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1ÈRE CENTRIFUGATION 
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1ÈRE SÉPARATION

11



12

2ÈME CENTRIFUGATION
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2ÈME SÉPARATION
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Plasma 

CLP

GR
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T Ace
Terumo

Optipress
Fenwal

Compomat
Fresenius
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Passage du CGR dans le SAGML ’automate effectue les soudures

•Montée du plasma
dans poche recueil.

•Filtration simultanée
par pression.
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Couche leucoplaquettaire CGR appauvri en GB

Élimination du
filtre à plasma

Plasma déleucocyté
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extraction et déleucocytation

résidu GR/GB éliminé
MCP

Mélange Concentrés 
Plaquettes Standard



19Conservation 5 jours entre +20° et +24°C sous agitation

•Mélange en fonction des groupes ABO, Rhésus, Statut CMV.

•Pesée informatique/Numération plaquettaire. 

•Étiquetage.

Départ vers le service de Distribution.



20



21





نقل الدم
لم يعد هناك استطباب لنقل الدم الكامل

نعوض العنصر الناقص فقط

��ننقلاال في حالة الضرورة



الدممنتجاتمنتجات
منتجات دم ثابتةمنتجات دم عطوبة

ألبومين  •
ة غلوبولينات مناعية نوعي•

أو عديدة النوعية
عوامل التخثرركازات •

تحضر صناعيا من لبالزما 
وتعامل كأدوية مشتقة من الدم

دم كامل •
كريات حمر ركازة•
صفيحاتركازة •
كريات بيض ركازة •
الزما طازجة مجمدةركازة •

مدة حفظها محدودة
يمكن تطبيق طرق معالجة خاصة ��

األمراض  للتخلص من خطر انتقال
الفيروسية

تحضر وتوزع من قبل مراكز نقل الدم



 استعمال المنتج الدموي العطوب النوعي المستطب
سريريا 

:الهدف

الحفاظ على قدرة نقل االوكسجين وثاني اوكسيد الكربون•

معالجة اضطرابات النزف والتخثر •

تصحيح عوز مناعي •

 ات غير قادر على تلبية هذه الغاي(الدم الكامل)منتج واحد
بسبب الفقد التدريجي لخصائصه اثناء الخزن 

د بل نقل المكون الناقص يوفر على المريض حمل غير مفي
حتى ضار لمكونات اخرى ال يحتاجها 

العطوبةالدمالدممنتجاتمنتجاتتحضيرتحضيرمبادىءمبادىء



شروط الحفظ هي من االسباب الرئيسية التي تدفع 
الستخدام منتجات دم عطوبة اذ تختلف حسب المنتج 

تحفظ بالبرودة = الكريات الحمر

خاليا المولدة للدم = الحفظ القري

مكونات البالزما= التجميد

الصفيحات = الحفظ بحرارة الجو مع الرج

عندما يحفظ الدم الكامل مبردا تتحقق متطلبات حفظ 
الكريات الحمر فقط وتفقد معظم منتجات الدم العطوبة 

االخرى فعاليتها العالجية 

ياقتصادي، اخالقي ومنطق: العالج بمنتجات الدم العطوبة

توفير البالزما لصنع المشتقات

بير  نزع الكريات البيض يحسن جودة منتجات الدم بشكل ك

العطوبةالدمالدممنتجاتمنتجاتتحضيرتحضير



اثناء السحب باللجوء الى الفصل االنتقائي بواسطة

apheresisاجهزة 
من الدم الكامل بعد التبرع

لبا التأخير في التحضير او شروط الحفظ السيئة تؤثر س
على جودة المنتجات النهائية

اذا حضرت كريات حمر في نظام مفتوح:

