
رضاامیننژاد
متخصص بیهوشی و مراقبت های ویژه، استادیار و عضو هیات علمی 
دانشگاه علوم پزشکی قم، مسوول کارگروه تهیه و تدوین راهنماهای 
بالینی کشوری انجمن، آنستزیولوژی و مراقبت های ویژه ایران، عضو 
کمیته کشوری ترویج آموزش و تدوین راهنمای ملی تزریق خون و 

فرآورده های آن در مراکز درمانی
تاریخچه استفاده از خون و فرآورده های آن به قرن هفدهم 
میالدی باز می گردد، اما بیشترین پیشرفت ها در زمینه طب 
انتقال خون در نیمه نخست قرن بیستم رخ داده است. در 
منابع معتبر یکی از پیشروترین دانشمندان در مورد شناخت 
گردش خون، ابن نفیس است که برای نخستین بار وجود یک 
گردش خون جزئی و کوچک را در بدن مطرح و تشریح 
کرد )که چه بسا همان گردش خون ریوی امروزی باشد(. 
این اتفاق چیزی حدود 250 سال پیش از آن افتاد که ویلیام 
هاروی بتواند گردش خون مستمر )سیستمیک( موجود در 
بدن را توضیح دهد. واقعیتی که در مورد خون و فرآورده های 
آن وجود دارد این است که استفاده از آنها به سان یک شمشیر 
دولبه است که هم می تواند با استفاده بجا نجات دهنده جان 
بیمار باشد و هم می تواند تبعات جبران ناپذیری در مواقع 
استفاده ناشایست از خود برجای گذارد. همین مفهوم است 
که به پیدایش برنامه ها و سیستم های مدیریت خون در مراکز 
درمانی منجر شده است. آرمان پایانی این سیستم ها استفاده 

شایسته و بجا از منابع خون و فرآورده های موجود است.
برای مدیریت بهینه خون و فرآورده های آن راهکارهای 
گوناگون و رویکردهای متفاوتی وجود دارد، آنچنان که 
جراحی امروزین به سوی روش های کمتر تهاجمی پیش 
می رود تا در کنار برتری های بسیار، بتواند به مدیریت بهتر 
خون و منابع آن نیز کمک کند. ترانسفیوژن یا همان انتقال 
خون و فرآورده های آن یکی از چالش برانگیزترین موضوعات 
همیشگی طب و به ویژه پزشکی نوین است. منابع محدود 
و هزینه های بسیاری که برای تامین این فرآورده ها خرج 
می شود، در کنار خطرات بالقوه ای که در پس هر بار انتقال 
نهفته است، هر بیمار نیازمند را به خون و فرآورده های آن 
به مورد تازه ای از چالش و اختالف نظر در بایدها و نبایدها 
میان پزشکان معالج و ناظرین و سیاست گذاران ارائه خدمات 
درمانی تبدیل می کند. تفاوت آرا و نظرات علمی در کتب 
مرجع هر یک از رشته ها و گرایش های تخصصی بالینی و 
غیربالینی و حتی تشتت آرا در میان دانش آموختگان یک رشته 
از یک سو و دکترین مبتنی بر تجربه و نظرات افراد مجرب 
از دیگر سوی، دامنه این چالش ها را هر روز بیش از پیش 

