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مقاله پژوهشی

ارزیابی پک سلهای تزریقی و ارتباط بین هماتوکریت پک سلها با میزان
افزایش هماتوکریت در بیماران تاالسمی
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تاریخ پذیرش95/7/19 :

تاریخ دریافت94/11/7 :

چکیده:
زمينه و هدف :مقدار خون تزریقی در بيماران تاالسمی از اهميت ویژهای برخوردار می باشد و مقدار خون
محاسبه شده برای بيماران بر اساس حجم دقيق واحدهای پک سل و همچنين هماتوکریت آنها میباشد .هدف از
این مطالعه ،ارزیابی پک سلها و عوامل موثر در ميزان هماتوکریت آنها و ارتباط آن با افزایش هماتوکریت بعد
از تزریق خون میباشد.
روش بررسی :این مطالعه از نوع توصيفی -تحليلی است .مشخصات مربوط به سن ،حجم ،نوع ماده ضد انعقاد
هموگلوبين و هماتوکریت ثبت شد و یک  CBCقبل از تزریق و همچنين  1و  24ساعت بعد از تزریق برای اندازهگيری
هموگلوبين و هماتوکریت گرفته شد .دادههای حاصل توسط نرمافزار  SPSSمورد تحليل قرار گرفت.
یافتهها :کيسههای حاوی مادهی ضد انعقاد  CPDA-1هماتوکریت بيشتر از کيسههای حاوی مادهی ضد انعقاد
 CPD+SAGMداشتهاند و کيسههای از نوع کم لکوسيت هماتوکریت بيشتر از کيسههای از نوع معمولی داشتهاند
( .)P<0/05با افزایش حجم پک سلها هماتوکریت کاهش مییابد ( .)P<0/001همچنين هماتوکریت  24ساعت بعد از
تزریق بيشتر از  1ساعت بعد میباشد ( .)P<0/001تغييرات  Hctدر زمانهای قبل 1 ،و  24ساعت بعد از تزریق تفاوت
معنیداری دارند (.)P<0/001
نتيجهگيری :حجم پک سل ،نوع ماده ضد انعقاد و نوع پک سل از فاکتورهای مهم در ميزان هماتوکریت کيسههای
خون میباشد که بر ميزان هماتوکریت هدف بعد از تزریق اثر میگذارند.
واژههای کليدی :هماتوکریت ،هموگلوبين ،پک سل ،تاالسمی.

مقدمه:
تاالسمی متعلق به گروهی از اختالالت ژنتیکی

تاالسمی باشند ( .)3طبق گزارشها وزارت بهداشت،

خونی هستند که با ناهنجاری در زنجیرهی هموگلوبین

شیوع بتا تاالسمی در کشور حدود  %4میباشد (.)4

شناخته میشوند و طیف این بیماری از آنمی شدید تا

تاالسمی ماژور در طیف شدید این بیماری قرار دارد که

بدون نشانههای بالینی میباشد ( .)1این بیماری در

در دو سال اول زندگی خود را نمایان میسازد .به دلیل

کشورهای خاورمیانه ازجمله ایران بهوفور دیده میشود

کاهش روند ساخت هموگلوبین در بدن افراد مبتال ،الزم

و بهعنوان یکی از مشکالت بهداشتی عمده مطرح

است که این بیماران برای بهتر رسیدن اکسیژن به

است ( .)2شیوع این بیماری در نقاط مختلف جهان،

بافتها بهطور منظم تزریق خون را انجام دهند ( .)5،1به

متفاوت است ،بهطوریکه در ایران تخمین زده میشود

عبارت دیگر تزریق خون و مصرف داروی آهن زدا

که سالیانه  8000حاملگی در خطر تولد نوزادان مبتال به

( )Iron Chelatorsدر حال حاضر درمان تاالسمی ماژور

*
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کیاوش فکری ،1کرمعلی کثیری ،*1تقی جلیل ،2فروزان گنجی

3

کیاوش فکری و همکاران

ارزیابی پک سل های تزریقی در بیماران تاالسمی

را تشکیل می دهد ( .)7،6یکی از مهمترین مسائل در

مطالعه بر آن شدیم هماتوکریت و هموگلوبین و حجم

مورد بیماران بتا تاالسمی ماژور ،برنامه تزریق خون

کیسههای تزریقی را ارزیابی نموده و میزان افزایش

است .حفظ مقادیر هموگلوبین بیماران در محدوده

هماتوکریت و هموگلوبین را مورد بررسی قرار دهیم.

