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ارتباط بین طول عمر واحدهای خون دریافتی در جمعیت بیماران تحت

4

مهسا ابراهیمی ،1مریم ستوده انواری ،2مهسا ضیایی ،1کیومرث عباسی ،4محمد علی برومند
چكيده
سابقه و هدف

عمل جراحی بایپس شریان کرونر در بیماری عروق کرونر شایع است و برخی از بیماران نیازمند تزریق خون
خواهند شد .هدف از این مطالعه ،بررسی ارتباط بین طول عمر واحدهای خون دریااتتی در جمعیات بیمااران
تحت  CABGدر مرکز قلب تهران بود.
مواد و روشها

در یک مطالعه کوهورت ،بیماران در دو گروه دریاتتکنندگان خون تازه یعنی کمتر از دو هفته از عمر کیساه،
شامل  744نفر و غیر تازه بیش از دو هفته ،شاامل  12۲9نفار تسسایم شادند .متغیرهاایی شاامل تاکتورهاای
دموگراتیک ،ساعتهای اتصال به ونتیالتور ،ساعتهای بستری در  ، ICUبرونده بطن چپ،آریتمی ،نارساایی
کلیه ،تامپوناد ،اختالالت عصبی گذرا ،عفونت زخم ،سپسیس ،پنومونی ،سکته قلبی و مغازی ،آمباولی ریاه و
مرگ و میر داخل بیمارستانی در دو گروه مورد بررسی قرار گرتت .یاتتهها توسط آزمونهای کایدو و کاپالن
مایر و  ، SPSS 21تجزیه و تحلیل شدند.
يافتهها

از  2004ترد مورد بررسی 71۲ ،نفر( )%4۲/7زن و  1233نفر( )%44/4مرد بودند .بر اساس منحنی کاپالن مایر،
میزان بسای درون بیمارستانی در دریاتت خون تازه  %9۲/3و در خون غیر تازه  %94/۲بود که تفااوت آمااری
معناداری را نشان نداد .بین مصرف خون تازه و سایر متغیرهای ذکر شده نیز تفاوت معناداری مشاهده نشد.

نتيجه گيري

عدم ارتباط قوی بین مرگ و میر و دریاتت خون تازه و غیر تازه ،این ترضیه را مطرح میکند که الزاماً نیازی به
اولویت خون تازه در  CABGوجود ندارد و این ترآورده میتواند در موارد خاصی که کاربرد خاون تاازه در
آنها به اثبات رسیده است ،به کار گرتته شود.
كلمات كليدي :مرگ و میر ،انتسال گلبولهای قرمز ،بایپس شریان کرونر

تاريخ دريافت99/3/81 :
تاريخ پذيرش99/6/89 :
 -8دستیار پاتولوژی ـ بیمارستان مرکز قلب تهران ـ دانشگاه علوم پزشکی تهران ـ تهران ـ ايران
 -2مؤلف مسئول :متخصص پاتولوژی ـ استاد بیمارستان مرکز قلب تهران ـ دانشگاه علوم پزشکی تهران ـ تهران ـ خیابان کارگر شمالی ـ ايران ـ کدپستی-81881 :
83831
 -3فوق تخصص جراحی قلب ـ دانشیار بیمارستان مرکز قلب تهران ـ دانشگاه علوم پزشکی تهران ـ تهران ـ ايران
 -1متخصص پ اتولوژی ـ استاد پاتولوژی بیمارستان مرکز قلب تهران ـ دانشگاه علوم پزشکی تهران ـ تهران ـ ايران
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جراحی بایپس شریان کرونر ایزوله در مرکز قلب تهران و مرگ و میر بیمارستانی

دوره  ،81شماره  ،1زمستان 99
مقدمه

بیمــاری عــروق کرونــر قلــب) ،(CHDشــاي تــرين نــو

ب سبب ايجاد تدريجی پالک آترواسـکلروتی
لیپید ،گلبولهای سفید ،کلسیم و مـواد نکروتیـ

متشـکا از
بـ

ـور

مورد پذيرش ي

تازه اتفاق نظری وجود ندارد( .)83حتی برخی مطالع هـای
انســانی و حیــوانی ب ـ مــدل  U-curveآســیب ســلولی در
ذخیرهسازی اشاره میکنند ک ب همراهی پی آگهی بـد در
مصرف خون بسیار تازه و بسـیار قـديمی اعترـاد دارد(.)81
در برخی ديگر ،تفاوتی بین خون تازه و ریر تازه و عاقبـت

