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مدیریت خون بیماران در بخش زنان و زایمان

دکتر علی اکبر پورفتح اله 1
بیتا دیوساالر 2

ــه  ــه صرف ــق مقــرون ب ــی دقی ــه هــای مراقبــت هــای بهداشــتی، ارزیاب ــزون هزین ــه افزایــش روزاف ــا توجــه ب ب
و مناســب بــودن مداخــات بهداشــتی اهمیــت بســیار زیــادی دارد. یــک اقــدام بالینــی رایــج، انتقــال 
ــرای بیمــاران و نظــام ســامت و  ــاال ب ــه خدمــات ب ــا هزین ــی آلوژنیــک مــی باشــد کــه ب فرآورده هــای خون
تنــوع بکارگیــری بــاال بــرای بیمــاران همــراه اســت. عــاوه بــر ایــن، پژوهشــهای متعــدی بــه افزایــش وابســته 
بــه دوز عــوارض و مــرگ و میــر و پیامدهــای نامطلــوب درازمــدت مرتبــط بــا انتقــال خــون اشــاره می کننــد. 
ــش  ــگیری و کاه ــرای پیش ــه ب ــه صرف ــرون ب ــواهد و مق ــر ش ــی ب ــی مبتن ــای درمان ــه ه ــه، گزین ــی ک در حال
انتقــال خــون وجــود دارد. مدیریــت خــون بیمــاران، اســتفاده بــه موقــع از پزشــکی مبتنــی بــر شــواهد اســت 
کــه بــرای حفــظ غلظــت هموگلوبیــن، بهینــه ســازی هموســتاز و بــه حداقــل رســاندن از دســت دادن خــون 
در تــاش بــرای بهبــود پیامدهــای بالینــی بیمــاران طراحــی شــده اســت. مدیریــت خــون بیمــاران در بخــش 
زنــان و زایمــان بــر ســه پایــه اســتوار اســت: )1( پیــش بینــی، تشــخیص و اصــاح کــم خونــی قبــل از زایمــان، 
)2( پیشــگیری و کاهــش از دســت دادن گلبــول قرمــز حیــن زایمــان )3( و بهینــه ســازی درمــان کــم خونــی 
پــس از زایمــان، کــه شــامل اســتفاده محــدود از تزریــق گلبــول هــای قرمــز نیــز مــی شــود. اجــرای مدیریــت 
خــون بیمــاران در بخــش زنــان و زایمــان فرصتــی بــرای بــه حداقــل رســاندن خــون ریــزی و کاهــش انتقــال 
خــون را فراهــم مــی کنــد. در کشــور مــا گایدالیــن ملــی مدیریــت خــون بیمــاران در بخــش زنــان و زایمــان 
وجــود نــدارد و امیدواریــم گایدالیــن ملــی مــا در ایــن زمینــه تنظیــم گــردد تــا بــه بهبــود پیامدهــای بالینــی 

مــادران کمــک شــود.
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مقدمه
ــای  ــان، رشــد هزینــه ه در اکثــر کشــورهای توســعه یافتــه جه
مراقبــت هــای بهداشــتی بــه طــور مــداوم از تولیــد ناخالــص 
تــا 2010،  از ســال 1970  گیــرد.  پیشــی مــی   )GDP( داخلــی
ــد ناخالــص داخلــی از %6/0  ــه تولی نســبت هزینــه هــای ســامت ب
ــه  ــا و از 5/6% ب ــه 9/6% در بریتانی ــان، از 4/5% ب ــه 11/6% در آلم ب
11/6% در فرانســه افزایــش یافتــه اســت. اعــداد بــرای بســیاری 
دیگــر از کشــورهای عضــو ســازمان توســعه و همــکاری اقتصــادی 
ــی از  ــن نســبت حت ــاالت متحــده، ای )OECD( مشــابه اســت. در ای
7/1٪ بــه 17/9٪ نیــز رســیده اســت و مرکــز خدمــات Medicare و 
)CMS( تخمیــن مــی زنــد کــه تــا ســال 2021 بــه ٪19/6   Medicaid

خواهــد رســید. بســیاری از کارشناســان تصــور مــی کننــد کــه ایــن 
توســعه ناپایــدار اســت. دالیــل مختلفــی بــرای ایــن رشــد شناســایی 
ــار  ــری از تشــدید بیشــتر و مهــار ب ــرای جلوگی ــی ب شــده و اقدامات
هزینــه هــای مراقبــت هــای بهداشــتی پیشــنهاد شــده اســت.  بخشــی 
ــتی  ــات بهداش ــودن مداخ ــب ب ــی مناس ــات، بررس ــن اقدام از ای
ــی  ــی طوالن ــات بالین ــورد مداخ ــق در م ــی دقی ــری ارزیاب و دیگ
ــت.  ــا اس ــودن آنه ــه ب ــه صرف ــرون ب ــدد مق ــی مج ــدت و ارزیاب م
ــک  ــون آلوژنی ــق خ ــه تزری ــد ک ــی ده ــان م ــف نش ــواهد مختل ش
ــز  ــه ی حای ــت )1( نکت ــاال اس ــردی ب ــای باکارب ــی از روش ه یک
اهمیــت در مداخــات پزشــکی عــدم حاکمیــت هزینــه و فایــده می 
باشــد کــه از نــکات مهــم و اصلــی اقتصــاد ســامت اســت کــه بــه 
ارزیابــی منفعــت حاصــل بــرای بیمــار در مقابــل هزینــه انجــام شــده 
مــی پــردازد. افزایــش درصــد هزینــه ســامت از درآمــد ناخالــص 
ملــی نظــام ارائــه خدمــات را پیچیــده تــر و مشــکل تــر مــی کنــد 
چــرا کــه افزایــش هزینــه ســامت از درآمــد ناخالــص ملــی ســبب 
کاهــش هزینــه هــای آمــوزش – تغذیــه – رفــاه ... جامعــه می گــردد 
و کاهــش آنهــا بــار و مراجعــه بیمــار را افزایــش مــی دهــد و 

