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 گیری دقیق در ارزیابی حجم خون از دست رفته حین عمل جراحی ی تخمین دیداری و اندازه بررسی مقایسه

 
 3، اطهره نذری پنجکی1راد رضا فرهمند، 2اله مجاهد ، فضل1سودابه جاللی مطلق

 
 

چکیده

یابد. از این رو،  تر باشد، آمادگی برای مقابله با خطرات احتمالی حین جراحی افزایش می هر چه توان تخمین دقیق میزان اتالف خون حین جراحی دقیق مقدمه:

ریزی  ی بهتر خون مل جراحی به منظور ادارهحین ع  گیری دقیق در ارزیابی حجم خون از دست رفته ی تخمین دیداری و اندازه ی حاضر با هدف بررسی و مقایسه مطالعه
 .های منجر به آن، انجام شد حین عمل و انجام به موقع مراقبت

گیری آسان  به روش نمونه 1931بیمار کاندیدای عمل جراحی مراجعه کننده به بیمارستان فیروزگر تهران در سال  91نگر،  ای آینده ی مشاهده در این مطالعه ها: روش

یزی حین عمل به دو صورت ر ( ستون فقرات قرار گرفتند. سپس، میزان خونPSF) Posterior spinal fusionوارد مطالعه شدند. تمام بیماران، تحت عمل جراحی 
مورد تجزیه و  Wilcoxonو آمار توصیفی و نیز آزمون  SPSSافزار  ها با استفاده از نرم تخمین دیداری و همچنین، با استفاده از ترازوی حساس محاسبه گردید. داده

 .تحلیل قرار گرفتند

ریزی محاسبه شده به صورت دیداری و  ها، بین میزان خون کیلوگرم بود. مطابق یافته 2/11ا ه سال و میانگین وزن آن 4/41میانگین سن افراد مورد مطالعه  ها: یافته

 .(P < 0001/0داری وجود داشت ) ( و همچنین، در ساعت دوم عمل ارتباط آماری معنیP < 0001/0ریزی محاسبه شده توسط ترازو در ساعت اول عمل ) خون

شود در  گردد؛ برای کاهش این خطا، توصیه می داری کمتر از میزان واقعی برآورد می توسط تخمین دیداری به طور معنیمیزان خون موجود در گازها  گیری: نتیجه

 .ریزی گازها، عالوه بر مقدار آغشته بودن گاز به خون، میزان خیس بودن )رطوبت( گازها نیز لحاظ گردد ارزیابی خون

 غیرمستقیمتخمین های  روش ،ریزی حین عمل بیهوشی، خون واژگان کلیدی:

 
گیری دقیق در ارزیابی  ی تخمین دیداری و اندازه بررسی مقایسه .رضا، نذری پنجکی اطهرهراد اله، فرهمند  جاللی مطلق سودابه، مجاهد فضل ارجاع:

 1413-1444(: 101) 91؛ 1931مجله دانشکده پزشکی اصفهان . حجم خون از دست رفته حین عمل جراحی

 

 مقدمه

درصد و یا بیشتر از کل حجم خون بدن، اتالف    02به از دست رفتن 

شود که اعمال جراحالی و سال، ، ترومالا از ع الل      خون وسیع گفته می

(. باله والور ک الی،    ۱شالوند    های وسیع محسوب می ی خونریزی عمده

جراحالی، ماالار    عوامل متعددی مانند مالد  زمالان جراحالی، رو     

ریالزی حالین عمالل     جراح، تکنیک بیاوشی و هموستاز بر میزان خالون 

 (.0-3گذارند   جراحی تأثیر می

تواند حیا  بیمار را به مخاوره بیندازد؛ باله   اتف  خون وسیع، می

های جبالران   ووری که عدم جبران حجم از دست رفته، منجر به آسیب

(. از ور  3-5، 6د  گرد ناپذیر و نقص عم کردی در اعضای بدن می

دیگر، تأمین منابع خونی سالم و کافی که بتواند نیازهای فیزیولوژیالک  

بیماران را در حین عمل جراحی فراهم کند نیز بسیار ضالروری اسالت.   

