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MODÜLÜN TANIMI  

Anestezi teknisyeninin, çalıĢma ortamında kan ve kan 

ürünleri transfüzyonu ile ilgili bilmesi gereken bilgi ve 

beceri basamaklarını içeren öğrenme materyalidir. 
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kan ve kan ürünleri transfüzyonu yapabileceksiniz. 
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1. Doğru ve eksiksiz bir Ģekilde kan ve kan ürünleri 
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2. Dikkatli ve hatasız bir Ģekilde, hastaya ait bilgilerle kan 
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3. En kısa sürede; dikkatli ve hatasız bir Ģekilde, tekniğine 

uygun olarak kan ve kan ürünleri transfüzyonunu 
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4. Transfüzyon süresince dikkatli bir Ģekilde, 

komplikasyonlar yönünden hastayı takip edebileceksiniz. 
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ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modülün içinde yer alan, her faaliyetten sonra verilen 

ölçme araçları ile kazandığınız bilgileri ölçerek kendi 

kendinizi değerlendireceksiniz. 
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GĠRĠġ 
Sevgili Öğrenci, 

 

Kan, bütün organların perfüzyonunu sağlayan Ģekilli elemanlar ile plazmadan oluĢan 

ve intravasküler alanda bütün vücudu dolaĢan sıvıdır. Kan ve kan ürünleri, çeĢitli nedenlerle 

kanın eksikliği söz konusu olduğunda, aynen ilaçlar gibi hastaların yaĢamlarının belirli 

dönemlerinde hayatta kalabilmeleri veya daha kaliteli yaĢam sürebilmeleri için 

ameliyethane, yoğun bakım ve hastanelerin diğer birimlerinde kullanılır. Hayat kurtarıcı olan 

ve tek bir damlası dahi boĢa harcanmayacak kadar değerli olan kanın tek kaynağı ise 

insandır. 

 

Hastaların sağlığına kavuĢması amacıyla kullanılan kan ve kan ürünlerinin yine 

ilaçlarda olduğu gibi endikasyonları, kontrendikasyonları, dozları ve yan etkileri vardır. 

Çünkü kan ve kan ürünleri bütün iyi üretim ve laboratuvar uygulamaları kurallarına uyularak 

hazırlansa bile bazı riskleri de beraberinde taĢımaktadır. 

 

Bütün dünyada en sık rastlanan ölümcül transfüzyon reaksiyonu nedeni, doğru 

hazırlanmıĢ kanın yanlıĢ hastaya verilmesidir. Bu tür hataların engellenebilmesi için kan 

istemi yapılırken hastadan uygunluk testleri için alınan kanın; doğru olarak etiketlenmiĢ bir 

tüpte ve kan istem formunun eksiksiz bir Ģekilde doldurulmuĢ olarak, kan bankasına 

yollanması; kan bankasında kayıtların doğru tutulması ve transfüzyondan önce, kan 

torbasının üzerinde yazılı olan bilgilerle, kanı alacak olan hastanın kimlik bilgilerinin, 

uyumlu olup olmadığının mutlaka dikkatli bir Ģekilde kontrol edilmesi gerekmektedir. 

 

Bu modülde, kan ve kan ürünlerinin transfüzyonu ile ilgili bilgi ve beceri 

basamaklarını öğrenecek ve mesleki yaĢantınızda ameliyathanede sıkça karĢılaĢacağınız bu 

uygulamalara yönelik bilgi, tutum ve davranıĢları kazanacaksınız. 

 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

 

 

Doğru ve eksiksiz bir Ģekilde kan ve kan ürünleri transfüzyonu için gerekli hazırlığı 

yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Hastanelerde kullanılan kan ve kan ürünleri istek formu çeĢitlerini araĢtırınız. 

 Size en yakın hastane veya hastanelere giderek kan ve kan ürünleri 

transfüzyonunda kullanılan kayıt sistemini araĢtırınız. 

 Ġnterneti kullanarak kan ve kan ürünlerinin kullanımına yönelik çıkarılmıĢ olan 

5624 no‟lu Kan ve Kan Ürünleri Kanununu inceleyiniz. 
 

1. KAN TRANSFÜZYONU ĠÇĠN GENEL 

HAZIRLIK 
 

Kan, her biri ayrı fonksiyonlara sahip son derece spesifik yapılardan oluĢmuĢ bir 

bütün; bir canlı doku olarak tanımlanmaktadır. Sağlam bir kiĢinin kan vermesi, 

organlarından bir bölümünü vermesi olarak da tanımlanabilir. Bu nedenle kan 

transplantasyonu aslında bir doku, organ transplantasyonudur. 
 

Tarihte ilk kan transfüzyonunu, bir köpeğin karotis arterinden diğer bir köpeğin 

juguler venine direk bağlantı ile Oxford‟da Richard Lover yapmıĢtır. 1667 yılında Lower ve 

Dennis koyundan insana transfüzyonu yapmıĢlardır. Bu transfüzyonun baĢarısız olması ve 

hastaların ölmesi üzerine transfüzyon tarihine 150 yıllık ara verilmiĢtir. Bu ölümlerle aynı 

zamanda ilk hemolitik transfüzyon reaksiyonu da yayınlanmıĢtır. 

…………  

Resim 1.1: Ġlk kan transfüzyon denemeleri 
 

1800‟lerde James Bondel pospartum kanamalar ile ilgilenmiĢ ve insana yalnızca insan 

kanı verilebileceği tezini ortaya atmıĢtır. 
 

1900 yılında Landsteiner, ABO kan gruplarını buldu ve 1930 yılında nobel barıĢ ödülü 

aldı. Daha sonra Rh sistemi keĢfedildi. Kan saklama yöntemlerinde ilerlemeler ve ekipman 

problemlerinin çözümüyle kan transfüzyonları yaygınlaĢtı. 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
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1.1. Ülkemizde Kan Hizmetlerinin Durumu 
 

Ülkemizde kan ve kan ürünlerine yönelik uygulamalar; kan gruplarının tanınması, 

antikoagülasyon sorununun çözülmesi, steril tekniklerin geliĢtirilmesi ve ekipman sorununun 

teknik olanaklarla çözülmesi sonucu artarak 1990‟lı yıllara kadar yaygınlaĢmıĢtır. 

 

Bu yıllara kadar, sıklıkla, tam kan transfüzyonu yapılırken son yıllarda tam kan yerine 

hastanın ihtiyaç duyduğu kan bileĢenlerinin transfüzyonu yapılmaktadır. Günümüz tıbbında, 

kan parenteral bir solüsyon olmaktan çıkmıĢ; her parçası iĢe yarayan bir ilaç gibi 

düĢünülmeye baĢlanmıĢtır. 

 

Her parçası iĢe yarayan ve çok değerli olan kanın, transfüzyon anına kadar geçirdiği 

tüm aĢamalar bu nedenle ayrı bir önem arz etmektedir; ancak, son yıllarda, kanın 

saklanmasındaki ileri düzey geliĢmelere ve transfüzyonla bulaĢan hastalıkların serolojik 

testlerle elimine edilebilmesine rağmen, bazı hastalıklar pencere döneminde (etkenlerin 

belirli bir düzeye ulaĢması için geçen süre) bu testlerle tespit edilememektedir. Ülkemizde bu 

nedenle güvenli kan temini konusunda gönüllük esasına dayalı kan toplama çalıĢmaları 

yapılmaktadır. Bu çalıĢmalar kapsamında transfüzyon öncesi kanın toplanması, laboratuvar 

iĢlemlerinin gerçekleĢtirilmesi, etiketlenmesi ve saklanması büyük bir önem taĢımaktadır. 

