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نگهدارنده–ماده ضد انعقاد +450-+45حجم خون کامل 

درجه سانتیگراد1-6دمای نگهداری          
روز35مدت نگهداری           

:  اجزا تشکیل دهنده
پالکت+گلبول های سفید+پالسما=گلبول قرمز

از بین می رودPLTساعت 24با گذشت 
و 5خون کامل دارای همه فاکتورهای انعقادی بجزفاکتر 

می باشد8

:موارد کاربرد
جبران حجم خون در خونریزی های وخیم و حاد و نیز 

در تعویض خون

ان تزریق یک کیسه خون کامل هموگلوبین را به میز
g/dlit1 افزایش می دهد%3و هماتوکریت را به میزان



روز گفته می شود7به خون نگهداری شده کمتر از 
DPG 2,3دارای میزان کافی از 

مقدار پتاسیم آن پایین می باشد





انواع فرآورده های گلبول قرمز مدت زمان نگهداری

گلبول قرمز شسته شده

گلبول قرمز اشعه داده شده

تگلبول قرمز با کاهش لکوسی

با توجه به نوع ماده ضد انعقاد-
:گهدارنده می باشدن

CPDA-1 35    روز
CPD21                           روز
CPD+SAGM   42 روز
   درجه 1-6دمای نگهداری

سانتیگراد
میزان هماتوکریت گلبول قرمز

>%80:متراکم



:موارد کاربرد
در افرادی که به تزریق خون واکنش آلرژیک یا -

آنافیالکسی نشان می دهند
می باشندIGAکسانی که فاقد -

این افراد به پروتئین پالسما حساسیت دارند_

:مکانیسم 
.باعث تخلیه پالسما می گردد

:  مدت نگهداری
(تزریق گردد“ بهتر است سریعا) ساعت24

:دمای نگهداری
درجه سانتیگراد6-1



 الکت بویژه پ)لکوسیت ها موجب ایجاد آلوایمونیزاسیون
، واکنش تب زای غیر (HLAها بدلیل داشتن آنتی ژن 

همچون )همولیتیک ، انتقال بیماری های ویروسی 
CMV ،HTLV ،EBV ) وTRALIمی گردد.

کاهش میزان لکوسیت ها به
 کاهش می یابد% 99/9در فیلترهای نسل سوم تا
دو روش وجود دارد:

در کنار بستر بیمار
پاالیش پیش ساز ذخیره سازی خون
آزاد در طول ذخیره سازی لکوسیت تخریب می گردد، سبب

می ( CMVبه خصوص )سازی هیستامین ، سیتوکین ، 
-FNHTRگردد که این امر موجب 

انتقال ویروس-
آلوایمونیزاسیون-



T cellدر کیسه غیر فعال می گردد

  اکرT cell ند غیر فعال نگردد باعث بروز واکنش پیو
علیه میزبان می گردد

فرآورده هایی که اشعه داده می شوند:

گلبول قرمز-

پالکت-

گرانولسیت-

:مدت نگهداری

روز28خون * 

پالکت همانند پالکت معمولی* 



:موارد استفاده
1- بیماران دچارسرکوب ایمنی
2-بیماران دیافت کننده مغز استخوان
3-گیرندگان سلول های بنیادی
4-بیمارانی که تزریق خون داخل رحمی دارند
5-دریافت کنندگان خون از خویشاوند

6- گیرندگان پالکت سازگار از نظرHLA

7-نوزادان نارس



:مدت زمان نگهداری*
روز و در شرایط خاص قابل     3

.روز می باشد5افزایش تا 
:دمای نکهداری*

درجه سانتیگراد24تا20
:شرایط نگهداری*

در طول مدت نگهداری بایستی                    
(  با شیکر پالکتی)در حال تکان خوردن 