(، عم الالی تاالالاجمی اسالالت و خ الالرا  و  Transfusionترانسالالفیوژن  

(. پال  جالراح و متخصالص    7-8های منحصر به خالود را دارد    آسیب

ها و همچنین، عوارض تزریق خون باید  بت به اندیکاسیونبیاوشی نس

آگاهی کافی داشته باشند و فقط در صور  نیاز به ترانسالفیوژن ادالدام   

 (.8نمایند  

بینی ددیق میزان اتالف  خالون حالین     بنابراین، توان تخمین و پیش

باشالد. هالر    جراحی برای متخصصین بیاوشی بسیار دارای اهمیالت مالی  

تر باشد، آمادگی برای مقاب ه با خ الرا  احتمالالی    چه این تخمین ددیق
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هالای   (. در ایالن زمیناله، از رو   9-۱2یابالد    حین جراحی افزایش مالی 

هالای   شود. رو  مخت فی جات برآورد خون از دست رفته استفاده می

و  کیباله رو  اسال،کتروفتومتر   نیهموگ الوب  یریگ اندازهمخت فی نظیر 

 ی میالالزان خالالون موجالالود در گازهالالا، از  گیالالری کننالالده اپ یکیشالالن انالالدازه

 هالالالالایی هسالالالالتند کالالالاله رواد کمتالالالالری دارنالالالالد.     جم الالالاله رو 

.Noninvasively measuring hemoglobin using spectrophotometry 

 SpHbا است کاله باله صالور  مالداوم و بال      یتااجم ریرو  غ ک(، ی

متر( و با اسالتفاده از   یاکس  مانند پروب پال  یپروب انگشتاستفاده از 

(. ۱۱  کنالالد یمالال یریالالگ را انالالدازه نیهموگ الالوب ی،والالول مالالود نالالور ۱0

ی میالالزان  هالالای بالالرآورد کننالالده  همچنالالین، یکالالی دیگالالر از ایالالن رو  

ی تغییرا  سال   هموگ الوبین و    ریزی، تخمین بر اساس محاسبه خون

ها ددت بیشتری دارد، اما  باشد که نسبت به سایر رو  هماتوکریت می

باشد و سالنجش   بر می ی دابل توجه این است که این فرایند، زمان هنکت

سالاعت بعالد از    8-۱0تغییرا  هموگ وبین و هماتوکریالت باله حالدود    

ریزی در حالین   جراحی نیاز دارد که رو  مناسبی جات تخمین خون

(، اما رو  دیگالری کاله باله صالور      ۱0-۱3باشد   عمل جراحی نمی

شالود، تخمالین دیالداری بالر      ده میفراگیر در اغ ب مراکز جراحی استفا

اساس میزان خون موجود در مخزن دستگاه ساکشالن، تعالداد گازهالای    

آلود جمع شده وی عمل جراحی و خون از دست رفتاله در فی الد    خون

 (.۱2، ۱0باشد   ها می عمل و شان

ی تخمالین   ی حاضر با هد  بررسالی و مقایساله   از این رو، م العه

حین   گیری ددیق در ارزیابی حجم خون از دست رفته دیداری و اندازه

ریزی حین عمل و انجالام باله    ی باتر خون عمل جراحی به منظور اداره

 نیال کاله در ا  یم العالا  دب ال  های منجر به آن، انجام شد.  مودع مرادبت

را بالالا مقالالدار  یداریالالریالالزی د خالالون زانیالالت، مانجالالام شالالده اسالال نالالهیزم

 یزیال ر اساس برناماله  نیم العه بر ا نیاما ا ،اند کرده سهیمقا نیبوهموگ 

امید است با انجالام   گردد. یبا وزن گازها بررس میشد که به وور مستق

تر میالزان   کارهای مناسب به منظور تخمین هر چه ددیق این م العه، راه

  ددیق حجم خالون ناشالی از گازهالای    ی اختف ریزی با محاسبه خون

جراحالی حالالین اعمالالال جراحالالی، در جاالت ارتقالالای کیفیالالت خالالدما    

 .ها ارایه گردد بیاوشی به بیماران و تضمین سفمتی آن

 