مشــکات نظــام ســامت را بیــش تــر خواهــد کــرد.
هزینه های اتالف در بخش سالمت 

هزینــه هــای اتــاف در بخش ســامت بســیار زیــاد اســت مطالعه ی 

ویلیــام و همکارانــش در ســال 2019 نشــان داد کــه هزینــه اتــاف 
در سیســتم مراقبــت هــای بهداشــتی ایــاالت متحــده از 760 میلیــارد 
ــاً 25٪ از  ــه تقریب ــت ک ــوده اس ــر ب ــارد دالر متغی ــا 935 میلی دالر ت
ــود و  ــی ش ــامل م ــتی را ش ــای بهداش ــت ه ــای مراقب ــه ه کل هزین
اجــرای اقدامــات موثــر بــرای از بیــن بــردن هزینــه هــای اتــاف در 
بخــش ســامت فرصتــی بــرای کاهــش دادن بــه هزینــه هــای بســیار 
زیــاد مراقبــت هــای بهداشــتی در ایــاالت متحــده اســت )2(. یکــی 
از اقدامــات موثــر بــرای کنتــرل ایــن هزینــه هــا، ارزیابــی دقیــق و 
ــه و  ــر هزین ــی ب ــای مبتن ــودن درمان ه ــه ب ــه صرف ــرون ب ــدد مق مج
فایــده اســت. یــک اقــدام بالینــی قدیمــی و بســیار متــداول کــه از 
نظــر هزینــه دســت کــم گرفتــه شــده و اثــر گــذار بــودن آن بیش از 
حــد بــرآورد شــده اســت، انتقــال فــرآورده هــای خونــی آلوژنیــک 
اســت. مطالعــات نشــان می دهــد کــه هزینــه خدمــات انتقــال خــون 
تــا حــد زیــادی دســت کم  گرفتــه شــده و بــه طــور غیرقابــل قبولــی 
بــرای بیمــاران بــا عــوارض و هزینــه هــای بســیار زیــاد همراه اســت، 
بنابرایــن ســاالنه میلیاردهــا دالر هزینــه غیرضــروری بــه هزینه هــای 
ــون  ــم خ ــک شش ــا ی ــد. مث ــه می کن ــتی اضاف ــای بهداش مراقبت ه
ــود و  ــی ش ــرف م ــده مص ــاالت متح ــان در ای ــده در جه ــدا ش اه
هزینــه انتقــال خــون مبتنــی بــر فعالیــت ســاالنه حــدود 14 میلیــارد 
دالر اســت. اگــر هزینــه پیامدهــای نامطلــوب انتقــال خــون اضافــه 
شــود، هزینــه انتقــال خــون چندیــن برابــر مقــدار ذکــر شــده خواهد 
بــود. تنــوع بســیار زیــاد انتقــال خــون بیــن کشــورها، مؤسســات و 
ــق  ــداد تزری ــش تع ــیل کاه ــه پتانس ــد ک ــی ده ــان م ــکان نش پزش
میلیــون هــا واحــد خــون و فــراورده هــای خونــی بــه میلیاردهــا دالر 
کاهــش هزینــه مــی رســد. ایــن حجــم منابــع مالــی بســیار زیــاد از 
انتقــال خــون بــا شــواهد بســیار کــم فوایــد آن بــرای بیمــاران همراه 
ــا پیامدهــای  ــه دوز انتقــال خــون ب اســت و ارتبــاط قــوی وابســته ب
ــاران  ــی بیم ــد بالین ــی پیام ــج کل ــا نتای ــاد ب ــوب آن، در تض نامطل
صرفه جویــی  مــورد  در  بیمــاران  خــون  مدیریــت  رویکــرد  و 
در هزینــه هــا اســت. مدیریــت خــون بیمــاران بــا شناســایی و 
ــون  ــاندن از دســت دادن خ ــل رس ــه حداق ــی، ب اصــاح کــم خون
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و خونریــزی، و مهــار تحمــل فیزیولوژیکــی کــم خونــی، از انتقــال 
ــای  ــه ه ــرای برنام ــد. اج ــری میکن ــروری جلوگی ــر ض ــون  غی خ
ــه دهنــدگان مراقبــت هــای  ــه نفــع بیمــاران، ارائ مدیریــت خــون ب
ــن  ــه هــا )بیمه هــا( اســت. ای ــدگان هزین بهداشــتی و پرداخــت کنن
ــد  ــت تأیی ــی بهداش ــع جهان ــه 63/12 مجم ــط قطعنام ــوم توس مفه
ــران اکنــون  شــده و در سرتاســر جهــان، مقامــات بهداشــتی و مدی
ــت را اجــرا  ــد مراقب ــن اســتاندارد جدی ــب مــی شــوند کــه ای ترغی
ــون  ــت خ ــای مدیری ــه برنامه ه ــد ک ــان می دهن ــا نش ــد. داده ه کنن
ــه  ــد ک ــاد می کنن ــرمایه گذاری را ایج ــریع س ــی س ــاران، بازده بیم
ایــن یــک فرصــت برد-بــرد نــادر اســت کــه در آن بیمــاران بیشــتر 
از خدمــات بهره منــد مــی شــوند و پرداخــت کننــدگان کمتــر 
ــال  ــه انتق ــی ب ــی روش متک ــه جایگزین ــد. در نتیج ــی کنن ــه م هزین
خــون بــا برنامه¬هــای مدیریــت خــون بیمــاران یــک الــزام اخاقــی 

اســت )1(.
چالش های انتقال خون 

سالمندی و ارتباط آن با انتقال خون
افزایــش امیــد بــه زندگــی در جهــان و کاهــش میــزان زاد و 
ولــد منجــر بــه پیــری جمعیــت مــی شــود. در نتیجــه، تعــداد 
ــد، از طــرف دیگــر،  اهداکننــدگان جــوان و ســالم کاهــش می یاب
ــق می شــود  ــه بیمــاران مســن تر تزری ــاً ب مصــرف خــون کــه عمدت
ــی در  ــه زندگ ــد ب ــش امی ــه افزای ــد. در نتیج ــش می یاب ــم افزای ه
جهــان ممکــن اســت منجــر بــه کمبــود قابــل توجــه در منابــع خــون 

و فرآورده هــای آن در آینــده نزدیــک شــود )3(.
ــا منتشــر کــرده کــه نشــان می دهــد  ــه اروپ یــک گزارشــی اتحادی
ــاران  ــرای بیم ــون ب ــال خ ــش از 50٪ از انتق ــا،  بی ــه اروپ در اتحادی
ــاالی 80  ــاران ب ــرای بیم ــا 30٪ ب ــدود 25٪ ت ــال و ح ــاالی 70 س ب
ســال تجویــز می شــود. بــا در نظــر گرفتــن پیــری جمعیــت و بــروز 
بیشــتر ســرطان در افــراد مســن، می تــوان انتظــار داشــت کــه 
شــکاف رو بــه رشــدی بیــن عرضــه و تقاضــای خــون خواهــد بــود 
)4( کــه ایــن نشــان می دهــد کــه ســالمندی هشــدار بزرگــی بــرای 
منابــع انتقــال خــون اســت. ار طرفــی پیــش بینــی می شــود پزشــکی 

در 100 ســال آینــده بــه ســمتی حرکــت کنــد کــه منابعــش کاهــش 
یابــد و مجبــور باشــد روی منابــع موثــر و بــا بیشــترین تاثیــر گــذاری 
متمرکــز شــود )5(. در نتیجــه برنامــه اقتصــاد ســامت بســیار مهــم 