 

Sağlık Bakanlığı kan ve kan ürünlerinin kullanımı ile ilgili 5624 nu‟lı Kan ve Kan 

Ürünleri Kanunu çıkarmıĢ ve kanun 11 Nisan 2007 tarihinde kabul edilerek 2 Mayıs 2007 de 

resmi gazetede yayınlanmıĢtır. Bu Kanunun amacı; kan, kan bileĢenleri ve ürünleri ile ilgili 

usûl ve esasları düzenlemektir ve genel esasları içinde yer alan maddelerinden bazıları 

Ģunlardır: 

 

 Kan, kan bileĢenleri ve ürünlerinin temininde karĢılıksız ve gönüllü bağıĢ 

esastır. Ancak, malî karĢılık anlamına gelmeyecek Ģekilde kan bağıĢçısını teĢvik 

edici uygulamalar müstesnadır.  

 Kan, kan bileĢenleri ve ürünlerinin alınmasında ve verilmesinde bağıĢçı ve 

alıcının sağlığının tehlikeye düĢürülmemesi, tıbbî risklere karĢı korunması, 

transfüzyonun güvenle yapılması ve transfüzyon sonrası bağıĢçı ve alıcının 

izlenmesi Ģarttır. Alıcı ve vericide ortaya çıkabilecek komplikasyonların 

bildirilmesi zorunludur. Kan, kan bileĢenleri ve ürünlerinin alınması, kaydı, 

analizi, iĢlenmesi, depolanması, kullanılır hale getirilmesi, dağıtım ve 

kullanımını ilgilendiren kan bağıĢı, kan bağıĢçısı, hazırlayan kuruluĢ, kullanım 

yeri ve alıcı ile ilgili bütün verilerin yazılı veya elektronik ortamda 

kaydedilmesi ve otuz yıl süreyle saklanması zorunludur. Kan istek formu ve 

bağıĢçı sorgulama formlarının asılları ile kan bağıĢçısından alınan kan 

örneklerinin Ģahit numuneleri, bir yıldan az olmamak üzere Bakanlıkça 

belirlenecek süreyle saklanır.  

 Kan, kan bileĢenleri ve ürünlerinin alınması veya transfüzyonu hekimin 

sorumluluğu ve denetimi altında yapılır. 

 

Bu kanunla kanın donörden alınmasından itibaren klinikte kullanımına kadar olan pek 

çok aĢama ele alınarak konu ile ilgili düzenlemeler yapılmıĢtır. 
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Ülkemizde güvenli kan toplanması amacıyla Türk Kızılayı 1 HAZĠRAN 2005 

tarihinden itibaren Ulusal Güvenli Kan Temini Programı kapsamında çalıĢmaktadır. 31 

Mayıs 2005 tarihli Bütçe Uygulama Talimatnamesi‟nde ihtiyaç duyulan kanın öncelikle 

Türk Kızılayı Kan Merkezlerinden temin edilmesi belirtilmiĢtir. Bu talimatname ile hasta 

veya hasta yakınları tarafından kan verecek kiĢileri bulmanın sebep olduğu sağlık ve sosyal 

sorunları önlemek amacıyla, güvenli kan temini esasına dayalı olarak resmi ve özel 

hastaneler kan ihtiyaçlarını Kızılay'a ait kan birimi bulunan yerlerden temin edecektir. Kan 

ve kan komponentlerinin talep ve transfer sürecindeki her türlü iĢlem, talebi yapan sağlık 

kurumu ile Kızılay kan birimi arasında doğrudan gerçekleĢtirilecek, hasta veya hasta 

yakınlarından bu konuda herhangi bir talepte bulunulmayacaktır. 
 

Mevcut durumda, hastaneler ile Türk Kızılayı arasında protokoller imzalanmakta olup 

çoğu yerde hastane tarafından talep edilen kanlar, hastanelere Türk Kızılayı tarafından uygun 

ısı koĢullarında taĢınarak teslim edilmektedir. AnlaĢmaların yapıldığı hastanelerde, hasta ve 

hasta yakınlarının bu konuda yaĢadıkları sıkıntıların önüne geçilmiĢtir. Uygulanan serolojik 

testlerde hastalık tespit edildiğinde veya son kullanma tarihi geçtiğinde kanlar imha 

edilmektedir. 

 

Resim 1.2: Kan hizmetlerinin yürütülmesinden bir kesit 

 

1.1.1. BağıĢlanan Kanlara Yapılan Testler 
 

Kızılay tarafından bağıĢçılardan toplanan kanlara, bazı hastalıkların (kan ve cinsel 

yolla geçen) transfüzyon yoluyla sağlam kiĢilere geçiĢini önlemek için tarama testleri 

yapılmaktadır. Bu testlerin sonucunda, güvenli olmayan kanın kullanımı engellenmekte, kan 

bağıĢında bulunan ve hastalığından haberdar olmayan kiĢiler de durumları hakkında 

bilgilendirilmektedirler. Alınan tüm kanlara uygulanan serolojik testler Ģunlardır: 
 

 AIDS  

 Hepatit-B (B Tipi Sarılık) 

 Hepatit-C (C Tipi Sarılık) 

 Sifiliz (Frengi) 

 Kan Grubu 
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Hastalık etkeni vücudumuza girdikten sonra hem hastalık etkeni, hem de antikorlar 

savaĢ için çoğalırlar. Yapılan serolojik testlerde etkenin saptanabilmesi için bu değerlerin 

belirli bir düzeye gelmesi gerekir. Etkenlerin belirli bir düzeye ulaĢması için geçen bu süreye 

pencere dönemi (inkubasyon) denir. Her bulaĢıcı hastalığın pencere dönemi vardır. Serolojik 

testleri yapılan bu hastalıkların pencere dönemleri 1 ile 3 ay arasında değiĢmekte olup bazı 

durumlarda 1 yıla kadar uzayabilmektedir. 

 

1.1.2. BağıĢlanan Kanın Ürünlerine AyrıĢtırılması 
 

Modern kan bankacılığında, tam kan kullanımının yeri hemen hemen hiç kalmamıĢtır. 

Bunun yerine kanın içindeki maddeler veya hücreler ayrıĢtırılarak hastalara verilmektedir. 

Böylece, hem kan israfı önlenmekte hem de hastalara sadece ihtiyacı olan kan elemanları 

verilebilmektedir. Ayrıca, bağıĢlanan bir ünite kandan birkaç hastanın yararlanabilmesi 

sağlanmaktadır. 

 

Kan ürünleri, hem kan komponentlerini hem de plazma fraksiyon ürünlerini içerir. 

Tam kanın komponentlerine ayrılması, komponentlerin spesifik graviteleri göz önüne 

alınarak belirli bir hızda ve sürede santrifüj edilmesi prensibine dayanır. 

 

Antikoagülanlı sıvı içeren ve onaylanmıĢ bir torbaya toplanmıĢ, ayrıĢtırılmamıĢ kana 

tam kan denmektedir. Gönüllü bağıĢçılardan elde edilerek tarama testleri gerçekleĢtirilen ve 

kullanımında sakınca olmayan 1 ünite taze tam kan santrifüj edildiğinde birçok hastalığın 

tedavisinde kullanılan kan komponentleri, (bileĢenleri) elde edilmektedir. AĢağıdaki Ģemayı 

inceleyiniz. 

1 Ü Taze Tam Kan

İlk 6 saatte 

santrifüj

Eritrosit 

Süspansiyonu

Santrifüj

Trombositten zengin 

plazma. (% 70)

Trombosit

Süspansiyonu Plazma

 

ġekil 1.1: Tam kanın kompenentlerine ayrılması 

 

Tam kanın santrifüjü sonucu, tam kandan ayrıĢtırılarak elde edilen kan bileĢenleri 

(kompenent) ise Ģunlardır: 



 

 7 

 Eritrosit süspansiyonu 

 Trombosit süspansiyonu 

 Lökosit süspansiyonu 

 Plazma 
 

 Taze donmuĢ plazma 

 Kriyopresipitat 

 

Hazırlanan komponent; belli kimyasal maddeler eklenerek belirli ısıda, gerektiğinde 

kullanılmak üzere saklanır. Hazırlama ve saklama sırasında amaç; 

 

 Kan ürün ve komponentlerinin içerdiği hücre ve faktörlerin canlılığını ve 

fonksiyonlarını korumak, 

 Fiziksel ve kimyasal değiĢimi engellemek, 

 Bakteri ve viral bulaĢı azaltmaktır. 

