
Health Topic: Blood Component Transfusions - Nepali 

ब्लड कम्पोनेन्ट्स �ान्सफ्यूजन (शरीरमा र� अवयवह� �दने) 
ब्लड �ान्सफ्यूजन पिन भिनन,े शरीरमा र� अवयवह� �दनाल ेिबरामीको अवस्थामा सुधार ल्याउन सक्छ। यसले िबरामीको जीवन पिन बचाउन 

सक्छ। र� अवयवह�बाट �न ेफाइदाका तुलनामा र� अवयवको कारण ठूलो िबमार पन� वा मृत्यु �न ेिबरामीह�को सङ्ख्या अत्यन्त कम छ।   

तपा� वा तपा�को ब�ालाई �दइन लागेको र� अवयवको खाँचो वा कारणबारे आफ्नो िच�कत्सकसँग छलफल गनुर्होस्। 

ब्लड कम्पोनेन्ट्सको �योग �ाय शरीरमा नभएको वा रोग वा चोट पटकको कारणल ेकम �न भएको रातो र� कोिषका वा रगतमा �न ेअन्य तत्वह�को 
�ितस्थापन गनर् ग�रन्छ। 

ब्लड कम्पोनने्ट्स (र� अवयवह�) कहाबँाट आउँछ? 

र� अवयवह� स्वइच्छुक र�दाताको रगतबट  �ा� ग�रन्छ। र�दान कायर्�मह�का माध्यमबाट िन� �ि�ले र�दान गनर् सक्छन:् 

• कुन ैिबरामील ेउनीह� आफ्न ैलािग
• बेनामी र�दाताले 

• केही अवस्थामा, िबरामील ेतोकेको कुन ै�ि�ले

रगतलाई �शोधन गरेर यी मध्य ेकुनैपिन र� अवयवह� तयार ग�रन्छ: 

पणूर् रगत   

पूणर् रगतमा रातो र� कोिषका तथा प्लाज्मा �न्छ। पूणर् रगतको �योग �ाय मुटुको शल्य��या अथार्त ओपन हाटर् सजर्रीमा ग�रन्छ।  यसलाई रगत  

सम्बन्धी रोग भएको नवजात िशशुह�का लािग एक्स्चेन्ज �ान्सफ्यूजन (िशशकुो सम्पूणर् रगत  फेन�) का लािग पिन �योग गनर् स�कन्छ। सामान्यतया यो 
वस्तुलाई अन्य कारणमा �योग ग�रँदनै।  

प्याक्ड रेड ब्लड सले (डब्बाबन्द रातो र� कोिषका)  

रातो र� कोिषकाले तन्तहु�मा अिक्सजन पुयार्उँछ। प्याक्ड रेड ब्लड सेलह�मा पूणर् रगतबाट धेरैजसो प्लाज्मा हटाइएको �न्छ। प्याक्ड कोशह� �ाय 

दईु (2) दिेख चार (4) घण्टा सम्ममा नशाबाट �दइन्छ। यो र��ाव भएर , हमेोलाईिसस (रातो र�कोशह�को क्षय) भएर  रातो कोशह� कम �दँा 
त्यसको पू�तर् गनर्, वा हाडको मासीले रातो कोशह�को उत्पादन कम गरेमा यो �दइन्छ। िन� कारणल ेकोशह�को उत्पादनमा कमी आउन सक्छ: हाडको 
मासीको खराबी, मासी सम्बन्धी क्यान्सर, क्यान्सरको उपचारमा �योग �न े�कमोथेरापी औषिधको असर, वा अप�रप�ताको कारण �न ेर�ाल्पता।  

ताजा जमकेो प्लाज्मा 

यसमा रगत  ज�े त�वह� �न्छ। ताजा जमेको प्लाज्मा भनेको यस्तो प्लाज्मा हो जो र�दाताबाट िलने िबि�कै जमाएर रािखन्छ। ताजा जमेको 
प्लाज्मामा धेरैवटा रगत  ज�े त�वह� �न्छन्। यसलाई �ाय यो मा� ैवा रगत  ज�े त�वमा कमीको पू�तर् गनर्लाई �ायो�ेिसिपटेटसँग �योग ग�रन्छ। 
यसलाई �ाय एक (1) दिेख दईु (2) घण्टा सम्ममा नशाबाट �दइन्छ। 

प्ला�टलेट 
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रगतलाई ज� सहायता गन� र�कोश अंशह�।  प्ला�टलेट्सह� भनेको र�कोश अंशह� �न ्जसले र�वािहनीमा प्वालह� बुच्याएर र��ाव वा 
नीलडाम रोक्छ वा यसबाट बचाउँछ। प्ला�टलेट्सह� �ाय नशाबाट केही िमनट दिेख घण्टा सम्ममा �दइन्छ। य�द कुन ैिबरामीको हाडको मासील े