روش بررسی:

به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در فواصل  3تا  5هفته
یکبار ،انجام آزمون های

،RBC Antibody Screen

این مطالعه از نوع توصیفی -تحلیلی است.

 Cross machو  CBCقبل از تزریق خون ازجمله موارد

جمعیت مورد مطالعه را بیماران مبتال به تاالسمی ماژور

حائز اهمیت در برنامه راهنمای تزریق خون در این

که ماهیانه به طور منظم جهت تزریق خون به بخش

بیماران میباشد (.)9،8

تاالسمی بیمارستان هاجر شهرکرد (در سال )1393-1392

نوع خون تزریقی ،گلبول قرمز متراکم است .برای

مراجعه میکردند را شامل شده است .روش نمونهگیری

تولید کیسههای خون ،در کیسههای حاوی مادهی ضد

بهصورت در دسترس یا آسان بود .پس از توضیحات الزم

انعقاد خون کامل را اضافه میکنند .این مواد ضد انعقاد

در خصوص اهداف تحقیق 59 ،بیمار بهصورت داوطلبانه

حاوی بافر ،دکستروز ،آدنین و مانیتول میباشند .بعد کیسه

وارد مطالعه شدند .رضایت کلیه افراد شرکتکننده قبل از

را سانتریفیوژ میکنند و محصول سطحی آن را که همان

انجام نمونهگیری و آزمایشها اخذ گردید و هیچگونه

 FFPاست ،خارج میکنند و باقیمانده آن گلبول قرمز

هزینهای از آنان دریافت نشد.

متراکم معمولی ()Packed Red Blood Cells=PRBC

در این مطالعه متغیرهایی مثل هموگلوبین و

میباشد که همان نوع خون تزریقی است (.)11،10

هماتوکریت بیماران قبل و بعد از تزریق و هموگلوبین،

مطالعات نشان میدهند تغییرات ایجاد شده در

هماتوکریت ،حجم پک سلها ،نوع ماده ضد انعقاد،

ترکیب بیوشیمیایی خون  PRBCنسبت به خون

سن ذخیره و آنزیم  G6PDآنها ارزیابی شد .ابتال به

فیزیولوژیک ،فیلتراسیون  PRBCو شستشوی خون جهت

تاالسمی ماژور و دریافت پک سل تزریقی رضایت

حذف پروتئینهای پالسما باعث نوساناتی در سطح

بیمار بهعنوان معیار ورود به مطالعه در نظر گرفته شد.

هماتوکریت و هموگلوبین پالسما میشوند (.)12-16

عدم تمایل بیمار برای شرکت در مطالعه و نمونهگیری

سطح هموگلوبین قبل و بعد از تزریق در بیماران

از او عدم امکان گرفتن نمونه خون قبل و بعد تزریق

تاالسمی و تعداد دفعات تزریق خون تأثیر اساسی در

پک سل و فوت بیماران ازجمله معیارهای خروج از

پرتکل درمان دارد و درصورتیکه سطح هموگلوبین

مطالعه بود.