باشد تا تبادل گازهای اکسیژن و             
د تا دی اکسید کربن به خوبی صورت گیر

.متابولیسم پالکت ها مختل نگردد



Random platelet

70تا cc50حجم هر واحد 

5.5*10غلظت پالکت 

Single Donor Platelet

400تا cc200حجم هر واحد 

3*10غلظت پالکت 





روری در بیماران مصرف کننده داروهای ضد پالکتی بررسی اختالل عملکرد پالکت ها ض
.است

 اگر شمارش پالکتی بیش از/L10*100ت باشد به ندرت نیاز به استفاده از پالکت اس
.، مگر آنکه عمل جراحی در فضاهای محدودی همچون مغز ، ستون فقرات و چشم باشد

  اگر شمارش پالکت ها کمتر از/L10*50 باشد در موارد شدید خونریزی تزریق
پالکت الزم است

 در مقادیر/L10*100-50معموال درمان پیشگیرانه است و بر اساس نوع عمل جراحی
و پیش بینی خونریزی صورت می گیرد

 در صورت اختالل عملکرد و افزایش تخریب پالکت( در بیمارانTTP،ITPوHIT ) تزریق
پیشگیرانه پالکت غیر موثر و به ندرت اندیکاسیون دارد

رانسفوزین در مورد اثر بالینی تزریق پالکت ها ، با مشاهده بالینی و اندازه گیری پس از ت
قضاوت می شود 



:انواع فرآورده های پالسمایی

(FFP)پالسمای تازه منجمد -1
(24PF)ساعته 24پالسمای -2
(CPP)پالسمای فاقد کرایو -3



حجم فرآورده :cc150 250تا
 دارایmgr400فیبرینوژن
دمای نگهداری و طول مدت نگهداری:

سال2تا <-25در دمای 
سال1تا -18در دمای 

ساعته در مقدار کم فاکتورهای ناپایدار انعقادی 24تفاوت پالسمای 
.است

.ذوب می گردد( درجه سانتیگراد30تا37)پیش از مصرف در بن ماری 
رف پس از ذوب شدن بهتر است سریعا مصرف گردد، در صورت عدم مص

.ساعت نگهداری گردد24درجه سانتیگراد تا 1تا6می توان در دمای 



در خونریزی های فعال
کمبود چندین فاکتور انعقادی
ترومای گسترده
جراحی
بیماری کبدی
DIC

خنثی کردن سریع اثر وارفارین
 مواردی از تزریق خون حجیم که طی آنPT ،Aptt وINR برابر مقادیر طبیعی افزایش 1/5بیش از

می یابد
 اصالح خونریزی های میکروواسکوالر گسترده در مواردی کهPT وPTT برابر و 1/5بیشتر ازINR بیش

برابر مقادیر طبیعی باشد2از 
 در بیماران دچار کمبود فاکتور آنتی ترومبینIII که هنگام رخدادHITنیاز به هپارین دارند
اصالح کمبود فاکتورهای انعقادی در مواقعی که کنستانتره مورد نظر موجو نباشد
ز یک حجم اصالح خونریزی های میکروواسکوالر ناشی از کمبود فاکتورهای انعقادی در بیمارانی که بیش ا

.خود را ازدست داده اند و نمی توان آزمایش های الزم را برای آنها انجام داد( ml/kg7)خون 



حجمcc15 10تا
 8فاکتور : دارای مقادیر زیادی از
 9فاکتور
 13فاکتور
فاکتور فون ویل براند
18سال در دمای 1: مدت زمان نگهداری->
پس از آب شدن بایستی به سرعت مصرف

20تا 24شود در غیر اینصورت در دمای 
ساعت قابل نگهداری 6درجه سانتیگراد تا 

 اگر کرایوPooled ساعت قابل نگهدای 4باشد تا
است



بیماری فون ویل براند
هیپو فیبرینوژنمی
 8کمبود فاکتور
9کمبود فاکتور
 13کمبود فاکتور
(در صورت عدم در دسترس بودن کنستانتره)

ساخت چسب فیبرینی



 کیلوگرم وزن 10تا 7مقدار مصرف این فرآورده یک واحد به ازاء هر
.بدن است

 در صورت استفاده همزمان ازFFPیا پالکت مقدار استفاده از کرایو
.کاهش می یابد

 هر واحدFFPمعادل دو واحد کرایو است.