می گستراند و عمال نیاز به وجود یک دستورالعمل واحد و 
فصل الخطاب را اجتناب ناپذیر می گرداند. این اختالف آرا 
محدود به زمان و مکان هم نیست و در همه کشورهای دنیا 
چنین روندی یا وجود دارد یا پیش از این کم و بیش وجود 
داشته است. برای همین در بسیاری از جوامع پیشرفته و 
پیشرو برای آنکه وحدت رویه ای پدید آید و از مخاطرات 
کاسته شود و کفه مزایا بر معایب چیره شود، از سال ها قبل 
گایدالین هایی تدوین شده که استفاده از آنها به استناد مطالعات 
گوناگون، هم از هزینه ها کاسته و هم بر ایمنی بیماران افزوده 
است. در بسیاری از موضوعات پزشکی ارجاع به کتب 
مرجع و رفرنس که براساس مطالعات بالینی و کارآزمایی های 
علمی نوشته شده اند، برای پیشگیری و درمان کافی است 
اما گاهی و به ویژه در مورد مساله کالنی چون انتقال خون 
که به زنجیره ای از امکانات و کمبودها باالجبار پیوند شده، 
نمی توان به دستورالعمل های غیربومی که در آنها شرایط 
بیماران و جامعه ما در نظر گرفته نشده، رجوع و استناد 
کرد. از این روی، همیشه نیاز به وجود دستورالعمل ملی و 

بومی که با داشته های ما منطبق و با کمبودها سازگار باشد، 
احساس می شده است. 

 
نقش سازمان انتقال خون

بنیان سازمان انتقال خون ایران در سال 1353 گذارده شد. 
این سازمان امروزه پا به پای جوامع پیشرفته در عرصه های 
گوناگون طب خون فعالیت می کند و عهده دار تامین منابع 
در این زمینه است. یکی از موضوعاتی که امروزه به ایجاد 
تحوالت شگرف در زمینه طب خون منجر شده، ظهور مقوله ای 
است که از آن به »مدیریت خون بیمار« یاد می شود. رویکردی 
که در نهایت به بهینه سازی مصرف فرآورده های خون منجر 
خواهد شد. مدیریت مصرف خون امروزه به عنوان یکی از 
شاخص های توسعه خدمات انتقال خون شناخته می شود 

که کاهش مصرف یکی از اولویت های آن است.

نقش حوزه معاونت آموزشی و پژوهشی سازمان
با تشکیل »کمیته کشوری ترویج آموزش و تدوین راهنمای 

ملی تزریق خون و فرآورده های آن در مراکز درمانی« که در 
آن نمایندگانی از سازمان نظام پزشکی، سازمان انتقال خون 
و روسای انجمن های علمی کشوری حضور داشتند، تدوین 
نخستین راهنمای کشوری انتقال خون و فرآورده های آن آغاز 
و به همت مدیرعامل و معاون پژوهشی سازمان انتقال خون 
ایران، آقای دکتر پورفتح اهلل و دکتر مقصودلو و دبیر این، 
آقای دکتر سلیمی و تالش و همکاری صمیمانه همکاران 
ما در سازمان انتقال خون و نیز انجمن های علمی تخصصی 
چندگانه طی سال های 93 تا 94 کار سترگ تهیه و تدوین 
این دستورالعمل کشوری با عنوان »راهنمای ملی تزریق خون 
و فرآورده های آن در مراکز درمانی« به انجام رسید تا پس از 
گذراندن مراحل مقتضی در اختیار همه پزشکان، پرستاران، 
مراکز درمانی و ... قرار گیرد. آنچه امروز به محضر شریف 
پزشکان این مرز و بوم تقدیم می شود، دستاورد تالش یک 
تیم منسجم و حاصل رایزنی با انجمن های علمی تخصصی 
مختلف است که امید می رود در این حوزه مهم از دانش 
به کاهش چالش های بالینی و ارتقاء خدمات ارائه شده به 
بیماران، کمکی هرچند اندک بنماید. از این روی امیدواریم این 
راهنما بتواند در موارد چالش برانگیز شایسته ارجاع و استناد 
همکاران قرار گیرد و در درازمدت تامین کننده همگرایی 
اقدامات درمانی مورد نظر گروه های مختلف درمانی باشد.