بعد از تزریق به حد مطلوب نرسد ،بیماران تاالسمی در

سپس از هر بیمار مقدار  2میلیلیتر خونگرفته

فواصل کمتری خون دریافت خواهند کرد و ریسک

شد و در کمتر از  1ساعت به آزمایشگاه برای ارزیابی

عوارض ناشی از تزریق خون (عفونت ویرال و تولید

هموگلوبین و هماتوکریت با دستگاه

آنتیبادی) افزایش مییابد؛ بنابراین محاسبه دقیق مقدار

فرستاده شد .سپس کیسههایی که قرار بود ،تزریق

خون تزریقی در بیماران تاالسمی از اهمیت ویژهای

شوند برای هر بیمار کدگذاری شدند و مدت ،سن

برخورداراست ( .)4همچنین با توجه به اینکه واحدهای

ذخیرهی آنها با توجه به برچسب روی کیسهها ثبت

پک سل ،هماتوکریت و حجم متغیری دارند ( ،)14بهتر

شد و حجم کیسهها با توجه به وزن مخصوص خون

است مقدار خون محاسبهشده برای بیماران تاالسمی

( )1/1به دست آمد .به کلیهی کودکان مبتال به

بر اساس حجم دقیق واحدهای پک سل و همچنین

تاالسمی به میزان  10سی سی بر کیلوگرم خون تزریق

هماتوکریت کیسههای خون باشد؛ بنابراین در این

شد .قبل از تزریق کیسهها ،نمونهای از کیسهها به
24
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شد .این شاخصها به ترتیب با کیتهای آزمایشگاهی

بوده است .نوع پک سل مصرفی در  16مورد ()%27/1

و دستگاه میکروهماتوکریت اندازهگیری شد و  1و 24

از نوع پک سل معمولی و در  43مورد ( )%72/9از نوع

ساعت بعد از تزریق کیسهها ،نمونه خونی برای مقایسه

پک سل کم لکوسیت بوده است.

و ارزیابی  HCTو  Hbگرفته شد .پس از استخراج تمام

 PD6Gپک سلها تنها در سه مورد کمبود

اطالعات ،دادهها وارد سیاهه اطالعاتی شده و توسط

داشت که ازنظر آماری قابل ارزیابی برای تعیین ارتباط با

نرمافزار  SPSSمورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت .برای

میزان افزایش هموگلوبین و هماتوکریت نیست .نوع

مقایسه میانگین متغیرها از آزمون تی زوجی ،تی مستقل

مادهی ضد انعقاد در پک سل کل بیماران در  39مورد

و همبستگی پیرسون استفاده گردید.

( )%66/1از نوع  CPDA-1بود و در  20مورد ()%33/9
از نوع  SAGM+CPDبود.

یافتهها:

طبق نتایج بهدستآمده ،بیشترین درصد فراوانی
متعلق به کیسههای خون متعلق به نوع  CPDA-1بوده

در این مطالعه  31نفر مرد ( )%52/5و  28نفر زن

است (نمودار شماره .)1

( )%47/5پک سل دریافت کردهاند .سن بزرگترین فرد

نمودار شماره  :1فراوانی نسبی ماده ضد انعقاد کيسههای خون بر اساس کيسههای خون تزریقی به بيماران
میزان میانگین هماتوکریت کیسههای حاوی

( )373/50±17/10از کیسههای حاوی ماده ضد انعقاد از

ماده ضد انعقاد از نوع  CPDA-1بیشتر ( )56/3±17از

نوع  )247/40±36( CPDA-1داشتند و این اختالف

میزان متوسط میانگین هماتوکریت مربوط به کیسههایی

ازنظر آماری نیز معنیدار بود ( .)P<0/05از طرفی طبق

CPD+SAGM

آزمون همبستگی پیرسون بین حجم پک سلها با

( )47/7±4/10میباشد که این اختالف ازنظر آماری نیز

هماتوکریت پک سل ارتباط معنیدار معکوس وجود

معنیدار بود ( .)P<0/05برعکس کیسههای حاوی ماده

داشت ( )r=-0/381 ،P>0/011که این ارتباط ضعیف

ضد انعقاد از نوع  CPD+SAGMمیانگین حجمی بیشتر

ارزیابی شد.