 

Donörden alınan kanın pıhtılaĢmasını engellemek ve fonksiyonlarını koruma amaçlı 

antikoagülan ile koruyucu sıvılardan yararlanılır. Antikoagülasyon için genellikle sitrat 

kullanılır. Sitrat kalsiyum iyonu ile Ģelasyon yaparak koagülasyon sisteminin aktivasyonunu 

önler. Her 100 ml kan için 14 ml sitrat, kan ya da kan komponentine eklenir.  

 

Koruyucu sıvılar ise glukoz dekstroz, adenin ve fosfat içerir. Bu maddeler kanın 

saklanması sırasında, eritrosit metabolizması için gereklidir. Türkiye‟de en sık olarak CPDA 

–1 (Citrate-phosphate-dextose-adenine) kullanılmaktadır. Bu koruyucu, (CPDA-1) eklenmiĢ 

kanın 2-6ºC‟da bekleme süresi 35 gündür.  

 

1.1.3. Hazırlanan Kan Kompenentlerinin Saklanması 
 

Tam kan ve tam kanın ayrıĢtırılması ile elde edilen kan kompenentleri, kullanılacağı 

süreye kadar uygun koĢullar altında saklanmalıdır. Lökosit ve trombosit süspansiyonları oda 

ısısında saklanabilirken diğer kompenentler ve tam kan, uygun ısıda, kan saklama dolabı ya 

da derin dondurucuda saklanmaktadır. AĢağıda tam kan ve kan bileĢenlerinin raf ömrü ile 

saklama ısıları verilmiĢtir. Tablo 1.1‟i inceleyiniz. 

 

Kan 

kompenenti 

Saklama ısısı Raf ömrü 

Tam kan 2-6°C 

Kan saklama dolabı 

35 gün 

 

Eritrosit 

süspansiyonu 

2-6°C 

Kan saklama dolabı 

42 gün 

Trombosit 

süspansiyonu 

20-24°C 

Oda ısısı, Ajitatör 

5 gün 

Taze donmuĢ 

plazma 

-25°C ve altı 

Derin dondurucu 

365 gün (1 yıl) 

Tablo 1.1: Kan kompenentlerinin saklanması 
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1.1.4. Banka Kanındaki DeğiĢiklikler 
 

Uygun koĢullarda saklanan tam kan ve kan kompenentlerinde, saklama süresiyle 

orantılı olarak, bir takım değiĢiklikler meydana gelir. Banka kanında oluĢan bu değiĢiklikler 

aĢağıda sıralanmıĢtır. 
 

 Hemoliz saklama süresiyle orantılı olarak artar 

 PH düĢer, 

 Laktat artar, 

 Potasyum (K) artar, 

 Glukoz azalır, 

 Hb artar, 

 2-3 difosfogliserat (DPG, oksijenin hemoglobinden ayrılmasını kolaylaĢtıran 

molekül) azalır, 

 Trombositler azalır, 

 Faktör 5 ve Faktör 8 azalır. 

 

1.2. Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyonunda Kullanılan Formlar  
 

Transfüzyon kararı alındıktan sonra, transfüzyon sürecinde görev alan herkes; doğru 

kan ürününün doğru hastaya zamanında ulaĢtırılmasından, uygulanmasından ve takibinden 

sorumludur. 
 

Klinikte transfüzyon kararı verilen hasta için kullanılacak ve Sağlık Bakanlığı‟nca da 

önerilen üç çeĢit form vardır. Bu formlar Sağlık Bakanlığı‟na bağlı hastanelerde aynen 

kullanılabildiği gibi isteyen hastane, formları değiĢtirerek ve gerekli bilgileri içerecek Ģekilde 

yeniden düzenleyerek kullanabilmektedir.  
 

Bu formların yanı sıra, kan bankasında da yapılan uygulamalarla ilgili birçok form 

mevcuttur. Burada özellikle klinik uygulamalarda kullanılan formlar ele alınmıĢtır. Kan ve 

kan ürünleri transfüzyonunda kullanılan formlar, aĢağıda Ģematize edilmiĢtir. ġema 1.1‟i 

dikkatle inceleyiniz. 
 

 

ġema 1.1: Kan ve kan ürünleri transfüzyonunda kullanılan formlar 

Klinikte Kan ve Kan 

Ürünleri 

Transfüzyonunda 

Kullanılan Formlar 

Transfüzyon Hasta 

Onam Formu 

Kan ve Kan ürünleri 

Ġstem Formu 

 Acil kan 

istem formu 

Kan Transfüzyonu 

Takip Formu 
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 Transfüzyon hasta onam formu: Hastaya uygulanacak transfüzyon 

tedavisinin, hekim tarafından tüm yönleriyle anlatıldığı ve hasta/ hasta 

yakınının transfüzyon kararını yazılı olarak onaylaması amacıyla kullanılan; 

hastanın transfüzyon kararını kabul ya da red ettiğini gösteren formdur.  

 Kan istem formu: Transfüzyon kararını onaylayan hasta için doktor tarafından 

doldurularak; kan bankasından gereken kan veya kan ürününün yazılı olarak 

istemi amacıyla kullanılan formdur. 

 

 Acil kan istem formu: Hastaya hemen kan verilmesi gereken ve 

laboratuarda düzenli olarak yapılan testlerin yapılmasına kadar geçen 

süre içinde hasta hayatının risk altında olduğu durumlarda; yapılan 

testlerden bir ya da bir kaçının yapılmadan, hastaya acilen kan temin 

edilmesi amacıyla kullanılan formdur. Doktor tarafından doldurulur. 

 

 Transfüzyon takip formu: Kan ve kan ürünleri transfüzyonuna baĢlanan 

hastada, kullanılan ürünün oluĢturabileceği istenmeyen reaksiyonlara karĢı 

hastanın izlenmesi amacıyla kullanılan form çeĢididir. 

 

1.2.1. Transfüzyon Hasta Onam Formunun Doldurulması 
 

Kan ve kan ürünleri transfüzyon kararı alındıktan sonra hasta ya da hasta yakınlarına 

transfüzyon tedavisinin gerekçeleri, transfüzyon kararını alan hekim tarafından net olarak 

anlatılmalıdır.  

 

Kan transfüzyon tedavisinin erken ve geç komplikasyonları ve bunlardan korunmak 

için ne Ģekilde önlemler alındığı, hasta ya da hasta yakınlarına anlatılarak yazılı onamları 

alınmalıdır.  

 

Hastanın onamının alınması, hekim tarafından gerçekleĢtirilir. Bu amaçla kan 

transfüzyonu uygulanacak hastanın transfüzyon hakkında bilgilendirildiğini ve transfüzyonu 

kabul ettiğini gösteren „Transfüzyon Hasta Onam Formu‟ kullanılmaktadır. Transfüzyon 

hasta onam formu iki sayfadan oluĢmaktadır.  

 

Hastanın bilinci yerinde değilse hastanın yakınından onam alınmalıdır. Acil 

durumlarda hasta veya yakınının onamı alınamadığında transfüzyonu yapacak ekipten en az 

iki kiĢinin Ģahitliği form üzerine yazılmalıdır. Formun her transfüzyon öncesinde 

doldurulmasına gerek yoktur. Hastanın yatıĢı sırasında bir kez onam alınması yeterlidir. 

