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بررسي اثر تكنيك  (ANH) ACUTE NORMOVOLEMIC HEMODILUTIONبر

همو ستاز بيماران با استفاده از دستگاه ترومبواالستوگرافي در بيماران كانديداي پيوند عروق
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تاریخ اعالم قبولی مقاله87/1/26 :

چكيده
سابقه و هدف :ترانسفوزيون اتولوگ مبحثي است كه به ويژه در جراحيهاي پيچیده مثل جراحي قلب و پيوند اعضا میتواند
جايگاه مفيد و ارزشمندي داشته باشد .يكي از انواع آن  (ANH) ACUTE NORMOVOLEMIC HEMODILUTIONمیباشد .هدف از اين
مطالعه تعيين اثر اين تكنيك در بهبود همو ستاز و پارامترهاي هماتولوژيك بيماران پيوند كرونر به روش باي پس قلبي – ريوي
) (CABGو كاهش انتقال خون همولوگوس عوارض بعدي آن با هدايت دستگاه ترومبواالستوگرافي میباشد.
مواد و روشها :در يك مطالعه از نوع کارازمایی بالینی تعداد  130بيمار كانديداي جراحي پيوند كرونر به روش بای پاس قلبی ریوی
بطور تصادفی سازی به دو گروه  65نفري  A,Bتقسيم شدند .درگروه  Aپس از القاي بيهوشي ،با اجراي تكنيك  ANHاز بيماران خون
گرفته شد و در خاتمه عمل به آنها برگردانده شد و در گروه  Bاين تكنيك مورد استفاده قرار نگرفت .در هر دو گروه با استفاده از
ترومبواالستوگرافي ) (TEGتغييرات انعقادي و هموستاز بيمار مورد مطالعه قرار گرفت .اطالعات به كمك نرم افزارآماريSPSS 11

و آزمونهاي  T-TESTو مجذور كاي ،و آناليز مكررواريانس مورد تحليل قرار گرفتند.
نتايج :در اين مطالعه ميانگين هموگلوبين بيماران در گروه  Aقبل و بعد از  CABGتفاوت معنيدار نداشتند ولي در گروه  Bتفاوت
معنيدار بود .ميانگين پالكت ،در هر دو گروه قبل و بعد از  CABGتفاوت معنيدار داشتند .از نظر اجزا ترومبواالستوگرافي در گروه
 Aميانگين جزء زاویه یا  angleتفاوت معنيدارقبل و بعد از  CABGداشتندو در گروه  Bنيز افراد با اجزاء MAیا ماکزیمم امپلیتودو Rیا
جزء فاکتور انعقادی و Kیا جزء سرعت انعقاد تفاوت معنيدار قبل و بعد از CABGداشتند .در اين مطالعه از نظر ميزان ترانسفوزيون
خون در اطاق بوضوح در گروه  Aكمتر از گروه  Bبود.
بحث و نتيجهگيری :با توجه به آمار بدست آمده به نظر ميرسد انجام تكنيك  ANHباعث کاهش مصرف فرآوردهاي خوني اعم
از پالكت  ، FFP , P.Cشده كه عالوه بر كاهش هزينهها باعث كاهش ريسك واكنشهاي آلرژيك و عفونتهاي منتقله از راه خون
ميشود .از طرف ديگر استفاده توام از  TEG , ANHمیتواند از اختالالت انعقادي (خونريزي و ترومبوس و آمبولي )...بيماران تا حد
زيادي جلوگيري كند و در صورت ايجاد اختالل انعقادي با تشخيص دقيق اجزا انعقادي با استفاده از  TEGبطور دقيق و اختصاصي
میتوان اختالل مربوط مثل كاهش فيبرينوژن ـ كاهش پالكت يا ديس فانكشن پالكت و كمبود فاكتورها را جبران كرد.
کلمات کلیدی  :هموستاز ،انعقاد ،ترومبو االستوگرافی ،بای پس قلبی ریوی ،بای پس عروق کرونر،
1ـ فلوشیپ بیهوشی قلب ،بیمارستان بعثت نهاجا ،تهران ،ایران (*نویسنده مسؤول)
تلفن 09122074302 :آدرس الکترونیکH-nadafnia@yahoo.com :
2ـ دانشیار بیهوشی قلب ،دانشگاه علوم پزشکی ایران ،بیمارستان شهید رجایی ،تهران ،ایران
3ـ استادیار بیهوشی قلب ،دانشگاه علوم پزشکی ایران ،بیمارستان شهید رجایی ،تهران ،ایران
4ـ استادیار جراحی قلب ،دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل ،بیمارستان بقیه اهلل ،تهران ،ایران
5ـ فلوشیپ بیهوشی قلب ،بیمارستان  502نزاجا ،تهران ،ایران
6ـ استادیار بیهوش ،دانشگاه علوم پزشکی ایران ،بیمارستان شهید هاشمینژاد ،تهران ،ایران

