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 :ومشاورین علمی کنندگان هیته

 تهیه و تدوین:
 

 مؤسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خوناستادیار، انتقال خون، متخصص هماتولوژی و دکتر الهام خلف عادلی

 هماتولوژی و انتقال خون مؤسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خوندکتر الهام رازانی، دانشجوی دکترای تخصصی 

 

 مشاورین علمی:  

 متخصص بیهوشی، استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی                دکتر علیرضا سلیمی

 دکتر سیاوش صحت                جراح عمومی، متخصص قفسه صدری ، استاد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 متخصص بیهوشی، استادیار دانشگاه علوم پزشکی قم                  نژادکتر رضا امیند

     قلب و عروق شهید رجایی درمانی و تحقیقاتی آموزشی، مرکز دانشیارفلوشیپ بیهوشی قلب،متخصص بیهوشی،          دکتر سید ضیاء توتونچی 

 سازمان انتقال خون ایران -متخصص پاتولوژی                دکتر شهین شریفی 

     و عروق شهید رجایی قلب درمانی و تحقیقاتی آموزشی، دانشیار مرکز، قلب بیهوشی فلوشیپ ،متخصص بیهوشی          دکتر سید مصطفی علوی
 

     وق شهید رجاییقلب و عر درمانی و تحقیقاتی آموزشی، مرکز عروق، استاد و قلب جراحی تخصص دکتر علیرضا علیزاده قویدل       فوق

  قلب و عروق شهید رجایی درمانی و تحقیقاتی آموزشی، مرکزمتخصص بیهوشی،فلوشیپ بیهوشی قلب،استاد  دکتر رسول آذرفرین               

 سازمان انتقال خون ایران –انتقال خون  MPH           دکتر محمدرضا باللی
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 مه و اهمیت موضوع:مقد-8
Acute Normovolemic Hemodilution (ANH)  است،   راینتدی فاستفاده شده است،    1446که نخستین بار از آن در سال

-حاوی ضد انعقاد مناسب نگهداری می  های خون استاندارددر کیسه شده گرفته  (Whole blood)که طی آن از بیمار خون کامل 

این امتر موجتب کتاه       .گرددلوئید و کلوئید حفظ میهای کریستاشود؛ در حالی که حجم مایعات در گردش از طریق تزریق محلول

های قرمتز کمتتری خواهتد    و گلبول خواهد بودرود  رقیق حین جراحی از دس، میدردر نتیجه خونی که  شود ومیهماتوکری، بیمار 

قیقته )امتا نته بته     های جبرانی همچون افزای  برون ده قلبی  افزای  خفیف تعداد ضربان قلب در داز طریق مکانیسم ANH .داش،

و افتزای  جریتان ختون      افزای  جریان خون عترو  کرونتر  کاه  ویسکوزیته خون     شود( تلقی سازنظر بالینی مشکلشکلی که از 

 .کندها  به پایداری حال، فیزیولوژیک بدن کمک میرسانی به انداماکسیژن

خون در اتا  یق که با تزر هستند ماماها و تمامی پرسنلی  پزشکان  پرستاران های هدف این دستورالعمل گروه :گروه هدف -2

 .عمل ارتباط دارند

 تعاریف: - 9

وضتعی، همودینامیتک پایتدار بتا متوارد زیتر        (hemodynamically stable status) :پایدار وضعیت همودینامیک : 9-8

() ressure) P rterialA Mean شتریانی  یتا متوستف فشتار    میلیمتتر جیتوه   49مشخص می شود : فشار خون سیستولیک حتداقل  

MAP یتتا بیشتتتر ،در ستتاعوزن بتتدن کیلتتوگرم میلتتی لیتتتر بتته ازای هتتر   6/9بتترون ده ادراری  و متتتر جیتتوهمیلتتی 66حتتدود. 