میباشد که ماده ضد انعقادان از نوع
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آزمایشگاه برای بررسی  HCT ،G6PDو  Hbفرستاده

مورد مطالعه  38سال و سن کمترین فرد آزمون  2سال

کیاوش فکری و همکاران

ارزیابی پک سل های تزریقی در بیماران تاالسمی

جدول شماره  :1ميانگين هماتوکریت و حجم کيسههای خون بر اساس نوع ماده ضد انعقاد

CPDA-1

61/52±5/44

253/77±11/91

CPD+SAGM

50/54±4/41

394/82±78/94

بین نوع پک سل (کم لکوسیت یا معمولی) با

( )41/50±14/90بوده است و کیسههای کم لکوسیت

هماتوکریت پک سل اختالف معنی داری بوده است

حاوی ماده ضد انعقاد از نوع  CPDA-1میانگین

( ،)P=0/002بهطوریکه میانگین هماتوکریت پک سلهای

هماتوکریت بیشتر از کیسههای کم لکوسیت حاوی ماده

کم لکوسیت بیشتر ( )59/80±11/96از نوع معمولی

ضد انعقاد از نوع  CPD+SAGMداشتند (جدول شماره .)2

جدول شماره  :2ميانگين هماتوکریت کيسههای کم لکوسيت و معمولی بر اساس نوع ماده ضد انعقاد
نوع پک سل و نوع

ميانگين هماتوکریت کيسههای حاوی

ميانگين هماتوکریت کيسههای حاوی ماده

ماده ضد انعقاد

ماده ضد انعقاد از نوع CPDA-1

ضد انعقاد از نوع CPD+SAGM

کم لکوسيت

66/56±9/20

47/77±4/10

معمولی

61/52±5/44

-

در ارزیابی سن پک سل و میزان متوسط

آزمون معنیدار نیست؛ یعنی بین هموگلوبین زمانهای

هماتوکریت پک سلها از  59کیسه متوسط سن کیسهها

 1و  24ساعت بعد از تزریق در زنان و مردان تفاوتی

 5/822±2/2بوده که میانگین هماتوکریت 56/79±11/8

وجود ندارد و یکساناند .همچنین برای جنس و

داشتهاند .بین سن پک سل با میزان  Hctپک سل ارتباط

هماتوکریت  1و  24ساعت بعد از تزریق رابطه مشابهی

معنیداری وجود ندارد (.)r=0/229 ،P=0/08

به ترتیب با  P=0/921و  P=0/248بهدستآمده است.

میانگینهای هموگلوبین  1و  24ساعت بعد از

در ارتباط تغییرات هموگلوبین و هماتوکریت

تزریق به ترتیب  10/16±1و  10/65±1/20بوده است.

در زمانهای قبل 1 ،و  24ساعت بعد از تزریق آزمون

آزمون  tزوجی نشان میدهد بین میانگینهای

رابطه را نشان میدهد .با مقایسه مقادیر کل  3اندازه،

هموگلوبین  1و  24ساعت بعد از تزریق تفاوت وجود

میبینیم که مقدار هموگلوبین و هماتوکریت در طول

دارد ( .)P<0/001درواقع میانگین  Hbبعد از  24ساعت

زمان در سه زمان تفاوت معنیداری دارد و یکسان نیست

بیشتر از  1 Hbساعت بعد از تزریق خون است.

( .)P=0/000این نشان می دهد مقدار هموگلوبین و

در این مطالعه در ارتباط بین جنس و

هماتوکریت در طول زمان افزایشیافته است و نکته مهم

هموگلوبین  1و  24ساعت بعد از تزریق  P=0/279و

اینکه همانطور که در جدول زیر میبینیم کیسههای

 P=0/06به دست آمد که نشان میدهد در سطح 0/05

حاوی ماده ضد انعقاد  CPDA-1هرچند افزایش بیشتری
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نوع ماده ضد انعقاد

ميانگين هماتوکریت کيسه

ميانگين حجم کيسه
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در هماتوکریت  1و  24بعد از تزریق نسبت به کیسههای