प्ला�टलेट्सह� उत्पादन गरेको छैन भन,े �ाय प्ला�टलेट्स �ान्सफ्यूजनह�को आवश्यकता ह�ामा एक (1) पटक वा दईु (2) पटक (वा अझ धेरै पटक 

पिन) पछर्। औषिध, रोग, वा यािन्�क खराबी (जस्त ैकृि�म मुटुको भ्याल्वको कारण) कुन ैिबरामीको प्ला�टलेट्सह�ले रा�री काम नगरेको अवस्थामा 
पिन प्ला�टलेट्सह� �दन स�कन्छ।  

�ायो�िेसिपटेट  

�ायो�ेिसिपटेट भनेको रगतको यस्तो भाग हो जसमा िन� अनुसारका केही खास रगत  ज�े त�वह� मा� रहकेो �न्छ: फ्याक्टर VIII (हमेो�फिलया A 

मा कमी), भन िवल�ान्ड फ्याक्टर, तथा फाइि�नोिजन। �ायो�ेिसिपटेट हाल सबभन्दा बढी फाइि�नोिजन (ज� आवश्यक पन�) को �ोतका �पमा 
�दइन्छ। केही खास �कारका हमेो�फिलया �न ेकेही िबरामीह� अथवा �फि�नोजेनको कमी भएका िबरामीह�को रगत  ज�े ���या सम्बन्धी 
खराबीको उपचार गनर् उनीह�लाई �ायो�ेिसिपटेट �दन स�कन्छ। साथ,ै धेरै िबमार परेका मािनसह�लाई असामान्य ज�े अवस्था उत्प� �न सक्छ 

जसलाई िडसेिमनेटेड इन्�ाभास्क्युलर कोवागुलेशन (DIC) भिनन्छ। यसको कारण शरीरको रगत  ज�े त�वह�मा कमी आएर गम्भीर र��ाव �न 

सक्छ। �ायो�ेिसिपटेट र  ताजा जमेको प्लाज्मा सिहत (मािथ हनेुर्होस्) कम भएको क्ल�टङ फ्याक्टरह�को पू�तर् गनर् �दन स�कन्छ। �ायो�ेिसिपटेटलाई 

�ाय केही िमनट दिेख एक घण्टा सम्म नशाबाट �दइन्छ। 

�यान्यलुोसाइट  

सङ्�मणह� िव�� लड्न सहायता गन� कोशह� �न्। �यान्युलोसाइट्सलाई न्यु�ो�फल पिन भिनन्छ। ियनीह� यस्ता कोशह� �न ्जसले ब्याक्टे�रयल 

वा फङ्गल सङ्�मणह� िव�� लड्न सहायता गछर्न्। �यान्युलोसाइट्सलाई किहलेकाही ँरगतमा अित कम सङ्ख्यामा �यान्युलोसाइट्स �न ेर  

औषिधले काम नगरेको िबरामीह�मा गम्भीर सङ्�मणह� िव�� लड्न सहायताका लािग �दने ग�रन्छ। �ाय जसो �यान्युलोसाइट्सह� दिैनक �पमा 
पाँच (5) �दन सम्म वा िबरामीको �यान्युलोसाइट्स सङ्ख्या िबरामील ेसङ्�मण िव�� आफै लड्न स�े स्तरमा नपगुे सम्म �दइन्छ। �यान्युलोसाइट्स 

�ाय एक (1) दिेख दईु (2) घण्टा सम्ममा नशाबाट �दइन्छ। 

सम्भािवत जोिखमह�  

ब्लड कम्पोनेन्ट्सको �योग गदार् किहलेकाही ँकेही �ितकूल �ित��याह� �न ेगछर्। यी मध्य ेधेरैजसो �ित��याह� त्यित सामान्य होइनन ्र  �ाय सिजलै 
समाधान गनर् स�कन्छ। य�द कुन ै�ितकूल �ित��या भइ हालमेा, समस्याको समाधानका लािग अक� त�रका पिन अपनाउन स�कन्छ। 

• य�द िबरामीको रोग �ितरोध �णालीले र� अवयवसँग �ित��या गरेमा रोग �ितरोध क्षमता�ारा मध्यिस्थत �ितकूल �ित��या उत्प� �न 

सक्छ। य�द र� अवयवमा भएको रोग �ितरोध क्षमता कोशह�ल ेिबरामीको कोश वा तरलसगँ �ित��या गरेमा पिन यस्तो �न सक्छ। उ� 