وجود وضعی، همودینامیک پایدار   پرفیوژن بافتی ناکافی و بیمار در معرض خطر شوك باشد. به همین از دلیتل  نکته : ممکن اس، با 

 .می شود استفاده( Shock Index)شوك  شاخصیگری با عنوان از ابزار د

تعتداد  شتود:  اندکس شوك که ابزار آسان و قابل اعتمادی برای تشخیص زودرس شوك هایپوولمیک اس، از این طریتق محاستبه متی   

 برحسب میلیمتر جیوه()ضربان قلب )در دقیقه( تقسیم بر فشارخون سیستولیک 

وضعی، هموینامیک ناپایتدار بتا یکتی از    (hemodynamically unstable status) : ر داوضعیت همودینامیک ناپای: 9-2

افت، فشتارخون کته     یتا دقیقته   16به مدت بیشتتر از   متر جیوهمیلی 49ز شود : فشارخون سیستولیک کمتر ا موارد زیر مشخص می

 د.نیازمند داروی وازوپرسور یا اینوتروپ باش
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ضتتربه در دقیقتته  199کتته عمومتتاش بتتی  از  هنجتتار راهازحتتد بتت بتته بتتی اد ضتتربان قلتتب شتتدن تعتتد بیشتتتر :کاااردیتاااکی :9-3

 .دگوین می  (Tachycardia)کاردی تاکی یا تُندتپشی اس،

9-4 :DDAVP :یا آنتی دیورتیک هورمون وازوپرسین سموپرسین نوع ساختگی هورموند (ADH) ،اثرات  که طبیعی بدن اس

و احتمتاال اثتر    ویلبرانتد  فتاکتور فتون   و افتزای  فعالیت،    ۸فاکتور انعقادی   آنتی هموراژیک خود را از طریق افزای  سطوح پالسمایی

 .نماید اعمال می  مستقیم بر جدار عرو  خونی

9-4:TEG (Thromboelastography :)یل اختصاصی افزای  و یافتن دل اس، برای بررسی مراحل مختلف انعقاد ابزاری

   .شودتصمیم گیری سریع و صحیح جه، رفع مشکالت انعقادی انجام می که معموال در حین عمل جراحی جه، استعداد خونریزی

 :شرح -4

 :ANH از مزایای استفاده: 4-8
 / حذف نیاز به تزریق خون آلوژن کاه 

 مین خون تازه اتولوگ در مقابل خون ذخیره شدهتا 

و همچنین فاقد تغییرات  DPG 2,3پالک، با عملکرد کافی  میزان مناسب از فاکتورهای انعقادی    ) خون تازه حاوی

 باشد.(بیوشیمیایی ناشی از ذخیره سازی می

 های مربوط به انجام آزمایشات  حمل و نقل و نگهداری خون آلوژن و همچنین ) حذف هزینه کم هزینه و ارزان

 رض جانبی تزریق خون آلوژن(های ناشی از درمان عواحذف هزینه

 های آزمایشگاهی انجام تس، عدم نیاز به تعیین گروه خون و 

   های ناشی از تزریق خون اشتباه متعاقب خطاهای انسانیواکن  خطرکاه 

   های عفونی از اهداکنندگانانتقال بیماری خطرکاه  

 (پروکوآگوالن،انعقادی )پی  حفظ فاکتورهای   

 مورد نیاز دسترسی فوری به خون 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%88%D9%BE%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D9%81%D9%88%D9%86%E2%80%8C%D9%88%DB%8C%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF
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 :ANHموارد کاربرد : 4-2

 %19از   یب وژنیبه ترانسف ازیاحتمال ن -1

 لیتر(میلی 1699تا  069عمل جراحی با احتمال از دس، دادن حجم زیاد خون ) بی  از  -2

 اس،. گار برای این بیماران مشکلیافتن خون آلوژن ساز و دارندغیر منتظره حائز اهمی، بالینی در بیمارانی که آنتی بادی   -3

