مقاله پژوهشي

دوره  81شماره  3پاییز )891-410( 8011

خون در بخش اورژانس بیمارستان بعثت همدان در سال 9911
حسن رفیعيمهر ،8فریبرز لرستانيراد ،4لعبت مجیدی ،3آرمان جهانگیری

0

چكيده
سابقه و هدف

تروما یکي از شایعترین علل مراجعه به بخش اورژانس است .در مطالعه حاضر ،نسبت خون کراسمچ شده به
ترانسفوزیون( )C/Tو شاخص تزریق خون( )TIدر بیماران ترومایي دریافتکننده خون به منظور آگاهي
بیمارستانها در مورد هماهنگي بین میزان نیاز واقعي و درخواست خون بررسي گردید.

مواد و روشها

این مطالعه مقطعي گذشتهنگر ،در سال  8399در بخش اورژانس بیمارستان بعثت همدان بر روی پرونده 310
بیمار انجام گرفت .جهت ثبت دادههای دموگرافیک و فرم درخواست خون بیماران واجد شرایط ،از یک چک
لیست استفاده شد .در نهایت دادهها با آزمونهای آماری  tمستقل و آنالیز واریانس یک طرفه و توسط نرمافزار
آماری  SPSSنسخه 44مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

يافتهها

 671واحد خون از  183واحد کراسمچ شده ،به  310بیمار ترومایي تزریق شده بود C/T .و  TIبه ترتیب8/08
و 8/68بود .تعداد واحد خون درخواستي ،تعداد واحد خون تزریق شده و نسبت  C/Tدر بیماران دارای
ترومای نافذ( )8/13 ± 8/79به طور معناداری بیشتر از ترومای غیر نافذ( )8/41 ± 8/19بود(.)p< 1/1118
ارتباط معناداری بین اندیکاسیون درخواست خون و تعداد واحد خون درخواستي با کراسمچ ،تعداد واحد
خون تزریق شده و نسبت  C/Tدیده شد(.)p< 1/1118
نتيجه گيري

مطالعه حاضر نشان داد ،نسبت خون کراس مچ شده به ترانسفوزیون و شاخص تزریق خون در بیماران ترومایي
دریافتکننده خون در بخش اورژانس بیمارستان بعثت همدان در سال  8399مطلوب بود.
كلمات كليدي :تروما ،بیمارستانها ،ا نتقال خون

تاريخ دريافت0066/60/60 :
تاريخ پذيرش0066/60/00 :
 PhD -0هماتولوژی ـ استاديار دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان ـ همدان ـ ايران
 -0دانشجوی پزشکی ـ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان ـ همدان ـ ايران
 -0متخصص طب فیزيکی و توانبخشی ـ استاديار دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان ـ همدان ـ ايران
 -0مؤلف مسئول :متخصص طب اورژانس ـ استاديار دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان ـ همدان ـ ايران ـ کد پستی0806505056 :
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نسبت خون کراسمچ شده به ترانسفوزیون در بیماران ترومایی دریافتکننده

دوره  ،05شماره  ،0پايیز 0066
مقدمه

تروما پس از مشکالت قلبی و عروقی شايعترين عامـ

وارد شــده از خــارب بــ بــدن ،در علــ پزشــکی ،ترومــا
( )Traumaمحسوب میشود( .)0 ،0ترومـا را مـی تـوان بـر

مراجع کززده بـ بیمارسـتان سـاری در سـال  0090از 900
بیمار اورژانس کـ تحـت ترانسـووزيون خـون قرارگرفتـ
بودنــد 00 ،نوــر( 0/00درصــد) دچــار عــوار
ترانسووزيون شدند(.)00

حــاد

در اغلــب مــوارد تعــداد واحــدهای درخواســت شــده

اساس مکانیس آسیب(حوادث ترافیکـی ،سـقوط ،حـوادث
مززل ،)... ،محـ آسیب(سـر ،شـک و  )...و يـا بـر اسـاس

واحدهای خونی است ک ب بیماران تزريـق مـیشـود(.)00

ترومای غیر نافذ(بالنت) و ه چزـین ترومـای حرارتـی يـا

جهت رفع اين مشـک از ايزدکس(نسـبت) کـراسمـچ بـ
ترانســـووزيون()Crossmatch/Transfusion Ratio : C/T