Bilgilendirmenin yapıldığına dair kayıt, hasta dosyasına iĢlenmelidir. AĢağıda verilen 

transfüzyon hasta onam formu örneğini inceleyiniz.  
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Form 1.1: Transfüzyon hasta onam formu 
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1.2.2. Kan Ġstem Formunun Doldurulması 
 

Kan istem formu, ön ve arka yüz olmak üzere iki bölümden oluĢmaktadır. Kan temini 

gerektiğinde, endikasyonu koyan hekim tarafından, kan istem formu ön yüzü kurallara uygun 

ve tam olarak; hastaya özgü kimlik bilgilerini, istenen kan ürünü tipi ve miktarı, biliniyorsa 

kan grubu, önceki transfüzyon, gebelik vb. klinik bilgilerini içerecek Ģekilde (tüm ayrıntılar) 

doldurulup imzalanmalıdır.  

 

Kan istem formu ön yüzünde; kan verilecek hastanın adı soyadı, protokol numarası, 

yattığı servisin adı, teĢhisi, kan grubu, tam kan veya kan ürünlerinin hangisinin istendiği, 

istem yapan doktorun imzası ve istem tarihi yer alır. 

 

Arka yüzü ise kan merkezi personelince doldurulur. Verilecek kanın; grubu, numarası, 

cross- match test sonuçları ve verilecek kan miktarı bu kısma kaydedilir. Arka yüzde istenen 

bilgilerin kan bankası çalıĢanları tarafından doldurulması kanın niteliği ve test sonuçlarını 

göstermesi bakımından transfüzyonun uygulanmasında çok önemlidir.  

 

Bazı hastanelerde kan istem formu olarak yalnızca ön yüz kullanılmakta olup kan 

bankasında yapılan uygunluk testleri, hastanın kan grubu ve hazırlanan kanlar ile ilgili 

bilgileri gösteren ayrı bir form kullanılmaktadır. Banka çıkıĢ formu (ya da transfüzyon 

öncesi uygunluk testleri) adı altında, kan bankası tarafından istenen kan servise nakledilirken 

kan istem formu ile birlikte kliniğe gönderilmektedir.  

 

Kan istemi yapılırken alıcının hastalığı, hangi amaçla transfüzyon planlandığı, daha 

önce transfüzyon yapılıp yapılmadığının bilinmesi, transfüzyon öncesi uygunluk testleri 

sonuçlarının yazılması, karĢılaĢılan sorunların çözümlenmesinde çok önemlidir.  

 

Acil durumlarda ayrıca kan bankası ile telefon ile görüĢülerek istek sözlü olarak da 

bildirilmelidir. Kan istem formu ile beraber hastaya verilecek kan ürünü için uygunluk 

testlerini yapmak üzere hastaya ait kan örneği de kan merkezine gönderilmelidir. AĢağıda 

verilen kan ve kan bileĢenleri istem formu örneklerini inceleyiniz. 
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Form 1.2: Tek nüshadan oluĢan kan istem formu örneği 
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…………………………… HASTANESĠ KAN MERKEZĠ 

KAN VE KAN BĠLEġENLERĠ ĠSTEM FORMU 

 HASTANIN  

 Protokol no:      Ġstem Tarihi ve Saati:  

 Adı Soyadı:     

 YaĢ- Cinsiyet:                                Dr Adı Soyadı     Ġmza 

  Klinik:      ..................       ....................        

  Telefon:                                         

  TeĢhis:            Hastanın KAN GRUBU:    

  Son 3 ayda gebelik veya transfüzyon öyküsü: 

  Daha önce transfüzyon öyküsü           :  

  Antikor tanımlanmıĢ ise tipi ve tarihi      : 

   Kan Ġstem gerekçesi:                

                              

   Kanın planlanan kullanım tarihi : 

 HASTA VE DONOR ĠÇĠN ĠSTENEN TETKĠKLER 

    ( ABO ve Rh ) :               

   -match                            HBsAg      

                              Anti-HCV                            

                            Anti-HIV 1/2                       

                          VDRL 

        

  

    

    

   Antikor Titresi 

   -A, Anti-B Titresi 
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ĠSTEMĠ YAPILAN ÜRÜNÜN CĠNSĠ 

 

Ġstenen ürünün KAN GRUBU:    

         * Endikasyon : ............................ 

     …….…...  Ünite........      

     …….…...Ünite........      

     ………...Ünite........      

     ...........….Ünite 

    Ģ Plazma ............…Ünite 

     

 

 
ĠSTENEN AFEREZ ĠġLEMĠ VE AFEREZ ÜRÜNÜ  
 

        

   ….….......  Ünite     

  ansiyonu ....….…...Ünite ..........       

   

   

   ĠĢlem Farkı 

  
VERĠLEN KAN BĠLEġENLERĠNĠN 

 

 

   Kan Grubu      :     

   Ünite Numaraları: 

Bu form iki nüsha olup bir nüshası hastanın dosyasında, ikinci nüsha kan bankasında saklanacaktır 

 

Form 1.3: Ġki nüshadan oluĢan kan ve kan ürünleri istem formu örneği 
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 Acil Durumlarda Kan Ġstemi 

 

Acil durumlarda kan istemi ile ilgili iĢlemler, herkesin kolayca anlayıp 

uygulayabileceği basitlikte olmalıdır. Öncelikle IV kanülle bir damar yolu açılarak ve 

buradan uygunluk testleri için kan örneği alındıktan sonra izotonik veya dengeli bir baĢka tuz 

solüsyonu ile intravenöz sıvı replasmanına baĢlanmalı, alınan kan örneği kan bankasına 

mümkün olan en kısa süre içinde ulaĢtırılmalıdır. 

 

Kan örneğinin içinde bulunduğu tüpün ve kan istem formunun üzerine hasta kimlik 

bilgileri açık ve okunaklı bir Ģekilde yazılmalı, hasta henüz hastane sistemi tarafından 

tanımlanmamıĢ ve bir protokol numarası almamıĢsa acil baĢvuru numarası gibi bir ayırt edici 

numara kullanılmalıdır. Hasta adı, sadece doğru kimlik bilgileri alındığından emin 

olunduktan sonra kullanılmalıdır. 

 

Aynı hasta için kısa süre içinde ikinci bir kan ürünü isteminde bulunulacak ise kan 

bankasının aynı hasta ile uğraĢıldığını anlaması açısından ilk kan istem formunda kullanılan 

numara ve kimlik bilgileri kullanılmalıdır.  

 

Acil olgusu ile ilgilenen birden fazla personel varsa kan isteğinde bulunulması ve 

kan bankası ile iletiĢim kurulması konusunda sadece biri görevlendirilmelidir. Bu durum 

özellikle eĢ zamanlı birden fazla yaralı hastanın baĢvurduğu hallerde önem kazanır.  

 

Kan bankasına her acil hasta için kanın hangi sürede temin edilmesi gerektiği 

belirtilmelidir. Kan isteğinin aciliyetini belirtirken kan bankası ile önceden üzerinde 

anlaĢılmıĢ olan terminolojinin kullanılmasına özen gösterilmelidir. Hastaya kanı kimin 

getireceği ve hastanın nerede olduğu (ameliyathane) konusunda kan bankası ve klinik 

çalıĢanlarının bilgilendirilmiĢ olduğundan emin olunmalıdır.  

 

Hastanın kimlik ve kan grubu bilgilerinde her hangi bir tutarsızlık olduğunda kan 

bankası O grubu (ve muhtemelen RhD negatif) kan göndermeyi tercih edebilir. Acil Ģartlarda 

bu uygulama uyumsuz kan transfüzyonundan kaynaklanacak ciddi reaksiyonlardan 

kaçınmak için en güvenilir yol olabilir.  

