
 
 

  

 تعویض خون

افزایش بیلی روبین خون یکی ازمشکالت شایع 

نوزادان  ٪۷۰که در بهشمارمیرود دوران نوزادی

ترم ونارس در روز های اول زندگی بروز می 

کند ودر اکثرنوزادان نیاز به درمان 

 ولیگاهیسیریشروندهداشتهونیازمند٫ندارد

فتوتراپی ویا تعویض خون می باشد. در این 

موارد در صورت عدم درمان وپیشرفت زردی 

احتمال آسیب به سیستم عصبی مرکزی 

 .س افزایش می یابدوکرنیکترو

 

امروزه مرگ ومیر ناشی از تعویض خون در 

کاهش پیدا کرده است.در ٪۲نوزادان به کمتر از

شدید در  آنمی٫صورت ضرورت )کرنیکتروس

اریتروبالستوزیس(تعویض خون اجتناب ناپذیر 

بوده وفتوتراپی جایگزین مناسبی به شمارنمی 

رود. در صورت تجویز ایمونوگلوبولین داخل 

وریدی همراه 

 نیازبهتعویضخونکاهشمییابد بافتوتراپی
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 اندیکاسیونموارد  

تعویض خون در نوزاد  ترین مورد مصرف اصلی

باهیپربیلی روبینمی شدید بوده که به سایر درمان 

اسخ نداده ودرمعرض کرنیکتروس هاپ

د.همچنین در بیماری همولیتیک نوزاد که به باش

علت پاسخ ایمنی مادر برعلیه سلول های جنینی می 

باشد نیز می توان از تعویض خون بهره گرفت. گاه 

د مانندبرداشت توکسین های درسایر موار

اگزوژن)داروها(یااندوژن)متابولیک(تعویض خون 

 .روش درمانی مناسبی است

بیماری همولیتیک نوزادان شایع ترین اندیکاسیون 

 جهت تعویض خون وناسازگاری

Rh/ABO.ازشایع ترین علل آن می باشد 

درباره سطحی ازبیلیروبین که انجام تعویض خون را 

درایکتر غیرهمولیتیک در  ،نماید اجتناب ناپذیر می

 ۲۰شترازیساعت اول زندگی بیلی روبین ب48طی 

را جهت تعویض  ۲5ساعت اول میزان  48ازوبعد 

 توصیه می شود. خون

۲ 

 

 

 

،شامل خون  ضیجهت تعو یانتخاب فراورده خون

سل از پک یمخلوط ایل وتازه کام

PRBCتازه منجمد شده یوپالسماFFP وحجم

-85معادل دوبرابر حجم خون نوزاد) ازیخون مورد ن

1۰۰cc/kgی(.معموال ازگروه خونoاستفاده  یمنف

ژن  یسازگار وفاقد آنت ABOازنظر  ایشودو یم

باشد.درصورت افت قابل  زیهمول یجادکنندهیا یها

مدت زمان انجام است. یضرور زیمالحظه پالکت ن

 است. قهیدق 1۲۰-9۰خون  ضیتعو

 یماریاز ب یریشگیجهت پ دهیاستفاده از خون اشعه د

( به خصوص اگر GVHD)زبانیم هیعل وندیپ

 شود. یم هیباشد توص یداخل رحم ونیترانسفوز
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http://somaye-j.blogfa.com/post/70


 

 

 
 ن لرستانو خدمات درمانی استا دانشگاه علوم پزشکی

 شهید مدنیدرمانی  مرکز آموزش

 

 

 «مراقبتهای تعویض خون»
  

 واحد آموزش به بیمار

 122داخلی-06633408898شماره تماس:

 madani.lums.ac.ir:مارستانیب تیسا
 

 

   98 دی

 مراقبتهای تعویض خون

صرف نظر 

یاتجویزوریدیکلسیم،نوزادبایدبهدقتازن ازعدم 

می)تتانی،تحریک عالیم هیپوکلس ظر

نظر باشد.واکنش تحت نوار قلب پذیری،تغییرات

های متعاقب تعویض خون به صورت 

همولیتیک حاد یا تأخیری وغیرهمولیتیک که 

شامل تب،آلرژی،عفونت ها ، 

آنافیالکسی،افزایش حجم داخل عروقی 

 .وآمبولی می باشد

جهت بیماران در صورت نیاز ،تعویض خون 

،زیروارمر ،توسط متخصص کودکان ویا دستیار 

از گذاشتن  پسNICU تخصصی کودکان در

کاتتر نافی تحت مانیتورینگ قلبی عروقی 

صورت می گیرد.گرم کردن فراورده خونی با 

روز توسط بانک خون انجام  ۷-5عمر کمتر از 

سی سی خون تعویض 1۰۰می شودوبه ازای هر

شده یک سی سی کلسیم داخل وریدی تجویز 

 شده که از بروز هیپوکلسمی 
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 .پیشگیری شود

 عوارض شایع

وبیکربنات کمتر  ۲4/۷کمتر ازPHاسیدوز متابولیک

 (mg/dl)45از

 (میلی متر مکعب درهزار  15۰ترمبوسیتوپنی)پالکت کمتر از

 (mg/dl18۰هیپرگالیسمی)قند خون بیش از 

 (mg/dl۷ازهیپوکلسمی)کلسیم کمتر 

 meq/l13۰هیپوناترمی)سدیم کمتر یامساوی 

 meq/l13۰هایپرکالمی)پتاسیم بیشتر یامساوی 

افزایش شمار  ،افت هماتوکریت ،کشت خون مثبت

 دمرگ نوزا ،رتیکولوسیت

 منبع:
 نلسونکودکانمبانیطب  کتاب

 چاپ هفتم، دکتر بهنام سبوطیترجمه 

 ۲۰15انتشارات آرتین طب
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