وي گیهای عام ايجاد کززده تروما]ترومای نافـذ شـک يـا
فشاری(باروتروما) و غیره[ تقسـی بزـدی نمـود( .)0امـروزه
تروما از مباحث مهمی است ک در اکثر کشورهای پیشـرفت
مورد توج جدی قرار دارد؛ چرا ک چهارمین علـت مـر
در تمام دنیا و اولین علت مـر

در چهـار دهـ اول عمـر

محسوب میشود .ساالن هزاران مر

و میلیونها جراحـت

خون(کراس مچ) برای ترانسووزيون ،خیلی بیشتر از تعـداد

استواده میشـود .کـراسمـچ فرآيزـدی اسـت کـ طـی آن
گلبولهای قرمز فرد دهزده خون با سرم فرد گیرنده مخلوط
میشود تا واکـزشهـای بـالقوه خطرنـا ناشـی از تزريـق
تشخیص داده شود( .)00استواده از ايزدکس کراسمـچ بــ
تزريـق بـرای بررسی مصرف خون ،اولین بار توسط تـوس

ناشی از تروماهای مختلف ب وقوع میپیوندد .اين مـر و
میر سال ب سال در حال افزايش است( .)0-0ترانسـووزيون

اين نسبت بايد حدود يک باشد(.)08

شخص اهداکززده ب فرد ديگر گوت میشود و هدف از آن،

با توج ب شواهد نامزاسب بودن الگوی مصـرف خـون
در کشور ،داشتن اطالعات پاي ای از وضعیت کاربرد خـون

خون ب فرآيزد انتقال خون کام يا فرآوردههـای خـونی از
افزايش اکسی ناسیون بـافتی ،جلـوگیری از خـونريزی و در
نهايت بهبود پیشآگهی بیماری است(.)0
ساالن تقريباً  58میلیون واحد پکسـ (cell

 )packedدر

جهان برای بیماران مصرف میشود کـ حـدود  08میلیـون
واحد آن مربوط ب آمريکا است( .)8 ،0در ايـران هـر چزـد
میزان دقیق تزريق خون ب درستی مشخص نشده اما ساالن
در حدود  0میلیون واحد خون و فـرآوردههـای خـونی بـ
بیماران تزريق میشـود( .)6 ،5در يـک مطالعـ در ايـاالت
متحده آمريکا 06،تـا  08درصـد از تمـام واحـدهای خـون
تزريقشده ،برای درمان بیماران ترومايی مصـرفشـده بـود
( .)9در مطالع ديگری 00 ،درصد از ک واحـدهای خـون
توزيع شده برای مراقبت از بیمـاران ترومـايی بـود( .)06در
مطالع ای در ايران در سـال  ،0055میزان درخواست خـون
و فرآورده های خـونی و مصـرف آنها در بیمارسـتانهـای
شهرسـتان قـ مورد بررسی قـرار گرفت .در ايـن مطالعـ ،
بخش اورژانس بیشـترين درخواست خـون را داشـت(.)00

هزری بورال در سال 0968پیشزهاد شد و در شرايط ايـدهآل

در شهرهای مختلف جهت انجام برنام ريزیهای مزاسب و
کارآمد و بررسی فرآيزد ترانسووزيون از نظـر اپیـدمیولوژی
بــ صــورت دورهای ضــرورت دارد( .)06 ،08هــ چزــین
بررسی کاربردهای مصرف خون و نسبت  C/Tمیتواند بـ
مراکز انتقال خون کمک کزد تا نسبت ب میـزان خـونگیری،
تهی انواع فرآوردههای سلولی و پالسمايی و اجرای برنامـ
آموزشی مؤثرتر با گروههای هدف مشخصتر و چگـونگی
اجرای برنامـ نظـام مراقبـت از خـون بـا همکـاری مراکـز
درمانی اقدام نمايد .لذا مطالع حاضر بـا هـدف بررسـی و
تعیین نسبت  C/Tدر بیماران ترومايی دريافـتکززـده خـون
در اورژانس بیمارستان بعثت همدان در سـال  0099انجـام
گرديد .امید است نتايب اين مطالعـ هـا ،بـ مصـرف بهیزـ
تجويز مزطقی خون و فرآوردههای خونی کمک نمايد.
مواد و روشها