میباشــد.
عوارض و مشکالت انتقال خون

تعــداد زیــادی از مطالعــات، انتقــال گلبول هــای قرمــز را بــا افزایــش 
ــد، در  ــر در بیمــاران مرتبــط می دانن عــوارض و خطــر مــرگ و می
ــز  ــون بســیار ناچی ــال خ ــودمندی انتق ــرای س ــواهد ب ــی کــه ش حال
ــد از  ــق خــون عبارتن ــا تزری ــط ب ــوب مرتب ــای نامطل اســت. پیامده
عفونتهــای بیمارســتانی، انفارکتــوس میــوکارد، ایســت قلبــی، 
ــک،  ــی، حــوادث ترومبوتی ــزی، اسپاســم عروق فیبریاســیون دهلی
نارســایی کلیــوی، ســکته مغــزی، خون-ریــزی مجــدد، تاخیــر در 
ــی سیســتمیک، ســندرم پاســخ  ــود زخــم، ســندرم پاســخ التهاب بهب
التهابــی مجــدد حــاد، ســندرم پریشــانی، نارســایی چنــد عضــوی، 
عــود ســرطان و مــرگ می باشــد. تعــداد زیــادی از ایــن مطالعــات 
رابطــه دوز-پاســخ را بــا هــر واحــد اضافــی از خــون تزریــق شــده 
نشــان می دهنــد کــه هــر واحــد اضافــی انتقــال خــون ایــن خطــرات 
را افزایــش می دهــد )1, 6(. انتقــال خــون یــک اپیدمــی خامــوش 
ــه یکــی از پایه هــای علــم پزشــکی تبدیــل شــده اســت،  اســت و ب
زیــرا تصمیــم گیــری فــردی بــرای انتقــال خــون تحــت تأثیــر نحــوه 
ــن حــال، انتقــال  ــا ای ــه انتقــال خــون در جامعــه اســت. ب نگــرش ب
ــرات  ــن خط ــت. ای ــراه اس ــی هم ــل توجه ــرات قاب ــا خط ــون ب خ
ــه  ــرش ک ــن نگ ــا ای ــب ب ــده اند و اغل ــناخته ش ــه ش ــت ک سال هاس
انتقــال خــون جــان انســان ها را نجــات می دهــد، توجیــه می شــوند 
)7(. واکنش هــای نامطلــوب انتقــال خــون را می تــوان بــه دو گــروه 
ــای  ــرد. واکنش ه ــدی ک ــکوپی طبقه بن ــکوپی و میکروس ماکروس
ــگاهی و  ــی، آزمایش ــم بالین ــکوپی دارای عائ ــوب ماکروس نامطل
رادیولــوژی تعریــف شــده هســتند کــه پــاره ای از آن هــا بــه شــرح 
زیــر می باشــد: افزایــش بــار گــردش خــون )TACO(، آســیب 
حــاد ریــوی مرتبــط بــا تزریــق خــون )TRALI(، واکنش هــای 
ــش  ــری، واکن ــک و تأخی ــاد همولیتی ــای ح ــک، واکنش ه آلرژی
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فشــارخون،  کاهنــده  واکنش هــای  غیرهمولیتیــک،  تــب زای 
بیماری هــای مســری، پورپــورای بعــد از تزریــق خــون و واکنــش 
گرافــت علیــه میزبــان )8(.  و واکنش هــای میکروســکوپی تزریــق 
خــون و فراورده هــای آن در رابطــه بــا دســتکاری سیســتم ایمنــی، 
اختــال در گــردش مویرگــی و اثــرات ســرما بــر خــون نگهــداری 
و  ماکروســکوپی  عــوارض  ایــن  همــه    .)9( می باشــد  شــده 
میکروســکوپی یــادآور ایــن نکتــه مهــم اســت کــه مصــرف خــون 
ــای  ــون و فراورده ه ــق خ ــد. تزری ــرل باش ــت کنت ــا و تح ــد بج بای
آن گرچــه نجات بخــش و در مــواردی اجتناب ناپذیــر اســت ولــی 
ــده  ــه تهدیدکنن ــت ک ــراه اس ــی هم ــا خطرات ــای آن ب ــق نابج تزری

ــت )12-10(. ــی اس زندگ
مطالعــات نشــان داده کــه خطــر عفونت هــای بعــد از جراحــی 
ــی و  ــت خون ــه، عفون ــتگاه ادراری، ذات الری ــت دس ــل عفون از قبی
آبســه بــا تزریــق خــون و حتــی بــا شــدت کمتــری بــا تزریــق خــون 
ــز مشــاهده شــده اســت )13-15(. نتایــج یــک  کــم  لوکوســیت نی
ــت را  ــر عفون ــون خط ــق خ ــه تزری ــان داد ک ــز نش ــه متاآنالی مطالع
بعــد از جراحــی ســاده 3/45 برابــر و بعــد از جراحــی بــرای بیمــاران 
ــت  ــون دریاف ــه خ ــی ک ــا بیماران ــه ب ــر در مقایس ــی 3/5 براب ترومای
نکرده انــد، افزایــش می دهــد )16(. همچنیــن در افــرادی کــه 
ــال  ــی کــه انتق ــا بیماران ــد در مقایســه ب ــال خــون انجــام داده ان انتق
خــون انجــام نداده انــد آســیب پذیــری، اختــاالت چنــد عضــوی، 
ــر  ــش خط ــتر در ICU، افزای ــدن بیش ــور، مان ــه ونتیات ــتگی ب وابس
ــت  ــده اس ــاهده ش ــودی مش ــش دوره بهب ــور و کاه ــترش توم گس
گــوارش،  دســتگاه  جراحی هــای  در  خــون  تزریــق   .)21-17(
اســتحکام آناســتوموز معــده و روده را کاهــش داده و موجــب 
ــون در  ــال خ ــود )22, 23(. انتق ــتوموز می ش ــل آناس ــت از مح نش
ــا عوارضــی ماننــد بیماری هــای  ــارس ب ــوزادان ن ــوزادان به ویــژه ن ن
مزمــن ریــوی، رتینوپاتــی، آســیب های اکســیداتیو و انتروکولیــت 
ــا دو مکانیســم  نکــروزان همــراه بــوده اســت )24(. انتقــال خــون ب
مــی توانــد بــه رتینوپاتــی کمــک کنــد. اول، انتقــال خــون ظرفیــت 
حمــل اکســیژن را افزایــش می دهــد و میــل اکســیژن را در نتیجــه 

ــن بزرگســاالن کاهــش می دهــد. دوم،  ــش نســبت هموگلوبی افزای
ــه  ــد )25(. یــک مطالع ــق خــون افزایــش می یاب ــا تزری ــار آهــن ب ب
ــاران  ــری بیم ــال پیگی ــول 15 س ــه در ط ــر ک ــورت آینده نگ کوه
 elective open infrarenal abdominal aortic aneurysm  مبتــا بــه
)AAA( انجــام شــد، نشــان داد کــه تزریــق چهــار واحــد یــا بیشــتر 

ــر  ــاوه ب ــود. ع ــراه ب ــر هم ــرگ و می ــر م ــش خط ــا افزای از RBC ب
ــس از  ــل پ ــد از عم ــوارض بع ــه ع ــا ب ــر ابت ــش خط ــن، افزای ای
تزریــق RBC وجــود دارد )26(. مقالــه ای در ســال 2007 بــر روی 
8500 بیمــار تحــت جراحــی قلــب نشــان داد کــه مــرگ و میــر بعــد 
از جراحــی در افــرادی کــه خــون تزریــق کردنــد 6 برابــر افــرادی 
بــود کــه خــون تزریــق نکردنــد. همچنیــن مــدت زمــان بســتری در 
ICU و بیمارســتان هــم بعــد از تزریــق خــون افزایــش مــی یابــد کــه 

وقتــی هزینه هــا را مقایســه کردنــد، مشــاهده شــد بــا تزریــق گلبــول 
قرمــز هــم خســارت مالــی داریــم هــم جانــی )27(