 بیمارانی که به دالیل شخصی/ مذهبی درخواس، تزریق خون اتولوگ دارند. -4

نیاز به خون آلتوژن باشتد.     به تنهایی مفید نبوده ANH  ممکن اس، باشد بیمار حجم خون% 49وقتی خونریزی بی  از  -نکته 

 .  دتعداد واحد های خون آلوژن را کاه  می ده ANHاستفاده از روش  اما در هرصورت

  برخی اعمال جراحی که تاکنون فواید استفاده ازANH  دنمی باش ذیلبه شرح  نشان داده شده اس، هادر آن: 

 و زانو  لگنرتروپالستی آ و رزکسیون های کبدی  رادیکال پروستاتکتومی جراحی ستون فقرات جراحی قلب  جراحی عرو   

 ANH: موارد منع کاربرد 4-9

 :ذکر شده است 4-3-1ها ممنوعیت کاربرد دارند در جدول در آن ANHمواردی که انجام  4-3-1 جدول

 

 نباید انجام شود. ANHدینامیک   وی همصورت وجود بی ثباتدر نیز سایر بیماران  در 

 ANHموارد منع انجام .

  mg/dl 12هموگلوبین کمتراز 

 باکتریمی

 ورت(تنگی آئ نامطلوب بودن برون ده قلبی )مواردی مثل بیماری عرو  کرونری   

 نشده خون درمانی فشارپر

 ایسکمی قلبی فعال  

 در صورتی که اکسیژن رسانی زمینه ای به صورت بارزی مختل باشد() دادی مزمن ریویهای شدید انسبیماری

 به دفع حجم های باالی مایع تزریق شده( نبودن بیمار )قادر نارسایی کلیه

 اختالل عملکرد کبدی

 هموگلوبینوپاتی ها  

 اختالالت انعقادی شناخته شده
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 :بیمار آگاهانهرضایت : 4-4

الزم اس، پس از دادن اطالعات کافی د  خون و فرآورده های آلوژن سر باز زندر صورتی که بیمار به دالیل شخصی/ مذهبی از پذیرش 

ذیرش تزریق خون و هر نوع عدم پ خطربیمار از دهد که د. این تعهد نشان میخون را امضا کن مسئولی، رد تزریقفرم تعهد  به وی  او

 . ی خونی آگاه اس،. تعهد یا فرم رضای، نامه باید هم توسف پزشک و هم توسف بیمار یا ولی قانونی او امضا گرددفرآورده

  :لوازم مورد نیاز وتجهیزات، مواد : 4-5

 گیری هموگلوبیندستگاه مناسب جه، اندازه -1

 ونگیریمواد ضد عفونی کننده محل خ -2

 (CPDA-1) مناسبضد انعقاد حاوی استاندارد کیسه خون  -3

 گیری مناسبسوزن خون -4

 گر وزنی  ر مجهز به حسیکِشِ -6

 : خونی که می توان جمع آوری کردحجم محاسبه  : 4-6

د.  در گرف، به توانایی بیمار در تحمتل افت، هموگلتوبین / هماتوکریت، بستتگی دار      تعداد واحد های خونی که می توان از بیمار

هم متی رستد.  در مجمتوع بهتتر     درصد  29درصد و در رقیق کردن شدید  به  39ق کردن مالیم هماتوکری، بیمار به حدود یرق

حجم خونی کته بایتد از بیمتار گرفتته شتود      درصد کمتر نشود.  26قیق شدن از اس، بسته به شرایف بیمار هماتوکری، پس از ر

ی بیمتار  حجتم ختونریزی طتی جراحتی و شترایف       بته هموگلتوبین اولیته   با توجه  و در تعامل با جراح متخصص بیهوشیتوسف 

   .باشدلیتر میمیلی2999و حداکثر تا  ( mL/bag699-499واحد ) 4الی  1بین  شود که معموالشهمودینامیک بیمار محاسبه می