 ها روش

بیمالار کاندیالدای عمالل     3۱نگر، تعالداد   ای آینده ی مشاهده در این م العه

بیمارسالتان  ( مراجعه کننده به Posterior spinal fusion  PSFجراحی 

گیری آسالان و در دسالترس    به رو  نمونه ۱396فیروزگر تاران در سال 

و  پالژوهش  اجرای ی نحوه از پژوهش وارد م العه شدند. تمام افراد مورد

 اوفعالا   بالودن  م العه و محرماناله  در شرکت بودن آن، اختیاری هد 

ی بیمالاران خواسالته شالد رضالایت      شده آگاه شدند و از هماله  آوری جمع

 ای برای شرکت در م العه امضا کنند. آگاهانه

همچنین، سایر معیارهای ورود به م العه شامل تمایل افراد بالرای  

بالالر اسالالاس  IIو  Iی بیاوشالالی  شالالرکت در م العالاله، بیمالالاران بالالا درجالاله

(، American Society of Anesthesiologists  ASAمعیارهالالای 

 ، عالدم مصالر    سال، فادد بیماری اختفل انعقادی واضال  52سن زیر 

ی وبیعالالی آزمایشالالگاهی بالالرای   داروی ضالالد انعقالالادی، دارای محالالدوه 

Prothrombin time  PT ،)Partial thromboplastin time 

 PTT و )International normalized ratio  INR .بودنالالالالد )

معیارهای خرود از م العه، شامل عدم تمایل بیمالار بالرای شالرکت در    

ی  ال  انعقالادی ارثالی یالا اکتسالابی و سالابقه     م العه، موارد مبتف به اختف

مصر  داروهای ضد انعقاد  ه،ارین، آس،یرین و وارفارین( در وول یک 

ریالزی   هفته دبل از عمل، اختفل همودینامیکی شدید حین عمالل، خالون  

   ریزی شدید نیازمند ترانسفیوژن بود. منتشره حین عمل و خون

ستون فقرا   PSFتمام بیماران مورد م العه، تحت عمل جراحی 

 توسالالط یالالک جالالراح دالالرار گرفتنالالد. همچنالالین، بیاوشالالی عمالالومی      

 General anesthesia  م ابق رو  بیاوشی بود؛ به ووری که ایالن )

 ( مقالالالدار Premedicationدارو   بیمالالالاران ابتالالالدا بالالاله عنالالالوان پالالالیش

 میکروگالالالرم فنتانیالالالل و  52-۱22گالالالرم میالالالدازوالم و  می الالالی 5/۱-۱

ائین دریافالت کردنالد. سال، ، در هنگالام     گرم/کی وگرم لیدوک می ی 5/۱

گرم/کی الوگرم پروپوفالول    می ی ۱-0( مقدار Inductionالقای بیاوشی  

گرم/کی الوگرم سالی  آتراکوریالوم ب الوس شالد. نگاالداری        می ی 0/2و 

 ( نیالالز بالالا تزریالالق پروپوفالالول بالاله مقالالدار     Maintenanceبیاوشالالی  

 فنتانیالالالل بالالاله مقالالالدار  میکروگرم/کی وگرم/ددیقالالاله و رمالالالی 022-۱22

ی میالالزان  میکروگرم/کی وگرم/ددیقالاله انجالالام گردیالالد و محاسالالبه   0-۱

ریالزی باله منظالور افالزایش ددالت در محاسالبا  توسالط چنالدین          خون

متخصص بیاوشی مجرب انجام گرفت. به عبالار  دیگالر، در هالر دو    

رو ، در هنگام برآورد حجم خون موجالود در فی الد عمالل و باتالل و     

داد و  را انجالالام مالالی مالالایع ساکشالالن، ابتالالدا بالالین فالالردی کالاله گالالازومتری

شالد و   داد، توافق حاصل مالی  متخصصی که برآورد دیداری را انجام می

 گردید. س، ، این عدد ثبت می

 ریزی حین عمل جراحی به دو صور  محاسبه گردید.   میزان خون

. مقیاس  خمیاید دااا به  وات چاایهو توای    خی اا      1

ابتدا حجم خون از دست رفته در گازهای استریل  متمصص ویهیش :