.باشدمیطبیعیمادراندرml1000تازایمانازپسخونریزی▪
(استتحملقابلوکندنمیایجادهمودینامیکاختالل)
افزایشحاملگیطولدرکهبارداریمادرانیاخونیکمدچارزناندر▪

خطرناکتواندمینیزcc1000ازکمتردارندخونحجمدراندکی
.باشد

استالزم،باشدcc1000ازبیشخونریزیبینیپیشکهمواقعیدر▪
دداروجودویژههایمراقبتوخونتزریقامکاناتکهشرایطیدرزایمان
.گیردانجام

فظحفرآیندیکاستممکنخونترانسفیوژنبیمارانازدستهایندر▪
.نیستخطربدونحالعیندراما،باشدحیاتکننده

ه خطر اصلی تزریق فرآورده های خونی در این دست***
***از بیماران ، تزریق فرآورده نادرست به بیمار است



تدرسانجاموصحیح،دقیقگیرینمونه
فرآوردهمصرففرآیندهایومچکراس
دارایبسیاراورژانسموارددرحتی

.استاهمیت

هبنیازکهمادرانهایخونریزیبیشتر
پیداRBCمتعددواحدهایتزریق

.دهدمیرخزایمانازپس،کنندمی



 بیماری های مادری چون:
.I دیابت
.II نارسایی کلیوی
.IIIهموگلوبینوپاتی ها
.IV لوپوس
.V سندرم آنتی بادی ضد

فسفولیپید
با خونریزی های اولیه ارتباطی 

.ندارند



در هر میکرولیتر خون 150000شمارش پالکتی کمتر از ➢
در گردش در دوران بارداری شایع است ، که علل احتمالی

:آن به شرح ذیل می باشد
(aترومبوسیتوپنی کاذب
(bترومبوسیتوپنی حاملگی

(c پره اکالمپسیHELLP

(dمیکرو آنژیوپاتی های ترومبوتیک

(eDIC

(fITP

(gسندرم آنتی بادی فسفولیپید

(hکت هاترومبوسیتوپنی مادرزادی یا اختاللت عملکردی پال



دالیل ترومبوسیتوپنی اشتباه:
.Iخطاهای آزمایشگاهی

.II آگلوتیناسیون باEDTA

:راهکار
تراتهبررسی خون محیطی یا شمارش پالکتی در نمونه سی



ترومبوسیتوپنی حاملگی:
در هر میکرولیتر با 150000و 80000شمارش پالکتی بین 

.خاستگاه ناشناخته می باشد

HELLPتحت بالینی یا به عنوان آغازگر ITPدر بیشتر موارد به عنوان 
.در نظر گرفته می شود

ی همولیز ، افزایش آنزیم های کبدی و شمارش پالکت)HELLPعالئم 
(اندک



HELLPسندرم 

 این سندرم در گروه کم خونی های همولیتیک میکرو
.آنژیوپاتیک طبقه بندی می گردد

 درصد موارد پره اکالمپسی دیده      15تا 4این ستدرم در
.می شود

شیوع آن به شرح ذیل است:
.i بارداری دیده می شود27موارد پیش از هفته % 10در
.ii دیده می شود36در بیشتر موارد در هفته
.iii روز پس از زایمان طبیعی دیده         7موارد تا 1/3در

می شود



عالئم معمول بیماری به شرح ذیل است:
.I                  درد شکمی ناحیه فوقانی راست