در اين مطالع مقطعی -گذشت نگر ،با روش سرشماری
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مــر و میــر ب ـ وي ـ ه در ســزین زيــر  06ســال در ايــران
است( .)0هر نوع ضرب  ،جراحت ،شـو  ،آسـیب و حادثـ

نتــايب بررســی پیامــدهای حــاد تزريــق خــون در بیمــاران

حسن رفیعیمهر و همکاران

نسبت کراس مچ ب ترانسووزيون

مراجع کززده ب بخش اورژانس بیمارسـتان بعثـت دانشـگاه

ترومايی و بیماران انتقالی از ساير مراکز بود.
در پايان دادهها جمعآوری و با روشهای آماری مزاسب

مورد بررسی قرارگرفت.

مـورد تجزيـ و تحلیـ قــرار گرفــت .پــس از جمــعآوری

علوم پزشـکی همـدان( 050نوـر) در سـال  0095و 0099
بدين مزظور ،بعد از اخذ مجوزهای الزم و دريافـت کـد

اطالعات ،تجزي و تحلی دادههـا بـا اسـتواده از نـرمافـزار

اخالق ( )IR.UMSHA.REC.1399.857از معاونت پ وهشی

 SPSSنسخ  00و با استواده از روشهای آماری توصیوی-

دانشگاه علوم پزشکی همـدان ،پ وهشـگر بـ بانـک خـون

تحلیلی انجام شـد .توصـیف دادههـای کیوـی بـا درصـد و

بیمارستان بعثت مراجع نموده و فرمهای درخواست خونی

فراوانی و توصیف دادههـای کمـی بـا میـانگین و انحـراف

ک طی سال  0099از بخش اورژانس ارسال شده بودنـد را

معیار انجام شد .نرمـالیتی متییرهـای کمـی توسـط آزمـون

مورد بررسی قرار داد .بر اساس چک لیست از قب طراحی

کولموگروف اسمیرنوف بررسی و مورد تايید قـرار گرفـت.

شده ،اطالعـات مطالعـ ]سـن ،جزسـیت ،نـوع تروما(نافـذ،

جهت مقايس متییرهای کمـی بـین دو يـا چزـد گـروه ،بـ
ترتیب از آزمونهای  tمستق و آنالیز واريانس يـک طرفـ

تحتانی ،تز ) ،مدت زمـان بسـتری ،تعـداد واحـد خـون در

استواده شد .جهت مقايس ی متییرهای کیوی بین گروهها از

خواستی ،تعداد واحد خون تزريق شده[ برای هر بیمـار در

آزمون کایدو استواده شد .سطح معزـاداری در همـ مـوارد

يک چک لیست از پیش طراحی شده ثبت گرديـد .الزم بـ

 6/68در نظر گرفت شد.

غیرنافذ) ،محـ تروما(سـر و گـردن ،انـدام فوقـانی ،انـدام

ذکــر اســت کـ در ايــن مطالعـ شــاخص  ، C/Tشــاخص

طبق فرمولهای زير نسبت واحدهای(پکسـ ) کـراس

 )Transfusionو انديکاســـیون

مچ شده ب تعداد واحد های ترانسووزيون شده و ه چزـین

ترانســـووزيون(Index : TI

شاخص تزريق خون محاسب شد.

تزريق خون(از دست دادن خون ،آنمی) نیـز محاسـب و در

تعداد واحدهای ترانسفوزیون شده/تعداد واحدهای کراسمچ شده =

چک لیست ثبت شد .شاخص  C/Tنسبت واحدهای خـون

C/T ratio

تعداد واحدهای کراسمچ شده/تعداد واحدهای ترانسفوزیون شده =

کراسمچ شده ب تعداد واحدهای خون تزريق شـده اسـت.
عدد  0مقدار ايدهآل و نشان دهزده مصرف هم خـونهـای