نسبی يا کاما مسدود میشوند( .)8در شرايطی کـ بیمـاران
قابلیت درمان با استنت و بالون گذاری را نداشت باشند ،بـ

مخدوشکنندهای چون بیماریهای زمین ای مانند کم خونی

جراحی باز انجام مـیشـود کـ بـ عنـوان عمـا جراحـی

شديد و سپتی سمی نسبت داده شده اسـت( .)85در مـورد
تعريــف خــون تــازه( )oserfو قــديمی /ریــر تــازه( no

منظور بر رف کردن تنگی و يا انسداد عروق کرونر ،عمـا
بایپـ

شـريان

کرونـر (coronary artery bypass grafting,

) CABGنام میگیـرد( .)2انجـام ايـن جراحـی بـ مرـادير
متفاوتی خون نیاز دارد .ساالن بـال بـر  9۹میلیـون واحـد
گلبول قرمز در سراسر دنیا تزريق میشود( .)3مصرف خون
در جراحــی کرونــر بــر اســا

Adult Cardiac Surgery

بالینی بیماران مشاهده نشده و علـت آن بـ وجـود عوامـا

 ،)fresh/oldدر ارلب مراالت اشاره ب بازه زمـانی دو هفتـ
شده است .خون کمتـر از  81روز بعـد از نمونـ گیـری بـ
عنوان تـازه و بـی
میشود(.)81 ،86

از  81روز بـ عنـوان ریـر تـازه تلرـی

هدف اصلی در اين مطالع  ،بررسی تاثیرات ـول عمـر

) Database (ACSDدر آمريکا  %1/1تا  %92/1مـوارد را بـ
خود اختصاص داده است( .)1در ايران نیز میانگین مصـرف

بی

مطالعـ هــای مشــاب  %86/5تــا  %96/1و در مشــهد %11/6

فاکتورهای مختلف مرتب با مورتـالیتی شـاما فاکتورهـای
دموگرافی  ،ساعتهای اتصال ب ونتیالتـور ،سـاعتهـای

در تهــران  %39- %11/1بـــا و بـــدون کـــم خـــونی و در
گزارش شده است( .)5-1همچنین میـزان انترـال خـون در
ي مطالعـ در  13مرکـز انجـام  CABGدر سـال ، 2۹2۹
 %8۹/9تــا  %59/9گــزارش شــده اســت( .)9در فرآينــد
ذخیرهسازی خون و نگهداری آن ،هر چند برخی فاکتورها
مانند  2 ،3 DPGو محتوای  ATPدر گلبول قرمز ب صورت
برگشتپذير تغییر میيابند ،تغییرات ديگری چـون افـزاي
همولیز خـار عروقـی ،محتـوای پتاسـیم ،افـزاي اشـبا

گلبولهای قرمز ذخیره شده در کیس بـرای مـدت کمتـر و
از دو هفت روی میزان مورتـالیتی درون بیمارسـتانی و

بســتری در  ، ICUبــرونده بطــن چ ـ ( ،)LVEFآريتمــی،
نارسايی کلی در بیماران تحـت جراحـی بـایپـ

عـروق

کرونر و دريافتکننـده خـون مـیباشـد .نتـاي مـیتواننـد
درتبیین دستورالعماهای تجويز خـون در بیمـاران قلبـی در
خصوص اولويتبندی تزريق گلبولهـای قرمـز بـر اسـا
نیم عمر آنها ،راهگشا باشند .ب نظر میرسد الزام اسـتفاده
از خــون تــازه ســبب تغییــردر لیســت اعمــال جراحــی و

ترنســفرين و تولیــد آهــن ریــر متصــا بــ ترنســفرين

والنیتر شدن صف انتظار بیماران کانديـد عمـا خواهـد
شد.