(Right Upper Quadrant = RUQ)
.IIتهوع

.IIIاستفراغ
:عوارض دیگر که به نسبت شیوع کمتری دارند

.Iادم ریه
.II نارسایی حاد کلیوی
.IIIهماتوم کبد

.IVAbruptio placenta



 این سندرم ارتباطی باDICندارد.
موارد هرچند بیماری شناسایی نشده در بیشتر

ایجاد DICدر پی زایمان دیررس می تواند 
.کند

 میزان مرگ و میر در سندرمHELLP:
(a 20مرگ و میر مادران%
(b 60تا % 10مرگ و میر نوزادان  %

مداخله با زایمان زودرس می تواند خطر *** 
***مرگ و میر مادر و جنین را کاهش دهد



.هددمیرخندرتاشدیدخونریزی،عروقیانقباضعلتبهاکالمپسیپرهدر❖
.یابندمیبهبودحاملگیختمازبعدروز10تا1بیماریاین❖
تعویض.دادرخارگانیچندنارسایییاافتادتاخیربهروز3تابهبودیاگر❖

.گرددمیتوصیهپالسما



TTP
.شودمیدیدهسومودومماههسهدرغالبا✓
یباردارغیرشرایطدردرمانمشابهپالسماتعویضبهنیاز✓
ندارداکالمپسیپرهباارتباطی✓
ندارندبارداریختمبهنیاز✓
ماریبیعوددچارکهبارداریدورهدرقبلیسابقهبابیمارانی✓

.داشتنخواهدمنعیبارداری،بهبودیازپسشوندمی

توصیهADAMTS-13گیریاندازهوپایشمواردایندر✓
.شودمی



ری بیماران مامایی بحرانی دارای عالئم این بیما% 40تا % 20بین •
.می باشند

غیر قابل اعتماد DIC Scoreدر حاملگی و زایمان استفاده از •
.است

در سه ماهه اول بارداری و D-dimerدلیل آن نیز افزایش •
35افزایش مداوم بعد از هفته 

:DIC Scoreعالئم •
کاهش شمارش پالکت.1
D-dimerافزایش .2

کاهش فیبرینوژن .3
PTافزایش .4



ITP

بیشتر در زنان جوان دیده می شود.
 یا بدون شمارش اندک پالکتی/ اغلب در مادران دارای سابقه با

.است
 در این دسته از مادران شمار پالکتی طی بارداری کاهش پیدا

کرده و در سه ماهه سوم این کاهش به بیشترین میزان خون    
.می رسد



:درمان در این بیماران✓
.I خط اول درمان با

کورتیکواستروئیدها
.II خط دوم درمانIVIG

.IIIزایمانهنگامبهIVIGباهمراه
درهمآن،پالکتتزریق
قراراستفادهموردنیازصورت
.گیرد

   **
درمان در این دسته از بیماران بر 

ری شمارش پالکتی جنین تاثی
ندارد

**

 مداخله درITP پیش از تولد
ی تنها بر اساس اندیکاسیون ها

.مادری انجام می گیرد
پالکتیشمارشنگهدای:هدف❖

30000تا20000ازبیشتر
.استمیکرولیتر

خونریزیرخدادمواقعیدر❖
شتربیبایستیپالکتیشمارش

.باشد



ITP مادری خطری برای خونریزی داخل جمجمه ای یا خونریزی وخیم در جنین
.منجر نمی شود

پالکتی در مادرانی که مقاوم به کورتیکواستروئید و اسپلنکتومی و تداوم شمارش
:   که درمان با داروهای سرکوبگر ایمنی در آنها مقدور نیست30000بیش از 

خطر خونریزی و ترومبوسیتوپنی در نوزاد افزایش می یابد.