TI

يافتهها

کراس مچشده می باشد؛ درصـد کــراسمــچ بــ تزريــق

در ايــن مطالع ـ پرونــده  050بیمــار مراجع ـ کززــده ب ـ

کمتر از  ،0/8نشاندهزده مصرف بهیز خون و مقادير بـاالتر

اورژانس بیمارستان بعثـت همـدان کـ معیارهـای ورود را

از  0/8نشاندهزده درخواست غیرمزطقی خـون اسـت(.)08

داشتزد بررسی شد .میانگین  ±انحراف معیـار سـن بیمـاران

نـسبت  C/Tاگر باالتر از  0/8باشد ،نشـانگر آن اسـت کـ

تحـت مطالعـ  09/0 ± 00/5سـال بـود 006.بیمــار(09/80

کمتر از  06درصد از کراسمچها در تزريق خـون مصـرف

درصد) مرد و  006نور( 06/06درصد) زن بودند.
بیشتر بیماران ب ترتیب در گروه سزی  06تا  06سـال و

شده اند TI .شاخص تزريق خون نامیده میشود و نمايـانگر
تعـداد واحـدهای تزريـق شـده بـ ازای تعـداد واحـدهای

بـاالتر از 86ســال بودند(جــدول  .)0میـانگین طــول مــدت

کراسمچ شده اسـت .مقـادير  6/8و بـاالتر از آن ،نشـانگر
استواده مطلوب سیسـت از خـونهـای سـوارش داده شـده

بستری در بیماران تحت مطالعـ  0/60روز بـود .بیشـترين

میباشد( .)08 ،00معیارهـای ورود شـام  ،سـن بـاالی 05

انديکاسیون درخواست خون در بیماران دچار خونريزی بـا
 08/50درصد و آنمی با  05/09درصد مشاهده شـد(جدول

سال ،دريافت حداق  0واحد پکسـ ( )Packed RBCطـی

 .)0تعداد ک واحد خون در خواسـتی بـا کـراسمـچ 500

مدت بستری و بیماران با ترومای حاد ک بالفاصل پـس از

واحد و تعداد واحدهای خون تزريق شده  860واحد بـود.

حادث ب اورژانس بیمارستان بعثت همدان انتقال داده شـده

بر همین اساس نسبت  C/Tو مقـدار  TIدر بیمـاران تحـت

باشزد .معیارهـای خـروب از مطالعـ شـام  ،تزريـق سـاير

مطالع ب ترتیب  0/00و 0/80بود(جدول .)0
095

Downloaded from bloodjournal.ir at 20:11 +0330 on Sunday December 5th 2021

تمامی فرمهای درخواست خون مربوط ب بیماران ترومـايی

فرآوردههای خونی ،ناقـص بـودن اطالعـات ،بیمـاران غیر

دوره  ،05شماره  ،0پايیز 0066
جدول  :8توزیع فراواني  310بیمار ترومایي تحت مطالعه بر حسب

جدول  :3فراواني تعداد واحد خون(پکسل) درخواستي با

گروههای سني نوع تروما و محل تروما

کراسمچ ،تعداد واحد خون تزریق شده ،نسبت  C/Tو مقدار  TIدر

متغیر

گروه سزی

نوع تروما

مح تروما

فراواني

درصد

کمتر از  06سال

09

00/56

 06-06سال

060

06/66

 06-06سال

68

09/06

 06-86سال

00

00/06

بیشتر از  86سال

90

00/66

نافذ

005

00/95

غیرنافذ

000

05/60

سر و کردن

000

85/58

تز

050

06/00

اندام فوقانی

000

06/00

اندام تحتانی

086

06/59

فراواني
500

تعداد واحد خون درخواستی
تعداد واحد خون تزريق شده

860

نسبت کراسمچ ب تزريق خون

0/00

شاخص تزريق خون

0/80

جدول  :0ارتباط نوع تروما و تعداد واحد خون(پکسل) درخواستي
با کراس مچ ،تعداد واحد خون تزریق شده ،نسبت  C/Tو مقدار