 م4+ساعة اذا حفظت ب 24يجب ان تنقل خالل
 ساعات اذا حفظت بحرارة الغرفة6خالل

العطوبةالدمالدممنتجاتمنتجاتتحضيرتحضيرطرقطرق



تشكل الخثرات المجهرية،  االرتكاسات الحرورية:   ازالة البيض

مكونات خلوية فقيرة بالبروتينات البالزمية:  غسيل

عامل الثامن، فيبرينوجين، فيبرينوكتين:ترسيب قري

تجميد وإزالة تجميد

انقاص خطر :  تشعيعGvHD
 يوم من  28يوم  من التبرع وتحفظ14الكريات الحمر تشعع خالل

السحب 

  ساعة48خالل تستخدم الكريات الحمر المشععة

الصفيحات المشععة تستخدم كالعادة

لصاقات حساسة لالشعة

الدممعالجةمعالجة



o فيروس الCMVا عامل خمج شائع ينتقل بمنتجات الدم والخطر اعظمي
اذا كانت طازجة وحاوية على كريات بيض وحيدة وعديدة النوى 

o همية عند سليمي المناعة :عند لكنه خطير بل حتى مميت ليس له ا
مرضى الزرع•
مضعفي المناعة بشدة •
الجنة •
CMVالحوامل سلبيات ال •
الخدج وحديثي اوالدة ناقصي الوزن   •

o منزوعة البيض او متبرعين سلبيين ينقل لهم مكونات من

CMVالالالسلبيةسلبيةدمويةدمويةمنتجاتمنتجات



يجب ان تكون البرادات او المجمدات ذات سعة كافية•
عملها موثوق والحرارة موزعة بشكل متجانس

(صوتي وضوئي)مزودة بنظام تسجيل درجة الحرارة ول�ذار •
مةسهلة التنظيف ومقاومة للمنظفات القوية وتحترم مقاييس الس�•
الكواشف يجب ان توضع في مناطق تبريد منفصلة•
:  يجب الفصل بين الوحدات•

قيد ا�ستعمال•
بانتظار النتائج•
متلفة او ذاتية•

للدم الكامل والكريات الحمر: 6+و 2+التخزين بين•

العطوبةالدمالدممنتجاتمنتجاتحفظحفظ



30-تجميد : لبالزماا•
عدم استخدام مجمدات ذات تذويب آلي •

نظام تسجيل للحرارة ونظام انذار •

جهاز مغلق يؤمن رج كافي : للصفيحات24-20الحفظ بين •

باإلضافة الى التبادل الغازي 

عدم ثني االكياس •

دوران بسرعة ثابتة لتجنب تشكل الرغوة•

تسجيل حرارة وإنذار •

العطوبةالدمالدممنتجاتمنتجاتحفظحفظ



حاويات جيدة العزل وسهلة التنظيف •

تبقى حرارة حفظ كل منتج ضمن الحدود الموصى بها •

يجب عدم تجاوز حرارة الدم الكامل او الكريات الحمر •
1+او تقل عن 10+

وضع ميزان حرارة بين )تراقب الحرارة عند االستالم •
قرا كيسي دم مربوطين بمطاط ويعاد للحاوية بسرعة وت

(دقائق5الحرارة بعد 

والنقلاالستعمالالستعمالقيدقيدالوضعالوضع



:  يجب عدم استعمال وحدة الدم

اذا كان الكيس مثقوبا•

تبدل غير طبيعي في اللون•

انحالل زائد •

تسريب •

عدم بقائه بشكل مستمر ضمن حدود درجة الحرارة المناسبة •

يجب ان يعطى السريرين معلومات مختصرة عن مختلف 
:منتجات الدم العطوبة

التركيب •

االستطبابات •

التخزين•

عملية النقل •

الستعمالقبلقبلالتحققالتحقق



CENTRIFUGATION

Plasma 

Couche leuco-plaquettaire
- concentré plaquettes standard CPS

Globules rouges
- concentré de globules rouges CGR

PREPARATION





الدممنتجاتمنتجاتفصلفصلعمليةعملية

ركازة كريات حمر الزما غنية 
بالصفيحات

ركازة كريات حمر
مزالة البيض

الزما طازجة مجمدة

الزما طازجة ركازة صفيحات

الزما)سائل طافي
(بدون راسب قري

راسب قري

تنبيذ بطيئ

ازالة البيضتنبيذ سريع

تنبيذ بطيئ

دم كامل

تجميد

ذابة،تنبيذ،تجميدا



الدم الكامل 
WHOLE BLOOD (SANG TOTAL )

