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بیمارستان توحید سنندج
4

افسانه جهانگیریان ،1مریم زادسر ،2آزیتا چگینی ،3مستانه عالیی
چكيده
سابقه و هدف

تزریق خون رایجترین اقدام درمانی انجام شده در بخشهای جراحی است .جراحی قلب از پرمربر تبرین
جراحیها در مرر خون میباشد .آستانه تزریق باال نشانگر مرر نابهجای فرآورده  PRBCبوده و منجر به
ایجاد خطر برای بیمار میشود .لذا بر آن شدیم تا وضعیت مرر و آستانه تزریق در جراحی قل را در یب
بیمارستان استان کردستان بررسی کنیم.
مواد و روشها

در ی مطالعه توصیفی ،پرونده بیماران جراحی قل بیمارستان توحید سنندج در سال  1374بررسی شبد.
قبل از عمل ،آستانه تزریق خون ،تعداد واحدهای  PRBCو بخش محل تزریق ،استخراج شدند  .برای تجزیه و
تحلیل اطالعات از آزمونهای شیکاگو  ، SPSS 11اختال میانگین  t-studentو آنوا و برای مقایسه نسبتها از
آزمون  χ2استفاده شد p ≤ 5/55 .معنادار در نظر گرفته شد.

Hb

يافتهها

از  155بیمار 39 ،زن( )%35/2و  18مرد( )%14/8با میانگین سنی  12/8 ± 15/9سال 99 ،بیمار( )%99/3در یکی
از مراحل بستری  PRBCدریافت کردند .میانگین آستانه تزریق هموگلوبین ( 11/9 ± 1/7 gr/dLدر زنان 11/4
و در مردان  )12/1به دست آمد .میزان  Hbپیش از عمل زنان کالً پایینتبر ببود( )p= 5/525ولبی در تزریبق
 PRBCتفاوت معناداری ایجاد نکرد .میانگین مرر در اتبا عمبل  ، 1/55 ± 1/22در  1/21 ± 1/95 ICUو
در بخش  5/19 ± 5/52به دست آمد.
نتيجه گيري

نتایج مطالعه حاضر نشان داد که میانگین کلی تزریق خون و آستانه تزریبق در مرکبز مبورد مطالعبه ببیش از
مطالعههای مشابه و توصیههای دستورالعملهای مربوطه میباشد و تدوین دستورالعملهای تجویز فرآوردهها و
استقرار برنامه مدیریت خون بیمار ضروری است.
كلمات كليدي :ترانسفوزیون ،جراحی قل  ،ایران
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میزان مصرف و آستانه تزریق گلبول قرمز متراکم در بیماران جراحی قلب

آستانه تزريق  PRBCدر جراحی قلب
مقدمه

تزريق خون ،رايجترين اقـدا اناـا شـدر در مراکـز

کرايوپرسیپیتیت از همه لرورها خونی در اياالت متحـدر
به بیماران جراحی قلب تزريق میلردند( .)6جراحی قلب

ق ل از عمل جراحی ،يک عامل خطر برا تزريق خون در
جراحی قلب است و حداقل مقدار هموللوبین بـه عنـوان
آستانها برا تزريق خـون حـین بـا پـ

قل ـی ريـو

است( .)63دستورال ملها بالینی بـرا تزريـق خـون در
جراحی قلب از اواسـی دهـه  82تـدوين شـدر و توسـی
جراحان برا تزريق خون و مديريت خطر و حفـ منـابع

يكی از پر مصرفترين جراحیهـا در ارت ـاب بـا مصـرف
خون و فرآوردرها خونی در طب است و میـزان تزريـق

 .)3الــر چــه علــیراــم وجــود ايــن دســتورال ملهــا،

است( .)2عالور بر اين ،تزريق خون و فرآوردرهـا آن در

تفاوتهايی در استفادر از فرآوردرها خونی در جراحـی
قلب مابین کشورها ،مؤسسات و پزشكان مختلف به دلیـل