کتابی که معرفی می شود، اندکی بیش از یکصد صفحه 
و مشتمل بر هشت فصل است که به عناوین »آشنایی با 
فرآورده های خون، آزمایش های پیش از تزریق خون، تزریق 
خون حجیم در خونریزی های بحرانی، تزریق خون در دوره 
زمانی پیرامون عمل، تزریق خون طبی، تزریق خون در بیماران 
مراقبت های ویژه، تزریق خون در زایمان و تزریق خون در 
کودکان« پرداخته است. بی تردید این نخستین نیز به سان 
بسیاری دیگر از کارهای اولین، عاری از نقص و کاستی 
نیست و هیچ کس به قدر پزشکان باتجربه و دانشمند ایرانی 
نمی تواند به کامل تر شدن این نسخه بومی کمک کند. پس 
یاریگر ما باشید در ادامه این راه و برای دستیابی به بهترین، 
چرا که بیمار ایرانی و طبیب ایرانی شایسته بهترین ها هستند!

شما می توانید نسخه الکترونیک )PDF( این راهنما را از 
سایت انجمن آنستزیولوژی و مراقبت های ویژه ایران به آدرس 
http:// و با لینک مستقیم http://iranesthesia.org
iranesthesia.org/2013 دریافت کنید. همچنان مشتاق 
شنیدن و خواندن آرا، نظرات و انتقادات ارزشمند تک تک 
شما گرامیان برای ارتقاء نسخه ها و ویراست های آتی این 

راهنما هستیم.

راهنمای ملی تزریق خون و فرآورده های آن در مراکز درمانی

کالج جراحان آمریکا )ACS( بیانیه ای را در 
مورد لباس مناسب برای جراحان، چه در اتاق 
عمل و چه در هنگام تعامل با خانواده بیمار یا 
در مکان های عمومی منتشر کرد. مدیر اجرایی 
این کالج می گوید: »به روز شدن این بیانیه بدان 
معناست که اجماع نظر مبتنی بر شواهدی در 
مورد پوشش مناسب سر و اینکه چه زمانی باید 
اسکراب ها تغییر کنند، وجود دارد.« وی در ادامه 
می افزاید: »اکنون زمان آن فرارسیده تا به همه 
بگوئیم بهترین شواهد چیست، بهترین عملکرد 

چیست و بیائید همگی به آن عمل کنیم.«
این بیانیه به صورت آنالین در دسترس قرار دارد 
 Bulletin of the American و در ماه اکتبر نیز در

College of Surgeons منتشر خواهد شد.

این گایدالین دربرگیرنده موارد زیر است:
1( اسکراب های کثیف و لکه دار یا کاله ها را در اولین 
فرصت پس از جراحی و قطعا پیش از صحبت با اعضای 

خانواده بیمار تعویض کنید.
2( اسکراب ها و کاله ها را پس از جراحی موارد آلوده 
تعویض کنید، حتی اگر آلودگی آنها به چشم نمی آیند و 
دیده نمی شوند. کاله های کاغذی سر را حداقل روزانه و 
پس از هر بار کثیف شدن یا مواجهه با موارد آلوده دور 
بی اندازید. به عقاید مذهبی در مورد پوشش سر باید 
احترام گذاشته شود، بدون آنکه ایمنی بیمار را به خطر 

اندازد.
3( اجازه ندهید که ماسک ها آویزان شوند.

4( اگر اسکراب ها را بیرون از اتاق عمل می پوشید، روی 

آن یک روپوش پزشکی تمیز بپوشید.
5( اسکراب ها را پیش از ترک بیمارستان تعویض کنید. 
برای اجرای این کار، ACS پیشنهاد می کند از اسکراب های 
رنگی و متمایز برای پرسنل اتاق عمل استفاده شود. به نظر 
می رسد جراحان از پوشیدن اسکراب ها در جایی که به 
طور معمول انتظار دیدن آنها را نداریم، برحذر باشند. این 
روش پیام دیگری هم دارد و اینکه، اسکراب ها پوشیده 

می شوند تا عفونت کنترل شود و ایمنی بیمار حفظ شود.
6( پیش از آغاز جراحی، هرگونه لوازم اضافی و جواهراتی 
را که روی گردن و سر هستند، درآورید یا آنها را بپوشانید، 

زیرا ممکن است افتاده یا ناحیه استریل را آلوده کنند.
7( دهان، بینی و موها را در هنگام انجام روش های تهاجمی 
بپوشانید. البته شواهدی در دست نیست که نپوشاندن 

گوش ها، مقدار کمی از موها در پشت گردن یا کمی 
از خط ریش در عفونت های زخم دخیل هستند.