مشکالت اقتصادی انتقال خون
عــاوه بــر مشــکات متعــدد بالینــی، انتقــال خــون پیامدهــای 
بهداشــتی-اقتصادی بســیار زیــادی دارد.  عــوارض اقتصــادی انتقال 
ــل  ــه دلی ــع ب ــرف مناب ــش مص ــامل افزای ــه دوز ش ــته ب ــون وابس خ
ــی  ــتان و ICU، طوالن ــاران در بیمارس ــدت بیم ــی م ــت طوالن اقام
شــدن زمــان اســتفاده از ونتیاتورهــای مکانیکــی، افزایــش احتمــال 
ــش  ــده در ICU و افزای ــون ش ــق خ ــاران تزری ــدد بیم ــرش مج پذی
ــاوه  ــت )1(. ع ــتان اس ــاران در بیمارس ــدد بیم ــدن مج ــتری ش بس
ــه ای از  ــوان هدی ــه عن ــال خــون ب ــن درســت اســت کــه انتق ــر ای ب
اهداکننــدگان بــدون پرداخــت هزینــه گرفتــه می شــود ولــی 
ــای  ــر روی خون ه ــدد ب ــای متع ــام آزمایش ه ــردازش آن و انج پ
اهدایــی هزینه هــای قابــل توجهــی را بــه همــراه دارد )1(. همچنیــن 
در اقتصــاد ســامت فقــط هزینه هــای تولیــد خــون را نبایــد در نظــر 
گرفــت بلکــه هزینه هــای عــوارض انتقــال خــون را بایــد مــد نظــر 
قــرار دهیــم. انتقــال خــون می توانــد نجــات بخــش باشــد و بخــش 
غیــر قابــل جایگزینــی در پزشــکی مــدرن اســت. از طرفــی اســتفاده 
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ــی  ــد و عوارض ــر باش ــت مض ــن اس ــی ممک ــای خون از فرآورده ه
ایجــاد کنــد. کارآمدتریــن، اقتصادی تریــن و اخاقی تریــن راه 
ــح  ــانه های صحی ــر نش ــتر ب ــز بیش ــوارض، تمرک ــش ع ــرای کاه ب
انتقــال خــون و اجــزای آن اســت تــا از تزریق هــای غیرضــروری و 

ــود )28(. ــری ش ــروری جلوگی ــوارض غیرض ــه ع در نتیج

انتقال خون تک واحدی 
ــای  ــه ه ــیاری از زمین ــرر در بس ــه مک ــک مداخل ــون ی ــال خ انتق
پزشــکی اســت )4(. اســتفاده از گلبول هــای قرمــز اغلــب نامناســب 
اســت. در انگلســتان، حسابرســی تطبیقــی ملــی در ســال 2011 
ــه 50  ــت ک ــرار داد و دریاف ــی ق ــورد بررس ــون را م ــتفاده از خ اس
درصــد از انتقــال خــون خــارج از دســتورالعمل توصیــه شــده 
ــل اجتنــاب اســت )29, 30(.  ــه طــور بالقــوه قاب اســت و بنابرایــن ب
هــر واحــد تزریــق شــده نیــاز بــه توجــه جــدی دارد زیــرا بــا تجزیــه 
ــون  ــر روی 1/6 میلی ــت ب ــر جمعی ــی ب ــل گذشــته نگــر مبتن و تحلی
بیمــار نشــان داده شــده اســت کــه انتقــال تنهــا یــک واحــد گلبــول 
ــا افزایــش احتمــال ســکته مغــزی ایســکمیک  قرمــز حیــن عمــل ب
و/یــا انفارکتــوس میــوکارد حیــن عمــل همــراه اســت )31(. 
راهبردهــای متعــددی بــرای کاهــش انتقــال نامناســب گلبول هــای 
ــورد اســتفاده و  ــه طــور گســترده م ــز وجــود دارد )32( کــه ب قرم
مســتند قــرار گرفتــه شــده اســت )33(. شــواهد نشــان می دهــد کــه 
ــر از  80-70 گــرم در  ــن کمت ــه هموگلوبی ــق خــون ب آســتانه تزری
ــی  ــوارض جانب ــا ع ــاران ی ــر بیم ــرگ و می ــر م ــی ب ــر منف ــر تأثی لیت
بریتانیــا  هماتولــوژی  اســتانداردهای  کمیتــه   .)34-32( نــدارد 
توصیــه می کنــد کــه  منتشــر کــرد کــه  را  دســتورالعمل هایی 
انتقــال گلبول هــای قرمــز بــرای حفــظ ســطح هموگلوبیــن 90-70 
گــرم در لیتــر اســتفاده شــود. کــه توســط دســتورالعمل های منتشــر 
شــده توســط انجمــن بانــک  خــون آمریــکا نیــز پشــتیبانی می شــود 
ــدار  ــزی پای ــدون خون-ری ــاران ب ــرای بیم ــد ب ــه می کن ــه توصی ک
ــون  ــال خ ــر، از انتق ــرم در لیت ــتر از  80-70 گ ــن بیش ــا هموگلوبی ب
ــه انتقــال  جلوگیــری شــود )35(. اســتراتژی دیگــر کاهــش اتــکا ب

ــال  ــت انتق ــرای سیاس ــق اج ــه از طری ــت ک ــز اس ــای قرم گلبول ه
ــا  خــون تــک واحــدی بــرای بیمــاران بــدون خون ریــزی پایــدار ب
کــم خونــی عامــت دار توصیــه می شــود. شــواهد نشــان می دهــد 
کــه سیاســت انتقــال خــون تــک واحــدی کــه در آن بــدون ارزیابی 
ــرد و از در خواســت و  ــق دوم صــورت نمــی گی ــورد نظــر تزری م
تزریــق پیــش از یــک واحــد اجتنــاب مــی شــود، می توانــد تعــداد 
انتقــال خــون را کاهــش دهــد و در نتیجــه خطــر مرتبــط بــا انتقــال 

ــاند )32, 35, 36(. ــل برس ــه حداق ــک را ب ــون آلوژنی خ

مدیریت خون بیماران
ــت  ــت خــون بیمــاران کــه توســط انجمــن پیشــرفت مدیری مدیری
ــه موقــع از پزشــکی مبتنــی  خــون تعریــف شــده اســت، اســتفاده ب
 ،)Hb( ــن ــت هموگلوبی ــظ غلظ ــرای حف ــه ب ــت ک ــواهد اس ــر ش ب
بهینــه ســازی هموســتاز و بــه حداقــل رســاندن از دســت دادن خــون 
ــی بیمــاران طراحــی شــده  ــود پیامدهــای بالین ــرای بهب در تــاش ب
ــول  ــال گلب ــه انتق ــور ک ــن تص ــاران ای ــون بیم ــت خ ــت. مدیری اس
قرمــز راه حــل اولیــه در اصــاح کــم خونــی اســت را رد می کنــد و 
خــون خــود بیمــار را بــه عنــوان منبعــی می دانــد کــه بایــد به عنــوان 
اســتاندارد مراقبــت، به طــور مناســب حفــظ و مدیریــت شــود )37(. 
ــل توجهــی عــوارض جــدی و مــرگ و  ــه طــور قاب ــن مفهــوم ب ای
ــش داده و  ــون کاه ــال خ ــای انتق ــا درمان ه ــه ب ــر را در مقایس می
بنابرایــن طــول مــدت اقامــت در بیمارســتان و پذیــرش مجــدد در 
ــوارد  ــن م ــی، شــایع تری ICU را کاهــش می دهــد. در شــرایط بالین

مصــرف انتقــال گلبــول قرمــز )RBC( در کم خونی هــا، خــون 
ریزی هــای حــاد و خطــر عــدم تامیــن اکســیژن کافــی بــه بافت هــا 