 

AĢağıda verilen acil kan istem formu örneğini inceleyiniz. 
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…………………………………HASTANESĠ KAN MERKEZĠ 

ACĠL KAN ĠSTEM FORMU 
 

HASTANIN 
Protokol No :    Kan Grubu : 

    Adı Soyadı  :           

    YaĢ-Cinsiyet:                     

    Klinik     :     Ġstem Tarihi ve Saati:                    

    Telefon    :                                         

    TeĢhis     : 

    Acil Kan Ġstem Gerekçesi 

 

ĠSTEMĠ YAPILAN ÜRÜNÜN CĠNSĠ 

 Kan Grubu:  

 Tam Kan  :…………. ünite  

 Eritrosit Süsp.:..……. ünite  

 Diğer (belirtiniz):  

  

     Hastanın acil transfüzyon ihtiyacı olduğu için verilecek kanın;  

 Çapraz karĢılaĢtırma yapılmadan,  

 Çapraz karĢılaĢtırma yapılarak,  

 HbsAg, Anti HCV, Anti HIV ve VDRL testleri tamamlanmadan,  

 HbsAg, Anti HCV, Anti HIV ve VDRL testleri hızlı tanı kitleri ile yapılarak,  

      HER TÜRLÜ TIBBĠ VE HUKUKĠ SORUMLULUĞU ALARAK TRANSFÜZYON ĠÇĠN 

HAZIRLANMASINI ĠSTĠYORUM.  

      Dr. Adı Soyadı:  

      (El yazısı ile)                                Ġmzası: ..........................         

 

VERĠLEN KAN BĠLEġENĠNĠN  
 

Kan Grubu      : 

Ünite Numaraları:  

Bu form iki nüsha olup bir nüshası hastanın dosyasında, ikinci nüsha kan bankasında saklanacaktır. 

Form 1.4: Acil kan istem formu örneği 
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1.3. Uygunluk Testleri Ġçin Hastadan Kan Örneği Alınması 
 

Hastaya transfüze edilecek kanın; bazı testlerden geçirilerek hasta için uygun olup 

olmadığının araĢtırılmasında kullanılan, antikoagülan içermeyen, küçük miktarda, hastadan 

alınan kana kan örneği adı verilir. 
 

Uygunluk testleri için hastadan alınan kan örneğinin, hasta bilgilerini ve protokol 

numarasını doğru olarak üzerinde gösteren bir tüpe alınmıĢ olması hayati önem taĢır. 
 

Kan örneği alındığında, hastanın bilinci yerinde ise kendisine; adı, soyadı, doğum 

tarihi ve diğer ayırt edici kimlik bilgileri sorulmalıdır. Hastanın kimlik bilgileri 
 

 Bileklikteki ad,  

 Hasta dosyası,  

 DoldurulmuĢ kan; istem formu‟ndaki bilgilerle karĢılaĢtırılmalıdır.  
 

Hastanın bilinci yerinde değilse yakınlarına veya diğer hastane çalıĢanlarına sorarak; 

anestezi altında ise anestezi hasta takip formu ve hasta dosyasından, hasta kimlik bilgilerinin 

doğruluğu tespit edilmelidir.  
 

 

Resim 1.3: Kan örneği tüpü 
 

Kan örneği, kan bankasının önerdiği kan tüpüne alınmalıdır. Kan örneği alındıktan 

sonra hasta adının yazılı olduğu etiket, yatak baĢında hazırlanmalı ve tüp üzerine 

yapıĢtırılmalıdır. Böylelikle, önceden hasta adı yazılı olan boĢ bir tüpe baĢka bir hastanın 

kanının alınması veya tüpe yanlıĢ hastaya ait etiketin yapıĢtırılması olasılığı ortadan kalkar.  
 

Tüp etiketinde açık ve doğru bir Ģekilde aĢağıda verilen bilgiler yer almalıdır. Bunlar: 
 

 Hastanın adı soyadı,  

 Protokol numarası,  

 Servisi, 

 Tarih (kan örneğinin alındığı gün/saat) 
 

Kan tüpleri üzerine hasta kimlik bilgileri yanlıĢlığa yol açmamak için kanı almadan 

önce yazılmamalıdır.  
 

Hastaya ikinci bir eritrosit süspansiyonu takılması gerekiyorsa uygunluk testi için yeni 

bir kan örneği gönderilmelidir. Bu durum, özellikle iki kan transfüzyonu arasındaki süre 24 

saatten fazla olmuĢsa önem kazanır. Taze kan örneği, hastanın alacağı kan ile 

uyumsuzluğunu göstermesi açısından gereklidir. 
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Resim 1.4: EtiketlenmiĢ numune tüpleri 
 

1.3.1. Kan Örneği Alınmasında Dikkat Edilecek Noktalar 
 

 Kan, antikoagülan içermeyen bir enjektör ya da kan bankasınca önerilen tüpe 

alınmalıdır. 

 YetiĢkinler için yaklaĢık 10 ml kan örneği yeterli iken çocuklarda kan hacimleri 

az olduğu için bu miktar daha az olmalı ve alınan kan örneği tekrar almayı 

engelleyecek biçimde en iyi Ģekilde değerlendirilmelidir. 

 Örnek tüpü, hemen hastanın yanında kimlik bilgileri yazılarak etiketlenmelidir. 

 Örnek tüpü bilgileri ile kan istek formu bilgileri son kez, klinikte kontrol 

edilerek kan bankasına gönderilmelidir. Bilgilerin mutlak olarak uyuĢtuğu 

görülmeden kan istek formu ve kan numunesi gönderilmemelidir. 
 

1.4. Kan Ġstem Formu ve Kan Örneğinin Kan Bankasına 

UlaĢtırılması 
 

Kan transfüzyonu kararı verildikten sonra kan istem formu ve kan örneğinin kan 

bankasına ulaĢtırılması için klinik çalıĢanlarından biri bu iĢle görevlendirilmelidir. Bir 

kiĢinin görevlendirilmesi zaman kaybı ve olası yanlıĢ anlamaları ortadan kaldırır. 

Görevlendirilen kiĢi, kan bankası ile telefonla görüĢerek istenilen kan ürünü hakkında bilgi 

verir.  
 

Kan istem formu bilgisayar ortamında doldurularak, (imzalı ve kaĢeli istem formu 

daha kan bankasına gönderilmeden) kan bankası çalıĢanlarının anında bilgisayar sisteminde 

görmesi sağlanır. Daha sonra doktor tarafından imzalanmıĢ ve kaĢelenmiĢ kan istem formu 

ile kan örneği, kan bankası laboratuarında, transfüzyon öncesi antikor taraması ve uygunluk 

testlerinin yapılması amacıyla kan bankasına ulaĢtırılır. Yapılan test ve tarama sonucuna 

göre hasta için en uygun kan ve kan ürününün seçilmesi sağlanır. 
 

1.5. Kan Bankasında Yapılan ĠĢlemler 
 

Kan bankasına ulaĢtırılmıĢ olan kan istem formu ile kan örnek tüpü, banka çalıĢanları 

tarafından bilgilerinin tutarlı olup olmadığı yönünde tekrar kontrol edilir. Bilgilerde bir 

eksiklik ya da tutarsızlık söz konusu olduğunda, banka çalıĢanı yeni bir kan istem formu ve 

kan örneği isteyebilir. Bu, olası risklerin oluĢmaması için doğru bir davranıĢtır. Bu nedenle 

kan istem formu bilgileri ile kan örneği bilgileri, kan bankasına ulaĢıncaya kadar tekrar 

tekrar kontrol edilmelidir. Bu doğru kanın hazırlanarak doğru hastaya ulaĢması sürecinde 

görev alan herkesin üzerinde önemle durması gereken en önemli noktalardan bir tanesidir. 



 

 20 

Kan istem formu ile örnek tüp bilgilerinin birbiri ile tutarlı olması halinde banka 

çalıĢanı, kan istem formunu banka kayıtlarına kaydeder. Çoğu hastane, bilgisayar otomasyon 

sistemine geçtiği için kan bankası kayıtları, defter ve bilgisayar kayıtlarını içeren çift kayıt 

sisteminden oluĢmaktadır. 
 