خــون در جراحــی قلــب از  %42تــا  %72لــزارش شــدر
بیماران بستر توزيع نامتناس ی دارد به طور کـه االـب
فــرآوردرهــا بــه ت ــداد محــدود از بیمــاران تزريــق
میلردد( .)3بر اساس اجالس ملی مصرف بیرويه داروها
و اقــدامات پزشــكی در آمريكــا ،تزريــق خــون يكــی از
شايعترين اقدامات طب در اين خصوص میباشـد(.)4-9

خون در پیرامون عمل مورد استفادر قرارلرفتـهانـد(،9 ،64

تفاوتها انسانی ،تكنیكـی و سـازمانی وجـود دارد(،66
 .)61بدين جهت برآن شديم تا وض یت ف لـی مصـرف و
آستانه تزريق خون را در يک مرکـز بیمارسـتانی جراحـی
قلــب در يكــی از اســتانهــا ايران(بیمارســتان توحیــد
سنندج -استان کردستان) ارزيـابی کـردر ونتـايج آن را بـا

از ســويی بیمــاران جراحــی قلــب بــه دلیــل خطــر بــاال
خونريز و آنمی شديد ،احتمال بیشـتر بـرا دريافـت

مطال هها مشابه مقايسه نمايیم.

خــون و فــرآوردرهــا آن دارنــد( .)8در ايــن بیمــاران

مواد و روشها

هماتوکريت حین عمل کمتـر از  %22تـا  %22بـا افـزاي
خطــر پیامــدها ناخواســته نتیــر ســكته ،نارســايی کلیــه،

در اين مطال ه توصیفی ،از ابتدا سال  6374تـا پايـان
آن به صورت لذشتهنگر پرونـدرهـا کلیـه بیمـارانی کـه
جهـت جراحـی قلـب coronary artery bypass ( CABG

ونتیالسیون مكانیكی طوالنی و مرگ و میر پیرامـون عمـل
همرار است( .)7-66از سويی شواهد قابـل تـوجهی بـرا

 )surgeryدر بیمارستان توحید سنندج بستر شدر بودنـد،

اث ات بیاثر بودن تزريق لل ولها قرمز و عد ارت اب آن

مورد بررسی و مطال ـه قـرار لرفتنـد .سـن ،جـن  ،نـو

با عاق ت و پیامد بیمار نیز وجـود دارد( .)6بهتـرين م یـار

جراحی از لحاظ استفادر يا عد استفادر از لـردش خـون

شناخته شدر جهت لزو اقدا به تزريق خون ،اندازرلیر
تحويل اکسیژن بافتی اسـت ولـی بـه دلیـل عـد توانـايی

 )offو

جراحــی پیونــد عــروق کرونــر( )CABGو جراحــی تــوأ

انـدازرلیــر آن بـه صـورت روتــین ،میــزان هموللــوبین

پیوند عروق کرونر و دريچها ؛ هموللوبین ق ل از عمل و

کماکان يكی از مهمترين م یارها تزريـق خـون در نتـر

آستانه تزريق هموللوبین بیمار ،ت ـداد واحـدها

لرفته میشود .در جراحـی قلـب آسـتانه تزريـق خـون را

تزريق شدر به بیمار؛ میزان درخواسـت(رزرو) خـون و يـا
تزريق خون و همین طور بخ محل تزريق لل ول قرمـز

اال اً هموللوبین م ادل  9 g/dLدر نتـر مـیلیرند(آسـتانه
سختلیرانه) .به نتر میرسد که کاه حاد هموللـوبین
بی

بــرون پیكــر

( CPB pump v/s on CPB pump

(اتاق عمل ، ICU ،بخ

PRBC

بستر ) بررسی شدند .نر افـزار

از اين مقدار س ب بروز عوارض بیشتر مـیلـردد.