ANH
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مقدمه

و کاهش انتقال خون همولوگوس و عوارض بعدی آن با هدایت

تاريخچه اولين مورد انتقال خون همولوگوس به سال 1917

دستگاه ترومبواالستوگرافی میباشد.

برميگردد ( .)1اصطالح (acute normovolemic hemodilution) ANH

مكانسيمهاي متعددي در جبران كاهش حاد هموگلوبين دخيل

به مفهوم گرفتن خون از بيمار كانديداي عمل جراحي ،بالفاصله قبل

هستند كه بهترين آنها افزايش برون قلبي ميباشد .علت اوليه،

يا دقيق ًا پس از القاي بيهوشي میباشد كه مايعات كريستالوئيدي يا

افزايش برون ده قلب میباشد.علت افزايش برون ده قلب در

كلوئيدي جايگزين شده و خون گرفته شده مجددا ً به بيمار برگردانده

 ANHكاهش ويسكوزتيه خون ميباشد كه در شديدترين كاهش

خواهد شد كه به دو نوع  extreme , limitedتقسيم ميشوند كه بترتيب

ويسكوزيته در هما توكريت ،بين  30تا  45درصد مشهود است.

موقعي است كه سطح هماتوكريت به 28و 20درصد كاهش يابد.

كاهش ويسكوزتيه باعث افزايش بازگشت وريدي و كاهش پس

همانند ساير تكنيكهاي انتقال خون اتولوگ ANH ،تكنيكي است

بار ) (afterloadمیگردد (.)6

كه به منظور كاهش نياز به گلبولهاي قرمز  allogenicو كاستن از

از مزاياي ديگر  ANHافزايش قابل توجه در جريان خون عروق

عوارض بالقوه انتقال خون،مورد استفاده قرار میگيرد .از مزاياي

كرونري و ميوكارد میباشد كه اتساع عروق كرونر و كاهش مقاومت

ديگر تكنيك  ANHمیتوان به موارد زير اشاره كرد:

عروقي از عوامل دخيل در افزايش جريان خون عروق كرونر

بعلت نگهداري خون در همان محل جراحي امكان ثبت اشتباه نام

میباشند ( .)6نكته قابل توجه اين است كه مكانيسمهاي جبراني

بيمار وجود ندارد و تغییرات بيو شيميايي در خون ايجاد نميشود

در حين  ANHبطور عمده مستقل از سن و كسر جهشي ) (EFبطن

و سطح خوني 2و 3دي فوسفوگليسيرات حفظ میشود ( )2و

چپ عمل میكنند (.)7

عملكرد پالكتي حفظ شده و از هيپوترمي ناشي از انتقال خون سرد

همچنين ديده شده است كه ميزان اكسيژن رساني بافتي در سطح

به بيمارجلوگيري میشود وهمچنین افزايش پرفيوژن بافتي به علت

هماتوكريت حدود  %17بخوبي حفظ میشود ( ،)8در مواردي مثل

كاهش ويسكوزيته خون از موارد دیگر میباشد (.)3

نارسايي كليه و بيماريهاي تحديدي و انسدادي شديد ريوي انجام

كاهش نياز به انتقال خون آلوژن از 20تا  90درصد از تاثيرات ANH

 ANHكنترانديكاسيون دارد .از ديگر موارد كنترانديكاسيون آن وجود

در محدوده وسيعي از اعمال جراحي گوناگون دانسته شده است

اختالالت انعقادي – ترومبوسيتوپني يا اختالل عملكرد پالكتي است

در حين اعمال جراحي قلب تحت عنوان

میباشد .براي تشخيص وجود اختالالت انعقادي بهترين كار استفاده

نام برده

از دستگاه ترومبواالستوگرافي ( throm belastography (TEGمیباشد

ميشود .شانبرگ ) (schonbergerو همكارانش  100بيمار را كه تحت

كه بطور غير تهاجمي نمونه خون بيمار را از نظر هموستازو انعقاد

عمل جراحي  CABGقرار میگرفتند مورد مطالعه قرار دادند ،آنها

مورد بررسي قرار ميدهد كه وضعيت انعقادي بيمار را به صورت

دريافتند كه ميزان خالص از دست دادن خون ،ميزان تزريق خون

هيپو ،نرمال يا هيپر بصورت كمي يا كيفي نشان ميدهد و عالوه بر

حين عمل جراحي و ميزان نياز به دريافت خون پس از عمل جراحي

آن ميزان ليز ) (lysisو وجود ديس فانكشن پالكتي را نيز مشخص

در گروه  ANHكمتر میباشد .بطوري كه  %65بيماران  ،ANHدر

مینمايد (9و10و( )11شكل .)1

مقايسه با  %10بيماران كنترل،خون آلوژن دريافت نكردهاند (.)5

دستگاه ترومبواالستوگرافي تنها وسيلهاي است كه میتواند مراحل

تكنيك  ANHدر كاهش نياز به انتقال گلبولهاي قرمز در بيماراني

اوليه و ثانويه  DICرا نشان دهد (.)9

( .)4از تكنيك

ANH

blood pooling

يا

intraoperative autologous donation

كه تحت عمل جراحي قلب قرار میگيرند مؤثر است ،ولي نقش
بالقوه انتقال خون كامل و تازه اتولوگوس در كاهش ميزان خونريزي

مواد و روشها

پس از عمل جراحي ،هنوز كام ً
ال شناخته نشده است.هدف از

در اين پژوهش كه کارازمایی بالینی میباشد 130 ،بيمار واجد شرايط

این مطالعه تعیین اثر این تکنیک در بهبود هموستاز و پارامترهای

ورود به مطالعه انتخاب گرديدند و در دو گروه تصادفی سازی 65

هماتولوژیک بیماران پیوند کرونر به روش بای پاس قلبی ریوی

نفر  (ANH) Aو ( Bبدون  )ANHقرار گرفتند .در اين پژوهش شرط

بررسي اثر تكنيك  (ANH) ACUTE NORMOVOLEMIC HEMODILUTIONبر همو ستاز بيماران با ...

دكتر حسين نداف نيا و همکاران
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ورود بیماران به مطالعه نیاز به انجام عمل  CABGبوده است وشرط
خروج از مطالعه داشتن آنمی و بیماری کلیوی ،بيماري كبدي
شديد ،بيماريهاي تنفسي و مشكالت خونريزي دهنده بود.كليه
بيماران حين عمل جراحي با روش مشابه تجويز وريدي ميدازوالم
( )mg/kg 0/15-0/1و آتراكوريوم ( )mg/kg 0/1و فنتانيل 10-30
 micro/ kgتحت بيهوشي عمومي قرار گرفتندو داراي بيهوشي با
اكسيژن  %100و انفوزيون مداوم فنتانيل وميدازوالم و آتـراكوريوم

شكل  -1نمایی از اجزای مختلف ترومبواالستوگرام

صورت ميگرفت.
در اين بررسي در گروه  ،Aپس از القاي بيهوشي با اجراي تكنيك

معنيدار نداشتند (P=0/140) .ولي در گروه  Bتفاوت معنيدار بود.

 450 ،ANHسي سي خون از بيماران گرفته شده و در خاتمه عمل

)(P<0/000

به آنها برگرداننده شد و در گروه  Bاين تكنيك مورد استفاده قرار

ميانگين پالكت بيماران در هر گروه  A,Bقبل و بعد از عمل جراحي

نگرفت .در اين پژوهش ميزان  ،HBپالكت ،تغييرات فشار خون

تفاوت معنيدار داشتند ) (P<0/000از نظر اجزا ترومبواالستوگرافي

سيستولي و ديا ستولي و متوسط شرياني قبل و بعد از عمل و ميزان

در گروه  ،Aميانگين اجزا  angle ,k, Rبا  P=0/000تفاوت معنيدار

نياز به انفوزيون خون در اطاق عمل طي فرم جمع آوري اطالعات

قبل و بعد از عمل جراحي داشتند.

ثبت گرديد.