TI

در بیماران تحت مطالعه
نوع تروما

p value

نافذ

غیر نافذ

تعداد واحد خون
جدول  :4میانگین و توزیع فراواني مدت زمان بستری و اندیکاسیون

درخواستی

2/78 ± 0/00

1/96 ± 0/00

6/6660

درخواست خون(پکسل) در بیماران تحت مطالعه

تعداد واحد خون

1/34 ± 6/55

1/11 ± 6/00

6/660

نسبت کراسمچ

1/94 ± 0/69

1/29 ± 0/69

6/608

میانگین

تزريق شده

انحراف
معیار

ب تزريق خون
شاخص تزريق

1/82 ± 0/00

1/33 ± 0/09

<

مدت زمان بستری
(روز)

0/60

0/00

انديکاسیون درخواست
خون

فراوانی

درصد

بر اساس نتايب آزمون آنالیز واريانس يک طرف  ،ارتبـاط

خونريزی

060

08/50

آنمی

069

05/09

معزاداری بین مح تروما و تعداد واحد خـون در خواسـتی
با کراسمچ ،تعداد واحد خون تزريق شـده ،نسـبت  C/Tو

تروما
ساير

00
85

06/05
08/06

خون

6/680

مقدار  TIدر بیماران تحت مطالع وجود نداشت(جدول .)8
بر اساس نتايب آزمون آنالیز واريانس يک طرف  ،ارتبـاط

بر اساس نتايب آزمون  tمسـتق  ،میـانگین تعـداد واحـد

معزاداری بین انديکاسیون درخواست خون و تعـداد واحـد
خون در خواستی با کراسمچ ،تعـداد واحـد خـون تزريـق

خون درخواستی در بیماران دارای ترومـای نافـذ بـ طـور

شــده و نســبت  C/Tوجــود داشــت امــا بــین انديکاســیون

معزاداری بیشتر از ترومای غیرنافـذ بـود .در بیمـاران دارای
ترومای نافذ ب طور معزاداری تعداد واحد خون تزريق شده

درخواست خـون بـا مقـدار  TIدر بیمـاران تحـت مطالعـ
ارتباطی مشاهده نشد(جدول .)0

بیشتر از ترومای غیر نافـذ بـود .هـ چزـین نسـبت  C/Tدر

انحراف معیار و میانگین هموگلـوبین قبـ از تزريـق در
مجموع بیماران  0/00 ± 9/80بود .بر اسـاس نتـايب آزمـون

( .)p≤ 6/68اما مقدار  TIدر بیمـاران برحسـب نـوع ترومـا
تواوت معزادارآماری نداشت(جدول .)0

ضريب همبستگی ،ارتباط معکـوس معزـاداری بـین سـطح

ترومای نافذ ب طور معزاداری بیشتر از ترومای غیرنافذ بود

هموگلوبین با تعداد واحد خون در خواستی وجـود داشـت
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بیماران تحت مطالعه
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نسبت کراس مچ ب ترانسووزيون

واحد خون در خواستی برای بیمار بیشتر بود(.)p< 6/660

معزاداری مشاهده نشد.

بین سطح هموگلوبین با تعـداد واحـد خـون تزريـق شـده،
جدول  :6ارتباط محل تروما و تعداد واحد خون(پکسل) درخواستي با کراسمچ ،تعداد واحد خون تزریق شده ،نسبت

C/T

و مقدار  TIدر بیماران تحت مطالعه
محل تروما

p-value

سر و گردن

تنه

اندام فوقاني

اندام تحتاني

تعداد واحد خون درخواستی

0/00 ± 0/00

0/09 ± 0/80

0/90 ± 0/00

0/60 ± 0/50

6/609

تعداد واحد خون تزريق شده

0/06 ± 0/60

0/59 ± 0/00

0/69 ± 0/60

0/00 ± 0/66

6/096

نسبت کراسمچ ب تزريق خون
شاخص تزريق خون

0/06 ± 0/06
0/05 ± 0/00

0/00 ± 0/09
0/86 ± 0/00

0/00 ± 0/80
0/05 ± 0/00

0/08 ± 0/00
0/00 ± 0/69

6/668
6/060

جدول  :1ارتباط اندیکاسیون درخواست خون(پکسل) و تعداد واحد خون درخواستي با کراسمچ ،تعداد واحد خون تزریق شده ،نسبت  C/Tو
مقدار  TIدر بیماران تحت مطالعه
اندیکاسیون درخواست خون