.)5( می باشــد 
کم خونی

کــم خونــی یکــی از شــایع ترین رخــداد هــا در جهــان اســت 
ــداد  ــن تع ــه بیش تری ــت ک ــان داده اس ــال 2015 نش ــی در س تخمین
ــد.  ــوده ان ــی ب ــار کــم خون ــرد( گرفت ــون ف ــردم جهــان ) 2/3 بیلی م
ــه  ــود ک ــون ب ــی 1/46 بیلی ــه تنهای ــن ب ــر آه ــی فق ــیوع کم خون ش
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بــه راحتــی قابــل درمــان اســت همچنیــن کم خونــی ناشــی از 
ــور  ــال 2015 در 27 کش ــی در س ــی ناتوان ــت اصل ــن، عل ــر آه فق
ــان می شــود  ــی درم ــی باعــث کاهــش کارای ــوده اســت. کم خون ب
و بهبــود بیمــاران را کاهــش می دهــد. اگــر مــا در بتوانیــم در 
کشــورها کم خونــی را مدیریــت کنیــم، مــی توانیــم نقــش مهمــی 

ــیم )38(.  ــته باش ــون داش ــال خ ــت انتق در مدیری

کم خونی در زنان باردار
ــاردار رخ می دهــد و  ــان ب ــه طــور کلــی، کم خونــی اغلــب در زن ب
بیش تریــن علــت آن کمبــود آهــن اســت )39(. در اغلــب مــوارد، 
ــرد و در  ــدا ک ــی را پی ــم خون ــت ک ــوان عل ــوری می ت ــر تئ از نظ
دوران بــارداری بــه طــور صحیــح آن را درمــان نمــود و در نتیجــه 
ــل عــدم  ــه دلی ــود بخشــید. ب ــادر و کــودک را بهب ــی م ــد بالین پیام
ــن )Hb( در  ــر هموگلوبی ــح، مقادی ــات واض ــع اطاع ــود مرج وج
ــی  ــز اســت. براســاس ســازمان جهان ــارداری بحــث برانگی دوران ب
بهداشــت، در دوران بــارداری، تشــخیص کــم خونــی در صورتــی 
ــی  ــرم در دس ــر از 11 گ ــن کمت ــه هموگلوبی ــود ک ــد می¬ش تایی
لیتــر باشــد. داشــتن مقادیــر مرجــع هموگلوبیــن مختلــف در طــول 
ــارداری مفیــد اســت، زیــرا مشــخص شــده اســت  هــر ســه ماهــه ب
ــرم در  ــن 0/5 گ ــدار هموگلوبی ــارداری مق ــاه ب ــا 6 م ــن 3 ت ــه بی ک
ــس از  ــی پ ــم کم خون ــد )39, 40(. ه ــش می  یاب ــر کاه ــی لیت دس
ــاردار  ــان ب زایمــان و هــم کم خونــی ناشــی از کمبــود آهــن در زن
ــد کاهــش ظرفیــت جســمی و  ــد پیامدهــای متعــددی مانن می توانن
ــه  ــره(، حساســیت بیشــتر ب شــناختی )خســتگی، تنگــی نفــس و غی
عفونت هــا، ناتوانــی در شــیردهی، خطــر بیشــتر افســردگی پــس از 
زایمــان )41( و کاهــش توانایــی پیونــد بیــن مــادر و نــوزاد را ایجــاد 
کننــد )42(. کــم خونــی پــس از زایمــان ممکــن اســت هزینه هــای 
بنابرایــن   .)43( دهــد  افزایــش  نیــز  را  بهداشــتی  مراقبت هــای 
دالیلــی کــه مــی توانــد منجــر بــه کــم خونــی پــس از زایمــان شــود 

ــه بهتریــن نحــو پیــش بینــی و اصــاح شــود. بایــد ب

کــم خونــی اکتســابی یــا کــم خونــی ناشــی از 
بیمارســتان 

کــم خونــی اکتســابی بیمارســتانی، کــم خونــی اســت کــه مســتقیماً 
بــه بســتری شــدن در بیمارســتان نســبت داده مــی شــود کــه منجــر 
ــه کاهــش هموگلوبیــن در طــول مــدت زمــان بســتری شــدن در  ب
بیمارســتان در مقایســه بــا هموگلوبیــن در هنــگام بســتری می باشــد. 
ــی از  ــه شــده جهان ــه ذکــر اســت کــه هیــچ تعریــف پذیرفت الزم ب
ایــن نــوع کــم خونــی وجــود نــدارد )44(. هنگامــی کــه بــه طــور 
ــه جمعیتــی نــگاه می کنیــم، هیــچ فاکتــور خطــر شــناخته خــاص ب

ــن  ــدارد و ســطح هموگلوبی ــی وجــود ن ــرای کــم خون  شــده ای ب
آن هــا در هنگام بســتری شــدن طبیعی اســت. 20 درصــد از بیمارانی 
ــد دچــار کــم  ــاز دارن ــژه )ICU( نی ــه بخــش مراقبت هــای وی کــه ب
ــی  ــی ناش ــم خون ــرای ک ــی ب ــل مختلف ــوند )45(. عل ــی می ش خون
از بســتری شــدن در بیمارســتان وجــود دارد کــه نمونه گیری هــای 
ــن  ــگاهی بیش تری ــت های آزمایش ــام تس ــرای انج ــون ب ــدد خ متع
ــرای  ــژه ب ــه وی ــی بیمارســتانی اســت. ایــن امــر ب عامــل در کم خون
بیمــاران بدحــال در ICU صــادق اســت. یــک میلــی لیتــر فلبوتومــی 
می توانــد هموگلوبیــن را بــه طــور متوســط 0/007 گــرم در دســی 
لیتــر کاهــش دهــد. اعتقــاد بــر ایــن اســت کــه تلفــات بالینــی قابــل 
توجــه در محــدوده 0/66 تــا 1/0 گــرم در دســی لیتــر یــا 100 میلــی 
لیتــر وجــود دارد کــه بــه طــور متوســط در هــر روز گرفتــن خــون 
بــرای انجــام تســت های اولیــه آزمایشــگاهی در عــرض 5 روز 
ــتری شــدن در بیمارســتان رخ می دهــد )46(. از دســت دادن  بس
 ICU خــون ممکــن اســت بیــش از 40 تــا 70 میلــی لیتــر در روز در
بــرای انجــام تســت های آزمایشــگاهی باشــد و در 48 ســاعت اول 
ــر  ــزان را دارد )44(. مطالعــه ی انجــام شــده ب پذیــرش بیشــترین می
ــه  ــان داد ک ــتان نش ــده در بیمارس ــتری ش ــار بس روی 188447 بیم
ــی شــدند کــه  74% بیمــاران پــس از بســتری شــدن دچــار کم خون
ــی در 29% بیمــاران خفیــف، در %41  ــان شــدت کم خون از ایــن می
کم خونــی متوســط و در 30% بیمــاران شــدید بــود، کــه کم خونــی 
ــر در بیمــاران همــراه  ــزان مــرگ و می ــا افزایــش می ایجــاد شــده ب
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ــون  ــت دادن خ ــا از دس ــرد ت ــاش ک ــد ت ــن بای ــود )47(. بنابرای ب
ــات  ــری و اقدام ــق خون گی ــاران از طری ــه بیم ــی ک ــته و پنهان آهس
انجــام شــده در بیمارســتان متحمــل می شــوند را جلوگیــری کــرد. 
تــاش بــرای کاهــش از دســت دادن خــون در اثــر فلبوتومــی 
ــر ضــروری  ــای غی ــل رســاندن آزمایش ه ــه حداق ــر روی ب ــد ب بای
قبــول  قابــل  نشــانه های  بــرای  پروتکل هایــی  شــود.  متمرکــز 
مجموعــه ای  از   اجتنــاب  اختصاصــی،  آزمایش هــای   بــرای 
درخواســت کــردن تســت های آزمایشــگاهی، آمــوزش کارکنــان، 
در سیســتم  کــه  یادآوری هایــی  و  یکپارچــه،  درخواســت های 
اســناد پزشــکی الکترونیکــی گنجانــده شــده اند، همگــی بایــد 
ــوند )48(. ــتفاده ش ــروری اس ــای غیرض ــش آزمایش ه ــرای کاه ب