میگردد( .)8۹ ،88در سالهای اخیـر تغییـرات در سـط و
حجم و بیومکانی رشای گلبولهـای قرمـز و يکپـارچگی

مواد و روشها

( )nontransferrin-boundتحــت عنــوان ضــايعات ذخیــره
(storage

 ،)Lesionمنجر ب کـاه

فعالیـت و عمـر آنهـا

ساختار سیتواسکلتال آن بـ صـورت کمـی در شـراي

in

در ايــن مطالعـ هیســتوريکال کوهــورت 2۹۹3 ،نمونـ
مورد پـژوه

از بـین  1183نفـر بـالغین بـاالی  81سـال

 vitroمورد مطالع قرار گرفت است و توالی وقاي در سط

انتخاب شدند ک ب علت بیماری عروق کرونـر در فاصـل

میکروسکوپ الکترونی ب صورت ديسکوسیت -اکینوسیت
 -اسفرواکینوسـیت تعريــف شــدهانـد( .)82اهمیــت بــالینی

زمانی سالهای  839۹تا  ، 8393تحـت جراحـی بـایپـ
عروق کرونر و دريافت خون قرار گرفت بودنـد .ا العـات

عوارض ذخیرهسازی خون در بدن کننتراورسی اسـت و در

بیماران از سیستم ا العاتی بیمارستان مرکـز قلـب تهران و
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بیماری قلبی در بالغین است کـ در آن عروقـی کـ خـون
سرشار از اکسیژن و مواد مغذی را ب عضل قلب میرساند،

 tuc -fooمشخص برای خون تازه و ریـر

ول عمر خون دريافتی در

فرمهای هموويژيالن

مهسا ابراهیمی و همکاران

CABG

بان

خون جم آوری شده است.

الزم بـ ذکـر اسـت کـ انجـام ايـن رح مرارن با استررار
همويژيالن

 IR.TUMS.REC.1394.1415مورد تصويب قرار گرفت.
معیار ورود بـ ـرح شـاما عمـا جراحـی  CABGبـا

بیـن ـول عمـر کیس هــای خون دريافتی و مـرگ و میـر
مورد بررسی قرار گرفتند.
يافتهها

واحد خون و معیارهای خرو از رح

از  2۹۹3بیمار مورد بررسی ،تعداد  185نفر( )%35/1زن

شاما -8 :سابر عما جراحی قلـب بـ جـز  CABGمـلالا

و  8211نفر( )%61/3مرد بودند(جدول  .)8در مجمو  ،بین

بیماری مادرزادی قلب  -2سابر اعمال جراحی ریـر قلبـی

متغیرهای مختلف قبـا و حـین و بعـد عمـا ماننـد سـن،

ب جز  CABGدر ی 6ماه گذشت  -3بیمـارانی کـ تعـداد
واحدهای يکسـانی از خـون تـازه و ریـر تـازه را دريافـت

جن  EF ، IMB ،بطن چ  ،هموگلـوبین و کـراتینین قبـا

دريافت حداقا ي

نمودهاند -1 .دريافت فرآورده خونی ب جز  PRBCsشـاما

عما ،سابر ديابت ،فشارخون ،هیپرلیپیدمی ،سابر مصـرف
سیگار ،سابر بیماری عروق کرونر در خـانواده ،سـابر MB
puup-foo

دريافـــت پالکـــت FFP ،و خـــون کامـــا و  -5دريافـــت

قبلی ،سابر سکت مغزی  ،آريتمی ،نو جراحی

فرآوردههای خـونی قبـا از شـرو عمـا جراحـی تعیـین
شدند.

 ، puup-fO/مــدت زمــان اســتفاده از پمـ  ،مــدت زمــان

افراد مزبور در دو گروه دريافتکنندگان خون تازه کمتر
از دو

عوارضی چون نارسايی کلیـ  ،تامپونـاد ،اخـتالالت عصـبی

اساسـی

گذرا ،سپسی  ،پنومونی ،سکت قلبی و مغزی ،آمبولی ري و

از دو هفت و دريافـتکننـدگان خـون ریرتـازه بـی
هفت ترسیم شدند و نتاي اين مطالع در س بخ

 ، Cross clampمـدت زمـان اتصـال بـ ونتیالتـور ،تعـداد
واحدهای  CIAدريافت شده ،مدت زمان اقامـت در ، BAI

مورد بررسی قرار
بخــ اول شــاما بررســیهــای مربــو بــ ارزيــابی

دريافت خون تازه و خون ریرتـازه از نظـر آمـاری تفـاوت
معناداری يافت نشد(جدول .)2

متغیرهای قبا از جراحی  CABGمانند سن ،جـن ، IMB ،

سؤال مهمی ک در اين زنجیره مطرح میشود اين اسـت

گرفت:

