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فرآورده های خونی
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خون و فرآورده های خونی
➢يك واحد خون كامل پس از طی مراحل مختلف سانتريفيوژ می تواند به واحدهای گلبول قرمز
متراكم ،پالكت ،پالسمای تازه منجمد و يا كرايو پرسيپيتات تبديل گردد
➢از پالسمای به دست آمده در بخش های پااليش می توان محصوالت مختلفی از قبيل آلبومين،
ايمونوگلوبولين ها و فاكتورهای انعقادی مختلف تهيه نمود
➢در خون كامل پس از  ۲۴ساعت نگهداری در دمای  ۱تا  ۶درجه سانتی گراد ،پالكت ها،
گرانولوسيت ها و فاكتورهای انعقادی حساس مثل فاكتور  ۵و  ۸از بين رفته و يا به ميزان قابل
توجهی كاهش می يابند؛ بنابراين خون كامل نگهداری شده در يخچال فقط از نظر گلبول های
قرمز قابل استفاده است
➢فرآورده های خون ( )Blood productsآن دسته از مواد تشكيل دهنده خون هستند كه
كاربرد درمانی داشته ،می توانند بوسيله سانتريفيوژ  ،فيلتر كردن و منجمد نمودن با استفاده از
روش های مرسوم انتقال خون تهيه گردند
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آفرزيس ()Apheresis
➢فرآورده های خونی را عالوه بر روش سانتريفيوژ ميتوان با روش آفرزيس نيز تهيه
كرد

➢در روش آفرزيس با استفاده از دستگاه اجزاء مورد نظر مثل پالسما ،پالكت و يا
حتی سلول های مادر خون ساز را از گردش خون اهداكننده جدا كرده و سپس بقيه
اجزاء به داخل گردش خون فرد برگردانده ميشود
➢اين روش برای پالسما اصطالحا پالسمافرزيس ،برای پالكتPlateletpheresis ،
 ،برای گلبول های قرمز  Erythrocytapheresisو برای گلبول های سفيد
 Leukapheresisناميده ميشود
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خون كامل
Whole blood
➢يك واحد كامل خون اهدا شده بدون جدا كردن هيچ يك از فرآورده ها را خون كامل مينامند
➢هر واحد خون كامل حدود  ۴۵0سی سی حجم دارد و ميزان هماتوكريت آن بين  ۴0تا ۴۵
درصد است
➢شرايط نگهداری آن در كيسه های  3۵ ، CPD-A1روز در دمای  ۱ - ۶درجه سانتيگراد است

➢جهت تزريق آن رعايت كامل همگروهی از نظر سيستم  ABOو  Rhو همچنين انجام كراس
مچ (تست سازگاری) قبل از تزريق ضروری است
➢در يك فرد بالغ تزريق هر يك واحد خون كامل در صورتی كه فرد خونريزی نداشته باشد
حدودا هموگلوبين را  ۱ g/dLو هماتوكريت را  3درصد افزايش می دهد
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خون كامل
Whole blood
موارد مصرف خون کامل
◦ ترانسفيوژن حجيم ( )Massive transfusionدر خونريزی های شديد و در موارد تعويض خون
✓ترانسفيوژن حجيم به مواردی اطالق ميشود كه در يك فرد بالغ در  ۲۴ساعت حجمی معادل و يا بيشتر از حجم
خون فرد (بيش از  ۱0واحد خون) به وی تزريق شود
✓اين موارد معموال در تروماهای شديد ،جراحی های بزرگ مثل جراحی قلب باز و كبد و يا اختالالت زايمان ممكن
است ديده شود
موارد منع مصرف خون کامل
◦ تزريق خون كامل به دليل حجم زياد خطر اختالالت ناشی از افزايش حجم خون در گردش ( Circulatory
 )overloadكه منجر به اختالالت قلبی و ريوی ميشود را به دنبال دارد .به همين دليل از مصرف خون كامل در
كم خونی های مزمن مثل تاالسمی و بيماران با اختالالت قلبی و ريوی بايد پرهيز شود
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گلبول قرمز فشرده
Packed RBC
➢گلبول قرمز فشرده كه  Packed cellناميده ميشود از سانتريفيوژ و جدا كردن پالسما از خون
كامل تهيه ميشود

