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انواع فراورده های خونی، طریقه نگهداری، اندیکاسیون 

تزریق خون و فراورده های خونی

دکتر بهرام دربندی

فوق تخصص بیماریهای خون وانکولوژی کودکان

رشت -بیمارستان هفده شهریور 

99مرداد 



فراورده های خونی آن دسته از مواد تشکیل دهنده خون هستند که کاربرد درمانی

.  داشته و به وسیله سانتریفوژ،  فیلترکردن،و منجمد کردن تهیه می شوند

 انواع فراورده های خونی:

 Whole blood

 Packed cell   

 Fresh Frozen Plasma (FFP) 

 Platelet concentration  

 Cryo precipitate 

 Cryo Poor Plasma (CPP)



Whole blood



.است... و FFP، پالکت ، RBCشامل همه اجزای خون از جمله  

نگهدارنده-سی سی ماده ضد انعقاد63+ سی سی خون 450: حجم 

: مواد ضد انعقاد 

CPD :12روز خون را نگه می دارد.

CPDA-1  :35روز خون را نگه می دارد.

.درصد36-44: هماتوکریت 

.درجه سانتی گراد1-6: دمای نگهداری 





Whole bloodاندیکاسیون های مصرف 

•Massive Transfusion ( 4-5جایگزینی بیش از یک حجم خون یا بیش از

(ساعت در یک فرد بالغ 24لیتر در طی 

•Exchange Transfusion؟؟؟



Whole blood
كاملن خوف مصري هان نديكاسيواكنتر•

نمي مزمنآ

حتقاني قلباسايي رنا

با گیرندهRhوABOنظر سيستم وه ازكامل همگرن يق  خورتز

.ميست الزا

�

از آنحد وايك ف بالغ مصردفردر 

3و هماتوکریت را 1g/dLرا هموگلوبين 

�هدديش مي افزاصددر

د شوده ستفاابايد ن يق خورست تزاز حتما 



Packed Cell



Packed Cell

 میلی لیتر250تقریبا : حجم

 درصد80تا 65: هماتوکریت

 مدت نگهداری ( با ضد انعقادCPDA-1 : )35روز

 درجه سانتی گراد1-6: دمای نگهداری

 ساعت قابل نگهداری است4در دمای اتاق حداکثر تا

 میلی لیتر در ساعت و در کودکان 150-300در بالغین : سرعت تزریق

میلی لیتر به ازای هر کیلوگرم در ساعت5-2

ازنظرABO وRhدرصورت عدم دسترسي به .باید با بیمارهم گروه باشدPC هم

.الزامی   استABOگروه، سازگاري از نظر سیستم 

 1در فرد بالغ مصرف یک واحد از آن هموگلوبین را g/dL 3-4و هماتوکریت را

- 2هموگلوبین را ml/Kg 10-8دراطفال تزریق . در صد افزایش می دهد 3g/dL

. دهددرصد افزایش می 6و هماتوکریت را 





Packed Cellانواع فراورده های 

oگلبول قرمز کم لکوسیت

oگلبول قرمز شسته شده

oگلبول قرمز اشعه داده شده

oگلبول قرمز منجمد شده



Leukoreducd PC

.گلبول سفید داردPC×1095هر واحد 

Leukoreducd PC: 5 ×10 6 WBC

1- febrile nonhemolytic transfusion reactions (FNHTRs)

2 - CMV transmission

3 - HLA alloimmunization





گلبول قرمز کم لکوسیت



Whashed Packed Cell

 Recurrent allergic or anaphylactic reactions

 Large volume transfusion : heperkalemia

 T activation

 Inraoperative Red Cell Salvage

 PNH ?



Irrateated Packed Cell

 Prevention of TA-GVHD

 γ-ray or X-ray

clinical indications of Irateated PC
 Intauterian Transfusion

 Premature infants

 Congenital immunodeficiency

 Hematological malignancy and solid tumors(Hodgkin Lymphoma)