متبرع وحيد•
مل دم500-400•
•CPD(Citrate de sodium,Phosphate,Dextrose ) مع أو بدون أدنين
م +2-6+•
يوم  35-21•

:الفائدة
ض وتتفكك بعد عدة ساعات من وضعه بالبراد تتفعل الصفيحات، تتخرب الكريات البي•

ومين الب+ كريات حمر: اي يحوي عناصر فعالة وظيفيا( عوامل التخثر)البروتينات 
:يقتصر استطبابه على•
(  كتلة الدم 1,5<)نقل الدم الكتلي •
في الساعات ا�ولى التالية لنزف شديد•
(ABكريات حمر مركزة معلقة في ب�زما :معاد تركيبه )تبديل الدم ل�طفال •



ر
ركازة  

ر
RBCكرايت محركرايت محركرايت محرركازة  ركازة  

CPDمن متبرع وحيد تسحب على •

مل  AU  :250-275وحدة بالغ•
مل PU  :50-100وحدة اطفال•
•SAG-M(NACL,Adenine,Glucose,Manitol :)60-100  مل
•42

(Glucose,

يوما بدرجة حرارة 42
Glucose,

2+يوما بدرجة حرارة +يوما بدرجة حرارة 
Glucose,Glucose,Glucose,

إلى22+
Adenine,Glucose,

8+إلى+إلىإلى
NACL,Adenine,Adenine,Adenine,

مئوية 88
-70707070غ من الخضاب و 4040404040•• 50-707070غ من الخضاب و غ من الخضاب و غ من الخضاب و 

إلىإلىإلىإلىإلى

من الهيماتوكريت% % % % % % 7070707070707070
ها لمدة % 80تحتفظ الكريات الحمر المحفوظة به ب • 6من حيويت

اسابيع 
اياماالولى للحفظ المردود يعادل الدم الطازج10خ�ل •



كرية بيضاء 1X106تحوي اقل من •
48-6نفي الفترة ما بيلزالة الكريات البيض ن تجرى عملية ايجب •

التالية لقطف الدم ساعة 
ساعة إذا تم فتح 24ازالة الكريات البيض مدة حفظها بعد الترشيح•

الدارة المغلقة والعقيمة
ازالة الكريات البيضتإذا تم( يوم42)نفس مدة حفظ الكريات الحمر •

.بشكل عقيم

FILTRETEDالبيضمزالةمزالةحمرحمركرياتكرياتركازةركازة FILTRETED)FILTRETED)FILTRETEDالبيضالبيض (FILTRETEDالبيضالبيض

Leuko

البيضالبيض

LeukoLeukoLeukoLeuko-

البيضالبيضالبيضالبيضمزالةمزالةمزالةحمرحمرحمر

LeukoLeuko-Depleted



:لمبداا
التنبيذ او انقاص عدد الكريات البيض الباقية في المنتج الدموي العطوب عبر•

الضغط عبر فلتر نوعي او التنبيذ على فاصل الخ�ا 
كحد اقصى( سا48-6)سا 24خ�ل •
:لهدفا
:انقاص خطر•

(CMV, HTLV, EBV)نقل الفيروسات ذات التطور داخل الكريات البيض •
هور التمنيع • (قد يسبب حالت معندة على نقل الصفيحات )anti-HLAظ
عروءات-ارتكاسات حرورية•
Yersinia Enteroliticaانتقال الخماج الجرثومية خاصة •

 PSLحفظ منتجات الدم العطوبةتحسين•

البيضالكرياتالكرياتازالةازالة



http://www.pall.com/39378_39479.asp

Leukocyte 
Reduction Filters 

(maintains closed system)

Final unit must have less 
than 5 x 106 WBCs



(ولةولةولةمغسمغسمغسمغس) ما ما ) ما ما ما ز ز محر مزالة البالز محر مزالة البالمحر مزالة البالكرايت كرايت ركازة  ركازة  ركازة  

(IgAاق�� المحتوى من ) وتيناتغ من البر 0,5تحوي اقل من•
ها مدة • ساعات بعد التحضير 6حفظ