مدیریت کم خونی و کاهش مصرف گلبول قرمز
کم خونــی بســیار شــایع اســت و بــا عــوارض و مــرگ و میــر قابــل 
توجهــی همــراه اســت )49(. در گذشــته، انتقــال خــون بــا اســتفاده 
از خــون آلوژنیــک بــرای درمــان و اصــاح کم خونــی بعــد از عمل 
کامــا رایــج بــود و از نظــر فرهنگــی بــه عنــوان درمــان پیــش فرض 
تعریــف می شــد. بــا ایــن حــال، امــروزه مشــخص شــده اســت کــه 
انتقــال خــون آلوژنیــک خــود یــک عامــل خطــر مســتقل همــراه 
ــرای بیمــاران اســت )50(. عــاوه  ــف ب ــی ضعی ــای بالین ــا پیامده ب
بــر ایــن، هزینــه انتقــال خــون همچنــان در حــال افزایــش اســت و 
شــکاف بیــن عرضــه و تقاضــای ایــن منبع کمیــاب در حال تشــدید 
می باشــد )51(. در پاســخ بــه ایــن محرک هــا، یــک تغییــر نگــرش 
از تمرکــز بــر محصــول بــه تمرکــز بــر بیمــار در طــب انتقــال خــون 
صــورت گرفتــه اســت و بایــد علــت کم خونــی تشــخیص و درمــان 
ــرض  ــه در مع ــی ک ــد در زنان ــان می ده ــات نش ــا مطالع ــود مث ش
ــد همــراه  ــن بای ــی هســتند، آزمایــش فریتی ــاالی کــم خون خطــر ب
ــارداری انجــام  ــل ب ــی در اوای ــا شــمارش کامــل ســلول های خون ب
ــن  ــود. همچنی ــی ش ــی ارزیاب ــم خون ــن و ک ــر آه ــا ذخای ــود ت ش
ســایر عوامــل موثــر در کم خونــی، ماننــد کمبــود اســید فولیــک و 
ویتامیــن B12 یــا آلودگــی بــه کــرم قابــدار، بایــد در زنــان بــاردار 

غربالگــری شــوند )52(.
مدیریت خون بیماران در بخش زایمان

روش هــای مدیریــت خــون بیمــاران مداخــات مبتنــی بــر شــواهد 
در  و  از طریــق شناســایی  تزریــق خــون  از  بــرای جلوگیــری 
ــاندن  ــل رس ــه حداق ــی، ب ــل کم خون ــکان، اصــاح عل صــورت ام
از دســت دادن خــون و خون ریــزی و مهــار تحمــل فیزیولوژیکــی 
ــی هســتند )51, 53(.  مدیریــت خــون بیمــاران در بخــش  کم خون
زنــان و زایمــان بــر ســه پایــه اســتوار اســت: )1( پیــش بینــی، 
تشــخیص و اصــاح کــم خونــی قبــل از عمل/قبــل از زایمــان، )2( 
پیشــگیری و کاهــش از دســت دادن گلبــول قرمــز بعــد از عمــل/ از 
دســت دادن گلبــول قرمــز حیــن زایمــان )3( و بهینــه ســازی درمــان 
پــس از عمــل یــا درمــان کــم خونــی پــس از زایمــان، کــه شــامل 
اســتفاده محــدود از تزریــق گلبــول هــای قرمــز نیــز میباشــد )39(.

خون ریزی های پس از زایمان
ــی بهداشــت، ســاالنه 500000  ــر اســاس گــزارش ســازمان جهان ب
زن در ارتبــاط بــا حاملگــی جــان خــود را از دســت می دهنــد 
ــت.  ــان اس ــگام زایم ــزی در هن ــت آن خون ری ــایعترین عل ــه ش ک
نــود و نــه درصــد از ایــن مــرگ و میرهــا در کشــورهای در حــال 
توســعه رخ می دهــد. همچنیــن در بســیاری از کشــورها خــون 
ــاز  ــه آن نی ــدارد و خــون در جایــی کــه بیمــاران ب کافــی وجــود ن
ــه دلیــل  ــه ایــن معنــی کــه بیمــاران ب دارنــد در دســترس نیســت، ب
خون¬ریــزی می میرنــد و بــا تزریــق خــون می تــوان جــان بیمــاران 
ــا 5 درصــد  ــاً 3 ت را در شــرایط اورژانســی نجــات داد )28(. تقریب
از بیمــاران در بخــش زایمــان خونریــزی پــس از زایمــان را تجربــه 
خواهنــد کــرد. ســاالنه، ایــن رویــداد قابــل پیشــگیری علــت یــک 
ــادران در سراســر جهــان و 12 درصــد از  ــر م ــارم مــرگ و می چه
مــرگ و میــر مــادران در ایــاالت متحــده اســت. کالــج متخصصــان 
زنــان و زایمــان آمریــکا، خونریــزی پــس از زایمــان زودرس را بــه 
حداقــل از دســت دادن 1000 میلــی لیتــر خــون یــا خونریــزی کــه 
همزمــان بــا عائــم و نشــانه های هیپوولمــی در عــرض 24 ســاعت 
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ــد )54(.  ــف می کن ــد، تعری ــان باش ــن زایم ــا حی ــان ی ــس از زایم پ
دالیــل اصلــی بــرای خونریزی هــای پــس از زایمــان شــدید عبارتند 
 placenta( از: آتونــی رحــم، جفــت باقیمانــده، جفــت پریویــا
ــا )placenta accreta (، جــدا شــدن جفــت  praevia (، جفــت آکرت

)placental abruption (، ترومــا شــامل پارگــی رحــم، یــا ترومــای 
دســتگاه تناســلی تحتانــی و اختــاالت انعقــادی اولیــه اســت 
ــان  ــس از زایم ــای پ ــرای خون ریزی ه ــر ب ــل خط )55-57(. عوام
ــی،  ــدد، پره اکامپس ــای متع ــی ه ــر، حاملگ ــن باالت ــد از س عبارتن
القــای زایمــان، فیبــروم رحــم، پلــی هیدرآمنیــوس، جفــت پریویــا 
ــه  ــوان ب ــان را نمی ت ــا. روش زایم ــت آکرت ــف جف ــال طی و اخت
عنــوان پیــش بینــی کننــده خونریزی هــای پــس از زایمــان در نظــر 
گرفــت، اگرچــه ســزارین بــا میانگیــن از دســت دادن خــون باالتــر 
در مقایســه بــا زایمــان طبیعــی همــراه اســت. شــواهد اخیــر حاکــی 
از ارتبــاط بیــن هموگلوبیــن پاییــن قبــل از زایمــان و افزایــش خطــر 