.این سندرم وضیعتی اکتسابی دارد✓
در این بیماری انعقادپذیری افزایش یافته✓
در بیشتر موارد این بیماری با لوپوس سیستمیک همراه است✓

✓APASوارد بوسیله ترومبوز شریانی و وریدی و عوارض عروقی حاملگی منجر به م
:ذیل می گردد

.aمرگ های مکرر جنینی

.bتاخیر رشد

.c نارسی



.i درمان اختالالت ارثی
هموستاز

.iiاختالل عملکرد پالکت
.iiiهموفیلی
.ivترومبواستنی گالنزمن

جهت جلوگیری از خطر **
ن آلوایمونیزاسیون تا حد ممک

باید از تزریق خون خودداری 
**کرد 

ی در بیمارانی که دارای عالئم بالین
:مشکوک همچون

(a2-آنتی بادی علیه بتا
Iگلیکوپروتئین 

(bنآنتی بادی های آنتی کاردیولپی
(cزمان لخته طوالنی پالسما
در این موارد خونریزی در جنین *

ی افزایش نیافته ولی خطر خونریز
.طی زایمان افزایش می یابد



سابچهبیمارانازدستهایندرزایمانازبعدوقبلخونتزریق
ساززمینهتواندمیامراینولیباشدناپذیراجتناب

.گرددآلوایمونیزاسیون



 آنمی بارداری طبق تعریفWHO:
g/dlitسطح هموگلوبین کمتر از 

.گفته می شود11
ایجاد در بیشتر موارد بدلیل سو تغذیه

.می گردد



هفتهدرویژهبهپالسماحجمافزایشبافیزیولوژیکآنمی➢
.شودمیدیدهبارداری25
نارساییورشددرتاخیرسببg/dlit10-9هموگلوبین➢

.گرددمی
ژنترانسفیو،مزمنهمولیتیکخونکمدچاربیماراندر➢

g/dlit10هموگلوبینغلظتنگهداریمنظوربهمازاد
.شودمیتوصیه

حسطدرهماتوکریتتدوامشکلداسیسلولبیماراندر➢
%35ازکمتربهشکلداسیهایسلولمیزانکاهشو33%
.کندمیجلوگیریدردناکحمالتاز



در بیشتر موارد تعیین میزان خونریزی چشمی می باشد.
 روش دیگر تخمین مقدار خون از دست رفته شامل وزن کردن با

.تترازو یا آزمایش و تغییر در میزان هموگلوبین هنگام زایمان اس
امایی استفاده از راهنمای تصویری امکان ارزیابی خونریزی در بخش م

.را فراهم ساخته است

به هر حال در مجموع برآورد مقدار خونریزی همواره دشوار ❖
.خواهد بود



در سه مرحله می باشد

در حین بارداری.1

در زمان زایمان.2

پس از زایمان.3



نهموگلوبیغلظتکنندمیتوصیههادستورالعمل
g/dlit7نشانمطالعاتبرخیدرولی،باشد8تا

شرایطبااگربیشتریاg/dlit5غلظتکهشدهداده
خوبیبهشودهمراهعروقدرونطبیعیحجمحفظ

.شدخواهدتحمل
یهتوصترومابساننیزبارداریوسیعهایخونریزیدر

تااقداماینوشودآغاززودترخونتزریقشودمی
یرتاخبهمصرفییارقتیانعقادیاختاللپیدایش

ونریزیخوکنترلشودمیتوصیهمنظوراینبه.نیفتد
زمانمدتطیانعقادیاختاللاصالحوخونتزریق
معیوبچرخهپیدایشازپیشوساعت2ازکمتر
شتبرگانعقادیاختاللواسیدوز،هیپوترمیازناشی
.گرددآغازناپذیر



:شمارش پالکتی قابل قبول✓

Ml50000برای زایمان بیش از .1
Ml80000برای سزارین انتخابی بیش از .2
.کنتراندیکاسیون داردTTPتزریق پالکت در ✓
کنتراندیکاسون DICو ITPتزریق پالکت در ✓

.ندارد
به علت طول عمر کوتاه پالکتی سایر درمان✓

وپنی های حمایتی برای بهبودی علل ترومبوسیت
.مورد نیاز است





دضبادیآنتیتشکیلمحرکدوهرخونتزریقوحاملگی
.استقرمزگلبول

لاوایدربایستیبارداریوخونتزریقتاریخچهدارایزنان
نتیآضدبویژههابادیآنتیآلوشناساییبرایبارداریهر
.شوندغربالشوندHDFNسببتوانندمیکهKوCژن