شیكالو  SPSS 66برا تازيه و تحلیـل اطالعـات مـورد

اين مسئله میتواند مؤيد اين نكته باشد که انتخاب آسـتانه

استفادر قرار لرفت .نتـايج بـه صـورت فراوانـی مطلـق و

نس ی تزريق خون ،مؤثرتر از انتخاب آستانه قط ی تزريـق
خــون بــرا پیشــگیر از عــوارض مــرت ی بــا ايســكمی

نس ی ،میانگین و انحراف م یار ارائه شدر است .در مقايسه
اختالف میانگینها از آزماي

میباشد( .)62مطال ه ها لذشتهنگر نشان دادراند که آنمی

آنوا و در مقايسه اختالف نس تها از آزمون ماذور کـا

 t-studentو تحلیل واريان
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استفادر شد .اختالف با

value

 pمساو يـا کمتـر از 2/21

 66/9 ± 6/9بــود و در بیمــاران بــدون اســتفادر از پم ـ ،

از نتر آمار م نادار در نتر لرفته شد.

آســتانه تزريــق  66/9 ± 6/7مشــاهدر لرديــد(.)p= 2/92

يافتهها

جراحی قلب با پم

پروندرها  621بیمار که در سـال  74مـورد جراحـی
قلب باز قرار لرفتند ،بررسی شد 39 .بیمـار زن( )%31/2و

6/69

 3/64 ± 2/86و بدون پمـ

±

 2/14ديدر شد.

±

میانگین ت داد فرآوردر ها  PRBCتزريق شدر در کـل

 62/8سال و طیف سنی آنان بین  32سال تا  82سال بـود.

م ادل  ، 2/92 ± 6/76در اتاق عمل  6/94 ± 6/69واحد ،

 1نفر از بیماران زير  42سال( 37 ،)%4/8نفر بین  42تا 62

در اتاق  2/22 ± 6/96 ICUواحد و در بخ

6/4 ± 2/67

ســال( )%39/6و  66نفــر( )%18/6بــاال  62ســال ســن
داشتند 76 .بیمـار( )%76/4تحـت جراحـی پیونـد عـروق

( )n= 79واحد به دست آمد .با استفادر از تازيه و تحلیل
واريــان

کرونر قرار لرفته بودند و  7نفر( )%8/6جراحی توأ پیوند

م نادار ن ود(جدول .)6

 68نفر مرد( )%64/8بودند .میانگین سـنی بیمـاران 62/9

Way ANOVA

 Oneاخــتالف مشــاهدر شــدر

عــروق کرونــر و دريچــها داشــتند 76 .بیمــار()%86/9

مقادير متناظر تزريق خون در اتاق عمل ICU ،و بخـ

جراحـی قلـب بـدون استفـادر از با پ قل ـی  -ريـو
 off- pumpو  64بیمار( )%63/3جراحی  on pumpشدند.

برا لرور سنی زير  42سال  6/4 ± 2/87 ، 6/6 ± 2/87و

از میان  621بیمار بستر در بخ

 ،)n= 1( 2/2 ± 2/44برا لرور سنی بین  42تـا  62سـال
 6/33 ± 2/26 ، 6/23 ± 2/87و  )n= 32( 2/62 ± 2/42و

جراحی قلب ،برا

 79بیمــار درخواســت تزريــق لل ــول قرمــز متــراکم

برا لرور سنی بـی

شد( )%72/3و برا  99بیمار لل ول قرمـز متـراکم تزريـق

 6/67 ± 6/27و  )n= 42( 2/26 ± 2/62بــه دســت آمــد

لرديد(.)%93/3
به طور کلی در  )%6/7(2بیمار  Hbق ل از عمل زيـر 8

(جدول .)2
میانگین آستانه تزريق  PRBCدر زنان  ، 66/4انحـراف

بود؛  64نفر بین  8تا  )%63/3(62و بقیه  87مورد()%84/8

م یار  6/8و در مردان  62/6و انحراف م یار  2/6به دست

هموللوبین باال  62داشتند .میانگین آستانه تزريق لل ول

آمد(.)p= 2/6

از  62سـال مقـادير ، 2/72 ± 6/44

قرمــز متــراکم ) 66/9 ± 6/7 )PRBCبــا حــداقل  6/9و
حداکثر  69/6به دست آمد.