ولی این اختالف معنیدار نبود (( )P>0/05جدول

حاوی ماده ضد انعقاد از نوع  CPD+SAGMداشتهاند؛

شماره .)3

ساعت بعد از تزریق
نوع ماده ضد

ميانگين HCT

ميانگين 1 HCT

ميانگين 24 HCT

ميزان افزایش  1 HCTساعت

ميزان افزایش  24 HCTساعت

انعقاد

قبل تزریق

ساعت بعد تزریق

ساعت بعد تزریق

بعد نسبت به  HCTقبل تزریق

بعد نسبت به  HCTقبل تزریق

CPDA-1

25±2/4

30/6±2/7

32/3±3/3

5/6±2/1

7/3±2/2

CPD+SAGM

26/2±2/4

31/8±2/6

33/8±4

5/6±1/8

7/6±2/6

P

0/224

0/256

0/289

0/963

0/752

بحث:
گویچه های قرمز ( )RBCاز خون کامل به

کیسههایی که ماده ضد انعقاد ان از نوع  CPDA-1بود

دست میآید و محلول نگهدارنده آن بهطور عمده

میزان هموگلوبین و هماتوکریت کیسه خون بیشتر از

 ADPC-1و  CPD+SAGMاست ،این محلولهای

مواردی است که ماده ضد انعقاد ان از نوع

افزودنی اجازه میدهد تا  RBCبه مدت طوالنیتر

 CPD+SAGMمیباشد و همینطور در کیسههای کم

ذخیره شوند .در خالل ذخیره گویچههای قرمز

لکوسیت میزان هموگلوبین و هماتوکریت کیسه خون

دستخوش تغییرات فرسودگی مشابه آنچه در جریان

بیشتر از کیسههای معمولی بوده است ()P=0/002؛ اما

پیری سلولها در بدن موجود زنده رخ میدهد،

نتیجه اینکه این یافتهها نشان میدهند میزان خون

میشوند ،این تغییرات باعث میشود درصدی از

تزریقی به هر بیمار بر اساس این سه فاکتور متفاوت

گویچه های تزریقشده بهسرعت در بدن از بین

میباشد .بهعنوانمثال بر اساس قانون سنتی سرانگشتی

برود ( .)17همه این مطالب گفتهشده و متغیرهایی شامل

کلینیکی ،یک واحد خون یک گرم در دسی لیتر

سن کیسه ،وضعیت  G6PDکیسه خون ،نوع ماده ضد

هموگلوبین را افزایش میدهد و در اطفال در هر بار

انعقاد خون بر هماتوکریت کیسهها و درنتیجه بر

تزریق خون  10سیسی به ازای هر کیلو وزن او ،خون

هماتوکریت بیماران بعد تزریق اثر میگذارد که این

تزریق میشود ()18؛ اما با توجه به تأثیر هماتوکریت

متغیرها در این مطالعه سنجیده شدهاند و اکنون در مورد

کیسه خون میتوان گفت برای رسیدن به هماتوکریت

آنها بحث میکنیم.

مطلوب در کیسههای با هماتوکریت کمتر باید میزان

از نکات جالب در این مطالعه تأثیر سه فاکتور

خون بیشتری بر اساس وزن بیمار تزریق نمود (مثالً

مهم حجم کیسه خون ،نوع ماده ضد انعقاد کیسه و نوع

 15سیسی به ازای هر کیلو وزن) و واحد کنترل کیفی

کیسه خون (معمولی یا کم لکوسیت) بر میزان

خون باید نظارتی بر تناسب حجم و هموگلوبین و

هموگلوبین و هماتوکریت کیسه خون میباشد

هماتوکریت کیسههای خون داشته باشند و با توجه به

بهطوریکه کیسههای حاوی حجم خون بیشتر

تأثیر نوع ماده ضد انعقاد ( CPDA-1در مقابل

هموگلوبین و هماتوکریت کمتری داشتند ( )P=0/000و

 )CPD+SAGMو نوع پک سل (کم لکوسیت در مقابل
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جدول شماره  :3روند افزایش هماتوکریت بر اساس نوع ماده ضد انعقاد در بيمار در زمان های  1و 24
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ارزیابی پک سل های تزریقی در بیماران تاالسمی