به صور  دیداری تخمین زده شد؛ به این صور  که هر گاز معمولی 

درصد از حجم خون آغشته شالده   05اینچ هنگامی که به میزان  4×  4

 درصالد  اشالباا از حجالم خالون حالاوی       52سی، هنگالام   سی 6حاوی 

 ن حالاوی  درصالد اشالباا از حجالم خالو     ۱22سی و در هنگالام   سی ۱2

باشد  این حجم در تعداد گازهای آغشالته باله خالون     سی می سی 5/۱3

ساکشالن و   شد(. س، ، با میزان حجم خون موجود در باتالل  ضرب می
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شالد. در   ها جمع می همچنین، خون از دست رفته در فی د عمل و شان

ای که در حین عمل مصر  شده  ناایت، مقدار مایعا  شستشو دهنده

مانده برابر با مقدار خون از  تفریق گردید و عدد بادیبود، از این مقدار 

(. در تمالام بیمالاران تحالت    ۱4-۱5ی وادعالی بیمالار بالود      دست رفتاله 

ریزی حین عمل به صور  دیداری توسط چنالدین   م العه، میزان خون

متخصص بیاوشی مجرب محاسبه گردید و وضعیت بیماران به مالد   

 گیری شد. ساعت پی 0

 هاز  خی   خربز   حساس :  ن دقیق خینگیر  میزب . بن بزه2

اینچ محاسبه گردیالد.   4×  4در این رو ، ابتدا وزن یک گاز معمولی 

پ  از آن، گاز آغشته به خون بر روی ترازو درار داده شد که با تفریق 

ی بیمار که موجود در گاز  این دو عدد، مقدار ددیق خون از دست رفته

مانند رو  دبل با حجم خون است، به دست آمد. س، ، این مقدار ه

هالا جمالع و از مقالدار     موجود در باتل ساکشالن و فی الد عمالل و شالان    

مایعا  شستشو کم گردید. این مقدار خون برابر با میزان ددیالق خالون   

 باشد. از دست رفته به کمک ترازوی حساس می

 02ی  نسالخه  SPSSافالزار   اوفعا  بیماران در ناایالت وارد نالرم  

 version 20, IBM Corporation, Armonk, NY .گردیالالد )

متغیرهای دموگرافیک توسط آمار توصیفی مورد تح یل دالرار گرفتنالد.   

هالالا بالالا اسالالتفاده از آزمالالون   پالال  از آن، در ابتالالدا توزیالالع وبیعالالی داده 

Kolmogorov-Smirnov       بررسی گردیالد و سال، ، باله ع الت عالدم

جاالت بررسالی    Wilcoxonتوزیع وبیعی دو متغیر وابسالته از آزمالون   

داری  به عنوان س   معنالی  P < 2522/2ها استفاده شد.  ارتباط بین آن

 .در نظر گرفته شد

 

 ها افتهی

های جمعیت شناختی  های این م العه در خصوص توزیع ویژگی یافته

 درصالالد زن و  3/6۱بیمالالار مالالورد م العالاله  3۱نشالالان داد کالاله از میالالان 

 درصالالد مالالرد بودنالالد. میالالانگین سالالنی بیمالالاران مالالورد م العالاله      7/38

 سالالال و بالاله تفکیالالک در زنالالان و مالالردان بالاله ترتیالالب      4/4۱ ± 4/۱8