بیمارخونگروهکهاورژانسشرایطدرخونتزریقجهت❖
Oخونگروهازاستنامعلوم Rh D Negativeتوصیه

.شودمی
دارایکهg/dlit10ازبیشغلظتباRBCتزریق•

.ددارنتزریقبهنیازندرتبهباشندمیپایداروضعیت
توجهموردg/dlit6غلظتبابیمارانیدرRBCتزریق•

.است



منیایبرایپالکتیفرآوردهدرموجودقرمزگلبولمقدار
.استکافیDژنآنتیضدبرزایی

بامادرانیدرRh DپالسماییفرآوردهکهمنفیRh D
د،داروجودبارداریاحتمالکهکنندمیدریافتمثبت

میتوصیه(RhIG)روگامIU375بافیالکسیپره
.گردد

وخیمخونریزیدچارباردارمادراندرپالکتیشمارش
پالکتتزریقآستانه،باشدMl/50000ازکمترنباید

.شودمیتوصیهMl/75000افرادایندر
نابراینب،نباشددسترسدربالفاصلهاستممکنپالمت

رتباطاوشدهبینیپیشقبلازبایستیآنهابهنیاز
.ودشحفظخونانتقالوبیمارستانخونبانکباخوب



Rhخانم های ➢ D Negative باید پالکت هایRh D 

Negativeدریافت کنند.
ایده آل آن است که پالکت ها از نظر گروه خون نیز مطابق می ➢

.باشند

➢Anti D(Rho) IG با دوزIU250 دوز 5برای اینکه بتواند
.هفته داده می شود جبران کنند6درمانی پالکتی بالغین را که طی 

دوزها می توانند زیر جلدی تزریق شوند تا خطر هماتوم را در خانم➢
.های مبتال به ترومبو سیتوپنی به حداقل برسانند



✓FFP،کرداستفادهبالینیگماناساسبرتنهانبایستیراپالکتوکرایو.
.باشدداشتهوجودهاآزمایشنتایجدستیابیدرتاخیریمگر✓
.بودخواهدنیازموردپالکتوکرایو،FFPازترکیبیدارند،خونریزیکهDICزناندر✓
.شوندتهیهگیرندهخونیگروههمانازبایستیکرایووFFPآلایدهطوربه✓
قابلمتفاوتABOخونیگروهباFFPنباشد،دسترسدرگروههمپالسمایاگر✓

antiفعالیتتیترکهاستالزماخیرمورددر،استاستفاده Aوanti Bنباشدزیاد.



Rhباخانمیدراگر✓ D NegativeازFFPکرایویاRh D

Pasetiveبرایپروفیالکسیبهنیازیگردداستفادهanti D
.بودنخواهد

.شودداشتهنگهg/lit1ازبیشبایستیفیبرینوژنسطح✓
آزمایشنتایجازگیریبهرهبااستبهترFFPازاستفادهمورددر✓

.شودگیریتصمیمانعقادیهای
همراهکریستالوئیدهاباحجمجایگزینیکهحجیمهایخونریزیدر✓

.گرددمیانعقادیفاکتورهایکاهشدچارقرمزگلبولتزریقبا

،Vورفاکت،فیبرینوژنویژهبهانعقادیفاکتورهایتمامی،DICدر✓
VIIIوXIIIیابدمیکاهش.