p-value

خونریزی

آنمي

مولتیپل تروما

سایر

تعداد واحد خون درخواستی
تعداد واحد خون تزريق شده
نسبت کراسمچ ب تزريق خون

0/86 ± 0/00
0/08 ± 0/90
0/50 ± 0/60

0/09 ± 0/60
0/05 ± 0/50
0/80 ± 0/00

0/60 ± 0/00
0/88 ± 0/60
0/06 ± 0/00

0/00 ± 0/80
0/69 ± 0/09
0/09 ± 0/00

6/6660
< 6/6660
< 6/6660

شاخص تزريق خون

0/00 ± 0/00

0/80 ± 0/09

0/80 ± 0/00

0/05 ± 0/06

6/065

بحث

<

مقدار مطلوبی میباشد و با يافت های حاص از مطالع هايی
ک توسط عزـابی و همکـاران در سـال  )C/T=0/8(0090و
نجفزاده و همکاران در سال  0096با هدف بررسی میـزان
مصــرف خــون و فــرآوردههــای خــونی در بیمارســتان
ولیعصر(عب) بیرجزد انجام شده است )C/T=0/08( ،همسو
میباشد( .)08 ،06در مطالع رفیعیمهر و همکـاران کـ در
بخــش اورژانــس بعثــت همــدان در ســال  0059و مطالعـ
خلیلی و همکاران در تهران در سال  0050نسـبت  C/Tبـ
دست آمده ب ترتیب  0/8و  00 /8بود کـ بسـیار بیشـتر از
يافتـ مطالعـ حاضــر( )C/T=0/00مــیباشــد ( .)05 ،09در
مطالع نجفزاده و همکاران در بیرجزد در بخش اورژانس
بیمارستان بیرجزـد و نتـايب مطالعـ نـدری و همکـاران در
خرمآباد در ک بخشهای بیمارستانی ،اين شاخص از نتايب
مطالع حاضـر بهتـر بود(بـ ترتیـب  0/00و.)08 ،06()0/0

بر اساس نتايب مطالع ی حاضـر کـ بـا هـدف بررسـی
نســبت کــراسمــچ بـ ترانســووزيون در بیمــاران ترومــايی
دريافتکززده خون در اورژانـس بیمارسـتان بعثـت همـدان
انجام شد 860 ،واحد خون از  500واحد کراسمچ شده ،ب
 050بیمــار ترومــايی تزريــق شــده بــود C/T .و  TIبــ
ترتیب 0/00و 0/80بـود .تعـداد واحـد خـون درخواسـتی،
تعداد واحد خـون تزريـق شـده و نسـبت  C/Tدر بیمـاران
دارای ترومای نافـذ بـ طـور معزـاداری بیشـتر از ترومـای

غیرنافذ بود( .)p> 6/6660ه چزین ،ارتباط معزـاداری بـین
انديکاســیون درخواســت خــون و تعــداد واحــد خــون
درخواستی با کراسمچ ،تعداد واحد خـون تزريـق شـده و
نسبت  C/Tديده شد(.)p< 6/6660
نسـبت  C/Tدر مطالعـ حاضر  0/00ب دسـت آمد ک
066
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بدين معزی ک با کـاهش سـطح هموگلـوبین خـون ،تعـداد