8( در تمامی برخوردهای خود با بیماران در خارج 
از اتاق عمل، از لباس مناسب و حرفه ای )و نه 
اسکراب( استفاده کنید. )نویسندگان این گایدالین 
معتقدند که پزشکان نیاز دارند این موارد به آنها 
یادآوری شود، درست مانند هرکس دیگری که 

باید به آنها یادآوری کرد.(
نویسندگان این گایدالین همچنین پیشنهاد می کنند 
این دستورالعمل ها برای تمامی پرسنل اتاق عمل، 
مانند متخصصان بیهوشی، پرستاران اتاق عمل و 

تکنسین های آزمایشگاهی نیز اعمال شوند.
کالج جراحان آمریکا نخستین سازمانی نیست که 
این گونه گایدالین هایی را منتشر می کند. به طور 
 Association of periOperative Registered مثال، 
Nurses نیز گایدالین های لباس جراحی را در سال 2014 
به روز کرد و قوانینی را در مواردی مانند عینک های تمیز 
محافظتی، تلفن های موبایل و وسایلی که روی سر نگاه 
داشته می شوند، همچنین چه کفشی و کاور کفش مناسب 

است، منتشر کرد.
این دستورالعمل ها هیچ زمانی را در اتاق عمل و زمان 
انعطاف پذیری  از  درواقع،  و  نمی کند  اضافه  جراحی 
بیشتر در پوشیدن برخی لباس  ها هم حمایت می کند. اما 
از چیزی که حمایت نمی کند، افرادی است که هنگام شب 
با اسکراب های آلوده به خون در اتومبیل خود می نشینند 

و رانندگی می کنند. 
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ورود دارو به جریان ویژگی های لباس مناسب برای جراحان 
خون بدون دخالت کبد

خبــر

محققان استرالیایی موفق به ارائه فناوری 
شدند که در آن دارو بدون وارد شدن به 
کبد می تواند وارد سیستم گردش خون شود. 
با این کار تجزیه دارو در کبد به حداقل 
می رسد. این فناوری با تقلید نانوذرات 
چربی در بدن بدست آمده است. در واقع، 
با تقلید از بدن انسان، امکان رهاسازی دارو 
به جریان خون بدون نیاز به دخالت کبد 

امکان پذیر می شود. 
مدت هاست که دانشمندان به دنبال دور 
زدن کبد هستند تا داروها بدون وارد شدن 
به کبد، به جریان خون برسند. با این کار 
امکان افزایش دوز داروها به بدن فراهم 
می شود. در این فناوری جدید محققان از 
لیپیدهای نانومقیاس برای انتقال استفاده 
کردند تا دارو را از روده وارد سیستم لنفاوی 
کنند. با این کار دارو مستقیم به جریان خون 
وارد می شود. این گروه تحقیقاتی، این روش 
را برای تستوسترون حیوان آزمایش کرده 
و از این طریق دارو را بدون دخالت کبد 
به جریان خون رساندند. کبد اندام بسیار 
جالب توجهی است به طوری که می تواند 
مواد موجود را در بدن فیلتر کرده و ترکیبات 
خارجی غیرمعمول را از بدن جدا می کند. 
این ترکیبات که غالبا مواد سمی هستند تجزیه 
و دفع می شوند. هر چند این ساز و کار 
بسیار مفید و ارزشمند بوده و برای دفع 
مواد سمی از بدن ضروری است، برای رها 
شدن دارو در بدن محدودیت هایی ایجاد 
می کند. کریس پورتر از مرکز عالی همگرایی 
نانوبیو در دانشگاه ملبورن می گوید: »مهم 
نیست که دارو چقدر موثر باشد، باید برای 
اثربخش بودن بتواند وارد جریان خون 
شود.« در این پروژه محققان با تقلید از سیستم 
چربی های بدن موفق به رهاسازی دارو 
شدند. نانوساختارهای لیپیدی به صورت 
قطراتی درآمده و از طریق لنف وارد جریان 

