
  تزريق دسفرال؛ فيلتر؛ نکات علمی وکليدی تزريق خون
  اشرف جعفری - پرستاري   سمينارمربوط به 

  
در صورت شروع به موقع تزريق .تزريق خون يک پايه مهم درمانی در بيماری بتا تاالسمی ماژور است 

جلوگيری شده  خون،از هيپوکسی بافتی ناشی از کم خونی،اختالل رشد،اختالل اسکلتی وساير عالئم بالينی
شروع می شود  g/dl 7تزريق خون با هموگلوبين کمتر از  اولين.وبيمارفعاليت جسمانی واجتماعی خواهد داشت 

  .ميشود گرفته نمونه  جهت آزمايش الکتروفروز وآزمايشات گروههای فرعی  ؛ و قبل از آن
بطوريکه متوسط  cc/Kg 15-10مقدارخون تزريقی ) P.RBC.(نوع خون تزريقی،گلبول قرمز متراکم است

و مدت  تزريق خون بطور  7cc/kg/hr-5 سرعت تزريق خون .نگه داشته شود 12g/dl-11بيمار  هموگلوبين 
خيلی پايين دارند،با  هموگلوبين در بيمارانی که نارسائی قلبی يا.ساعت  برای هر کيسه  است  3-2متوسط  
  .تزريق می شود  4cc/kg/hr-2سرعت 

هفته يکبار است که ميزان نياز به خون متناسب با سن،رشد بيمارووزن وی افزايش  ٢-۴فواصل تزريق خون
  . تزريق خون بصورت مادام العمر ادامه می يابد بايد توجه داشت که .ميبايد 

هدف از تزريق خون،رساندن گلبولهای قرمز با کمترين مقدار گلبولهای سفيدوپالکت : نوع خون  تزريقی
بيمار تاالسمی بايد گلبول قرمز متراکم وبدون لکوسيت دريافت کنند برای از بين بردن  .ن استوپالسما به بيمارا

واکنشهای  مربوط  به کلبولهای سفيد ونيز جلوگيری از حساسيت به پالکت ، مقدارلکوسيت ها بايد کمتر از 
 Leukoreduced که اين محصوالت خونی را محصوالت آستانه تحريک است ،برسددر هر کيسه  که  106×5

  . يا فاقد لکوسيت می نامند
آنچه که امروزه در تزريق خون بيماران تاالسمی رايج است فيلترهای لکوسيتی است که در بالين بيمار استفاده 

که .پروتئين های  پال سما  قابليت  عبور  از فيلتر  ر ا  دارند البته در اين حالت  )  bedside  filer(    می شود 
بهتر  است  خون  يکبار  با  نرمال   سالين   در اين حالتد در بيمار واکنش آلرژيک ايجاد نمايد که می توان

  .شسته  و  سپس  فيلتر  شود
استفاده می شود )   washed  packed   RBC( گلبول  قرمز  شسته  شده   اگ امکانات فيلتر موجود نبود از 

در اين روش  کيسه خون باز  . بار  با  نرمال  سالين  شسته  ميشود که  گلبول  قرمز  تحت  شرايط  استريل  سه 
ساعت  پس از شستشو قابليت تزريق دارد پس از ان به علت افزايش  خطر  عفونت  بهتر   ٢۴ميشود و لذا تا 

در  شستشو  با نرمال سالين  سبب جدا شدن  پروتئينهای  پالسما می گردد  که برخی  بيماران.است  تزريق  نشود
در اين روش تعداد  گلبولهای  . تزريق  خونهايمکرر ممکن  است  نسبت  به انها  انتی بادی  توليد کرده  باشند

الزم  .قرمز در مسيرشستشوی  خون  از  دست  ميرود  و  صدماتی  نيز  به  غشاء  گلبول  قرمز  وارد  ميشود
ی که مشکلی نداشته باشد، روی  روش تزريق خون  مد تی در صورت  به ذکر  است که  بيمار می تواند  پس از

  .برگردد)  تزريق    خون  با  فيلتر  بدون  شستشو (  قبلی  
   :شامل نددسته   از عوارض که برای پرستاران اهميت زياد دار آن: عوارض تزريق خون

بانک خون وياپرسنل  ،اغلب ناشی از اشتباه پرسنل ABOبد ليل ناسازگاری  "عموما:واکنشهای هموليتيک حاد -
بروز  ،استفراغ بی قراری ، درد قفسه سينه ، سختی عضالت ،تب :  عال ئم   که با . بخش تزريق خون است

تزريق نرمال سالين برای  بيمار . بال فاصله تزريق خون قطع  شود :کرده و نياز به اقدامات اورژانس دارد 
ت  تکميلی به  بانک  خون برگردانده  شود وحتی  شروع  شود مشخصات بيماروکيسه  خون برای ازمايشا

ايجاد  اين  ضايعه  ممکن  است  منجر  به  شوک  انافيال .ازمايشات  ميکروبی نمونه  کيسه خون نيز اغاز شود
هنگام  تحويل خون  از بانک خون  حتمآ کيسه  خون را از نظر : پيشگيری  برای .نيز  شود   DICکسی  و 