➢هر واحد پك سل حدود  ۲۵0سی سی حجم داشته و دارای هماتوكريت بين  70تا  ۸0درصد
است
➢شرايط نگهداری آن در كيسه های  3۵ ، CPD-A1روز در دمای  ۱ - ۶درجه سانتيگراد است
➢جهت تزريق آن رعايت كامل همگروهی از نظر سيستم  ABOو  Rhو همچنين انجام كراس مچ
(تست سازگاری) قبل از تزريق ضروری است
➢در يك فرد بالغ تزريق هر  3سی سی پك سل در صورتی كه فرد خونريزی نداشته باشد حدودا
هموگلوبين را  ۱ g/dLو هماتوكريت را  3درصدافزايش می دهد
➢موارد مصرف پك سل :انواع كم خونی های مزمن
◦ سطح هموگلوبين برای تزريق خون معموال كمتر از  7 gr/dlدر نظر گرفته ميشود ولی در
شرايط خاص مثال در بيماران با سابقه بيماری های قلبی-عروقی ممكن است در سطوح باالتر
نيز نياز به تزريق خون وجود داشته باشد
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گلبول های قرمز كم لكوسيت
Leuko-reduced RBC
➢نگهداری خون كامل و يا پك سل همراه با گلبول های سفيد آن مشكالتی را در تزريق خون ايجاد ميكند شامل:
◦ افزايش خطر واكنش های تب زای ناشی از انتقال خون
◦ تغيير در كاركرد و نقص ايمنی به دنبال تزريق خون ()Immunomodulation
◦ خطر انتقال ويروس های منتقل شونده از طريق گلبول های سفيد مثل CMV
◦ ايمونيزاسيون نسبت به آنتی ژن های  HLAسطح لكوسيتی كه ميتواند باعث عوارضی مثل مقاومت پالكتی گردد
➢به همين منظور معموال برای تزريق خون قبل از ذخيره سازی (حين اهداء خون) و يا هنگام تزريق خون با استفاده از
فيلترهای كاهنده لكوسيت (موسوم به  )leukotrapاقدام به جدا سازی لكوسيت ها ميكنند
➢اين فيلترها ميتوانند تا حدود  99/9درصد لكوسيت ها را به دام انداخته و از فرآورده گلبول قرمز جدا كنند (تعداد
لكوسيت در فرآورده گلبول قرمز به كمتر از  ۵ x ۱0۶ميرسد)
➢استفاده از اين فيلترها قبل از ذخيره سازی بهتر است چون در حين ذخيره سازی گلبول های سفيد سيتوكين هايی را
ترشح ميكنند كه قبل از تزريق خون به خاطر محلول بودن از فيلتر عبور كرده و ميتوانند باعث عوارضی مثل واكنش های
تب زای ناشی از انتقال خون در گيرنده شوند
➢نحوه نگهداری و تزريق گلبول های قرمز كم لكوسيت همانند خون كامل و پك سل است
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گلبول های قرمز شسته شده
Washed cell
➢هدف از شستن خون حذف بقايای پالسما و پروتئين های موجود در خون می باشد
➢بقايای پروتئين ها و آنتی بادی های پالسما در واحدهای خون اهدايی در برخی افراد ميتواند باعث واكنش های حاد آنافيالكسی و عوارض شديد ناشی از آن گردد
➢برای تهيه  washed cellسيستم بسته كيسه خون باز ميشود و سپس با اضافه كردن سرم فيزيولوژی  ۴درجه به كيسه خون و سانتريفيوژ و خالی كردن سرم
فيزيولوژی بين  3تا  ۵مرتبه خون شسته ميشود