:الستطباب
ببلة خضابية اشتدا دية ليلية•
:الدمتحسسيه تآقية شديدة أثناء أو بعد نقل سوابق •

واسع شري •
قصبات تشنج •
ذمة • كوينكة و
صدمة تآقية•



ر
كازة  ر ر ر 

ر
كرايت محر منمطةكازة  كازة  

ام لنظبالنسبة يجب انتنمط كل وحدات الدم الكامل و الكريات الحمر •
Rh, Kبهدف  :

ضد الكريات الحمرخايفالمالتمنيع تجنب 
اللية عند ا�شخاص الممنعين ضد الكريات الح مرتجنب الحوادث ا�ن

:يجب أن يكون إجباريا Rh,Kإن نقل كريات حمر منمطة ل
عند النساء قبل سن اليأس

نقل الدم المتكررمرض 
ات لديهم أضداد موجهة ضد مستضدات الكري)الممنعين سابقاألشخاص 

(الحمر
الحمر عدد يحدد حسب الحاجة بالنسبة لباقي مستضدات الكرياتينمط •

الدموية



عامل خمج شائع ينتقل بمنتجات الدم CMVفيروس ال 

وحيدة على كريات بيض وحاوية طازجةوالخطر اعظميا اذا كانت 
وعديدة النوى 

العرضي عند طبيعي المناعة 

شائع لذا يجب اعادته لكل متبرع سلبي

:ندليس له اهمية عند سليمي المناعة لكنه خطير بل حتى مميت ع

مرضى الزرع•

مضعفي المناعة بشدة •

االجنة •

CMVالحوامل سلبيات ال •
الخدج وحديثي الوالدة ناقصي الوزن•

منزوعة البيض ينقل لهم مكونات من متبرعين سلبيين او •

CMVالالالسلبيةسلبيةدمويةدمويةمنتجاتمنتجات



للقضاء على اللمفاويات الحية ( غراي40-25)تعريضألشعة مؤينة •
:للوقاية من تفاعل الطعم ضد المضيف

دة المعالجين بمثبطات المناعة، عوز مناعي شديد، حديثي الو�)•
جات وناقصي الوزن، نقل الدم داخل الرحم، بين افراد العائلة لمنت

(HLAموافقة ال
يوم  28يوم  من التبرع وتحفظ14الكريات الحمر يمكن ان تشعع خ� •

من السحب 
و يجب ان تستخدم الكريات الحمر المشععة المعدة للنقل داخل الرحم ا•

التالية للتشعيع ��ا تفقدساعة48الل للنقل الكتلي لحديثي الو�دة 
البوتاسيوم بسرعة

الصفيحات المشععة تستخدم كالعادة•
قد يجب استخدام لصاقات حساسةلالشعة للتأكد من ان المنتج الدموي•

شعع بشكل جيد 

مشععةدمدمدممنتجاتمنتجات



ايام10يمكن ان تبقى في الدوران المحيطي حتى •
الوظيفية الرئيسية هي ا�قاء ا�ولي •
:تحمل مستضدات•

ABOالزمرة الدموية •
 HLAمستضدات الصف ا�ول ل•
HPAمستضدات صفيحية نوعية •

الصفيحاتخصائصخصائص



الصفيحاتركازة ركازة 

:CPSعادية صفيحات ركازة 
مرحلتينيتم الحصول عليها من التبرع بالدم الكامل بعد التثفيل على•
0.5x1011مل من الب��ا و25-60تحوي وحدة الصفيحات العادية•

صفيحة على ا�ل
:CPAمن مانح وحيد صفيحاتركازة 

جمها• مل 200-650ح
•2-10 x1011 صفيحة

أيام من تاريخ التبرع 5مئوية مع الرج المستمر لمدة 24-20 مئوية مع الرج المستمر لمدة 

ازالة الكريات البيض

مئوية مع الرج المستمر لمدة 

)ازالة الكريات البيض

أيام من تاريخ التبرع مئوية مع الرج المستمر لمدة  مئوية مع الرج المستمر لمدة مئوية مع الرج المستمر لمدة 

غالبا اجباري))

أيام من تاريخ التبرع أيام من تاريخ التبرع 

(غالبا اجباري



LE DON DE PLAQUETTES

Prélèvement effectué à l ’aide d ’un séparateur de cellules automatisé
destiné à prélever uniquement les plaquettes et à restituer au donneur
les autres composants du sang.
Les CPA (concentrés de plaquettes issus d ’aphérèse) sont déleucocytés
en cours de processus ou à la fin du don  par un filtre intégré au kit.