 EFبطن چ  ،هموگلـوبین و کـراتینین قبـا عمـا ،سـابر

ک آيا عوارض رخ داده پ

ديابـت ،فشــارخون ،هیپرلیپیـدمی ،ســابر مصـرف ســیگار،
سابر بیماری عروق کرونـر در خـانواده ،سـابر  MBقبلـی،

از تزريق خون بوده است و يا قابا انتسـاب بـ متغیرهـای

سابر  AVCو آريتمی بود.
بخـ

دوم شـاما متغیرهـای حـین و پـ

از جراحــی

از عما جراحی ،ب واق ناشی

قبا از عما جراحی میباشد .در اين بخ با بهرهگیـری از
رگرسیون لجستی با حذف تاثیر متغیرهای قبـا از عمـا،
اثر واقعی و اختصاصی دريافت خون بر روی مـرگ و میـر

 CABGماننــد نــو جراحــی  ، on-pump/off-pumpمــدت

بعد از عما مورد بررسی قرار گرفت.

زمان استفاده از پم  ،مدت زمان  ،Cross clampمدت زمان
اتصال ب ونتیالتور ،تعداد واحـدهای  CIAدريافـت شـده،

برای اين نو آنالیز متغیر مسترا ،ول عمـر واحـدهای
خون دريافتی و متغیر وابست مرگ و میـر انتخـاب شـده و

مدت زمان اقامت در  ، BAIو عوارضی چون نارسايی کلی ،

ســپ

تمــام متغیرهــای قبــا از عمــا جراحــی بـ عنــوان

تامپوناد ،اختالالت عصبی گـذرا ،عفونـت زخـم اسـترنوم،

کوواريانت ،مرحل ب مرحل ( )stepwiseوارد سنج

سپسی  ،پنومونی ،سکت قلبی و مغزی و آمبولی ري بود.
بخ سوم ارزيابی مرگ و میر بیماران تحـت جراحـی

تا در صورت اثرگـذاری بـر روی مـرگ و میـر در جريـان

 CABGبود.
نتاي حاصا از مرايس  ،با نرمافزارهای آماری 28
تجـزيـ و تحلیـا شدنـد .دادههـا بـ صـورت

SPSS

Mean±SD

گزارش شده و ب منظور تحلیا آماری دادهها از آزمونهای

شدند

آنــالیز نگ ـ داشــت شــده و در ریــر ايــن صــورت حــذف
شوند( .)p< ۹/۹5در اين میان سن ب عنوان عاما تاثیرگذار
در مورتالیتی و ب عبارتی عواما مخدوشگر استخرا شـد.
بنابرايـن در کـا نمـیتوان تنهـا عامـا اثـرگذار بر افزاي
مرگ و میر را صرفاا عمر کیس های خون دانست و عوامـا
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در بیمارستـان صـورت گرفت و با کد اخالق

آماری شاما کایدو و کاپالن ماير استفاده شدند و ارتبــا

دوره  ،81شماره  ،1زمستان 99
جدول  :1یاتتههای دموگراتیک بیماران
پارامتر

سن(سال)

68/9 ± 9/6

62/1 ± 9/1

۹/212

مذکر

)62/1( 161

)65/1( 121

۹/861

جن

21/2 ± 1/5

)BMI (kg/m2

برون ده بطن چ (درصد)
هموگلوبین قبا عما()g/dL

11/9 ± 9/3
82/3 ± 1/8

11/1 ± 8۹/۹8
83/3 ± 1/8

۹/13۹
۹/12۹

۹/6 ± ۹/91

۹/81۹

ديابت ملیتو
افزاي فشار خون

)11/2( 358
)68/1( 151

)15/8( 651
)62/3( 111

۹/318
۹/1۹6

هیپر لیپیدمی
مصرف سیگار

)62/1( 161
)32/8( 239

)68/3( 11۹
)33/۹( 186

۹/592
۹/612

سابر فامیلی بیماری عروق کرونر
 MIقبلی
حوادث مغزی عروقی قبلی

)3۹/6( 221
)32/1( 218
)1/5( 56

)29/9( 316
)31/1( 131
)1/3( 92

۹/183
۹/29۹
۹/156

آريتمی

)8/8( 1

)8/9( 21

۹/852

کراتینین قبا عما

۹/1 ± ۹/99

21/8 ± 1/3

۹/655

جدول  :2متغیرهای حین و بعد عمل جراحی و یاتتههای مربوط به

Outcome

پارامتر

Fresh-RBC

Old-RBC

p-value

CABG On-pump

)9۹/5( 613
13/8 ± 26

)11/5( 88۹8
11/1 ± 21

۹/131
۹/861

)Pump time (minute
)Cross clamp (minute

ونتیالسیون(ساعت)
تعداد

واحد RBC

18/9 ± 81/6
88/1 ± 9/1
8/95 ± 8/8

12/1 ± 86/6
88/6 ± 1/8
8/91 ± 8/8

۹/861
۹/911
۹/182

16 ± 59/9

۹/265

مدت بستری در ( ICUساعت)