خون ،در هنگام تزریق خون باید تزریق خون بر اساس

تزریق روند افزایشی داشته است و نکته مهم دیگر

این یافتهها تنظیم شود .مثالً اگر کیسه کم لکوسیت یا

تأثیرنوع ماده ضد انعقاد در میزان میانگین هموگلوبین

کیسه با ماده ضد انعقاد  CPDA-1برای تزریق انتخاب

و هماتوکریت  1و  24ساعت بعد از تزریق میباشد.

شود ،حجم خون تزریقی با توجه به باالتر بودن

بهطوریکه این افزایش در نوع ماده ضد انعقاد

هماتوکریت کیسهها کمتر خواهد بود یا اگر کیسه

 CPDA-1بیشتر از ماده ضد انعقاد نوع

حاوی ماده ضد انعقاد  CPD+SAGMتزریق کردیم با

بوده است .در مطالعه ما اگرچه هموگلوبین و

مقدار تجویز حجم بیشتر پک سل ،کمبود هماتوکریت

هماتوکریت  24ساعت بعد از تزریق بیشتر بوده؛ اما این

کیسه جبران میشود .در مطالعه نبوی زاده و همکاران از

مقادیر نسبت به زمان  1ساعت ازنظر بالینی چندان باال

 261کیسه خون بررسیشده که در حال استفاده برای

نیست و اهمیت بالینی چندانی ندارد .این گفته از این

تزریق و یا تعویض خون بودند  37مورد ()%14/17

جهت مهم است که در بیماران برای ارزیابی

کمبود آنزیم  G6PDداشتند .در این مطالعه اشاره شده

هموگلوبین و هماتوکریت بعد از تزریق بهطور سنتی

که کیسههایی که کمبود آنزیم  G6PDدارند

توصیه میشد یک آزمایش خون  4ساعت بعد از

هماتوکریت و هموگلوبین بعد از تزریق را کمتر افزایش

تزریق خون انجام دهند؛ اما با توجه به مطالعه ما که

میدهند .در مطالعه ما تعداد کیسههایی که کمبود آنزیم

چندان فرقی بین میانگین  Hbو  HCTدر زمانهای  1و

 G6PDدارند ناچیز میباشند و فقط در  3کیسه کمبود

 24بعد از تزریق نیست میتوان حتی در زمان  1ساعت

آنزیم داشتیم که جهت ارزیابی آماری قابلتوجه

بعد از تزریق آزمایش مذکور را انجام داد .این یافته در

نمیباشد (.)19

تأیید مطالعه  Elizaldeو همکاران میباشد .در این

CPD+SAGM

در مطالعهی  Basranو همکاران با مضمون

مطالعه که جهت ارزیابی تغییرات هموگلوبین و

ارتباط بین سن ذخیره پک سلها و مورتالیته بیماران

هماتوکریت بیماران در زمانهای  15دقیقه و  24ساعت

اشاره به این نکته داشته که پک سلهایی که سن

انجام شد اشاره شده که تعادل غلظت هموگلوبین و

ذخیره باالیی (بیشتر از  14روز) دارند با مرگومیر

هماتوکریت خون بعد از تزریق زمان زیادی الزم نیست

باالیی در بیماران مورد مطالعه بعد از عمل جراحی

و هموگلوبین و هماتوکریت در زمانهای  15دقیقه و

قلب داشتهاند در مطالعه ما تمام کیسهها سن کمتر از

 24ساعت بعد از تزریق تقریباً مثل هم هست (.)21

 14روز داشتهاند و متوسط سن آنها  5/822روز بوده

نتیجهگیری:

که به ترتیب میانگین هموگلوبین و میانگین
هماتوکریت  18/88و  56/79داشتهاند .همانطور که