Kan bankasında her kan ürünü için aĢağıdaki kayıtlar tutulmalıdır: 
 

 Hastanın adı ve soyadı 

 Hastanın ABO ve Rh grubu 

 Kan torbasının seri numarası 

 Kan torbasının kan grubu 
 

Kayıt iĢleminden sonra alınan kan örneği kullanılarak kan uygunluk testleri yapılır.  
 

 

Resim 1.5: Laboratuvar çalıĢmaları 

 

1.5.1. Transfüzyon Öncesi Yapılan Testler 
 

Vericiye ait kanın, alıcıda reaksiyon oluĢturup oluĢturmayacağının kontrolü, 

transfüzyon öncesi yapılan uygunluk testleri ile kontrol edilir. Bunlar:  
 

 Kan grup tayini 

 Antikor tarama  

 Cross-matching‟ testleridir.  
 

ABO- Rh Tayini: En ciddi ve trajik reaksiyonlar ABO yönünden uygun olmayan 

kanların yanlıĢ transfüzyonu sonucu ortaya çıkmaktadır. Doğal olarak var olan antikorlar, 

verilen kandaki antijenlere karĢı direkt reaksiyon verir. Kompleman aktivasyonu ile 

intravasküler hemoliz meydana gelir. Bu nedenle hastanın kan grubunun (ABO-Rh ) tayini 

çok önemlidir. Çünkü ABO-Rh uygunluğu ile yapılmıĢ bir transfüzyonda baĢarı Ģansı % 98‟ 

dir. Geri kalan % 2 için ileri serolojik testler yapılmalıdır. 
 

Kan grubu tayini için hastanın eritrositleri, bilinen Anti-A ve Anti-B serumlarla 

karĢılaĢtırılır. Presipitasyon mikroskopik olarak araĢtırılır. Kan grubu belirlenir. Daha sonra 

doğrulamak için hastanın serumu, bilinen antijen tipindeki eritrositlerle karĢılaĢtırılır. 

Hastanın eritrositleri, aynı zamanda bilinen anti-D antikorları ile muamele edilerek Rh 

varlığı araĢtırılır. Eğer Rh (-) ise Anti-D antikoru olup olmadığının belirlenmesi için serum 

Rh (+) eritrositlerle karĢılaĢtırılarak tekrar kontrol edilir. 
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Cross-Match Testi: Verici eritrositlerinin alıcı serumu ile karĢılaĢtırılmasına major 

cross-match; hasta eritrositleri ile vericinin serumunun karĢılaĢtırılmasına minör 

crossmatch adı verilir. Güvenilir test 45 dakika sürer. Transfüzyon yapılabilmesi için her iki 

testte de aglütinasyon olmamalıdır. Birinde aglütinasyon oluyorsa alt grup 

uygunsuzluğundan bahsedilir. Bu durumda baĢka bir verici bulunmalıdır. Bir kan, Cross-

match yapıldıktan sonra 72 saat içinde kullanılmamıĢ ise transfüzyon gerektiğinde 

transfüzyonun güvenilirliği için yeniden kroslanmalıdır. 

 

Antikor Tarama Testi: Vericinin kanında, hemolitik reaksiyonlardan sıkça sorumlu 

tutulan Anti-A ve Anti-B antikorları haricindeki antikorların taranması esasına dayanır. 

 

Kan bankasında, bazı testlerin yapılarak istenilen kan ya da kan ürününün 

hazırlanması anında olmamaktadır. Bu nedenle bazı testler ya da ürünlerin hazırlanması için 

gereken sürelerin bilinmesi gereklidir. Bu süreler özellikle acil durumlarda önem 

kazanmaktadır. Bu amaçla aĢağıda verilen tablo 1.2‟yi inceleyiniz. 

 

Kan Merkezinde Kan Komponentlerinin Hazırlanması Ġçin Gereken Süreler 

ĠĢlem Süre 

ABO/Rh tayini   10 dakika 

ABO/Rh tayini + antikor tarama 45 dakika 

Tiplendirme+tarama+cross-match 60 dakika 

Antikor tanımlama 60 dakika (bazen günlerce) 

Taze donmuĢ plazma eritme 40 dakika 

YıkanmıĢ eritrosit süspansiyonu 45 dakika 

Tablo 1.2: Kan kompenentlerinin hazırlanması için gereken süreler 

 

Uygunluk testleri yapılarak hasta için uygun olduğuna karar verilen, kan ve kan 

kompenentlerinin ilgili hastaya ulaĢtırılması, kan bankası elemanlarınca veya kliniğe ait 

personel tarafından sağlanır.  

 

1.6. Kan Ürününün Transfüzyondan Önce Saklanması 
 

Transfüzyon, hemen yapılmayacaksa kan ürünlerinin doğru saklama koĢulları altında, 

muhafaza edilmesi sağlanmalıdır. Kan torbası saklanırken;  

 

 Ortamın ısısına, 

 Ortamın nemine, 

 Kan torbasının ıĢık ile direkt temas etmemesine dikkat edilmelidir. 

 

Kanın saklanacağı dolap; ısı monitörü olan, özel kan saklama dolabı olmalıdır. Kan, 

servis dolaplarında kesinlikle saklanmamalıdır.  
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Tam kan, eritrosit süspansiyonu ve çözülmüĢ taze donmuĢ plazma, kan bankasındaki 

soğutuculardan çıkarıldıktan sonra en fazla 30 dakika içinde kullanılmalıdır. Bu süre içinde 

transfüzyon baĢlatılamayacak ise bu iĢe uygun bir soğutucuda 2-6 ºC’de saklanmalıdır. Eğer 

serviste ya da ameliyathanede uygun soğutucu yoksa kan hastaya kullanılacağı ana kadar kan 

merkezinde muhafaza edilmelidir.  

 

 

Resim 1.6: Kan bankasında kanın saklanması 

 

Kullanılmayan bütün kan ve kan ürünleri; kayıt edilmek, saklanmak veya imha 

edilmek üzere, kan merkezine geri gönderilmelidir. Uygun soğutma koĢulları 

sağlanamadığında, kan ürünlerine bakteriyel bulaĢma riski artar.  

 

Trombosit konsantreleri, kan merkezinden çıkartılırken ısısını 20-24 ºC arasında 

koruyacak bir taĢıyıcı içine konulmalıdır. Daha düĢük ısılarda saklanan trombosit 

konsantreleri pıhtılaĢma yeteneklerini kaybederler. Bu nedenle asla buzdolabına 

konulmamalı ve mümkün olan en kısa sürede hastaya verilmelidirler. 

 

1.7. Kanın Isıtılması 
 

YavaĢ yapılan infüzyonlarda, kanı önceden ısıtmanın hastaya her hangi bir yarar 

sağladığına dair veri yoktur. Normal Ģartlar altında, kan ürünleri ısıtılmadan infüzyon 

yapılabilir.  

 

Kan ısıtılınca hemoliz geliĢir ve kan proteinleri denatüre olur. Bunların sonucu 

transfüzyon reaksiyonları geliĢir. Kanın vücut ısısına getirilmesine gerek yoktur. Oda 

ısısında olması yeterlidir. Eğer infüzyon hızı 100 ml/dakikadan hızlı ise soğuk kan, kalp 

durmasına neden olabilir. Böyle durumlarda kan ısıtılabilir; ancak hastayı ısıtmak verilen 

kanı ısıtmaktan daha önemlidir. 

 

Kanın ısıtılması sıklıkla Ģu durumlarda istenir. 

 

 Büyük miktarda hızlı kan transfüzyonlarında 

 EriĢkinlerde >50 ml/kg/saat daha fazla verilmesi,  

 Çocuklarda >15ml/kg/saat daha fazla verilmesi, 

 

 Süt çocuklarında kan değiĢimi yapıldığında, 

 Hastada klinik olarak önemli soğuk aglutinin varlığında. 