ی سالالنی  سالالال بالالود و همچنالالین، دامنالاله 7/36 ± 7/۱6و  4/44 ± 0/۱9

سال باله دسالت آمالد. نتالای       ۱۱-79بیماران مورد م العه، به وور ک ی 

ین تفاو  میالانگین سالنی میالان    نشان داد که ا Independent tآزمون 

 (.t ،3722/2  =P=  -۱4/۱دار نبود   زنان و مردان به لحاظ آماری معنی

کی الوگرم   0/65 ± 8/۱3همچنین، میانگین وزن بیماران مالورد م العاله   

 و  8/62 ± 8/۱2بود کاله باله تفکیالک در زنالان و مالردان باله ترتیالب برابالر         

 نشالان  Independent t آزمالون  کی وگرم به دست آمد. نتای  ۱/70 ± 7/۱5

 دار معنالی  آماری لحاظ به مردان و زنان میان وزن میانگین تفاو  این که داد

 (.t ،2722/2  =P=  37/0نبود  

ی حاضر در خصوص متغیرهای اصال ی   های م العه همچنین، یافته

ریالزی محاسالبه شالده در سالاعت اول      نشان داد که میانگین میزان خون

و میالالانگین میالالزان  7/4۱0 ± 9/334عمالالل توسالالط تالالرازوی حسالالاس  

لیتر  می ی 4/354 ± 5/32۱ریزی محاسبه شده به صور  دیداری  خون

نشالان داد کاله    Wilcoxonمشاهده شد کاله نتالای  حاصالل از آزمالون     

ه شده توسط ترازوی حسالاس  ریزی محاسب تفاو  میانگین میزان خون

دار  و به صور  دیداری در ساعت اول جراحی به لحاظ آماری معنالی 

 (.Z ،222۱/2 > P=  -05/4بود  

ریزی محاسالبه شالده در سالاعت     عفوه بر آن، میانگین میزان خون

دوم جراحی نیز به صالور  دیالداری و تالرازوی حسالاس باله ترتیالب       

( ۱مشاهده شد  شالکل   لیتر می ی 8/678 ± 7/45۱و  5/58۱ ± 2/4۱2

نشان داد تفاو  میانگین میالان   Wilcoxonکه نتای  حاصل از آزمون 

ریزی محاسبه شده به صور  دیالداری و توسالط تالرازوی     میزان خون

 (.Z ،222۱/2 > P=  -44/4دار بود   حساس به لحاظ آماری معنی

 

 
هاز   بقع  وت خفکیک میزبن خطس  محس بت ش ه ده  . میزبن خین1شکل 

  سعسو ب ل   د م عیل جربح 

 

 بحث

ی تخمالین دیالداری و    ی حاضالر، بالا هالد  بررسالی و مقایساله      م العه

گیری ددیق در ارزیابی حجم خالون از دسالت رفتاله حالین عمالل       اندازه

گیالری   جراحی انجام گردید. در این م العه، با توجه به این کاله انالدازه  

ن ریزی محل عمالل جراحالی و میالزا    حجم مخزن ساکشن، میزان خون

مایع شستشو در هر دو گروه یکسان بود، تفاو  آمالاری حاصالل بالین    

ریالزی در دو رو  باله والور اساسالی مربالوط باله        میزان تخمین خالون 

 باشد. ی خون موجود در گازها می محاسبه

اند که ایالن تخمالین باله صالور       در برخی از م العا ، نشان داده

ای  ر م العاله تواند دارای خ ا نیز باشد. باله عنالوان ملالال، د    دیداری می

اذعان کردند که هماتوکریت خون جمع شده در باتل دستگاه ساکشالن  

ی  ی خون وریدی کمتر بوده است. نتای  م العاله  از هماتوکریت نمونه

ها نشان داد که وجود مایعا  دیگر در باتل ساکشن یک عامل مؤثر  آن

ریزی است و سبب افالزایش ایالن    بر ایجاد خ ا در تخمین میزان خون

(. بنابراین، در نظر گرفتن عوام ی کاله سالبب بالروز    ۱6شود   می مقدار
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ریزی حین جراحی  تر میزان خون شوند، در تخمین ددیق این خ اها می

ی  تواند داشته باشد. از عوارض ناشی از عالدم محاسالبه   نقش مامی می

تالوان ج الوگیری کالرد. بالر اسالاس       ددیق حجم خون از دست رفته مالی 

توان نتیجه گرفت که یکی از عوام ی که  میی حاضر،  های م العه یافته

گردد، میزان خالون موجالود در    گیری سبب بروز خ ا می به وور چشم

باشد کاله ایالن مقالدار حجالم، بالا تخمالین دیالداری باله والور           گازها می