➢اين عمل باعث حذف بقايای پالسما و پروتئين های خون و درصدی از لكوسيت ها ميشود .طی اين عمل همچنين درصدی از گلبول های قرمز نيز از بين ميروند
➢موارد مصرف خون شسته:
◦ افرادی كه با تزريق خون دچار واكنش های شديد آلرژيك ميشوند
◦ تزريق خون به افراد با نقص آنتی بادی از كالس )IgA deficient( IgA
◦ برخی موارد تزريق خون در نوزادان
➢نگهداری خون شسته شده:
◦ چون سيستم بسته خون باز شده است خون شسته تا  ۲۴ساعت در دمای  ۱ - ۶درجه قابل نگهداری است
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گلبول قرمز اشعه ديده
Irradiated RBC
➢هدف از اشعه دادن به گلبول های قرمز جلوگيری از ايجاد واكنش پيوند عليه ميزبان ناشی از تزريق خون ( )TA-GVHDدر گيرندگان با نقص ايمنی
است
➢واكنش  GVHDناشی از فعال شدن لنفوسيت  Tموجود در خون اهدايی در بدن گيرنده با نقص ايمنی است كه ميتواند باعث عوارض پوستی ،گوارشی و
يا كبدی گردد و در موارد شديد ميتواند كشنده باشد
➢اشعه دادن به كيسه خون اهدايی با غيرفعال كردن  Tسل ها ميتواند از اين عارضه جلوگيری كند
➢برای اشعه دادن از اشعه گاما به ميزان  ۲۵00 cGYاستفاده ميشود
➢موارد مصرف گلبول قرمز اشعه ديده:
◦ بيماران با نقص سيستم ايمنی
◦ گيرندگان پيوند مغز استخوان
◦ گيرندگان مبتال به لنفوم هوچكين
◦ تزريق خون داخل رحمی و يا تزريق خون به نوزادان نارس
➢گلبول های قرمز اشعه ديده تا  ۲۸روز بعد از اشعه دادن (در كيسه  CPD-A1حداكثر تا پايان  3۵روز) در درمای  ۱ - ۶درجه قابل نگهداری است

نگین شکرگذار 1401 -

گلبول قرمز منجمد شده
Frozen RBC
➢هدف از انجماد گلبول قرمز نگهداری طوالنی مدت آن است كه اين عمل معموال در مورد خون های نادر
مثل گروه خونی بمبئی انجام ميشود

➢برای تهيه گلبول قرمز منجمد از گليسرول ،دی متيل سولفواكسيد و يا هيدروكسی اتيل استارچ استفاده
ميشود
➢در مورد گليسرول معموال از دو غلظت  %۲0و  %۴0استفاده ميشود كه در صورتی كه از غلظت  %۲0استفاده
شود در دمای  -۱۲0و در صورتی كه از غلظت  %۴0استفاده شود در دمای  -۸0درجه نگهداری ميشود
➢گلبول قرمز منجمد شده در دمای مناسب تا  ۱0سال قابل نگهداری است
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پالسمای تازه منجمد
)Fresh Frozen Plasma (FFP
➢پالسمای تازه منجمد با دربر داشتن منبع غنی از پروتئين ها و فاكتورهای انعقادی فرآورده مناسبی
برای جبران كمبود فاكتورهای انعقادی است
➢ FFPبا سانتريفيوژ و جدا كردن پالسما از خون كامل تهيه ميشود .از آنجا كه فاكتورهای انعقادی
ناپايدار مثل فاكتورهای  ۵و  ۸نيمه عمر پايينی دارند و سريع از بين ميروند ،برای تهيه  FFPبايستی
پالسما حداكثر ظرف مدت  ۸ساعت از اهداء خون جدا شده و فريز شود
➢ FFPبعد از تهيه در دمای  -۱۸درجه و پايين تر به مدت يك سال به عنوان منبع غنی از فاكتورهای
انعقادی قابل نگهداری است
➢هر واحد  FFPبين  ۲00تا  ۲۵0سی سی حجم دارد و هر ميلی ليتر آن تقريبا دارای  ۱واحد از هر
كدام از فاكتورهای انعقادی است
➢برای مصرف  FFPابتدا بايد در دمای  37درجه سانتيگراد ذوب شده و در صورت مصرف نشدن سريع
تا  ۲۴ساعت در دمای  ۱ - ۶درجه يخچال قابل نگهداری است
➢در تزريق  FFPرعايت همگروهی از نظر سيستم  ABOاجباری ولی همگروهی سيستم  Rhنياز
نيست.
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انديكاسيون های تزريق FFP
.I