مقايسه شد(جدول  .)3آزمون  tمستقل نشان داد کـه فقـی

در بیمارانی که با استفادر از لردش خون برون پیكـر

در  Hbق ــل از جراحــی ايــن اخــتالف میــانگین م نــادار

هم چنین متغیرها مطال ه در دو لرور زنـان و مـردان

جراحـی میشدنـد ،آستانـه تزريـق لل ـول قرمـز متـراکم
جدول  :1مقادیر میانگین و انحرا

بود(.)p= 2/22

معیار تعداد واحد گلبول قرمز درخواست شده برای بیماران به صورت کلی و تفکی

شده

(تزریق در اتا عمل ICU ،و بخش)

بخش محل
تزریق

کمترین تعداد
تعداد بیماران

واحد

PRBC

بیشترین تعداد
واحد

PRBC

درخواست شده

درخواست شده

میانگین

انحرا

معیار

اتاق عمل

43

6

8

6/94

6/69

ICU

47

6

62

2/22

6/96

بستر

62

6

3

6/42

2/67

جمع کل

79

6

63

2/92

6/76

بخ

p value

2/7
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آستانه تزريق  PRBCدر جراحی قلب
جدول  :2مقایسه میانگین و انحرا

معیار تعداد واحدهای  PRBCتزریق شده در اتا عمل  ICU ،و بخش در گروههای سنی مختلف

گروه سنی بیماران

شده در

شده در اتا عمل

شده در بخش بستری

ICU

ت داد بیماران

1

1

1

میانگین

6/62

6/42

2/22

انحراف م یار

2/87

2/87

2/44

ت داد بیماران

32

32

32

میانگین

6/23

6/33

2/62

انحراف م یار

2/87

2/26

2/42

ت داد بیماران

42

42

42

میانگین

2/72

6/67

2/26

انحراف م یار

6/44

6/27

2/62

ت داد بیماران

99

99

99

میانگین

6/22

6/26

2/69

انحراف م یار

6/22

6/92

2/12

زير  42سال

 42-62سال

باال  62سال

جمع

جدول  :3مقایسه متغیرهای مطالعه در دو گروه (زنان و مردان)

سن
 PRBCتزريق شدر
هموللوبین ق ل از عمل
هماتوکريت
 PRBCتزريق شدر در اتاق عمل
 PRBCتزريق شدر

در ICU

 PRBCتزريق شدر در بخ

بستر

جنس

تعداد

میانگین

انحرا

معیار

Standard
error mean

زن

39

62/33

62/47

6/91

مرد

68

63/68

62/86

6/36

زن

39

2/17

6/91

2/28

مرد

68

2/49

2/29

2/21

زن

39

66/13

6/83

2/32

مرد

68

62/44

2/61

2/26

زن

39

31/79

1/66

2/84

مرد

68

39/38

1/91

2/67

زن

39

6/19

2/17

2/61

مرد

68

6/76

6/14

2/61

زن

39

2/21

6/92

2/26

مرد

68

6/79

6/84

2/68

زن

39

6/42

2/87

2/27

مرد

68

6/42

2/14

2/24

p value

2/924
2/917
2/221
2/222
2/271
2/328
2/298
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تعداد واحد  PRBCتزریق
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بحث

در اين مطال ه که به صورت يک ساله و لذشتهنگر بـر

و به طور کلی میزان تزريـق خـون در کـل بیمـاران مـورد
مطال ه  %16/7بود کـه در مقايسـه بـا مطال ـه حاضـر کـه