در گروه  Bنيز ميانگين اجزا  Rبا  P=0/000و  Kبا  P<0/035و angle

از تمامي بيماران بعد از اينداكشن و قبل از شروع  CPBيك نمونه

 ، MAبا  P=0/000تفاوت معنيدار قبل و بعد از عمل جراحي داشتند.

ترومبواالستوگرافي ) (TEGانجام میشدو پس از خاتمه  CPBدر

در هردو گروه  A,Bميانگين ميزان درناژ خون از  chest tubeدر 6

گروه  Bو بعد از تزريق خون  ANHدر گروه  Aمجددا ً  TEGانجام

ساعت اول و  6ساعت دوم بعد از عمل جراحي بترتيب با P=0/013

گرديد .ترانسفوزيون خون حين  CPBو بعد از آن در  ICUو همچنين

و  P=0/041تفاوت معنيدار داشتند.

ميزان درناژ خون از  chest tubeبيمار در  6ساعت اول و دوم بعد

در اين مطالعه از نظر ميزان ترانسفوزيون خون در اطاق عمل بين

از عمل نيز اندازه گيري شد .پس از جمع آوري اطالعات به كمك

گروه  A,Bتفاوت معنيدار وجود نداشت ) (P=0/46از نظر ميزان

نرم افزارآماري  spss11و با استفاده از آزمونهاي  t-studentو

chi-

 squareمورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.

درناژ از طريق  Chest tubeطي  6ساعت اول بين دو گروه

A,B

تفاوت معنيدار وجود نداشت ولي در ميزان درناژ طي  6ساعت
دوم اختالف معنيدار بود ) (P=0/000از نظر ميزان ترانسفوزيون خون

یافتهها

در  ICUبين دو گروه  A, Bتفاوت معنيدار مشاهده نشد

در اين مطالعه كه  130بيمار مجموعه تحت مطالعه قرار گرفتند در

از نظر تغييرات همو ديناميك در گروه  Aاختالف ميانگين فشار

گروه  77 ،Aدرصد آقايان و  23درصد خانمها بودند و درگروه ،B

خون دياستوليك قبل و بعد از عمل جراحي معنيدار بود)(P=0/047

 75درصد آقايان و  25درصد خانمها بودند كه در كل  76درصد

ولي گروه  Bتغييرات فشار خون سيستوليك و دياستوليك متوسط

آقايان و  24درصد خانمها در هر دو گروه مورد مطالعه قرار گرفتند

شرياني در قبل و بعد از عمل جراحي با  P=0/001و  P=0/037و

كه تفاوت معنيدار نداشتند )(P<0/05متوسط سن در گروه 56 ،A

 P=0/000معنيدار بود.

سال و درگروه  57 ،Bسال بود که معنیدار نبود.
از نظر وزن گروه  Aبطور متوسط  68كيلو گرم و در گروه 67 B

)(P=0/47

بحث و نتيجهگيری

كيلو گرم بودند كه تفاوت معنيدار نداشتند .د راين بررسي ،ميانگين

هدف از انجام اين مطالعه بررسي از تكنيك Acute Normovolemic

هموگلوبين بيماران د رگروه  Aقبل و بعد از عمل جراحي تفاوت

بر هموستاز بيماران با استفاده از دستگاه

hemodilution
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ترومبواالستوگرافي در بيماران كانديد پيوند عروق كرونر به روش
باي پس قلبي – ريوي بود.
در اين مطالعه از دستگاه ترومبواالستوگرافي ) (TEGكه بطور غير
تهاجمي و با استفاده از  0/36سي سي سي از خون بيمار تغييرات
فاكتورهاي انعقادي – فيبرينوژن و فانكشن و كمبود پالكت و
فيبرينوليز را نشان میدهد ،استفاده گرديد .بررسي اثر تكنيك ANH

با استفاده از  TEGمورد مطالعه قرار نگرفته است .در اين مطالعه
نشان داده شد كه ميزان  HBبيماران در گروه  ،ANHبعد از

CABG

بيشتر از گروه غير  )8( ANHبود كه با توجه به برگراندن خون گرفته
شده به بيماران ،علت اين تفاوت آشكار به نظر میرسد.
در مطالعه ديگر ،نيز تغييرات سطح هموگلوبين بدنبال تكنيك ANH

در اعمال جراحي مشابه نتيجه بدست آمده در اين بررسي گزارش
گرديده است ( .)12از طرف ديگر در مطالعات قبلي نشان داده

