مکرر خون  میلی 250هر واحد خون حاوی  :هموسیدروز 

سیروز کبدی شده و نیز  آهن در تمام بافتها از جمله کبد، پوست، قلب و غدد داخلی رسوب کرده و باعث) تاالسمی
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ها از لیزوزومها باعث تخریب و مرگ  با کاتالیز نمودن پراکسیداسیون چربی غشای سلولها و آزاد شدن آنزیم

  .شود سلولی می

تزریق آن با سرعت بیش . شود برابر می 6تا  5میزان پتاسیم در خون ذخیره با عمر حدود سه هفته : هیپرکالمی 
  .شود ه باعث هیپرکالمی میمیلی لیتر در دقیق 120از 

لیتر خون تزریق شود ممکن  6دقیقه یا بیش از  5واحد خون سریعتر از  :هیپوکلسمی و مسمومیت سیترات 
  .آیدبه وجود) mg/dl100غلظت مسمومیت (است مسمومیت با سیترات 

سیدسیتریک، و نیز وجود ا CO2خون ذخیره به علت تولید اسید الکتیک، اسید پیروویک و گاز  pH :اسیدوز 
  .باشد می 2/7تا  6/6اسیدی و در حدود 

ابشتاین بار ویروس  -)CMV(سیتومگالوویروس  - B,C,D,Gهپاتیت  - )HIV(ویروس ایدز  عفونتها شامل :انتقال عفونتها 
)EBV( - تریپتانوزومیاز -لیشمانیا - ماالریا -یرسینیا -تب مالت - سیفیلیس- Yaws - E.Coli )استاف  -  )اشریشیاکولی
  پسودوموناز - باسیلوس سرئوس -یدرمیدیساپ

  :کنیم به واکنشهای ناشی از انتقال خون شک می در مواقعی کهاقدامات آزمایشگاهی موردنیاز 
  بررسی مجددوقوع اشتباهات دفتری- 1
  :ارسال نمونه خون جدید ازبیمارجهت- 2

  بررسی چشمی وجودهمولیزدرسوپرناتانت نمونه قبل وبعدازتزریق=  
  برنمونه قبل از تزریقDATدرصورت حصول نتیجه مثبت انجام و  DATایشتکرار آزم=  

  ارسال نمونه ادرارجهت بررسی هموگلوبینوری- 3
  :نحوه برخورد با عوارض تزریق خون

ت هتوسط کادر پرستاری یا پزشک به مسئول فنی آزمایشگاه جبایستی تمام واکنش های مشکوک انتقال خون  .1
 .رستان و نیز سازمان انتقال خون گزارش شودطرح در کمیته انتقال خون بیما

یک نسخه از فرم گزارش عوارض ناخواسته احتمالی بعد از تزریق خون و فرآورده های خونی زیر نظر پزشک  .2
معالج یا پزشک هموویژالنس تکمیل و کپی آن در پرونده بیمار ثبت و اصل فرم به پایگاه انتقال خون مربوطه 
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 :حمل و نقل خون و فرآورده های آن
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