58 ± 11/8

۹/851

نارسايی کلی

)3/1( 25

)2/1( 3۹

تامپوناد
نرص گذرای نورولوژي
عفونت زخم

)2/3( 81
)۹/5( 1
)۹/1( 6

)8/5( 89
)۹/5( 6
)۹/2( 3

۹/2۹1
۹/158
۹/۹66

سپتی سمی

)8/8( 1

)۹/5( 6

۹/28

پنومونی

)۹/1( 6

)8( 83

۹/681

سکت قلبی

)۹/8( 8

)۹/2( 2

۹/198

سکت مغزی
آمبولی ريوی

)۹/3( 2
)۹/۹( ۹

)۹/9( 88
)۹/2( 3

۹/8۹3
۹/813

مرگ و میر

)۹/3( 2

)۹/1( 5

۹/631

موربیديتی

)9/1( 13

)1/1( 91

۹/8۹2
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خون تازه

خون غیر تازه

p-value

ول عمر خون دريافتی در

مهسا ابراهیمی و همکاران

CABG

زمین ای بیمار و متغیرهای قبا از جراحی نیز در اين زمینـ

عمر کیس خون مصرفی و افزاي

قابا توج هستند.

بیمارستانی وجود دارد(.)28

میزان مرگ و میر داخـا

بر اسا منحنی کاپالن ماير ،میزان برای بیماران ـی يـ
ماه پیگیری داخا بیمارستانی در گروه دريافتکننـده خـون

 2132بیمار تحت جراحی بایپ عروق کرونر در فاصـل
زمانی  8993تا  ، 8999در ي مرکز درمانی مشترک انجـام

تازه  %95/1و در گروه دريافتکننده خون ریر تـازه %96/5

شد ،ب اين نتیج رسیدند ک ارتبا ی بین ول عمر کیسـ

بود ک از نظر آماری تفاوت معناداری را نشان نداد.

خون تزريری بـا برـای  3۹روزه در بیمـاران بسـتری شـده
وجود ندارد(.)22

بحث

تزريق خون با هدف رساندن اکسیژن ب بافتهای بـدن
صورت میگیرد ،اما با اين حال ،ترديد رو بـ افزايشـی در
ارتبا با کارآمد بودن خون تزريری ،ب خصوص در رابطـ
با ول عمر خونهای تزريری ب بیماران وجود دارد(.)81
مطالع حاضر ب بررسی و مرايس فاکتورهـای مختلـف
تاثیرگذار بر مرگ و میر داخا بیمارستانی در دريافت خون
تازهتر از  81روز و پ

از  81روز تـا  12روز تمرکـز دارد

و متغیرها در دو گروه تفاوت معناداری را نشان ندادند.
مطالع کچ و همکاران در سال  2۹۹1بـر  88963بیمـار
ک تحت  CABGايزول قرار گرفت بودند ،نشان داد کـ بـ
دنبــال تزريــق خــون ریــر تــازه(بی

از  81روز) فراوانــی

نارسايی کلیوی ،سپسی /سپتیسمی ،مدت زمان انتوباسیون
و مرگ و میر داخا بیمارستانی در بیماران تحـت جراحـی
قلب افراي يافت است( .)81همچنین در بررسیهای ديگر
توسـ اندرســن کـ بــر روی  121بیمـار تحــت جراحــی
 CABGانجام شد ،مشخص گرديد ک دريافـت خـون ریـر
تازه با افزاي

میزان عفونت شاما مدياسـتینیت ،سپسـی ،

پنومونی و عفونت زخم استرنوم و ساق پا پ از جراحـی
همراه بوده است( .)89در تحریری ديگـر توسـ میـدلبرگ
حتی نشان داده شد ک در بیماران دريافتکننده خون تـازه،
میزان مرگ و میر در ی بررسی ي