كمبود چندين فاكتور انعقادی همزمان

 .IIبرگشت سريع اثر وارفارين
◦ بيمارانی كه وارفارين مصرف ميكنند ،در صورت زياده روی در مصرف و يا در موارد خونريزی يا نياز به جراحی ،برای
جايگزينی كمبود فاكتورهای وابسته به ويتامين  Kناشی از مصرف آن ميتوان از تجويز  FFPاستفاده كرد
 PT .IIIو PTTبيش از  ۱/۵برابر نرمال ( PTبيشتر از  ۱۶و  PTTبيشتر از  ۵۵ثانيه)
 .IVكمبود فاكتورهای انعقادی (در صورت عدم دسترسی به كنسانتره فاكتور)
 .Vبعد از انتقال خون حجيم به علت افت شديد فاكتورهای انعقادی تزريق  FFPپيشنهاد ميشود
 .VIهمراه با پالسمافرزيس درمانی
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پالسما
➢اگر واحد پالسما بعد از  ۸ساعت تا حداكثر  ۲۴ساعت از اهداء خون تهيه و فريز گردد به آن واحد  FP24ميگويند
➢ FP24نسبت به  FFPسطح فاكتور  ۸كمتری دارد
➢شرايط نگهداری  FP24شبيه  FFPاست و در دمای  -۱۸تا يكسال و  -۶۵درجه تا  7سال قابل نگهداری است

➢ FFPو  FP24بعد از ذوب شدن تا  ۲۴ساعت در يخچال قابل نگهداری است و اگر در اين مدت مصرف نشدند تا ۵
روز ديگر در يخچال نگهداری ميشوند كه در اين صورت به نام پالسمای آب شده ( )Thawed plasmaناميده ميشود
➢پالسمای تهيه شده با روش پالسمافرزيس اصطالحا  Source plasmaناميده ميشود
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فاكتورهای مشتق از پالسما
➢فاكتورهای مشتق از پالسما تركيبات مختلفی هستند مانند :آلبومين ،فاكتورهای انعقادی (مثل كنسانتره فاكتور ۸
انعقادی) ،ايمونوگلوبولين ها ،ترومبين ،كنسانتره پروتئين  ،Cكنسانتره كمپلكس پروترومبين ( )PCCو ....
➢مخازن پالسما از چند طريق قابل تهيه هستند:
◦ ( Source plasmaپالسمای تهيه شده با پالسمافرزيس)
◦ ( Recovered plasmaپالسمای جدا شده از يك واحد خون كامل FFP ،يا  FP24كه تاريخ آن گذشته است،
پالسمای آب شده استفاده نشده و يا پالسمايی كه از خون كامل كه تا  ۵روز از تاريخ انقضای آن گذشته است تهيه
شده باشد .به مورد آخر اصطالحا  Liquid plasmaنيز گفته ميشود)
➢فاكتورهای مشتق از پالسما توسط شركت های بزرگ تهيه ميشوند و با روش های گوناگونی مثل حرارت خشك،
حرارت مرطوب و يا اولترافيلتراسيون ويروس زدايی ميشوند
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كرايو پرسيپيتات
Cryoprecipitate
كرايو پروتئين هايی از پالسما هستند كه در سرما نامحلول بوده و در دمای  ۱ - ۶درجه يخچال
رسوب ميكنند
برای تهيه كرايو يك واحد  FFPفريز شده را در يخچال (دمای  ۱ - ۶درجه) به مدت يك شب
نگهداری كرده تا ذوب شود .رسوب سفيد رنگی در ته كيسه جمع ميشود كه با سانترفيوژ كردن
پالسمای سطح آن را جدا كرده و حدود  ۱۵سی سی رسوب كرايو را در ته كيسه نگه ميدارند
محلول كرايو را در  -۱۸درجه فريز كرده و تا يك سال قابل نگهداری است
كرايو برای مصرف در  37درجه ذوب شده و ظرف مدت حداكثر  ۶ساعت بايد مصرف شود