 

 23 

Kan, sadece özel kan ısıtıcısında ısıtılmalıdır. Kan ve kan kompenentlerinin kan 

ısıtıcılarda 42ºC‟den fazla ısıtılmaması gerekmektedir. Kan ısıtıcıları kullanırken veya kan 

torbasına ısıtılmıĢ serum fizyolojik ilave ederken aĢırı ısının kanda invitro hemolize ve 

ölümcül transfüzyon reaksiyonlarına neden olacağı unutulmamalıdır. 

 

Kan ısıtıcıları, görünür bir termometre ve sesli bir alarma sahip olmalı ve düzenli 

bakımdan geçmelidir. Eski tip ısıtıcılar kan veya kan ürününün infüzyon hızını 

yavaĢlatabilir.  

 

 

Resim 1.6: Kan ve serum ısıtıcısı 

 

Kan, hiçbir zaman uygun olmayan ısıtma yöntemleriyle ısıtılmamalıdır. Bu durum 

hayatı tehdit eden bir hemolize neden olabilir. Uygun olmayan kan ısıtma yöntemleri 

aĢağıda verilmiĢtir. Bunlar; 

 

 Bir kap içindeki sıcak su  

 Kalorifer üzeri  

 Etüv 

 GüneĢ  

 

Yukarıda verilen ve hemolize neden olarak hasta hayatını riske sokan yöntemler, asla 

kullanılmamalıdır. Bu konuda çok dikkatli olunmalıdır. 

 

1.8. Transfüzyon Ġçin Gerekli Malzemelerin Hazırlanması 
 

Transfüzyon öncesi, kullanımı gereken tüm malzemeler hazır olmalıdır. Gerekli 

malzemelerin hazırlanması ve temini anestezi teknisyeninin görevidir. Bu amaçla 

malzemeler hazırlandıktan sonra eksik olup olmadığı kontrol edilerek gerektiğinde 

kullanılabilecek malzemeler, el altında olacak Ģekilde temin edilmelidir. Transfüzyon için 

gerekli malzemeler: 

 

 % 09 NACI,  

 Kalın numaralı intraket (18-20), 
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 Filtreli kan seti,  

 Sıvı askısı, 

 Tespit malzemeleri, 

 Alkollü pamuk,  

 Kan pompası‟dan oluĢmaktadır. 
 

Kalın numaralı intraket (18-20): EriĢkinlerde eritrosit süspansiyon infüzyonu için 

genellikle 19 numara (gauge) ya da daha kalın kanüller seçilirken çocuklarda 23 numaradan 

daha ince olanlar tercih edilmemelidir. Bu ince iğne ile infüzyonlarda;  

 

 Akım problemi olacak,  

 Ġnfüzyon süresi uzayacak  

 Ve basınç olduğu için hemoliz artacaktır.  

 

Kan ürünü infüzyon kanülleri, steril olmalı ve asla tekrar kullanılmamalıdır. Fleksibl 

plastik kanüller kullanılmalıdır. Kanül çapının iki katına çıkması çoğu sıvının akım hızını 16 

kat artırır. 

 

Filtreli kan seti: Banka kanlarında bekleme esnasında oluĢabilecek pıhtı ve hücre 

kümelerinin tutulması amacıyla filtre (170-250 mikron) kullanılmalıdır. Bu filtreler kan 

verme setlerinde mevcut olduğundan kan ürünleri mutlaka özel olarak hazırlanan kan verme 

setleri ile infüze edilmelidir.  

 

Kan seti, her kan ya da kan ürünü transfüzyonundan sonra değiĢtirilmelidir. Setin 

değiĢimi, filtre haznesinde biriken kanda bakteri üremesini engellemek amacıyla 

yapılmaktadır. 

 

Trombosit konsantreleri transfüzyonu yapılırken transfüzyon öncesi serum fizyolojik 

ile yıkanmıĢ kan seti ya da trombosit seti kullanılmalıdır.  

 

Pediatrik hastalar için mümkünse özel pediatrik set kullanılmalıdır. Bu Ģekilde kanın 

ya da diğer infüzyon sıvısının tedrici olarak hazneye ve infüzyon setine akması sağlanır. Bu 

setler, verilen hacmin ve infüzyon hızının daha basit ve doğru olarak kontrolüne imkân verir. 

 

Serum Fizyolojik: Transfüzyonda damar açıklığını sağlamak amacıyla ve kan 

transfüzyonunda akım problemi yaĢandığında, komponentin dilusyonu için kullanılır. 

Dilusyon amacıyla serum fizyolojik ya da albumin (%5lik) solüsyonu kullanılabilir. Bu iki 

solüsyondan baĢka hiçbir ilaç ya da sıvı kan ürününe eklenmemelidir. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

Kan ve kan ürünleri transfüzyonu için gerekli hazırlığı yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Transfüzyon hasta onam formunun 

doktor tarafından doldurulduğunu 

görünüz. 

 Hasta ya da yakınının imzasını kontrol 

ediniz 

 Yazılı onam için imzanın önemini 

unutmayınız. 

 Acil durumlarda hasta ya da yankından 

onam alınamamıĢ ise iki sağlık 

görevlisinin Ģahitliğini belirtir imzalarını 

kontrol ediniz. 

 Kan istem formunun doktor tarafından 

doldurulduğunu görünüz. 

 Kan istem formunun ön yüzünün tam 

olarak doldurulmuĢ olduğunu kontrol 

ediniz. 

 Kan istem formu kimlik bilgileri ile 

hasta kimlik bilgilerinin aynı olduğunu; 

hastadan, dosyasından ya da hasta 

yakınından doğrulayınız. 

 Kimlik doğrulamasının, “doğru hastaya 

doğru kan” temininde önemini 

hatırlayınız. 

 Kan istem formunun doktor tarafından 

imzalanmıĢ ve kaĢelenmiĢ olup 

olmadığına bakınız. 

 Ġmza ve kaĢe yoksa transfüzyon 

endikasyonunu koyan doktora 

hatırlatınız. 

 Hastadan kan örneği alınız. 
 Kan örneğini, antikoagülan içermeyen 

ve kan bankasının önerdiği tüpe alınız 

 Tüp etiket bilgileri ile kan istem formu 

kimlik bilgilerinin aynı olduğunu 

görünüz. 

 Olası kimlik hatalarının ölümcül 

transfüzyon reaksiyonlarına neden 

olacağını unutmayınız. 

 Kan istem formu ile kan örneğini kan 

bankasına ulaĢtırınız. 

 Acil durumlarda kan bankası ile 

telefonla irtibat kurunuz. 

 En kısa sürede klinik personeli ile 

ulaĢtırınız. 

 Kan bankası ile iletiĢim kurunuz. 

 Kanın, hazırlanıp hazırlanmadığını 

öğreniniz. 

 HazırlanmıĢ ise naklini sağlayınız.  

 Kan bankası tarafından kanın nakli 

sağlanamıyorsa bu iĢ için bir kiĢi 

görevlendiriniz. 

 Kliniğe getirilen kanı, transfüzyon 

hemen yapılmayacaksa uygun koĢullar 

altında saklayınız. 

 Saklama koĢullarına uyulmamasının 

getireceği riskleri hatırlayınız. 

 Transfüzyon öncesi kanın ısıtılması 

gerekiyorsa kan ısıtıcısını hazırlayınız. 

 Kanın uygun koĢullarda ısıtılmasının 

önemini unutmayınız. 

 Transfüzyon için gerekli malzemeleri 

hazırlayınız. 

 Kullanım olasılığı olan diğer 

malzemeleri, zaman kaybetmeden 

ulaĢabileceğiniz bir yerde bulundurunuz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki çoktan seçmeli sorularda doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 
 

1. AĢağıda verilen form çeĢitlerinden hangisi klinikte transfüzyon uygulamalarında 

kullanılmaz? 