 Recipient of HSCT

 Recipient  of familial blood donation and HLA-matched 

products



Frozen Packed Cell

oشودمیاستفادهطوالنیمدتبرایخوننگهداریبرای

شودمیاستفادهگلیسرولازخونکردنفریزجهت

گرادسانتیدرجه-80:نگهداریدمای

سال10:نگهداریمدت

اتولوگخونتزریق،نایابخونیگروههای:استفادهموارد

تاساستفادهقابلغیراورژانسموارددروبودهباالهزینهمستلزم







Platelet concentration

:مشخصات کلی 
 (  درجه حرارت اتاق) درجه سانتی گراد 22±2: دمای نگهداری

روز امکان پذیر است3همراه با تکان دادن مالیم و دائمی تا 

پالکت هائی که در دمای اتاق نگهداری می شوند از نظر انعقادی از کارآیی

.بهتری برخوردار هستند







Random Donor Platelet
Volume 50 – 70 ml

درمیکرولیترRandom Donor10000-5000تزریق هر واحد پالکت 

.پالکت را افزایش می دهد



Single Donor Platelet
Volume ~ 300 ml

درمیکرولیتر پالکت را 30000-60000تزریق یک واحد پالکت آفرزیس 

.افزایش می دهد



است دقیقه 30زمان مناسب برای تزریق یک دوز پالکت حدود 









Fresh Frozen Plasma (FFP(



:مشخصات 
      ،فراورده داراي فاكتورهاي انعقادي، آلبومین

.ايمونوگلوبولین و آنتي ترومبین است

 میلي لیتر200-250: حجم

 ساعت از خونگیری ، از خون کامل جداسازی و 8در طی
.منجمد می شود

 درجه سانتي گراد است، ولی -30: دماي مطلوب نگهداري

ماه قابل نگهداری 3در جه سانتی گراد نیز به مدت -18در 
است 

 یک سال: مدت نگهداري

 درجه سانتي گراد37: دماي ذوب

ساعت استفاده كرد4پس از ذوب كردن  بايستي در مدت 

سانتي گراد 1-6ساعت در درجه حرارت 24درصورت عدم استفاده تا ) 

.(  قابل نگهداري است



 میلي لیتر به ازاي هر كیلوگرم وزن20الي 10: دوز
بدن

 میكروني تزريق كرد170–260بايد از طريق فبلتر.

 میلي لیتر در 200-300: سرعت تزريق در بالغین
ساعت

 میلي لیتر در 60-120: سرعت تزريق دركودكان
ساعت







:FFPنكات مهم در تزریق 

 در تزريقFFP نيست ولي همگروهي كراس ماچ نيازي به
.بين دهنده و گيرنده را بايستي رعايت كردABOسيستم 

 FFPهمگروه مي توان از FFPدر صورت عدم دسترسي به 
Bو آنتي Aفاقد آنتي FFPاستفاده كرد زيرا اين ABگروه با 

.  است

بعد از تزریق حجم های نسبتا کوچک RhIGتين روتجويز 
در ست اگرچه منطقي اشته اندن نديكاسيوپالسماا
 plasmaدر سنين باروری  که تحت منفی Rhي خانمها

exchange  هفته یکبار 3قرار می گيرند، هرRhIG به
نماينديافت درم گروميكر50ميزان 



خون بیمارگروه گلبول قرمز 
سازگار

فراورده 
پالسمائي 

سازگار

A A,O A,AB

B B,O B,AB

AB A,B,AB,O AB

O O A,B,AB,O

Rh- POSITIVE Rh-POSITIVE,
Rh-NEGATIVE

N/A

Rh-NEGATIVE Rh-NEGATIVE* N/A

ABO & Rh  دستور العملهاي سازگاري



)Cryo precipitate )کرایوپرسیپیتات



:مشخصات کلی 

 درجه سانتی 1-6)کرایو بخشی از پالسمای تازه است که درهنگام ذوب کردن
غيرمحلول باقی می ماند( گراد

 ميلی ليتر15تقریبا : حجم

 سال نگهداری می شود3به مدت -30ماه و در 3به مدت -18دردمای

اجزای موجود در آن

Factor 8 : 80 – 150 U/unit

VWF   : 100 -150 U/unit

Fibrinogen : 150-250 u/unit

Factor 13  

کرایو را پس از تهيه باید هرچه زودتر مصرف کرد و یا حداکثر در   عرض دو ساعت
صافی )ميکرونی 170-260کرایو باید از طریق فيلتر .پس از تهيه منجمد کرد

.تزریق شود(استاندارد



 درجه سانتی گراد ذوب شود و پس از ذوب شدن37برای مصرف کرایو بایستی در

.مصرف شودنباید دوباره منجمد گردد والزم است هرچه سریع تر

 ساعت در دمای اتاق قابل نگهداری 6پس از ذوب شدن فقط حداکثر تا
.است

 (یماربسته به تحمل ب) باید هر چه سریعتر تزریق شود : سرعت تزریق

 برای تزریق نیاز به آزمایش سازگاری یا همگروهی از نظرRhندارد

ولی به خصوص در کودکان بهتر است از( چون فاقد گلبول قرمز است)

.سازگار باشدABOنظر 

 وژنبستگی به علت مصرف آن دارد مثال درکمبود فیبرین: دوز مصرفی
.کیلوگرم وزن بدن الزم است10تا 5یک واحد به ازاء هر





Cryo-Poor Plasma (CPP)

 نام ديگر آنCryo Precipitate-Reduced Plasma
.است

 سي سي200حدود :حجم

حاوي مقادير كم فیبرينوژن،فاكتورVIIIC و فاكتور فون
ه حد ويلبراند است، لیكن ساير فاكتور هاي پالسمائي را ب

.كافي دارد

 در درمانTTPكاربرد دارد