ــت )39(. ــان اس ــس از زایم ــای پ خونریزی ه
در طــول خون ریزی هــای پــس از زایمــان، تفــاوت بیــن خونریــزی 
فعــال و خونریــزی غیــر فعــال در مــورد اندیکاســیون انتقــال خــون 
از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت. اصــوالً در هنــگام خونریــزی 
ــی  ــان، پویای ــس از زایم ــای پ ــاد خونریزی ه ــه ح ــال در مرحل فع
وضعیــت بالینــی می توانــد بســیار بــاال باشــد و تزریــق ســریع خــون 
ــاً  ــال عمدت ــای انتق ــد. معیاره ــات می ده ــار را نج ــان بیم ــب ج اغل
شــامل تخمیــن از دســت دادن خــون، وضعیــت همودینامیــک 
/)Hb( هموگلوبیــن ،)و ســطح اکسیژناســیون بافتــی )الکتــات
ــس از  ــای پ ــدت خونریزی ه ــی ش ــت )Hct( و پیش بین هماتوکری
ــری  ــدازه گی ــوژن( اســت. ان ــری فیبرین ــا اندازه گی ــًا ب زایمــان )مث
فقــط هموگلوبیــن یــا هماتوکریــت مطمئن تریــن راه بــرای نظــارت 
ــی  ــن ارزیاب ــت. و ای ــاران نیس ــی بیم ــت بالین ــرفت وضعی ــر پیش ب
ممکــن اســت نادرســت باشــد و منجــر بــه تاخیــر در انتقــال خــون 
ــرای نظــارت  ــد ب ــری بای ــی بیش ت ــای بالین ــن، معیاره شــود. بنابرای
بهینــه وضعیــت، بــه ویــژه معیارهــای همودینامیــک در نظــر گرفتــه 
شــود )39(. علیرغــم توســعه تکنیک هــای مختلــف بــرای کاهــش 

ــب در  ــون اغل ــال خ ــان، انتق ــول زایم ــون در ط ــت دادن خ از دس
درمــان خونریزی هــای پــس از زایمــان ضــروری اســت. همچنیــن 
ــی  ــم خون ــت دار و ک ــوک عام ــان ش ــرای درم ــون ب ــق خ تزری
شــدید نیــز الزم اســت )58(. بنابرایــن روش هــای مدیریــت خــون 
بیمــاران در بخــش زنــان و زایمــان از اهمیــت بســیار زیــادی 

برخــوردار اســت.
ــای  ــه ه ــش هزین ــاران و کاه ــون بیم ــت خ مدیری

اقتصــادی بیمارســتان
هلــم )Helm ( و همکارانــش روش هــای مدیریــت خــون بیمــاران را 
در جراحــی قلــب بــاز بــرای کاهــش انتقــال خــون بــه کار بردنــد. 
پــس از یــک دوره 3 ماهــه بــا 100 جراحــی متوالــی پیونــد عــروق 
ــاران  ــج بیم ــا نتای ــج را ب ــا نتای ــون، آنه ــق خ ــدون تزری ــر ب کرون
تزریق شــده بــا خــون مقایســه کردنــد. هزینه هــا در 100 بیمــار 
کــه تزریــق خــون نداشــتند 387070 دالر کمتــر بــود. ایــن صرفــه 
ــدن در  ــتری ش ــان بس ــول زم ــش ط ــل کاه ــه دلی ــا ب ــی عمدت جوی
بیمارســتان بــود )59(. مســکوویتز )Moskowitz( و همکارانــش 
نتایــج را بیــن گروهــی از 586 بیمــار جراحــی پیونــد عــروق کرونــر 
در مؤسســه ای کــه برنامــه مدیریــت خــون بیمــاران اجــرا شــده بــود 
ــات  ــار از مؤسس ــده از 586 بیم ــازی ش ــان س ــروه همس ــک گ و ی
ــد.  ــه کردن ــاران مقایس ــون بیم ــت خ ــه مدیری ــدون برنام ــر ب دیگ
در گروهــی کــه مدیریــت خــون بیمــاران اجــرا شــده بــود میــزان 
ــل %42/5،  ــود )10/6% در مقاب ــر ب ــر کمت ــار براب ــون چه ــال خ انتق
ــر  ــه براب ــش از س ــر بی ــرگ و می ــزان م ــن می P >0/0001(، همچنی

کمتــر بــود )0/8% در مقابــل P> 0/02  ،%2/5(، و میــزان عــوارض 
ــور  ــه ط ــمی، ب ــپتی س ــت و س ــه، عفون ــه ذات الری ــدی، از جمل ج

ــود )60(. ــر ب ــل توجهــی کمت قاب
ــت  ــورد مدیری ــده ای در م ــع کنن ــه قان ــه صرف ــرون ب ــای مق داده ه
خــون بیمــاران یــا حفــظ خــون در روش هــای جراحــی انتخابــی در 
کانــادا منتشــر شــده اســت. دولــت انتاریــو در ابتــدا 21 میلیــون دالر 
ــرای توســعه یــک برنامــه حفــظ خــون در 23 بیمارســتان  ــادا ب کان
ســرمایه گــذاری کــرد. پــس از 12 مــاه، مصــرف خــون 24 درصــد 
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ــم آنوریســم  ــو، 14 درصــد در ترمی در جراحــی آرتروپاســتی زان
آئــورت شــکمی و 23 درصــد در جراحــی بــای پــس عــروق 
ــرادی  ــل در اف ــد از عم ــت بع ــزان عفون ــت. می ــش یاف ــر کاه کرون
ــود و  ــر ب ــل توجهــی کمت ــه طــور قاب ــق خــون نداشــتند ب کــه تزری
مــدت زمــان بســتری شــدن در بیمارســتان نیــز بــه طــور چشــمگیری 
ــود  ــه 1،800،000 دالر ب ــن برنام ــاالنه ای ــه س ــت. هزین ــش یاف کاه
ــداز  ــس ان ــاالنه 8،640،000 دالر پ ــه س ــن برنام ــرای ای ــا اج ــه ب ک
ــا  ــار مبت ــش 717 بیم ــزه )Kotzé( و همکاران ــود )61(. کوت ــده ب ش
بــه آرتروپاســتی اولیــه لگــن و زانــو را بــه صــورت گذشــته نگــر 
در یــک بیمارســتان عمومــی در انگلســتان بــه عنــوان گــروه کنتــرل 
مــورد بررســی قــرار دادنــد. ســپس در یــک گــروه مطالعــه از 
ــاران  ــون بیم ــت خ ــای مدیری ــن الگوریتم ه ــا، محققی ــان رویه ه هم
ــال  ــزان انتق ــه می ــد ک ــاهده کردن ــا مش ــد. آنه ــازی کردن را پیاده س
ــان بســتری شــدن  ــدت زم ــه 8% کاهــش و طــول م خــون از 23% ب
ــرای جراحــی تعویــض مفصــل ران  ــه 5 روز ب در بیمارســتان از 6 ب
و از 6 بــه 4 روز در جراحــی تعویــض مفصــل زانــو کاهــش یافتــه 
بــود. همچنیــن میــزان پذیــرش مجــدد 90 روزه از 14 درصــد بــه 8 
درصــد کاهــش یافتــه و پــس انــداز خالــص کلــی بــرای ایــن گــروه 
ــات  ــایر مطالع ــه و س ــن مطالع ــد. ای ــن زده ش ــد تخمی 160000 پون
بهبــود  نتایــج  بیمــاران  خــون  مدیریــت  کــه  می دهــد  نشــان 
یافتــه¬ای را بــا هزینــه کمتــر ارائــه می دهــد. برخــاف انتقــال 
ــان  ــدت زم ــش در م ــث کاه ــاران باع ــون بیم ــت خ ــون، مدیری خ
ــد  ــه مانن ــوارض پرهزین ــش ع ــتان، کاه ــدن در بیمارس ــتری ش بس
عفونت هــای بیمارســتانی و پذیــرش مجــدد می شــود )62, 63(. 