 %93/3بیماران حداقل در يكـی از مراحـل بسـتر شـامل

کمتر را نشان میدهـد( .)22در ايـن میـان  %49بیمـاران
حداقل يک واحد %66 ،بـی از دو واحـد و  %8بیمـاران

بیمارستانها استان کردستان اناا شد؛ مشخص شد کـه
اتاق عمل ICU ،و يا بخ  ،فرآوردر لل ول قرمـز متـراکم
( )PRBCدريافت نمودند .هم چنین مشخص شد که میزان
از عمل بیمـاران زن کمتـر از

 Hbپی

بیمارستانها مـورد مطال ـه بیشـترين تفـاوت در ت ـداد

از عمـل

بیماران دريافتکنندر  PRBCبه تنهايی بود که از  %26/2تا

= )pولی در میزان تزريق  PRBCبـر ايـن اسـاس تفـاوت

 %49/1در بین بیمارستانها متفاوت بود( .)22در حالی کـه
در مطال ه حاضر  %93/3بیماران فرآوردر  PRBCدريافـت

Hb

پـی

بـــی

از  4واحـــد  PRBCدريافـــت کردنـــد .در بـــین

بیماران مرد بود( 66/1 g/dLدر برابر  62/4 g/dLبـا 2/221
م نادار ديدر نشد( 2/17در مقابل  2/49واحد بـا 2/917

کردر بودند که بـی

از مقـدار مصـرف در هـر يـک از 4

= .)pاين مطال ه مشخص کرد که بیشترين میـزان مصـرف

بیمارستان مورد بحث میباشد؛ هر چند که در مطال ه فوق

 PRBCدر اتــاق عمــل مــیباشــد .در رابطــه بــا آســتانه

بر رو آستانه تزريق خون بررسی صورت نگرفته بود.
در مطال ه فروای و همكاران که در سالهـا  2223و

بیماران  Hbزير  8داشـتند و در  %84/8مـوارد  Hbق ـل از

 2261در يكی از بیمارستانها آموزشـی دانشـگار شـهید

عمل باال  62مشاهدر شد .بر اين اسـاس آسـتانه تزريـق

بهشتی اناا شـد ،تصـمیملیـر بـرا تزريـق خـون در

تزريق  PRBCدر اين بیمـاران ،ديـدر شـد کـه تنهـا %6/7

PRBC

در میان بیماران مورد مطال ه ما بسیار بـاالتر از آن

چه که در حال حاضر در لايد الينها توصیه میشود بود.

بیماران  CABGالكتیو با اسـتفادر از پمـ

( CPB

Cardio

چايلــد و همكــاران نشــان دادنــد کــه میــزان

 )Pulmnonary Bypassرا بــر اســاس میــزان هماتوکريــت
حین عمل مطال ه کردند .آستانه تزريق خون ،هماتوکريـت

درخواســت نامناســب  PRBCاز ســو تمــامی کارکنــان

حــدود  Hb( %22-%22تقري ــی  )6/6-9/3 g/dLدر حــین

پزشكی  %93بود کـه بـا مداخلـه تـدوين دسـتورال مل و

 CPBبود .بیمـارانی کـه ب ـد از  CPBدارا هماتوکريـت

استقرار سیستم رايانها برا حمايت از تصمیم به تزريـق

کمتر يا مساو  Hb( %29تقري ـی  )7 g/dLبودنـد ،خـون
دريافت کردند و آستانه هماتوکريـت بـرا تزريـق خـون

مشخص کرد که از میـان تمـامی درخواسـتهـا تزريـق

در  ICUنیز م ادل  Hb( %26-%28تقري ی

(8/6-7/3 g/dL

فرآوردرها خون %62 ،آنها نامناسب بـودر و در نزديـک

در نتــر لرفتــه شــد .مــوارد تزريــق  PRBCاز  %42/4در

به نیمی از موارد مستندساز درسـت نیـز رعايـت نشـدر

 2223به  %62در  2261رسید و ت داد واحد تزريـق شـدر

بود( .)68بر اساس آن چـه کـه در اجـالس ملـی مصـرف

نیز از  2/1واحد به  6/2واحد افـزاي يافـت .بـه عـالور
نويسندلان میان جن زن و افزاي نیاز به تزريـق خـون