نسبـت  C/Tو مقــدار  TIدر بیماران تحت مطالع ارتباط

دوره  ،05شماره  ،0پايیز 0066

نــدری و همکــاران نیــز کــ بیمــاران مراجعــ کززــده بــ
بیمارستان ،تحت مطالع و بررسی قرار گرفتزد ،درحالی کـ
در مطالع حاضر فقط بیمـاران ترومـايی مراجعـ کززـده بـ
اورژانس ک نیازمزد دريافت خون بودند بررسی شـدند .در
ساير کشورها نیز مقادير متواوتی برای نسبت  C/Tگـزارش
شده است ک نتايب آنها بـین  0/60تـا  0/00متییـر اسـت.
نتايب نسبت  C/Tو  TIمطالع حاضر(0/00و )0/80با نتـايب
برخی مطالعـ هـا مشـاب (0/86و )0/05و بـا نتـايب برخـی
مطالع ها متواوت (00/8و )6/0اسـت( .)00 ،00توـاوت در
نتايب مطالع های ذکـر شـده احتمـاالً بـ دلیـ توـاوت در
جمعیت بیماران تحت مطالع میباشد بـ طـوری کـ ايـن
مطالع ها در سـالهـای مختلـف و بـرروی جمعیـتهـای
متواوت يا بیماران نیازمزـد خـون در بخـشهـای مختلـف
بیمارستانی انجام شده اسـت .در مطالعـ حاضـر 0/80، TI
نشان میدهد ک مصرف خونهـای سـوارش داده شـده در
اورژانس بیمارستان بعثت در حد مطلـوب بـوده اسـت .بـ
نظر میرسـد عـواملی مانزـد تشـکی کمیتـ انتقـال خـون
بیمارستانی و شرکت فعـال پزشـکان در آن از جملـ علـ
اصالح الگوی مصرف خون باشد .اين يافت با نتايب حاص
از مطالع عزابی و همکاران در بخش اورژانـس بیمارسـتان
بیرجزد ک عدد  0/8را برای  TIگـزارش کـردهانـد ،همسـو
میباشد( )08از سوی ديگر ،در مطالعـ رفیعـیمهـر کـ در
سال  0059در بخش اورژانس بیمارستان بعث همدان و در
مطالع خلیلی و همکـاران در تهـران TI ،بـ ترتیـب  6/8و
 6/0گزارش شد ک نسبت ب يافتـ مطالعـ حاضـر بسـیار
کمتر است( .)05 ،09در مطالع کـور و همکـاران در سـال
 0600در کشور سزگاپور TI = 9/6 ،گزارش شد ک نسبت
ب ـ شــاخص بــ دســت آمــده در مطالعــ حاضــر بــاالتر
میباشد( .)00تواوت بین نتايب مطالع حاضر با دو مطالعـ
فوق میتواند ب دلی تواوت در جمعیت بیماران و متواوت

بسیاری از پزشکان سوارش خون کراسمچ شـده را بـر
مبزای يک عادت انجام مـیدهزـد و درخواسـت و مصـرف
غیـر ضروری خون میتواند سـبب نقصـان در مـوارد نیـاز
حقیقــی گــردد( .)00بــرای کــاهش نســبت کــراسمــچ ب ـ
ترانسووزيون ،بانـک خون بايـد اســتواده از کـراسمـچ را
کـاهش دهـد و ب جای آن از آزمايشهای تعیین نوع گروه
خونی و غربالگری آنتیبادی استواده کزد( .)00ه چزـین بـا
استواده از برنام های آموزشی مزاسـب ،تـدوين راهزماهـای
جديد تجويز خون و اجرای سیست های نظارتی میتـوان از
مصرف خون و فرآوردههای خـونی بـ صـورت سـلیق ای
پیشگیری و کـاربرد بـالیزی آنهـا را مزطقـی نمـود( .)08از
طرفی نقش کمیت های انتقال خون بیمارستانی در ايجاد يک
سیست نظارتی دقیق و مديريت ارتباط بانک خون و بخشها
بايستی مورد توج قرار گیرد( .)00 ،06يافتـ هـای مطالعـ
حاضـر وضـعیت نسـبی مطلـوب فرآيزـد انتقـال خـون در
اورژانس بیمارستان بعثت را نشان میدهد .مديريت صحیح،
آگاهی داشتن از وضع انتقال خون در واحد مربوط از طريق
انجام نظـارتهـای مسـتمر و تعامـ مزاسـب بانـک خـون
بیمارستان با پايگاه انتقال خون میتوانـد از داليـ مطلـوب
بودن وضعیت درخواست و مصرف خون در مطالع حاضـر
باشد.
نتيجهگيري