میکندDICمواردی که فرد را مستعد  DICزنان در خطر ابتال 

آمنیوتیکمایعآمبولی.1
جفتجداشدگی.2

اکالمپسیپره.3

.aهیپوکسی طوالنی

.bهیپوولمی

.cهیپوترمی



ترومایپیدرانعقادیآبشارشدنفعالازناشیتواندمیDICشبهسندرم❖
.باشدبافتی

داخلکاتترهایمحلازنشتیاترومامحلازتوجهیقابلخونریزیزمانیکه❖
.کردشکDICبهبایستیداردوجودوریدی

زمانبهنیازانعقادیهایآزمایشاما،استمطرحقویاDICکهمورادیدر❖
.ودشمیتوصیهدشوارکنترلباهاییخونریزیدرFFPازاستفاده،دارندبسیار

ازعبارتستمعمولومتداولروشانعقادیفاکتورهایازاستفادهخصوصدر❖
1/5ازکمترPTوPTTنگهداریبرایml/kg15-12میزانبهFFPتجویز

.طبیعیمقادیربرابر



هاستفادذیلموارددربارداریطولدرفرآوردهایناز
:شودمی

antiتشکیلازپیشگیری.1 D

ITPدرمادرپالکتیشمارشافزایش.2

ترومبوسیتوپنیدرخونریزیوخامتکاهش.3
جنینیونوزادی

Rhازپیشگیریبرای.4 HDFNزنانبرایRh

D72دروبارداری34و28هایهفتهبینمنفی
RhIG،مثبتDنوزادزایمانازبعدساعت

.شودمیتجویز



مانفاکتورهای خطر ساز برای خونریزی بعد از زای

.Iرحم های خیلی متسع
.IIزایمان طول کشیده
.IIIزمان طوالنی القاء زایمان
.IVخونریزی بعد از زایمان در حاملگی
.Vکوریوآمنیو نیتیس
.VIزایمان های متعدد

.VIIاختالالت انعقادی



جنبه های عمومی تزریق فرآورده های خونی

وخونیگروهوضعیتنظرازبایستیباردارزنانهمه
.گیرندقراربررسیمورد28هفتهدرهابادیآنتی

نظردرزنانبرایخونیفرآوردهدرمانصورتیکهدر
:گرددمیتوصیهذیلمواردشودگرفته

.aبانکآزمایشگاهبهگروهتعیینبرایخوننمونهیک
.گرددارسالخون

.bترسدسدربادیآنتیغربالگریوبندیگروهنتایج
.باشد

.cنیزسزارینبهمنجرهایبارداریازایتاریخچه
.باشدفراهموموجود



در زنان در سنین بارداری جهت تزریق خون

مفی Kellجهت جلوگیری آلوایمونیزاسیون و بیماری همولیتیک نوزاد فقط از خون ❖
.استفاده گردد

مثبت شناخته می شوند Kellزنانی که به عنوان ***
***استثناء می باشند



 فرآورده های خونی توانایی انتقال عفونتCMV

که برای جنین زیان بار است19Bو پاروویروس 
را دارند

راهکار

یاستفاده از خون های کاهش لکوسیت



مدت زمان نگهداری نمونه برای انجام کراس مچ

 روز است7در شرایط معمول.

 ماه 3در صورت سابقه بارداری یا تزریق خون در
.روز می باشد3گذشته 



RBCآستانه تزریق 

تر از در بیماران سالم بدون بیماری زمینه ای در صورت خونریزی حاد و میزان هماتوکریت کم
.ترانسفوزیون اندیکاسیون دارد% 20

اریبیمدچاربیمارانهمچنینوناتوانیبدونخفیفسیستمیکبیماردچاربیماراندر
.باشدمی%25خونتزریقبرایهماتوکریتآستانهجدیناتوانیوسیستمیک

ریتهماتوکدرخونتزریقحیاتکنندهتهدیدایزمینههایبیماریبهمبتالبیماراندر
.گیردصورتبایستی%30ازکمتر

دارندویژهتوجهبهنیازخونریزیآغازازپیشاکالمپسیپرهدچاربیماراندر.
بایدکهاستاداریدهبروناکالمپسیپرهیاخونریزیدرکهکلیهخونرسانیشاخصبهترین

.باشدml/hr30ازبیش



راهکارهایی برای کاهش نیاز به تزریق خون

ازکمترزایمانازپیشهموگلوبینغلظتزایماندر✓
g/dlit10/5شودمیشناختهخونیکمعنوانبه.