پالسمايی كه كرايو از آن جدا شده باشد اصطالحا ) Cryo poor plasma (CPPناميده ميشود و
برای درمان بيماری  TTPقابل استفاده است
در تزريق كرايو همانند  FFPرعايت همگروهی از نظر سيستم  ABOاجباری ولی همگروهی سيستم
 Rhنياز نيست
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كرايو پرسيپيتات
➢تركيبات كرايو عبارتند از:
فاكتور  ۸انعقادی :حداقل  ۸0واحد
.I
فيبرينوژن :حداقل  ۱۵0ميلی گرم
.II
 .IIIفيبرونكتين
 .IVفاكتور فون ويلبراند
فاكتور  ۱3انعقادی
.V
➢ موارد مصرف كرايو :
◦ كمبود فاكتور  ۸انعقادی :در گذشته برای درمان هموفيلی  Aاستفاده ميشد ولی امروزه با وجود كنسانتره فاكتور  ۸انعقادی ديگر برای درمان هموفيلی كاربردی
ندارد
◦ بيماری فون ويلبراند (در صورت عدم دسترسی به كنسانتره فاكتور)
◦ هيپوفيبرينوژنمی
◦ كمبود فاكتور  ۱3انعقادی
◦ تهيه چسب فيبرين :چسب فيبرين از تركيب كرايو و ترومبين تهيه ميشود و برای ترميم آسيب های بافتی و بعد از اعمال جراحی به جای بخيه كاربرد دارد
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كنسانتره پالكت
➢واحدهای پالكت از خون كامل و حداكثر تا  ۸ساعت بعد از اهداء خون تهيه ميشود .اين واحدهای پالكتی را پالكت های اهدايی تصادفی ( Random
 )donor plateletمينامند
➢برای تهيه واحدهای پالكت اهدايی تصادفی ،خون كامل ابتدا با دور سبك سانترفيوژ ميشود تا گلبول های قرمز ته نشين شده و يك پالسمای غنی از
پالكت ( )Platelet rich plasmaتهيه گردد .پالسمای غنی از پالكت سپس به كيسه ديگر منتقل شده و با دور سنگين سانترفيوژ ميشود تا پالكت ها
ته نشين شده و پالسمای رويی كه به نام پالسمای فقير از نظر پالكت ( )Platelet poor plasmaناميده ميشود جدا شود .كنسانتره پالكت ته نشين
شده به همراه حدود  ۵0سی سی پالسما به عنوان يك واحد پالكت نگهداری ميشود
➢هر واحد پالكت اهدايی تصادفی حدود  ۵0سی سی حجم داشته و دارای حدود  ۵/۵ × ۱0۱0عدد پالكت است
➢كنسانتره پالكت را ميتوان از طريق آفرزيس نيز تهيه كرد كه در اين صورت  Single donor plateletناميده ميشود
➢هر واحد  Single donor plateletحدود  300سی سی حجم داشته و دارای  3 × ۱0۱۱عدد پالكت است
➢از نظر كنترل كيفی عالوه بر تعداد PH ،هر واحد پالكت در طول مدت نگهداری بايد باالتر از  ۶نگهداری شود
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كنسانتره پالكت
➢نگهداری پالكت در دمای اتاق ( ۲0تا  ۲۵درجه) همراه با تكان دائمی صورت ميگيرد

➢پالكت در دمای اتاق همراه با تكان ماليم و بر حسب نوع كيسه خونی  3تا  ۵روز قابل نگهداری است
➢جهت تزريق پالكت رعايت هم گروهی سيستم  ABOو  Rhمهم است
➢انديكاسيون های تزريق پالكت:
◦ ترومبوسيتوپنی ناشی از كاهش توليد پالكت :
✓پالكت كمتر از  ۱0000در بيمار با وضعيت ثابت و يا در صورتی كه بيمار تب دارد پالكت كمتر از ۲0000
✓پالكت كمتر از  ۴0000اگر بيمار خونريزی دارد و يا انجام اقدامات تهاجمی يا جراحی
✓پالكت كمتر از ۱00000در صورت خونريزی شبكيه يا  CNSو خونريزی عروق كوچك به علت اختالل عملكرد
پالكت
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كنسانتره گرانولوسيت
➢كنسانتره گرانولوسيت را ميتوان با روش آفرزيس (لوكوفرز) تهيه كرد

➢هر واحد كنسانتره گرانولوسيت حدود  ۲00سی سی حجم داشته و دارای حداقل  ۱0۱0گرانولوسيت است
➢كنسانتره گرانولوسيت در دمای اتاق ( ۲0تا  ۲۵درجه) به مدت  ۲۴ساعت قابل نگهداری است
➢در تزريق كنسانتره گرانولوسيت رعايت همگروهی سيستم  ABOو  Rhمهم است

➢انديكاسيون های مصرف كنسانتره گرانولوسيت:
◦ كاهش شديد گرانولوسيت های خون محيطی
◦ عفونت يا تب پايدار كه به آنتی بيوتيك پاسخ نداده است
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