 : خونی که می توان جمع آوری کرد (Vol: Volume) حجمحداکثر ی محاسبه

Vol= EBV × (Hi –Hf) ÷ Havg 

 

 EBV (Estimated blood volume :) وزن بدن حجم خون تخمینی بدن که برابر اس، با× ml66  برای خانم ها و یاml09 برای آقایان 

 Hi (initial hematocrit:) هماتوکری، اولیه 

 Hf (target hematocrit final) : ،گذاری شده نهاییهدفهماتوکری 

  Havg((average hematocrit: ،2 ÷ نهایی( گذاری شدههدفاولیه+ هماتوکری،  هماتوکری، متوسف= )هماتوکری 
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 استفاده نمود:  توانمی نیز  4-6-1 جدولاز بزرگسال  ان برای تخمین حجم خون بیمار

 راهنمای تخمین حجم خون بیماران 4-6-8جدول 

 نان بزرگسالز ساختار بدنی
(ml/kg) 

 مردان بزرگسال
(ml/kg) 

 06 09 عضالنی

 09 66 متوسف

 66 69 الغر

 69 66 چا 

 

 

 برای تخمین حجم خون بهره برد: 4-6-2جدول توان از در بیماران خردسال و نوزادان می         

 راهنمای تخمین حجم خون نوزادان و خردساالن 4-6-2جدول 

 

 

 ml/kg 46 حجم خون در نوزادان نارس

 ml/kg 49 حجم خون در نوزادان رسیده

 ml/kg ۸9 حجم خون در کودکان تا یک سال

 ml/kg 69-09 حجم خون  پس از یک سالگی
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 :مراحل اجرا: 4-7 
 تجهیتزات و  بتوده  آن جبران های عوارض و مکانیسم  تکنیکانجام این  بارسنل آشنا پمستلزم حضور  ANHاجرای فرایند 

این اقدام اندکی قبل و یتا انتدکی پتس از القتاه بیهوشتی       قرار گیرد.ها باید در اختیار کارکنان نمناسب و نحوه استفاده از آ

 شود.انجام می

 .گیری و ثب، گرددباید هموگلوبین بیمار اندازه ANHقبل از آغاز فرایند  -1             

 محاسبه گردد. 6-6شماره مطابق بند حجم خون مورد نیاز برای جمع آوری  -2      

 :ر نظر داشتن نکات زیر انجام شوداز بیمار با دخونگیری -3

  انجام شود. بیهوشی و قبل از شروع عمل جراحی القاهپس از اندکی قبل و یا اندکی خونگیری 

 CV Line  راه خونگیری اس،.  وگوالر خارجی سریعترینژورید یا 

 رود و متی ی از دس، فشار شریان پای شود. چرا که امکان آوری خون توصیه نمیاستفاده از عرو  شریانی برای جمع

متخصص وجود دارد. )با این حال خونگیری از شریان بنا به صالحدید شریانی نیز تر همچنین خطر مسدود شدن کات

    بالمانع اس،.(                   بیهوشی

 مسیری با  از استفادهgauge 16-14   نبرای خونگیری پیشنهاد می شتود. کتوچکتری gauge   تفاده بترای  قابتل است

 می باشد. 1۸ن بزرگساال

  رعای، دقیق اصول آسپتیک انجام گیرد.گیری با خون 

 عروقی جداگانه برای خونگیری و جایگزینی مایعات استفاده شود. راه از 

موجتود در  مقدار کمتی از ضتد انعقتاد     صورت گیرد.حاوی ضد انعقاد مناسب استاندارد  جمع آوری خون در کیسه های  -4

   خون از آن خارج می شود برای جلوگیری از لخته شدن وارد گردد.کیسه خون به داخل مسیری که 

  استفاده از کیسه های خون بالغین برای کودکان  بسته به مقدار خونگیری باید مقدار اضافی ضتدانعقاد بته   در صورت