اگر،خوراکیآهنازاستفادهآهن،فقرخونیکمدرمان✓
تزریقیآهنازنباشدجذبیاتحملقابلخوراکیآهن

.شوداستفادهبایستی
ناشیهایخونیکمدرغالبانوترکیبانسانیاریتروپویتین✓

رارقاستفادهموردپیشرفتهمراحلکلیویهایبیماریاز
زناندرزایمانازبعدهموقبلهمدارواینازگیرد،می

رانینجومادربربارزیانتاثیربدونکلیویبیماریفاقد
.دهدمیکاهش

انعقادیضدداروهایکنندهدریافتزنانبهینهمدیریت✓
راخوندادندستازکممولکولیوزنباهپارینچون

.دهدمیکاهش



.در حاملگی استفاده از خون اتولوگ توصیه نمی شود



غربالگری آنتی بادی)1
مدیریت فعال در مرحله سوم زایمان)2
مدیریت خونریزی های گسترده طی زایمان و پس)3

از آن



ونختزریقوبارداریسابقهکههاییخانمبرای✓
.یردگانجامبایستیبارداریاوایلدراندداشته

گلبولهایبادیآنتیتولیدمورددوایندر✓
.گرددمیتحریکقرمز

دررماددرمنتظرهغیربادیآنتیتشخیصعدم✓
زگارناساخونتزریق،خونتزریقبهنیازصورت
میمیرومرگومادرهموگلوبینکاهشباعث
.شود

د،باشمثبتبادیانتیغربالگریآزمایشاگر✓
مچکراسRBCواحد2ویزایمانبرایباید
.گرددآمادهشده



برای این منظور موارد ذیل توصیه می شود
15تا 10تزریق یکباره اکسی توسین درون وریدی طی ➢

.واحد درون عضالنی10دقیقه یا تزریق 
.ثانیه15ماساژ با قدرت فوندوس رحم برای حداقل ➢
بررسی مرتبط و مکرر مقدار خونریزی➢
بررسی مرتبط و مکرر عالئم حیاتی➢

توجه ویژه به خونریزی های گسترده➢



ازبیشطبیعیزایماندرخونریزیمقدار
cc500ازبیشسزاریندروcc1000
.باشدمی

ذیلشرایطدرتوجهقابلحیاتیعالئمتغییر
:استمهم

(a15%ایونبضتعداددرتغییربیشتریا
bpm110ازبیشنبض

(b85/45ازکمترخونفشار

(c> SPO2 95%

(dخونریزیافزایش



مالحظات عمل آمادگی

آتونمی رحم-
ترومای پاره -

شدگی
جفت مانده در -

رحم
آمبولی مایع -

آمنیوتیک
برگشت رحم-
اختالل انعقادی-

:پرستار
دی رگ گیری سریع از بیماری که دسترسی وری-

ندارد
دار افزایش سرعت تزریق اکسی توسین به مق-

ml/hr500و ادامه ماساژ قوی فوندوس رحم
یک بار اگر مورد منع مصرف Metherginتجویز -

و Hemabateجایگزین این دارو )ندارد
Misoprostolاست)

دقیقه5هر SPO2ارزیابی عالئم حیاتی و -

به تخمین مقدار خونریزی با توزین موارد آغشته-
(دقیقه15-5هر )خون 

بیش از SPO2از طریق ماسک تا )دادن اکسیژن-

95)%
تخلیه مثانه-
انجام گروه خونی غربالگری و کراس مچ دو -

(اگر آماده نشده است)واحد خون 
:وظیف پزشک یا ماما

اطمینان از عدم باقی ماندن بقایای حاملگی ،-
پارگی و هماتوم

:مسئولیت پرستار
زنان و به متخصص-

زایمان فورا اطالع داده 
.شود

به پرستار مسئول -
.اطالع داده شود

به متخصص -
بیهوشی در اسرع 

.وقت اطالع داده شود