 گردد. داری کمتر از میزان وادعی برآورد می معنی

ی حاضالر نشالان داده شالد، میالزان      وور که در نتای  م العاله  همان

محاسبه شالده باله رو  مشالاهده در مقایساله بالا رو  تالوزین        خ ای

ریزی کم است، پایین اسالت، امالا زمالانی کاله      گازها در زمانی که خون

ریالزی باله رو  مشالاهده باله      یابد، تخمین خون ریزی افزایش می خون

ریزی به رو  توزین گازها  داری کمتر از مقدار وادعی خون وور معنی

ه گفتاله شالد، در هالر دو رو     والور کاله در رو  م العال    است. همالان 

ی عمالل باله صالور  یکسالان      محاسبه، حجم مخزن ساکشالن و ناحیاله  

گیالری گازهالای    شد و بنالابراین، اخالتف  نتالای  در انالدازه     محاسبه می

خونی بود. در رو  توزین گازها، از تفاضل وزن گاز مرووب و گالاز  

خشک، وزن مایعی که گاز را مرووب کرده است، محاسبه گردید. این 

باشد  با توجه به این که یک  ع خود شامل خون و مایع شستشو میمای

لیتر خون اسالت(، مقالدار باله     گرم خون به وور تقریبی معادل یک می ی

ریالزی   دست آمده را با حجم مخزن ساکشالن و حجالم تخمینالی خالون    

حین عمل جمع شد و س، ، حجم مایع شستشو از مقالدار کالل کسالر    

گر وبق رو  متداول، میزان  هدهگردید، اما در رو  مشاهده، فرد مشا

نمود و سالایر مراحالل انجالام     آغشته بودن گازها به خون را محاسبه می

 شد. های دب ی محاسبه می کار وبق رو 

ریزی در دو رو ، عفوه  رسد ع ت تفاو  میزان خون به نظر می

ای کاله از نظالر    بر ددت کمتر مشاهده در مقایسه با توزین گازها، نکتاله 

ماند، میزان مایع شتسشو بود که گازها را خی   ر دور میگ فرد مشاهده

شد؛ چرا که گازی که به وور کامل آغشالته باله    کرد، اما محاسبه نمی می

خون نباشد، اما به وور کامل خی  باشد، فقط حجم خون موجالود در  

گردد. به وور ملال، اگر یک گاز به والور کامالل خالی      آن محاسبه می

لیتالر   می الی  5لیتر خون باشد، فقط آن  می ی 5ه باشد، اما به نظر آغشته ب

لیتر مایع شستشالو کاله گالاز را خالی  نمالوده       می ی 05شود و  لحاظ می

گردد. حال ودتی تعداد چنین گازهالایی   است، در محاسبا  منظور نمی

 یابد. زیادتر گردد، میزان این خ ا نیز افزایش می

و از ریزی، حجالم مالایع شستشال    ی خون در ناایت، هنگام محاسبه

شالود. در نتیجاله،    ریالزی مخالزن ساکشالن کاسالته مالی      مقدار کل خالون 

ریالزی وادعالی محاسالبه     ریزی محاسبه شده کمتر از مقالدار خالون   خون

شود؛ که به وور وبیعی ودتی مقدار مایع شستشو بیشتر باشالد، ایالن    می

شالود   گردد. برای کاهش این خ ا، توصیه مالی  مقدار خ ا نیز بارزتر می

ی گازها، عفوه بالر مقالدار آغشالته بالودن گالاز باله       ریز در ارزیابی خون

خون، میزان خی  بودن  رووبت( گازها نیز لحاظ گردد و این میالزان  

ریزی در نظر گرفته شود. همچنالین،   خی  بودن گازها، به عنوان خون

هالالای  بالالا توجالاله بالاله ددیالالق نبالالودن یالالا در دسالالترس نبالالودن سالالایر رو 