استفادر نابهجـا آنتـیبیوتیـک ،مقـا دو را در مصـرف

تنها در سال  2223ارت اب م نادار مشاهدر کردند( .)26به

نابهجا و ايااد ضرر و آسیب به بیماران داراست(.)67

اين ترتیب میزان تزريق  PRBCدر مطال ه ما از هر دو بازر

روت ـ

خون ،اين میزان به  %62کاه

يافت( .)69مطال ه فريدمن

بیرويه در  8جوال  2263بیان شد؛ تزريق خـون ب ـد از

در مطال ها که در فاصله بین سالهـا 2262-2263

زمانی مطال ه فروای و همكاران بیشتر و کالً تزريق خـون
در هر دو جن در مطال ه ما به مراتـب بـاالتر بـود .هـم

میــزان تزريــق خــون در بیمــاران  CABGبــین %43-%14

چنین علیرام اين که میـانگین  Hbزنـان و مـردان مـورد

(تزريـــق  RBCبـــه تنهـــايی بـــین  ،)%26/2-%49/1در

بررسی در مطال ه مـا تفـاوت م نـادار داشـت ،ولـی از

بیماران  CABGتوأ با جراحی دريچـها بـین %82-%88

لحاظ نیاز به خون در بین دو جن

تفاوت م نادار ديدر

(آمار تزريق  PRBCبه تنهايی در اين لرور موجود نیست)

نشد .علیرام تفاوت مشاهدر شدر در میـزان هموللـوبین

در  4بیمارستان هلند بر رو  6612بیمار صورت لرفـت،
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رو پرونـــدر  621بیمـــار جراحـــی قلـــب در يكـــی از

 %93/3بیمــاران تزريــق تنهــا  PRBCرا داشــتند ،مقــادير

افسانه جهانگیريان و همكاران

آستانه تزريق  PRBCدر جراحی قلب

نو جراحی (با و بـدون اسـتفادر از لـردش خـون بـرون

 ،2227بیماران  ، CABGدريچها و ترکی ـی در دو لـرور

پیكر ) در بیماران اين مطال ه؛ اين تفاوت از نتـر آمـار

سختگیرانه و آزادانه بررسی شدند .در اين مطال ـه آسـتانه

م نادار ن ودر که احتماالً به دلیل ت داد کـم بیمـاران دارا
پم بودر است.

هماتوکريـت  Hb( 22تقري ـاً  )9/3بـرا  CPBبـه عنـوان
آستانه امن در نتر لرفته شد ،که ال ته بـاز هـم بـه مراتـب

در مطال ه چند مرکـز ديگـر در فاصـله سـالهـا

پايین تر از آستانه مطال ه ما بود( .)23در لرور آزادانـه هـر

 2227تــا  2263در  69بیمارســتان انگلســتان؛ بیمــاران

زمان از آااز جراحی تا تـرخیص میـزان هماتوکريـت بـه

جراحی قلب الكتیو بر اسـاس میـزان هموللـوبین ب ـد از

زير Hb( %32زير  )62 g/dLو در لرور سختگیرانه به زيـر

عمــل ب ـه صــورت تصــادفی در دو لــرور تزريــق خــون
سختگیرانه(آستانه  Hbبرا تزريـق کمتـر از  )9/1 g/dLو

 Hb( %24زير  )8 g/dLرسید ،بـرا بیمـار  PRBCتزريـق
شد .میانگین  Hbدر آااز مطال ه در هر دو لرور مشـابه و