                          از کیسه خارج شود. ر حفظ نسب، صحیح ضدانعقاد به خونمنظو

که حجتم  وزنی اس، قرار گیرند تا پس از این گرر و حسیکِای شِروی دستگاهی که دار ن حاوی ضد انعقادهای خوکیسه -6

به طور ) به خون )برای اطمینان از نسب، ضد انعقادبا آالرم دستگاه قطع شود. همزمان مورد نظر جمع آوری شد  خونگیری 

 میلی لیتر خون وارد شود.( 399و یا کمتر از  میلی لیتر 469 بیشتر ازدر هر کیسه نباید  (19به  1معمول 
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 باشد.  دقیقه می 19-16حداکثر زمان خونگیری 

 عقتاد  مناسبی از ختون و ضتد ان   که آمیزه ان حاصل گردداطمینتا  داده شودتکان  به آرامی و متناوباشباید  کیسه خون

 فراهم شده اس،.

 شود. م بستهمحککننده خون یوب جمع وقتی خونگیری به اتمام رسید  ت -6

 انجام شود:  ذیلمطابق موارد  ANHبرچسب گذاری کیسه خون  -0

 نام بیمار-1

 شماره بیمارستانی -2

 خونگیری ساع،تاریخ و -3

 .دن( اگر بی  از یک کیسه خونگیری شده)براساس ترتیب پرش عدد مربوط به کیسه های خون پر شده -4

 "ANH"  "تولوگفقف برای استفاده ا"روی برچسب درج شود: -6

  

 انجام شود: ذیلجایگزینی مایعات برای بیمار مطابق موارد  -۸

 بترای جتایگزینی    پتس از آن  .شتود انجام مین نیاز به مایع جایگزین واول بدمیلی لیتر  699-469 خونگیری معموالش

م کریستتالوئید سته برابتر    حج) 3به  1به نسب، ( رینگر الکتات یا نرمال سالین) از محلول کریستالوئید خون با مایع 

% یتا   6اتیتل استتار    هتای کلوئیتدی )هیدروکستی    در صورت استفاده از محلتول  وحجم خون گرفته شده از بیمار( 

 شود.میاستفاده )حجم کلوئید برابر با حجم خون گرفته شده از بیمار(  1به  1( به نسب،  6آلبومین %

 احتمال ایجتاد شترایف    . به دلیلمی باشد %26-39 طور معمولبه  زینری، هدف پس از تزریق مایعات جایگهماتوک

اختتالل  چرا که ممکن اس، منجر بته ایجتاد    ؛شودتوصیه نمیبویژه در بیماران عرو  کرونر خونگیری بیشتر بحرانی 

 شود.  ترقیقی انعقادی

 .دناندازه گیری ثب، شودوباره    هموگلوبین و هماتوکری،ANHپس از اتمام الزم اس،  -4

   با دق، انجام شود. ثب، مستندات -19
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 خون: کیسه های نگهدارینحوه : 4-1

 ،بیمتار در اتتا    همتراه   بایددهند   خون گرفته شده در دمای اتا   ها عملکرد خود را در سرما از دس، میاز آنجایی که پالک

 شود.عمل نگهداری 

  اس،.مع آوری از زمان ج ساع، ۸ حداکثرمدت زمان نگهداری خون در این دما 

 ضرورتی ندارد.های خون تکان دادن کیسه در طول دوره نگهداری

 

 نباید از اتا  عمل خارج شود.  ANH: الزم به یادآوری اس، خون جمع آوری شده برای 1نکته

داری ستاع، نگته   24بانک خون بته متدت    استاندارد توان آن را در یخچال در صورت عدم مصرف خون در حین جراحی می -2نکته 

بته بانتک ختون     این خون در صورت انتقالساع، پس از خونگیری  به یخچال منتقل شده باشد.  ۸به این شرط که طی حداکثر  کرد؛

 انجام شود.  بر روی آن الزم باید آزمای  های 

 

 :تزریق و پایش بیماران نکات مهم در خونگیری،: 4-3

  شدید رخ دهد نباید قبل از اتمام فاز بحرانی جراحی که ممکن است در حین آن خونریزیANH آغاز شود. 