قبل  از  تزريق ،اين  کنترل  تکرار  شود . يمار با گروه خونی  بيمار  مطابقت  داده  شود گروه خونی  ونام ب
 د قيقه اول  تزريق خون سرعت تزريق ١۵قبل از تزريق مشخصات توسط خود بيمار تاييد شود و در هنگام و

  .خون  بسيار  اهسته  باشد 



اغلب بد ليل وجود الو انتی : febrile   nonhomolytic reactionsواکنشهای  تب دار  غير  هموليتيک    -
اغلب  بصورت  واکنشهای  بادی بر عليه انتی ژنهای لکوسيتی و پال کت ها ويا ايمونوگلوبولين ها می باشد که

در (  در اين حالت بايد  تزريق خون قطع شده  و درمان با داروهای ضد تب  و حتی  استروئيد  . تب دار ميباشد
در صورت بهتر شدن می توان با احتياط تزريق خون را مجددأ .شود شروع  )   پزشک  صالحديد صورت

  .شروع کرد
اين واکنشها اغلب بعلت حساسيت به پروتئينهای  پالسما است : Allergic   reactionsواکنشهای  الرژيک    -

نميشود و در اين گونه بيماران از عبور پروتئينهای  پال سما   چون فيلتر مانع. و با راش  کهيرتظاهر می يابد
در  صورت  بروز ، استفاده  از انتی  هيستا مين ها  برای  .بهتر است خون يکبار شسته با فيلتر تزريق شود

  .درمان  موثر  است 
  : نکات عملی در تزريق خون با فيلتر 

ورت برعکس نگه داشته شود تا همانطور که همه همکاران مطلع هستند در تزريق با فيلتر؛  بايد ابتدا فيلتر بص -
فيلتر از خون پر شود،  چون اگر در اين حالت حباب هوا وارد فيلتر شود ديگرامکان پر شدن کامل فيلتر نبوده و 

  .  در تزريق خون اختالل ايجاد می شود
سی  ١٠٠ تا  ۵٠فيلتر عبور نمی کند؛  می توان از یدر بعضی مواقع که خون داخل کيسه غليظ است و براحت -

را از شاخه جانبی وارد کيسه خون کرده و بدين ) تنها مايعی که می توان با خون مخلوط کرد( سی  نرمال سالين
  .  ترتيب خون کمی رقيق تر شده و راحت تر از فيلتر عبور مينمايد 

ب  اهن  در  دسترس  ترين  داروی  اهن زدا  که  باعث  جلوگيری  از  رسو:   دسفرال نکات عملی در تزريق 
فاده می است  بصورت تزريق شبانه ساعت  و   ٨- ١٢انفوزيون زيرجلدی  به  مد ت اين دارو با پمپ و .ميگردد 

  .              شود تعيين می  پزشک هماتولوژيستو نظر ميزان  فريتين  دوز دارو بر اساس .  شود 
البته در  . می شود مخلوط  ) دسفرال  % ١٠محلول ( آب  مقطر  يک دسفرال  با   اغلب يک در بچه ها   -

غلظتهای بيشتر ممکنست باعث واکنشهای سنين باالتر ممکن است دو دسفرال با يک آب مقطر حل شود اما 
  . موضعی در  محل  انفوزيون  شود 

که  بهترين  محل  تزريق  شکم  است ،ولی به علت واکنشهای  موضعی  مثل  اريتم وتورم اغلب الزم است  -
محل های  يا روی  ران) عضله د لتوئيد ( پوست  روی ماهيچه  بازو  .باشد ل  تزريق  به صورت  چرخشی مح

  .است  ٢٧پروانه ای  شماره  و يا  ی زنوپاسکالپ   يا : بهترين  نوع  سوزن  . مناسبی است
يا   Emlaله کرم در بچه های کوچکتر تزريق سوزن درد ناک است که از کرم ها يا پمادهای بی حسی از جم -

  . پماد  ليد و کائين  استفاده  ميشود
 زادی ميشود که ممکن است در اثر صد مه بهآتزريق وريدی دسفرال همراه خون که باعث به دام انداختن اهن  -

صبح  هنگام مراجعه بيمار برای   أغالب.گلبولهای  قرمز  موجود  در  کيسه  خون  وارد  بدن  بيمار  شده  باشد 
تزريق خون بهتر است برای  در حين اما  نه گيری ، دسفرال وريدی برای ايشان  تزريق  می شود ،نمو

  جلوگيری از واکنشهای احتمالی حين تزريق ، سرم  قطع  ميشود  و پس  از اتمام 
م استفاده  از  دسفرال  وريدی  با پمپ  به همراه  تزريق  خون ه.تزريق  خون ، سرم  دوباره  وصل  ميشود 

  .امکان پذ ير  است و بخصوص در بيماران با مشکل  قلبی  که  نميتوانند  حجم  زياد  سرم  بگيرند ، مفيد  است 
  .مصرف  دسفرال  د ر بارداری  توصيه  نمی شود  -

                                               
                   اشرف جعفری؛   کارشناس پرستاری ؛                                                                       

 تاالسمي بيماران بزرگسال  سازمان انتقال خون ايران؛ درمانگاه
  