اهمیت تدوین استراتژی مدیریت خون بیماران
ــر نشــان داده اســت کــه اســتفاده از مدیریــت خــون  مطالعــات اخی
بــه حداقــل می رســاند،  را  از عمــل  بعــد  بیمــاران، خونریــزی 
ــرگ و  ــل، م ــن عم ــوارض حی ــون، ع ــال خ ــه انتق ــاز ب ــن نی همچنی
ــر، مــدت بســتری شــدن در بیمارســتان ها و هزینه هــا را کاهــش  می
ــی  ــت جهان ــازمان بهداش ــوع، س ــن موض ــه ای ــه ب ــا توج ــد. ب می ده

)WHO( از ســال 2010 توصیــه کــرده اســت کــه کشــورها بــه 
ســرعت اســتراتژی مدیریــت خــون بیمــاران را پیــاده ســازی کننــد. 
برخــی از بیمارســتان ها بــه ویــژه در اســترالیا، اروپــا، ایــاالت متحــده 
و همچنیــن در آســیا برنامــه مدیریــت خــون بیمــاران را بــا موفقیــت 
پیــاده ســازی کرده انــد. بــا ایــن حــال، بســیاری از متخصصــان 
ــی  ــه راهنمایی های ــوز ب ــان هن ــای زایم ــان در بخش ه ــان و زایم زن
بــرای اجــرای صحیــح مدیریــت خــون بیمــاران در کارهــای بالینــی 
روزانــه نیــاز دارنــد. علی رغــم مزایــای نشــان داده شــده، چالش هــا 
مدیریــت  دســتورالعمل های  اجــرای  نادرســت،  ذهنیت هــای  و 
ــد.  ــه محــدود می کن خــون بیمــاران را در کارهــای پزشــکی روزان
ایــن چالش هــا می توانــد بــه دلیــل ناآگاهــی، عــدم مشــارکت 
متقابــل کارکــردی، منابــع محــدود و عــدم درک مزایــای مدیریــت 
خــون بیمــاران باشــد کــه حتــی ممکــن اســت تــرس از دســت دادن 
ــال خــون را  ــا طــب انتق ــدگان خــون ی ــات اهداکنن شــغل در خدم
ایجــاد کنــد )39(. چالش هــای مدیریــت خــون بیمــاران در بخــش 
زنــان و زایمــان شــامل شناســایی زنــان در معــرض خطــر )بیمارانــی 
کــه احتمــال وقــوع خونریزی هــای پــس از زایمــان در آنهــا وجــود 
ــرای  ــا(، اج ــتاندارد در آنه ــای اس ــون و مراقبت ه ــال خ دارد و انتق
اســتراتژی های پزشــکی و جراحی/مداخلــه ای و تزریــق خــون 
محــدود امــا مناســب در بیمارانــی کــه بــه تزریــق خــون نیــاز دارنــد، 

مــی باشــد )39(.

نتیجه گیری
بــا توجــه بــه خطــر خونریــزی پــس از زایمــان )PPH(، کــه ذاتــی هر 
بــارداری اســت، مدیریــت خــون بیمــاران بــرای زنــان و زایمــان از 
اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت. اجــرای مدیریــت خــون بیماران 
ــاندن  ــل رس ــه حداق ــرای ب ــی ب ــان فرصت ــان و زایم ــش زن در بخ
خونریــزی و کاهــش انتقــال خــون فراهــم را می کنــد. بــا ایــن حــال، 
مطالعــات بالینــی بــزرگ و بــه خوبــی طراحــی شــده در ایــن زمینــه 
ــتورالعمل های  ــاد دس ــه ایج ــت ک ــح اس ــدارد )39(.  واض ــود ن وج
ــج  ــود نتای ــر و بهب ــش خط ــبب کاه ــاران، س ــون بیم ــت خ مدیری
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بیمــار بعــد از عمــل میشــود. هــر 3 رکــن مدیریــت خــون بیمــاران 
) 1. بهینــه ســازی تــوده RBC، 2. کاهــش از دســت دادن خــون و 
خونریــزی و 3. بهینــه ســازی تحمــل فیزیولوژیکــی بیمــار در برابــر 
کــم خونــی( بــه یــک انــدازه مهــم هســتند و می تواننــد تصمیمــات 
ــکیل  ــون را تش ــال خ ــی و انتق ــم خون ــه ک ــوط ب ــات مرب و مداخ
انتقــال  بــرای  ســنجیده تر  رویکــردی  بایــد  نتیجــه  در  دهنــد. 
ــای آن  ــگیری ها و جایگزین ه ــرات، پیش ــناخت خط ــا ش ــون، ب خ
ــردن  ــه کار ب ــرای ب اتخــاذ شــود. تاش هــای مشــترک و مســتمر ب
دســتورالعمل های مدیریــت خــون بیمــاران در کارهــای بالینــی، در 
صورتــی کــه بــه شــیوه ای متعهدانــه، چنــد رشــته ای، ســازمان یافته 
و ســاختاریافته انجــام شــود، می توانــد مدیریــت خــون بیمــاران را 
ــن  ــا هــم گایدالی ــد)37(. درکشــور م ــل کن ــه یــک هنجــار تبدی ب
ــان  ــان و زایم ــش زن ــاران در بخ ــون بیم ــت خ ــرای مدیری ــی ب مل
وجــود نــدارد. امیدواریــم گایدالیــن ملــی مــا در زمینــه مدیریــت 
خــون بیمــاران در بخــش زنــان و زایمــان هــم تنظیــم شــود و 
ــای  ــود پیامده ــه بهب ــا ب ــیم ت ــته باش ــی داش ــه عملیات ــم برنام بتوانی

بالینــی مــادران کمــک شــود.
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Due to the increasing costs of health care, accurate evaluation of the cost-effectiveness and appropriateness 
of health interventions is crucial. A common clinical practice is allogeneic blood transfusion, which 
is associated with high costs and high utilization variability for patients. In addition, many studies 
declare dose-dependent morbidity and mortality and long-term adverse outcomes associated with blood 
transfusions. On the other hand, there are evidence-based and cost-effective treatment options to prevent 
and reduce blood transfusions. Patient blood management is evidence-based medicine to maintain 
hemoglobin concentrations, optimize homeostasis, and minimize blood loss to improve patient›s clinical 
outcomes. Patients› blood management in obstetrics is based on three pillars: (1) prediction, diagnosis, 
and correction of anemia during pregnancy, (2) prevention and reduction of blood loss during delivery 
(3) and optimization of treatment of postpartum anemia, which also includes limited use of red blood 
cell transfusion. Implementation of patient blood management in obstetrics provides an opportunity to 
minimize bleeding and reduce blood transfusions. There is no national guideline in Iran for patient blood 
management in the obstetrics and gynecology. We hope that the national guidelines will be developed in 
this field to improve the clinical outcomes of women.
Keywords: Blood transfusion, Obstetrics, Outcome, Patient blood management, Pregnancy, Improve.