  .قبل از گرفتن واحد دوم خون چنانچه بیمار از نظر همودینامیک پایدار باشد واحد بعدی گرفته شود 

 کاردی خونگیری قطع شود.در صورت بروز تاکی 

  ی قلبی و در نتیجته از اولتین نشتانه   الکتروکاردیوگرام نشان دهنده بروز ایسکموجود تاکی کاردی پایدار و بروز تغییرات در-

 خواهد بود.گیری برای توقف خونباشد که زنگ خطری ها متعاقب آنمی میهای اکسیژن رسانی ناکافی به بافته

  شود. در نتیجه رقیق سازی شدید نباید خون میآن اغلب موجب کاه  فشارکاه  ویسکوزیته خون مرتبف با رقیق سازی

هتا خواهتد شتد.    چرا که موجب کاه  اکسیژن رسانی به باف، ؛اه  دهنده فشار خون انجام شودهای کهمراه با سایر روش

 ( توصیه نمی شود.induced hypotensionو هیپوتانسیون القائی ) ANHبه عبارت دیگر توام شدن استفاده از 

 ساع، پس  6 جراحی یا حداکثرمیلی لیتر( در حین عمل  499-1۸99) واحد 2-4 با بازگش، خون به بیمار به طور ایده آل

 باید باشد.آن از اتمام 

. 
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 گیتری  و در پایان ختون اس،  ترترتیب که واحدی که رقیقبه این  د.نتزریق شو  واحد های خون برعکس ترتیب جمع آوری

و   RBCمقدار پالکت،     بیشترینآوری شده اند و گیری جمعدر ابتدای خونکه در ابتدا و واحد هایی  از بیمار گرفته شده

 د.نتجویز شو ند در پایانفاکتور های انعقادی را دار

  میزانFiO2  شود.جه، بهبود انتقال اکسیژن در حین عمل جراحی باید در سطح مطلوبی نگه داشته 

 گیری پای  همودینامیک از طریق اندازهPH .،خون قابل انجام اس 

  بترای   زهای کمودر د یک نظیر فروزماید یا همان الزیکستجویز داروهای دیورتدر صورت وجود ادم محیطی پس از جراحی

به عل، ایجاد هیپوولمی  محدودی، در عملکرد کلیه و همچنین از دس، ها دیورتیکزهای زیاد وجویز دت بیمار صورت گیرد.

ه پتس از  متوارد عنتوان شتد    پتای  دادن پتاسیم و منیزیم و درنتیجه بروز آریتمی قلبی توصیه نمی شود. الزم به ذکر اس، 

 عمل جراحی الزامی اس،.  

 اقدامات الزم جهت جلوگیری از اختالالت انعقادی 

   محدود کردن مقدار هیدروکسی اتیل استار((HES   به عنوان مایع جایگزین به میتزانcc2699-1999   در جلتوگیری از

 باشد.مؤثر می اختالل انعقادی ترقیقی

  متتاثر  فتاکتور هتای انعقتادی و بعتالوه      اثتر منفتی بتر   ر عملکرد پالک، ها و موجب تغیی استفاده از هیدروکسی اتیل استار

 الزما به معنی خونریزی شدید بالینی نیس،. مورد سیستم هموستاتیک می گردد. هرچند که این ساختن

  تجویزDDAVP  بعنوان پروفیالکسی در موارد استفاده ازHES  باشد.مفید می 

 ترومبواالستوگرافیتوان از برای پای  وضعی، انعقادی بیمار می(TEG)   .بتویژه  و پروتکل درمان مبتنی بر آن استفاده کرد

 جمع آوری شده باشد.  ANHخون در طول  ml1699در صورتی که بی  از 
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