Plaquettes > 1.5x1011

Plaquettes > 0.375x1011

CPA

CPS

1 DONNEUR = 1 (ou 2) RECEVEUR(S)



:تحقق بصري لكل وحدة للتاكد عدم وجود•
تسرب•
تكدس صفيحي•

مة • هرة الدوا ار غيابها يستدعي عدم استخدام الوحدة، تعود الى انتش)ظا
ا تفقد الضوء عبر الصفيحات طبيعية الشكل والحركة، تختفي عندم

(الصفيحات شكلها الطبيعي وتصبح مكورة
”  مئوية 20-24” عند النقل من مكانالخر يجب تحقيق شروط الحفظ •

وان كانال يتجاوز عدة ساعات، يجب الرج بين فترة واخرى 

الستعمالواحتياطاتواحتياطاتالحفظالحفظشروطشروط



V, VIIIتحوي العوامل العطوبة ل�رقاء خاصة الخامس والثامن•
ها عادة • مل 200حجم
مئوية لمدة عام 30–تحفظ بالدرجة •
مئوية قبل النقل 37وتسيخ بمحم مائي بدرجة •
دها مرة أخرى • � يجب إعادة تجمي
ساعات  كحد أقصى بعد تسبيخها 6كما انه يجب أن تنقل خ� •

:ا��طباب

(نقل دم كتلي)نزف حاد مع نقص مجمل عوامل التخثر•
 DICتخثر منتشر داخل ا�وعية•
عوز مختلط لعوامل التخثر•
أو عوز عامل � يوجد له بديل نوعي•

المجمدةالطازجةالطازجةالبالزمالبالزما



LE DON DE PLASMA EN APHERESE
Prélevement grâce à un automate qui permet de prélever uniquement
du plasma déleucocyté en cours ou en fin de process

600 ml 200 ml

Plasma issu 
de sang total

Plasma issu d ’aphérèse

LFB

1 DONNEUR = 1 ou 3 RECEVEURS



هو : »Cryo»او ( AHF)المرسب قريا العامل المضاد للناعور
ة المجمدة الجزء البروتيني المترسب الناتج بعد اذابة البازما الطازج

هو يحوي4+بالبرودة  :  م و
•von Willebrand’s factor: vWF
•Fibrinogen :150مغ في كل وحدة

•Factor VIII : وحدة دولية في كل وحدة80حوالي

•Fibrinonectin

الراسب القري
CRYOPRECIPITATE



م لمدة عام 18-: نفس شروط تخزين الب�زما الطازجة المجمدة•
ساعات 6يحفظ بدرجة حرارة الغرفة حتى : بعد اذابته•
لع�ج جيدة)تسمى منقوصة الراسب القري: الب�زما المتبقية •

TTP)
:استطباب الراسب القري•
Aناعور: عوز العامل الثامن• Hemophilia A
von Willebrand’sداء فون ويلبراند • Disease
عسر الفيبرينوجين)اعواز وراثية  ومكتسبة للفيبرينوجين •

dysfibrinogenemia)

CRYOPRECIPITATEالراسب القري
CRYOPRECIPITATE



منتج  محضر من البالزما باستبعاد الراسب القري•

ل عوامل التخثر مماثبعض الغلوبولينات المناعية وااللبومين،•
.لمحتوى البالزما الطازجة المجمدة منها 

العطوبة اقلV,VIIIالعوامل ،مستوى الفيبرينوجين •

PTTفر فرية نقص الصفيحات التخثري •

القريالراسبالراسبمنمنمحرومةمحرومةبالزماب���



العطوبةالدممنتجاتلتحضيرالجيدةالممارسة
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