نمودار  -1نمودار تغييرات  Rبعد از  CABGدر گروه

ANH

شده است كه بيماران كانديداي عمل  ،CABGهموديلوشن تا سطح
هموگلوبين  g/dl 8/8±0/3و حتي مقادير پايينتر از آن را بخوبي
تحمل نمودهاند (.)13

در اين بررسي ميانگين پالكت پايه بيماران در هر دو گروه تقريب ًا
يكسان بود پس از عمل جراحي در گروه  ANHميزان كاهش پالكت
كمتر از گروه  Bبود كه نشان دهنده حفظ پالكتهاي بيمار در خون
 ANHو عدم تاثير پمپ قلبي –ريوي روي آن میباشد.
از نظر اجزا ترومبواالستوگرافي جزء

R

كه نشان دهنده ميزان

فاكتورهاي انعقادي و سيستم آنزيماتيك بيمار میباشد بعد از CABG

در گروه  ANHدچار افزايش كمتري شده بود كه نشان دهنده حفظ
فاكتورهاي انعقادي در تكنيك  ANHمیباشد (نمودار 1و.)2
جزء  Kكه نشان دهنده سرعت تشكيل لخته ميباشد بعد از

CPB

در گروه  ANHدچار كاهش كمتري شده بود كه نشان دهنده توانايي
و سرعت باالتر تشكيل لخته در اين گروه میباشد.

نمودار  -2نمودار تغييرات  Rبعد از  CABGدر گروه غير

ANH

جزء  angleكه نشان دهنده ميزان فيبروژن میباشد ،نيز در گروه

منحني ترومبواالستوگرام كه نشانه قدرت لخته میباشد و جزء EPL ,

 ANHبا مقدار بيشتري میباشد كه نشانه حفظ بيشتر فيبرينوژن خون

 LYS%30كه نشانه مقدار فيبرينوليز سيستم انعقادي است و همچنين

در گروه  ANHاست .جزء  MAكه نشانه فانكشن پالكتي و مقدار

) CI (Coagulation indexدر هر دو گروه اختالف معنيدار در قبل و

پالكتها میباشد ،فقط در گروه  Bتفاوت معنيدار داشت كه در

بعد از  CPBديده نشد كه نشانه عدم ايجاد ليز قابل مالحظه در خون

CPB

بيمار در اثر  CPBمیباشد.طبق جدول  1نتايج آناليز  TEGدر گروه

بعداز  CABGمیباشد ولي در گروه  ANHافزايش مقدار قابل مالحظه

 ANHنشان داده شده است.اجزا  R,K,ANGLEو MAدر محدوده نرمال

G

باقي مانده است وشواهدي از افزايش خونريزي در طي جراحي ديده

واقع بعلت ديس فانكشن پالكتي و كاهش پالكتها در اثر

نبود كه نشانه حفظ بهتر پالكتها در اين گروه میباشد .جزء

بررسي اثر تكنيك  (ANH) ACUTE NORMOVOLEMIC HEMODILUTIONبر همو ستاز بيماران با ...

جدول  -1نتايج آناليز  TEGدر گروه

] | Y

«^¶ Y

دكتر حسين نداف نيا و همکاران
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در بررسيها از نظر ميزان ترانسفوزيون اطاق عمل و  ICUبه هر

ANH

TEG profile

2/8 ± 1

5±3

دو گروه اختالف معنيدار به دست نيامد ولي به طور كلي گروه

)R (mm

2 ± 0/ 5

3±2

 ANHدر طي بستري در  ICUترانسفوزيون كمتري نسبت به گروه B

)K (mm

65 ± 10

55 ± 15

)Angle (degree

داشتهاند .در مطالعات قبلي ميزان مصرف فراوردههاي همولوگوس

64 ± 5

63 ± 8

)MA (mm

ANH

ANH

اعم از پالكت ،FFP ،پك سل بطور معنيداري در گروه  ANHكمتر
بوده است .ذكر اين نكته ضروري به نظر میرسد كه تكنيك ANH

كه به منظور كاهش نياز به انتقال فراورده خوني همولوگوس ابداع
نشده است ،از نظر تغييرات هموديناميك همانطور كه ذكر شد در

شده و در جراحي قلب نيز كاربرد فزايندهاي دارد داراي مزاياي

گروه  ANHفقط تغييرات فشار خون دياستوليك بيمار بعد از CPB

ديگري نيز میباشد كه از جمله آن ميتوان به كاهش ريسك

قابل مالحظه و معنيدار بود ولي در گروه  Bتغييرات فشار خون

واكنشهاي آلرژيك و عفونتهاي منتقله از راه خون و حفظ خون

سيستولي و دياستولي و متوسط هر سه معنيدار بود كه نشانه ثبات

در گروههاي خوني كمياب اشاره نمود .در جراحي قلب به دليل

هموديناميك كمتر در گروهي كه  ANHانجام نشده میباشد.