آزادانه(آستانه  Hbبرا تزريق باال  )7 g/dLمورد بررسی

م ادل  63/6 g/dLبود .ب د از عمل ،میانگین  Hbدر لـرور

قــرار لرفتنــد .میــزان کلــی تزريــق خــون در دو لــرور

آزادانه  62/1 g/dLو در لرور سختگیرانه  7 g/dLبـود .بـه

سختگیرانه و آزادانه بـه ترتیـب  %13/4و  %73/2بـود .در
اين مطال ه میزان مـرگ و میـر و عـوارض جـد ب ـد از

اين ترتیب ت داد بیشـتر از بیمـاران بـا  Hbبـاالتر(لرور
آزادانه)  PRBCدريافت نمودنـد کـه تقري ـاً ت ـداد مـوارد

عمل در لرور سختگیرانه باالتر بود( %4/2در مقابـل %2/6

دريافت خون در ايـن مطال ـه بـا مطال ـه مـا هـمخـوانی

بـــا  .)p= 2/241در لـــرور آزادانـــه بالفاصـــله ب ـــد از

دارد( %98در مقابــل  %49بــا  .)22()p< 2/226هــم چنــین

راندومیزاسیون ،يک واحد  PRBCتزريـق شـد .در هـر دو

ت داد واحدها

دريافت شدر نیز در لرور آزادانـه

لرور در صورتی که  Hbزير  7باقی ماند يا مادداً ب ـد از
عمل به زير  7رسـید ،واحـد دو  PRBCتزريـق شـد .در

بیشتر بود( 2واحد در برابر  2واحد بـا  )p< 2/226کـه بـه
نتر میرسد در مقايسه با مطال ه حاضر ت ـداد واحـدها

نهايت بـه طـور متوسـی يـک واحـد  PRBCبـرا لـرور

خون تزريق شدر در لرور آزادانه مشابه باشد .عمدر موارد

سختگیرانه و دو واحد برا لرور آزادانـه تزريـق لرديـد.

تزريق در اتـاق عمـل يـا در طـی سـه روز ب ـد از عمـل

میانگین سنی بیماران تحت  ، CABGجراحی دريچها يا
هر دو  92/3سال بود و  %21/6بیمـاران پـی از مداخلـه

صورت لرفته بـود .در کـل  %63بیمـاران خـون دريافـت
کردند .دريافت خون در بیماران خانم و در سن بـاالتر بـه

 PRBCلرفته بودند .در کل تزريق خون در لـرور آزادانـه

طور م نادار بیشتر بود (.)p= 2/226

بی

PRBC

از لرور سختگیرانه بود %74/7( .در برابـر  %63/9بـا

مطال هها نشان دادراند تزريق  PRBCدر بیماران جراحی

 .)p< 2/226به اين ترتیب در اين مطال ه میزان کلی تزريق

قلب ارت اب تنگاتنگی بـا افـزاي

مـوارد عفونـت ،وقـايع

خون به طور متوسی يک واحد برا لـرور سـختگیرانه و
دو واحد برا لرور آزادانـه بـود( ،)22در حـالی کـه در

ايســكمیک ب ــد از جراحــی ،طــول مــدت بســتر در
بیمارستان و افزاي مـرگ و میـر دارد و در واقـع تزريـق

مطال ه ما بیماران به طور کلی در ماموعها شـامل اتـاق

خون و فرآوردرها آن در کل ايمنی و سالمت بیماران را

عمل ICU ،و بخـ

بـه طـور متوسـی  6/4الـی  2واحـد

در جهت منفی تحت الش ا قرار میدهد(.)24

 PRBCدريافت کردند(میزان مصرف به ترتیـب 6/1 ، 6/6
و  2/414واحد) .در ضمن مقدار آستانه  Hbبـرا تزريـق

PRBC

مطال ه حاضر نیز نشان داد که مصرف فـرآوردر
در بیماران جراحی قلب در مرکز مورد بررسی بسـیار بـاال

در کل بیماران نیز کماکـان در مطال ـه حاضـر بـاالتر بـود

بودر و نیاز به مطال هها آتی از جهـت بررسـی عـوارض

م ادل  66/9 ± 6/7در کـل

ناشی از اين نحور مصرف ،تـاثیر آن بـر اقتصـاد سـالمت،

(میانگین آستانه تزريق

PRBC

با میانگین آستانه تزريق  66/4در زنان و  62/6در مـردان).