خون می شوند.
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قرار دادن تصاویر در ذهن یک نفر چیزی است که در فیلم های علمی تخیلی روی 
می دهد. حال دانشمندان توانسته اند با استفاده از تابش های نوری، تصویری را از یک 

شیء کامال ناشناخته در مغز موش ایجاد کنند.
روش کاشت مصنوعی یک تصویر درون مغز ممکن است شبیه روشی به نظر 
برسد که توسط یک هیپنوتیزم کننده به کار می رود. اما دانشمندان توانسته اند این کار 
را با تابش های نوری انجام دهند. این یافته ها نشان می دهد که شاید دستکاری مغز 
ساده تر از آنی باشد که قبال تصور می شد و می تواند اثر زیادی بر علوم اعصاب و 

پزشکی داشته باشد.
این تحقیق که در دانشگاه کلمبیا انجام شده، قبال در بازیابی بینایی و شنوایی 

موش های کور و کر استفاده شده است. دکتر لوئیس کاریلو که روی این پروژه کار 
کرده، می گوید: »بر این باوریم که خواندن اطالعات یک مغز زنده و وارد کردن 

اطالعات به آن تاثیر بسیار زیادی بر علوم اعصاب و پزشکی خواهد داشت«.
این محققان توانستند با استفاده از ابزارهای اپتوژنتیک، مغز یک موش زنده را 
مشاهده و کنترل کنند. اپتوژنتیک روشی است که در آن از نور برای کنترل سلول ها 
در بافت های زنده استفاده می شود. آنها یک ویروس حاوی پروتئین های حساس 
به نور را که به نحوی مهندسی شده بود که سلول های مغزی خاصی را هدف قرار 
دهد، به درون بدن موش تزریق کردند. زمانی که این پروتئین ها وارد سلول های 
مورد نظر شدند، محققان همانند روشن کردن تلویزیون، به صورت کنترل از راه 

دور نورون را فعال کردند. 
در طول آزمایش در حالی که سر موش زیر یک میکروسکوپ ثابت نگه داشته 

شده بود، به موش اجازه داده شد تا روی یک تردمیل بدود. سپس یک نور لیزر را 
به درون جمجمه موش تابنده و با استفاده از لیزر دوم فعالیت سلول های منفرد را 
رصد نمودند. نتایج این تحقیق نشان داد که شبکه های نورونی را می توان به صورت 

مصنوعی کاشته و بازپخش کرد.
دکتر رافائل یوسته که روی این پروژه کار کرده، می گوید: »اگر یک سال پیش به 
من می گفتید که توانسته اید 20 نورون را از میان 100 میلیون نورون مغز موش تهییج 
کرده و رفتار آنها را تغییر دهید، می گفتم غیرممکن است«. این دانشمندان توانستند 
فعال شدن تک تک نورون ها و پالس های الکتریکی آنها را ضبط کنند. این کار شبیه 

نوآرایی سه دانه شن در یک ساحل است.
اطالعات بیشتر این تحقیق در نشریه Science منتشر شده است.
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تصویر را داخل مغز افراد بکارید!
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تــازهها