باي پس قلبي – ريوي عالوه بر خونريزي شديد اختالل عملكردي

به طور كلي از نظر ميزان درناژ chest tubeدر گروه  ANHكمتر از

نيز ديده میشود كه توسط ترومبواالستوگرافي قابل تشخيص است

گروه  Bبود كه در  6ساعت دوم اين اختالف بخصوص معنيدار

و از مصرف بيجاي فرآوردههاي خوني از جمله پالكت  FFPو

بود كه نشانه حفظ فاكتورهاي انعقادي و پالكتها و عملكرد بهتر

كرايو جلوگيري میكند.

پروسه انعقاد درگروه  ANHمیباشد.

به نظر میرسد با استفاده از تكنيك  ANHو  TEGمیتوان از اختالالت

در مطالعه آقاي هلم ) (HELMكه به صورت آينده نگردر بيماران

انعقادي بيماران تا حد زيادي جلوگيري نمود و در صورت اختالل با

كانديداي  CABGانجام گرفته است كاهش واضح در استفاده از

تشخيص دقيق اجزا انعقاد با استفاده از  TEGبه طوردقيق و اختصاصي

ANH

اختالل مربوط از جمله كاهش فيبرينوژن كاهش پالكت يا ديس

فراوردههاي خوني همولوگوس به دنبال استفاده از تكنيك
مشاهده گرديد (.)14

فانكشن پالكتي و كمبود فاكتورها را جبران نمود و از اضافه كردن

در مطاله روئل ) (Ruelنيز مشاهده شده است كه استفاده از تكنيك

ريسك به بيمار جلو گيري نمود و از طرفي از مصرف بيشتر خون

 ANHبطور معنيدار ميزان از دادن خون پس از عمل جراحي CABG

و فراوردههاي خوني جلوگيري نمود.

را كاهش میدهد (.)12
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Evaluation effect of Acute normovolemic Hemodilution
(ANH) on hemostasis in coronary artery bypass
surgery (CABG) under cardiopulmonary bypass with
thromboelastography (TEG) analyzer
*Naddafnia H; MD1, Ferasat kish R; MD2, Alavi M; MD3, Naseri MH; MD4,
Ghodsi M; MD5, Mohaghegh MR; MD6

Abstract
Background: Recognizing that allogenic transfusion is best avoided in all patients, we implemented a
policy of transfusion avoidance in coronary artery bypass graft surgery with use of acute normovolemic
hemodilution (ANH) technique. ANH is a blood conserving technique and a form of pre-operative autologous
donation (PAD).Blood stored at the bedside at room temperature (up to 6 hrs.) ANH technique preserves factors
and coagulation of stored blood and also has several advantages in physiologic aspect. Thrombelastogrphy
is a noninvasive diagnostic instrument designed to monitor and analyze the coagulation state of a blood
sample in order to assist in assessment of patient clinical haemostatic condition.
Material and methods: A prospective, randomized, clinical trial conducted in 130 patients scheduled
for CABG surgery with CPB, that divided to two 65 persons, A (ANH) and B (non-ANH) group. Patients
underwent ANH with avg. of 500 ml whole blood removed after induction of anesthesia and hemodilution was
replaced with crystalloid solution. Hemoglobin, platelets, TEG analysis and homodynamic changes pre and
post operation, amount of blood transfusion during surgery and in ICU checked in both groups.
Result: this study shows that amount of Hb, plt, in ANH group was greater than B group. Changes in
components of R, K, ANGLE, MA in ANH group were statistically significant, that show greater preservation of
coagulation factors, platelets, (amount and function) and fibrinogen in ANH group. Changes in homodynamic
postoperatively were less in ANH group.
Conclusion: performance of ANH in CABG is effective in reduce in blood transfusion and post operation
bleeding.
Keywords: coronary artery bypass graft (CABG), cardiopulmonary bypass (CPB), Thrombelastography
(TEG), Coagulation
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