�ित��याह� त्यित भइ रहन े�दँनैन्। यसमा यी कुराह� पनर् सक्छन्:  
• एलज� �ित��याह�; 

• एनाफाइल्यािक्टक �ित��या 
• रातो र�कोश वा प्ला�टलेट्स �ितिजवीह�को िवकास जसले र��वाहमा यी कोशह�को जीवन अविध छोटो पाछर् 
• फोक्सो तन्तमुा �ान्सफ्यूजन-सम्बन्धी खराबी (TRALI) 

• रातो र�कोशको मन्द क्षित 

• �ाफ्ट भस�स होस्ट िडिजज (GVHD)  

 
• केही गैर-रोग �ितरोध क्षमता�ारा मध्यिस्थत �ितकूल �ित��याह� पिन �न सक्छन्। यी मध्य ेधेरैवटा िवरल ैमा� �न्छ। यसमा यी कुराह� 

पनर् सक्छन्:  
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• र��ाव समस्याह�
• तरल  अितभार
• र� अवयवमा भएको अित�र� पोटािसयमको कारण �ित��या
• रगतमा क्यािल्सयमको स्तर कम भएको कारण हात तथा ओठमा झनझन गन� 
• शरीर तन्तमुा आइरनको अत्यािधक मा�ा (100 युिनट रातो र�कोश �ान्सफ्यूजन भन्दा बढी िलने िबरामीह�मा �न सक्छ)

• ब्याक्टे�रया, भाइरस (जस्तै साइटोमेगालोभाइरस (CMV), हपेाटाइ�टस B तथा C, वा HIV) वा कुन ैपरिजवी रहकेो र� अवयवको �योगबाट
सङ्�मण �न सक्छ। �ान्सफ्यूजन�ारा सङ्�मण कमै मा� �न्छ �कनभने रगत  दाताह�को छनौट तथा रगत  परीक्षण तथा छा� े���याले
संयु� राज्यमा रगत  आपू�तर् सदा भन्दा सुरिक्षत बनाएको छ।  हपेाटाइ�टस B को सङ्�मण �न ेजोिखम खोपल ेअझ कम गनर् सक्छ।

तपा�को स्वास्थ्य सेवा दलसँग कुरा गरेर, यी �ितकूल �ित��याह�बारे िवस्तारमा पढेर र  �स्तािवत वेबसाइटह�मा गएर  उ� जोिखमह�बारे थप  

जानकारी पाउनुहोस्। 

सम्भािवत समस्याको लक्षणह� 

याद रा�ुपन� लक्षणह�मा िन� पनर् सक्छ: 

• मुखबाट नाप्दा 100,6 °F (38 °C) भन्दा बढीको ज्वरो, र�चापमा हरेफेर 

• जाडो ला�े, टाउको द�ु,े पेट द�ु,े बान्ता गन�, पखाला वा ढाड द�ु े

• गाडा-रङ्गको िपसाब, ख�टरा, िचलाउने, स्वाँस्वाँ �न ेवा सास फुल्ने वा सास फेनर् क�ठनाइ 

• खु�ा वा गोिलगाँठो सुि�न,े वा �ान्सफ्यूजन भन्दा पछािड शु� भएको खोक�
• मन्द �ित��याह�। िवरल ैिस्थितह�मा, रातो र�कोश �ान्सफ्यूजन गरेको तीन (3) दिेख दस (10) �दन पिछ मन्द �ित��या �न सक्छ। य�द

तपा�को ब�ालाई र�कोश �ान्सफ्यूजन गरेको तीन (3) दिेख दस (10) �दन पिछ ज्वरो आएमा वा पहेलँो दिेखएमा वा कमलिप� भएमा
(छाला तथा आँखाको सेतो भागमा पह�लो �न)े तपा�को ब�ाको िच�कत्सकलाई कल गनुर्होस्।

य�द रगत  वस्तु िलएपिछ तपा�को ब�ामा लक्षणह� दिेखएमा, तु�न्त ैतपा�को नशर् वा िच�कत्सकलाई कल गनुर्होस्। 

िवकल्पह� 

किहलेकाही ँकेही अन्य िवकल्पह� पिन छन्। तपा�को ब�ाको अवस्थाका आधारमा कुन �योग गनर् स�कन्छ भनेर तपा�को स्वास्थ्य सेवा दलल े

तपा�सँग कुरा गनर् सक्छन्। यसमा यी कुराह� पनर् सक्छन्: 