ا تخمین دیالداری، میالزان   ریزی هنگام محاسبه ب گیری میزان خون اندازه

آغشته بودن گازها به مایعا  غیر خونی هم در نظر گرفته شالود؛ چالرا   

شود. عالفوه بالر آن،    که در ناایت این مایعا  از حجم کل باتل کم می

شود پژوهشگران در م العا  آینده به منظالور یک،الارچگی    پیشنااد می

حالاظ  ای که در محاسبا  تخمالین دیالداری ل   حجم خون از دست رفته

شود، یک ضالریب ثابالت باله دسالت بیاورنالد تالا پال  از تخمالین          نمی

ریالزی در   دیداری، این ضریب ثابت نیز لحاظ گردد تالا تخمالین خالون   

 تر گردد. جراحی به میزان وادعی آن نزدیک

انالد   همچنین، با توجه به ایالن کاله م العالا  مخت فالی نشالان داده     

جراحالی   های متفاو  های مخت ف بیاوشی و همچنین، تکنیک تکنیک

ریزی حین عمالل   ی جراح بر روی میزان خون به ع ت ماار  و تجربه

(، بنابراین در این م العه اددام به یکسان نمودن جراح و 0مؤثر است  

ریالزی   نوا بیاوشی گردیالد و جاالت افالزایش ددالت در میالزان خالون      

محاسبه شده از چندین متخصص بیاوشی مجرب استفاده گردید و تالا  

ی مالؤثر بالر    هش تأثیر عوامالل مخالدو  کننالده   حد ممکن سعی در کا

 ریزی به عمل آمد.   میزان خون

ی  ی محاسالبه  عفوه بر آن، برخی از م العا  که باله بررسالی نحالوه   

ریزی پ  از زایمان پرداخته بودند، اذعان داشتند که ارزیالابی   میزان خون

باشد. این م العالا  بالر    ریزی بعد از زایمان ددیق نمی دیداری میزان خون

انالد   مر تأثیر آموز  بر بابود و کارآمدی تخمالین دیالداری تأکیالد کالرده    ا

ریالزی در نقالاط    سالازی و ارزیالابی خالون    (. پ  آمالوز ، شالبیه  ۱8-۱7 

توانالد صالحت تخمالین را     مخت ف هنگام ودوا یالک اتفالاخ خالاص، مالی    

ی خالالود توانالالایی   و همکالالاران، در م العالاله  Moscatiافالالزایش دهالالد.  

ریالزی مالورد    تخمین دیداری خالون  های پزشکی اورژان  را در تکنسین

ارزیابی درار دادند. این افراد در ارزیابی اولیه تمایل به تخمالین کمتالر در   

هالای الزم، ایالن افالراد در     تمام س وح را نشان دادند، اما پ  از آمالوز  

 (.۱9داری باتر عمل کرده بودند   ریزی به وور معنی ارزیابی میزان خون

تالرین و   تخمین دیداری کاله آسالان  توان گفت مقیاس  در پایان، می

شالود و امالروزه باله     ریزی محسوب مالی  ترین رو  سنجش خون رای 

گیرد تا حالدود   های عمل مورد استفاده درار می صور  معمول در اتاخ

تالرین زمالان    دابل دبولی یک مقیاس ساده و کارآمد است که در سالریع 

ی بیمالار را باله متخصالص بیاوشالی      ممکن، میزان خون از دست رفتاله 

دهالد، امالا اسالتفاده از آن جاالت      جات جایگزین کردن حجم نشان می

ریالزی و از بالین بالردن عوامالل      تالر میالزان خالون    تخمین هر چاله ددیالق  

مخدو  کننده که منجالر باله افالزایش یالا کالاهش کالاذب ایالن مقالدار         
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 .گردد، مست زم م العا  بیشتری است می
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Abstract 

Background: The greater the ability to accurately estimate the amount of blood loss during surgery, the greater 

the readiness to deal with possible risks during surgery. Therefore, in this study, we aimed to compare the visual 

estimation and accurate measurements of the amount of blood loss during surgery in order to make better 

management of the bleeding during surgery and make proper cares in proper time.  

Methods: 31 patients undergoing surgery who referred to Firoozgar hospital in Tehran, Iran, in 2017 were entered 

this clinical trial study using simple sampling method. All patients underwent posterior spinal fusion (PSF) surgery. 

Then, the amount of bleeding during the operation was calculated in two ways: visual estimation and also using a 

sensitive scale. Data were analyzed via SPSS software using descriptive statistics and Wilcoxon test. 

Findings: The mean age of the participants was 41.4 years old, and the mean weight was 65.2 kg. There was a 

significant difference between the amount of bleeding calculated as a visual bleeding amount and the bleeding 

calculated by sensitive scale at the first hour of operation (P < 0.0001), and also at the second hour of operation 

(P < 0.0001). 

Conclusion: The amount of blood on the gauzes calculated by visual estimation was significantly lower than the 

actual estimation. In order to reduce this error, it is recommended that, in assessing the amount of blood on 

gauzes, in addition to the amount of gauze to be impregnated with the blood, the amount of moisture (moisture) 

of the gauzes should also be taken into account. 
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