بـ طـور کلـی يافتـ هـای پـ وهش حاضـر در بیمـاران
ترومايی در اورژانس بیمارستان بعثت همدان نشـان داد کـ
نسبت  )0/00( C/Tدر سال 0099در وضعیت مطلوب بوده
و قسمت عمده خونهای درخواسـت شـده بـرای بیمـاران
ترومايی مصرف شـده اسـت .هـ چزـین مقـدار )0/80( TI
نشان داد ک از خونهای سوارش داده شـده بـرای بیمـاران
ترومايی در اورژانـس بیمارسـتان بعثـت اسـتواده مطلـوب
میشود .با توج ب ايـنکـ مطالعـ حاضـر تزهـا بـر روی
بیماران ترومايی بخش اورژانس يک بیمارستان انجام شـده
اســت و امکــان مقايسـ نتــايب بــا وضــعیت درخواســت و
مصرف خـون بـا سـاير بیمـاران بخـش اورژانـس و سـاير
بخشها وجود نداشت ،لذا پیشزهاد مـیگـردد مطالعـ هـای
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اختالف بین نتايب مطالعـ هـای ذکرشـده بـا نتـايب مطالعـ
حاضر میتواند ب دلی توـاوت در بیمـاران تحـت مطالعـ
باشد .ب عزوان مثال ،در مطالع خلیلی و همکاران ،بیمارانی
ک ب صـورت الکتیـو تحـت جراحـی قـرار گرفتـ بودنـد
بررسی شدند .ه چزین ،در مطالعـ نجـفزاده و همکـاران
هم بیماران نیازمزد خون در بخش اورژانـس و در مطالعـ

بودن بخشهای بیمارستانی تحت مطالع باشد.

Downloaded from bloodjournal.ir at 20:11 +0330 on Sunday December 5th 2021

حسن رفیعیمهر و همکاران

نسبت کراس مچ ب ترانسووزيون

بهیز و مزطقی خون و فرآوردههای خونی در بیمارسـتانهـا

آتی بر روی بیماران مختلف در اورژانس و ساير بخشها و

.کمککززده باشد

ب صورت چزد مرکزی انجام شود تا بتوان نتايب را مقايسـ
و بخشهايی ک الگـوی مصـرف خـون مزاسـب و مزطقـی

تشكر و قدرداني

 يکــی ديگــر از.ندارنــد را شزاســايی و اصــالح نمــود
محدويتهای مطالع حاضر ناقص بودن اطالعـات پرونـده

اين مقال از پاياننام فريبرز لرستانیراد دانشجوی دوره
دکترای حرف ای پزشـکی دانشـگاه علـوم پزشـکی همـدان
 نويسـزدگان بـر خـود الزم مـیدانزـد.استخراب شده است

برخی بیماران در مـورد انديکاسـیون درخواسـت خـون در
بیماران آنمیک و عدم گزارش نوع آنمـی بـود کـ پیشـزهاد

مراتب تشکر صمیمان خود را از کارکزان بخش اورژانس و

 امیـد اسـت.میشود در مطالع ديگری ب آن پرداخت شود

.مرکز تحقیقات بالیزی بیمارستان بعثت همدان اعالم نمايزد

نتايب اين مطالع ها برای برنام ريزی بهتر در جهت مصـرف
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Abstract
Background and Objectives
Trauma is one of the most common causes of emergency room visits. In the present study, the
ratio of cross-matched blood to transfusion (C/T) and blood transfusion index (TI) in trauma
patients receiving blood was determind to inform hospitals about the coordination between
actual need and blood demand.
Materials and Methods
This retrospective cross-sectional study was performed on the records of 384 patients in the
emergency department of Besat Hospital in Hamadan in 1399. A checklist was used to record
demographic data and the blood request form of eligible patients. Finally, the data were
analyzed by independent t-test and one-way analysis of variance by SPSS software version 22.
Results
Out of 813 cross-matched units, 576 blood units were injected into 384 trauma patients. C/T
and TI were 1.41 and 1.51, respectively. The number of requested blood units, the number of
blood transfused units, and the C/T ratio in patients with penetrating trauma (1.63 ± 1.79) were
significantly higher than non-penetrating trauma (1.26 ± 1.09)(p< 0.0001). There was a
significant relationship between the indication of blood request and the number of units of
blood requested by cross-match, the number of units of blood injected and the C/T ratio
(p <0.0001).
Conclusions
The present study showed that the C/T ratio and TI in trauma patients receiving blood in the
emergency department of Besat Hospital in Hamadan in 1399 was favorable.
Key words: Trauma, Hospitals, Blood Transfusion
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