 HIV Vaccine نتایج به دست آمده از فاز 1 و 2 مطالعه
می کند  پیشنهاد   Trials Network )HVTN( 100
پاسخ های ایمنی ایجاد شده به واکسن های کاندید طراحی 
شده برای تطبیق با گونه های HIV در گردش در آفریقای 

جنوبی، قوی هستند.
محققان از این که می بینند واکسن های طراحی شده و تولید 
شده اختصاصی برای آفریقای جنوبی، تمامی انتظارات آنها 

را برآورده کرده است.
از   ،HVTN 100 پیامدهای  موارد،  از  بسیاری  در 
پاسخ های ایمنی دیده شده در RV144، کارآزمایی قبلی 
واکسن HIV که در تایلند انجام شده، برتری گرفته است. 
کارآزمایی RV144، که نتایج آن هم در این کنفرانس مطرح 
شده، به گونه ای اصالح شده تا برای زیرگروه clade C از 
HIV اختصاصی شود. این زیرگروه از HIV در آفریقای 

جنوبی گسترده است.
محققان داروی کمکی استفاده شده را با یکی از واکسن ها 
تغییر دادند تا پاسخ های ایمنی قوی تری بگیرند و تقویت 
کرده  ایجاد  پاسخ طوالنی مدت  ایجاد  برای  اضافی  کننده 

باشند.
 185 ،HVTN 100 در میان شرکت کنندگان غیرآلوده در
نفر داوطلب واکسیناسیون و 37 نفر نیز پالسبو دریافت کردند. 
هدف محققان آن بود که مطمئن شوند داوطلبین واکسن در 
افراد غیرآلوده به HIV ایمن بوده و اگر واقعا ایمن باشد، 

ایمونوژنسیتی چگونه خواهد بود.
ALVA- رژیم درمانی از 5 تزریق تشکیل می شد. واکسن
HIV درماه صفر و 1، واکسن ALVA-HIV همراه با 
واکسن دوظرفیتی زیرگروه C gp120/MF59، در ماه های 

3، 6 و 12 تزریق می شد.
محققان داده های ایمونژنسیتی اولیه را در ماه 6/5 بررسی 
و نمونه خون را با نمونه های گرفته شده از شرکت کنندگان 

کارآزمایی RV144 مقایسه کردند.
تولید آنتی بادی های خنثی در پاسخ به چندین آنتی ژن 
کلیدی واکسن در 100 درصد شرکت کنندگان در گروه 
درمانی دیده شد که در مقایسه با گروه کنترل، از نظر آماری 
معنی دار بود. عالوه براین، پاسخ های سلول های T در رژیم 
HVTN 100 به طور قابل توجهی بیشتر از RV144 بوده 
 HIV )V1 است. پاسخ تجمعی به دو ناحیه کلیدی از پوشش
و V2(، همگی 80 درصد گزارش شدند که بیشتر از حد انتظار 

)63 درصد( بوده است.
براساس این نتایج، محققان انتظار دارند که کارآزمایی 
اثربخشی فاز 2b/3 واکسن HVTN 702 را در ماه نوامبر 
آغاز کنند. در این مرحله، محققان تصمیم دارند تعداد 5400 
مرد و زن 18 تا 35 سال را که HIV-negative بوده و در 

معرض خطر ابتال به عفونت HIV، وارد این فاز کنند.
 HVTN شرکت کنندگان، همگی همان رژیم واکسن
100 را دریافت خواهند کرد، اما تا 2 سال بعد پیگیری خواهند 
شد تا بهترین رژیم درمانی را که یک اثر حفاظتی پایدار ایجاد 

خواهد کرد، دریابند.
 HVTN 702یک مطالعه محوری است که می تواند 
به استقرار واکسن HIV تائید شده در آفریقای جنوبی و 

درواقع، نخستین واکسن پیشگیرانه HIV، بی انجامد. 
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چـراغ سـبـز به کـارآزمـایـی
HIV این راهنما را به کار بگیرید واکـسـن