• धेरै रातो र�कोश (इराइ�ोपोइ�टन), सेतो र�कोश (�यान्युलोसाइट्स-कोलोनी िस्टमुले�टङ फ्याक्टर), तथा प्ला�टलेट्स (इन्टरल्यू�कन-11)

ह�को उत्पादनका लािग हाडको मासीलाई �े�रत गन� औषिधह�। नयाँ एजेन्टह�को पिन िवकास �दँछै। 
• र��ाव समस्याको उपचार यसरी गनर् स�कन्छ: िन�दर्� रगत  ज�े त�व (जस्त ैकोवागुलेशन फ्याक्टर VIII वा IX कन्सन्�ेट्स) �दएर, वा मुख

तथा घाँटी (एिमकार) मा र��ावको जोिखम कम गन� वा केही खास कोवागुलेशन फ्याक्टरह�को मा�ा बढाउने (DDAVP) औषिधह� �दएर। 
य�द र��ाव शरीरमा अत्यािधक मा�ामा हपेा�रन भएको कारण हो भन,े यसमा �ोटामाइन सल्फेट�ारा उल्टाउन स�कन्छ।

• शल्यिच�कत्सा गराउन ेकेही िबरामीह�ल ेशल्यिच�कत्सा पूवर् आफ्नै रगत  पिन जम्मा गराएर रा� सक्छन्। शल्यिच�कत्सा प�ात, उनीह�ल े

आफ्न ैरगत  �फतार् पाउन सक्छन् (अटोलोगस युिनट)।  अ� कितजना िबरामीह�लाई शल्यिच�कत्सामा कम भएको रगत  उनीह�लाई �फतार् 
�दन स�कन्छ (इन्�ाओपरे�टभ साल्भेज �ोिस�ुर)।

• तपा�ले कुन ैखास दाताको रगत  िलने अनुरोध पिन गनर् स�ु�न्छ, य�द दाता िमल्ने भए र  रगतमा सङ्�ामक एजेन्टह�को उपिस्थित नभए।
उ� िनद�िशत दाता युिनटह� पिन सामान्य स्वइच्छुक र�दाताको रगत  भन्दा कुन ैखास सुरिक्षत नभएको अनुभव�ारा थाहा पाइएको छ।

http://www.cincinnatichildrens.org/default.htm?id=5659&tid=941
http://www.cincinnatichildrens.org/default.htm?id=5955&tid=995
http://www.cincinnatichildrens.org/default.htm?id=5243&tid=959


Health Topic: Blood Component Transfusions - Nepali 

केही िबरामीह�ल ेशल्यिच�कत्सा गरेको केही �दन सम्म न्युन हमेाग्लोिवन स्तर सहन गनर् सक्छन ्र  अित�र� आइरन िलएर आफ्नो रगत
आपू�तर् पुनः �फतार् कायम गनर् सक्छन्।  

• कृपया याद रा�ुहोस ्यो रगतलाई छनौट र  �शोधन गदार् ला�े समयको कारणल ेिनद�िशत दाता रगतको �योग कमै िस्थितमा 
नवजात गहन  स्याहार प�रवशेमा गन� ग�रन्छ।

• केही िबरामीह�ल,े धा�मर्क कारणल ेगदार्, रगत  वस्तु �ान्सफ्यूजनह�बाट बच्न े�यास गछर्न्। उनीह�का लािग उपरो� िवकल्पह� उपलब्ध
छन्। भिवष्यमा, यस्ता िबरामीह�का लािग रगत  �ितस्थापन एउटा िवकल्प �न सक्छ।

�ोतह� 

ब्लड कम्पोनेन्ट्सका बारेमा थप  जानकारीका लािग, तपा�को ब�ाको िच�कत्सकसँग कुरा गनुर्होस्। तपा�ले यी वेबसाइटह�बाट पिन जानकारी पाउन 

स�ु�न्छ: 

• अमे�रकन एसोिसएशन अफ ब्लड ब्याङ्क्स (AABB)

• द अमे�रकन रेड �स (The American Red Cross) 

• होक्सवथर् ब्लड सेन्टर (Hoxworth Blood Center)

पिछल्लो संशोधन: 08 /2021  

http://www.aabb.org/
http://www.redcross.org/
http://www.hoxworth.org/

	ब्लड कम्पोनेन्ट्स ट्रान्सफ्यूजन (शरीरमा रक्त अवयवहरू दिने)
	ब्लड कम्पोनेन्ट्स (रक्त अवयवहरू) कहाँबाट आउँछ?
	सम्भावित जोखिमहरू
	सम्भावित समस्याको लक्षणहरू
	विकल्पहरू
	स्रोतहरू