میــزان هــدر رفــت فــرآوردرهــا و بررســی روشهــا

در کارآزمايی بالینی ديگر بر رو بیماران الكتیو جراحی

بهینهساز مصرف فرآوردر  PRBCدر بیماران در راسـتا
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ق ل از عمل و میانگین ت داد  PRBCتزريق شدر بر اساس

قلب دانشگار سـائوپائولو برزيـل در سـالهـا -2262
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و با توجـه بـه لـزارشهـا عـوارض ناشـی از مصـرف

 در ايـن مرکـز و،اهداف و برنامهها مديريت خون بیمار

 وقـايع،مـوارد عفونـت

 از ق یـل افـزايPRBC فـرآوردر

 ضــرور بــه نتــر،ســاير مراکــز جراحــی قلــب کشــور

 طــول مــدت بســتر در،ايســكمیک ب ــد از جراحــی

از جمله محدوديتها اين مطال ه استفادر مطلـق.میرسد

بیمارستان و مرگ و میر و همین طور بار سنگین اقتصاد
 مطال هها ب د برا روشن کردن علل،ناشی از مصرف

 ت ــداد کــم بیمــاران،از اطالعــات موجــود در پرونــدرهــا
 سیسـتم ایـر، جراحی شدر با لردش خون بـرون پیكـر

اين موضو به همرار مداخالت مورد نیاز جهت مـديريت

پويا جمع آور اطالعات و عد دسترسی بـه اطالعـات

عــوارض

...  و بیمارسـتان وICU مكمل نتیر طول مدت بسـتر در

مصــرف خــون و فــرآوردرهــا آن و کــاه
.احتمالی ناشی از آن توصیه میلردد

از میـانگین االـب مطال ـه هـا

در بیمارانی است که بـی

. دريافت کردراندPRBC فرآوردر

تشکر و قدردانی

،نويسندلان مراتـب تقـدير و تشـكر خـود از رياسـت
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Abstract
Background and Objectives
Transfusion is the most prevalent approach in surgery. Cardiac surgery is one of the most
blood consuming operations. High transfusion trigger is indicative of inappropriate PRBC
usage. Therefore, we decided to evaluate PRBC usage and transfusion triggers in cardiac
surgery in a hospital in Kurdistan province.
Materials and Methods
In this descriptive study, files of all patients having undergone cardiac surgery during 1394
were studied. Information regarding preoperative Hb, transfusion trigger, units of transfused
PRBC and related wards in which transfusion had been taken place was extracted. SPSS 16
Chicago, T-student and one way ANOVA, and χ2 exams were respectively used for data
analysis, the mean difference, and ratio comparison.
Results
Among 105 patients, 37 (35.2%) women and 68 (64.8%) men, with the mean age of 62 ± 10.7,
77 received at least one blood product. Meanwhile, 70 (66.6%) patients received PRBC in at
least one stage of their postoperative hospitalization. Mean transfusion trigger was obtained to
be 11.7 ± 1.9 (11.4 and 12.1 in women and men, respectively). Women generally showed
lower Hb levels (p = 0.025) , although this did not prove to be statistically significant in perioperative PRBC transfusion rate. Mean PRBC usage in operating room, ICU and postoperative
wards were 1.00 ± 1.22 , 1.26 ± 1.70, and 0.17 ± 0.52, respectively.
Conclusions
The results revealed that the mean transfusion rates and triggers in our study are higher
compared with similar studies. Serious revision in adopting appropriate transfusion triggers
and managing transfusion cases is absolutely essential.
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