سـال از نظـر آمـاری

باالتر از گروه ديگر بوده است(.)2۹
در مطالع ايکا بوم ک بر روی  1933بیمار بسـتری بـا
تشخیص بیماری قلبی ـ عروقی و دريافت خون انجام شده
بود ،معلوم گرديد کـ ارتبـا مشخصـی بین افزاي

ول

در مطالع گسترده سیستماتی
 2۹2۹م کوئیلتن ،خطر افزاي

و متاآنالیز اخیر در سـال
عفونت در دريافت خون

تازهتر در مرابا خون قديمیتر تايید گرديد(.)23
با وجود انتشار صـدها مرالـ در زمینـ کارآزمـايیهـای
بالینی در مورد تزريق گلبول قرمز ،تـا سـال  2۹86تنهـا 83
کار آزمايی بالینی روی  5585شرکتکننده در مـورد ـول
عمر کیس های خون و تا سال  2۹2۹تعداد انـدکی متاآنـالیز
در اين زمین صورت گرفت است ک نشان میدهد دريافـت
خون تازه سبب بهبـود عاقبـت

بیمـاران(come

 )Outنشـده

است(.)21-26
ب نظر میرسد اگر کارآزمايیهای بالینی بزرگتـر ،خطـر
دريافت خون ریر تازه را ،حداقا در برخی گـروههـای در
معرض خطر ملا نوزادان ،اثبات نمايد ،سیاسـتگـذاری در
حیطــ تهیــ  ،ذخیــرهســازی و تــدوين گايــدالينهــا و
استراتژیهای نوين در کاه مصـرف و جـايگزينی خـون
آلوژن ضروری خواهد بود .تهیـ مـدلهـای  in vivoو
 vitroو مطالع های متا آنالیز میتواند راهگشا

in

باشد.

نتيجهگيري

با توج ب عدم ارتبا آماری معنادار بین مرگ و میـر و
دريافت خون تازه و ریر تازه در بیماران تحـت  CABGدر
مرکز قلب تهران ،ب نظر میرسد ک نیازی ب اولويت قـرار
دادن خون تازه برای ايـن بیمـاران وجـود نداشـت باشـد و
تزريق خون تازه در ساير مواردی ک فوايد استفاده از خون
تازه در آنها ب اثبات رسیده ،ب کار گرفت شود.
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در قسمت نتاي بررسیهای مربو ب مرگ و میـر نیـز

در مطالع ون دی واترينگ در سال  2۹۹6کـ بـر روی

99  زمستان،1  شماره،81 دوره
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The Relationship Between Lifetime of transfused red
Blood cells and in Hospital Mortality in patient undergoing
isolated CABG in Tehran Heart Center
Ebrahimi M.1, Sotoudeh Anvari M.1, Ziaei M.1, Abbasi K.1, Boroumand M.A.1
1

Tehran Heart Center, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

Abstract
Background and Objectives
Coronary artery bypass grafting is common in coronary artery disease. Some patients will need
a blood transfusion. Despite the known complications of blood transfusions, there are different
conclusions about the clinical significance of fresh and non-fresh red blood cells transfusion.
Materials and Methods
In this Cohort study, patients were divided in two groups of fresh blood recipients-less than
two week blood bag storage- including 744 people and non-fresh-more than two weeks of
storage- including 1259 people. Variables including demographic factors, hours of ventilator
connection, hours of ICU hospitalization, LVEF, arrhythmia, renal failure, tamponade,
neurological deficit, wound infection, septicemia, pneumonia, MI, stroke, pulmonary emboli,
and in-hospital mortality were examined in two groups.
Results
Of the 2003 subjects, 715 (35.7%) were female and 1288 (64.3%) were male. According to the
Kaplan-Meier curve, the in-hospital survival rate of patients receiving fresh blood was 95.8%
and in non-fresh blood 96.5%, which did not show a statistically significant difference. In
other mentioned variables, no significant difference was observed.
Conclusions
Due to the absence of significant differences between mortality and the lifespan of red blood
cells in patients undergoing CABG at Tehran Heart Center, it seems that prioritizing fresh
blood for the transfusion should be reserved for patients in whom the benefits of fresh blood
injections have been proven.
Key words: Mortality, Red Blood Cell Transfusion , Coronary Artery Bypass Grafting
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