نتیجهی این مطالعه و یافتههای آن این هست که

در این مطالعه اشاره شد یافتهای در ارتباط سن کیسهها

تجویز خون را میتوان تا یک سطح هدف مطلوب  Hbو

و میزان هموگلوبین و هماتوکریت کیسهها به دست

 HCTبر اساس حجم کیسه ،هماتوکریت کیسه ،نوع ماده

نیامده است و شاید دلیل آن جوان بودن کیسهها در این

ضد انعقاد و نوع کیسه خون انجام داد و برای رسیدن به این

مطالعه میباشد و احتماالً دلیل مورتالیته باال در

هدف ما با این چند متغیر مستقل روبرو هستیم که کنترل

مطالعهی  Basranو همکاران ناشی از تغییرات

تکتک تغییرها برای رسیدن به یک هموگلوبین و

ایجادشده در کیسههای باسن باالست (.)20

هماتوکریت هدف بعد از تزریق الزم میباشد.

در مطالعه ما هموگلوبین و هماتوکریت 24

با توجه به اهمیت تمام فاکتور مربوط به

ساعت بعد از تزریق بیشتر از  1ساعت بعد از تزریق

کیسههای خون مثل حجم کیسه ،نوع ماده ضد انعقاد و
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معمولی) بر میزان هموگلوبین و هماتوکریت کیسه

بوده و نسبت به هموگلوبین و هماتوکریت قبل از

1396  مرداد و شهریور/3  شماره،19  دوره/مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

نوع کیسه خون در هموگلوبین و هماتوکریت بعد از
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:تشکر و قدردانی
مقاله ی حاضر منتج از طرح تحقیقاتی مصوب با

تزریق خون به بیماران میتوان با در نظر گرفتن آنها

 در معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم1118 کد

کیفیت تزریق خون را بهبود بخشید و واحد کنترل

 می باشد و نویسندگان بر1394 پزشکی شهرکرد در سال

 نوع ماده ضد،کیفی خون باید نظارتی بر تناسب حجم

خود الزم می دانند تا از حمایت های مالی این معاونت

انعقاد کیسهها و نوع کیسه خون بر هموگلوبین و

 از تمامی پرسنل.مراتب سپاس و قدردانی را داشته باشند

 بر اساس.هماتوکریت کیسههای خون داشته باشند

بیمارستان هاجر و همچنین واحد تحقیقات بالینی بیمارستان

یافتههایی ازجمله حجم کیسهها و هماتوکریت آنها

هاجر شهرکرد و سایر افرادی که ما را در انجام این مطالعه

مقدار خون مورد نیاز برای هماتوکریت و هموگلوبین

. نهایت سپاس را داریم،یاری نمودند

.مطلوب را تخمین زد
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Background and aims: The amount of injected blood in patients with thalassemia is of
particular importance and the blood amount is calculated based on the exact volume of pack cell
as well as their hematocrit. The aim of this study was to evaluate pack cells and the factors
affecting on the amount of their hematocrit and their association with increase in hematocrit
after blood injection.
Methods: This is descriptive-analytical study. Characteristics including age, size, type of
anticoagulant hemoglobin and hematocrit were recorded and one CBC was taken before injection
and as well, one and twenty four hours after injection to assessment hemoglobin and hematocrit.
The data were analyzed by SPSS.
Results: The bag containing the anticoagulant substance CPDA-1 has more hematocrit than bags
containing anticoagulant CPD + SAGM. Bags of low leukocytes have more hematocrit than bags
of conventional type (P> 0.05). With increase in pack cell volume, hematocrit will be decreased
(P<0.001). Besides, the amount of hematocrit is more 24 hours after the injection than one hour
later (P<0.001). Hct changes had a significant difference in the time before, also 1 and 24 hours
after injection (P<0.001).
Conclusion: Packet cell volume, type of anticoagulant and type of cell pack of the most
important factors in the amount of hematocrit in blood bags that affects the hematocrit amount
after injection.
Keywords: Hematocrit, Hemoglobin, Pack cell, Thalassemia.
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