A) Transfüzyon hasta onam formu 

B) Kan istem formu 

C) Transfüzyon takip formu 

D) Acil kan istem formu 

E) Donör formu 
 

2. Kan ve kan ürünleri hakkında çıkarılan kanun ile transfüzyon uygulamalarının tüm 

aĢamalarından kim sorumludur? 

A) HemĢire 

B) Laboratuar teknisyeni 

C) Doktor 

D) Anestezi teknisyeni 

E) Kan bankası sorumlusu 
 

3. Bir torba taze kanın santrifüjü ile aĢağıdaki kan bileĢenlerinden (kompenent) hangileri 

elde edilir? 

A) Trombosit süspansiyonu 

B) Eritrosit süspansiyonu 

C) Taze donmuĢ plazma 

D) Kriyopresipitat 

E) Hepsi 
 

4. AĢağıdakilerden hangisi, transfüzyon öncesi yapılan uygunluk testlerinden biri 

değildir? 

A) Major cross match 

B) AIDS testi 

C) Minör cross match 

D) Kan grubu uygunluğu 

E) Antikor tarama 
 

5. AĢağıda verilenlerden hangisi, kan isteminden transfüzyon anına kadar doğru kanın 

doğru hastaya verilmesi için yapılması gereken en önemli iĢlemdir? 

A) Kan istem formu kimlik bilgilerinin kontrolü 

B) Hasta onam formu kimlik bilgilerinin kontrolü 

C) Kan örneği tüpü kimlik bilgilerinin kontrolü 

D) Kan istem formu ile kan örneği bilgilerinin birlikte kontrolü 

E) Hepsi 
 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

 

 

 

Dikkatli ve hatasız bir Ģekilde, hastaya ait bilgilerle kan ve kan ürünü etiket bilgilerini 

kontrol edebileceksiniz. 

 

 

 
 

Kan ve kan ürünü etiket bilgileri ile hastaya ait bilgilerin, karĢılaĢtırılmadan, hastaya 

transfüzyon uygulanmasının getireceği sonuçları araĢtırarak, sınıf ortamında tartıĢınız. 

 

2. TRANSFÜZYON ÖNCESĠ UYGUNLUK 

KONTROLÜ 
 

Kan bankasından getirilen ve transfüzyonuna karar verilen kanın etiket bilgileri ile 

hasta kimlik bilgileri, son kez, uygulama öncesi kontrol edilmelidir. 

 

2.1. Kan Torbası Uyumluluk Etiketi 
 

Kan torbası etiketi ya da diğer adıyla uyumluluk etiketi, torba üzerine her hangi bir 

Ģekilde yerinden ayrılmaya izin vermeyecek Ģekilde, kan bankası çalıĢanlarınca sıkıca 

yapıĢtırılmıĢ olmalıdır. Etiket üzerinde açık ve net bir Ģekilde gerekli bilgiler yanlıĢ 

anlamaya meydan vermeyecek Ģekilde yer almalıdır. 

 

Etiket üzerinde yer alan bilgiler için aĢağıda verilen etiket örneğini inceleyiniz. 

 

BU KAN AġAĞIDAKĠ HASTA ĠLE UYUMLUDUR        

Hastanın adı: 

Hastanın hastane protokolü ve doğum tarihi: 

Hastanın yattığı servis: 

Hastanın ABO ve RhD grubu: 

Kanın son kullanım tarihi: 

Uygunluk testinin yapıldığı tarih: 

Kan torbasının kan grubu: 

KULLANILMAZ ĠSE KAN MERKEZĠNE GERĠ GÖNDERĠNĠZ  

Kan ürünü 

torba no:  

ġekil 2.1: Kan torbası etiket bilgileri 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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2.2. Kan Torbasının Kontrolü 
 

Kan torbası; daima hasar açısından, hastanın yattığı servise getirildiği anda, eğer 

hemen kullanılmayacaksa transfüzyondan önce incelenmelidir. Herhangi bir dıĢa sızma 

ya da renk değiĢimi belirtisi, hayati önemi olabilecek bakteriyel bulaĢın veya transfüze 

edildiğinde ciddi ya da öldürücü bir reaksiyon olabileceğinin tek uyarıcısı olabilir. Bu 

incelemede: 

 

 Kanın kontamine olduğuna, dondurulduğuna veya çok sıcakta bekletildiğine 

iĢaret eden kan plazmasında herhangi bir hemoliz iĢareti,  

 Eritrositler ile plazma arasındaki çizgide herhangi bir hemoliz iĢareti,  

 Sıklıkla eritrositlerde daha koyu bir renk ya da pembe/ siyah bir renk oluĢumu 

ile karakterleĢen ve bakteriyel kontaminasyonu gösteren renk değiĢimi,  

 Antikoagülanın iyi karıĢtırılamadığına ya da sitratın bakteriler tarafından 

kullanıldığına, dolayısı ile bakteri kontaminasyonuna iĢaret eden herhangi bir 

pıhtı varlığı, 

 Torba sıkıldığında, herhangi bir yerinde delik ya da kaçak olduğuna ya da 

torbanın daha önce açılmıĢ olduğuna iĢaret eden bulguların olup olmadığına, 

bakılmalıdır. 

 

AĢağıda verilen ġekil 2.2‟yi inceleyiniz. 

 

ġekil 2.2: Kan torbasının kontrolü 

 

Eğer kan torbası hasarlı ya da anormal görünüyorsa veya buzdolabından çıktığı süre 

30 dakikadan fazla ise hastaya transfüzyon için kullanılmamalı ve hemen kan merkezi 

bilgilendirilmelidir. 
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2.3. Hasta Kimliği ile Kan Torbası Bilgilerinin Uygunluk Kontrolü 
 

Son kimlik kontrolü, hasta yatağı baĢında, hastaya kan ürünü uygulanmadan hemen 

önce yapılmalıdır. Bu iĢlemde iki kiĢi bulunmalıdır. Bu iki kiĢiden en az biri sorumlu hekim 

ya da sorumlu hemĢire olmalıdır.  

 

 Hastaya adı, soyadı, doğum tarihi ve gerekli diğer kimlik bilgileri sorulmalıdır. 

Eğer hastanın bilinci yerinde değilse yakınına ya da kimliğine tanıklık etmek 

için ikinci bir hastane personeline sorulmalıdır.  

 Hastanın kimliği ve cinsiyeti hastanın kayıtlarından kontrol edilmelidir.  

 Uygunluk etiketi bulunan kan torbasındaki bilgilerin (hastanın adı, soyadı, yatıĢ 

protokol numarası, yattığı servis, hastanın kan grubu) hastanın kimlik bilgi 

kayıtları ile tam olarak uyuĢup uyuĢmadığı kontrol edilmelidir.  

 Kan torbasında ve uygunluk kartında ABO ve RhD grupları arasında 

uyuĢmazlık olup olmadığı ve kan ürünü seri numarası kontrol edilmelidir. 

 Kanın, son kullanma tarihi kontrol edilmelidir.  

 

Hasta yatağı baĢında yapılan son kontrol, kimlik hatalarını saptamak ve ölümcül 

olabilecek uygunsuz bir transfüzyonu önlemek için son Ģansınızdır. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

 

Hastaya ait bilgilerle kan ve kan ürünü etiket bilgilerini kontrol ediniz. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Kan torbası uyumluluk etiketinin olup 

olmadığına bakınız. 
 Etiket bilgilerini kontrol ediniz. 

 Kan torbasını kontrol edininiz. 

 Kanda hemoliz olup olmadığına bakınız 

 Kontaminasyon bulgularını gördüyseniz 

kan bankasını bilgilendiriniz. 

 Kontaminasyon bulgularının renk 

değiĢimi ile karakterize olduğunu 

unutmayınız. 

 Kan torbasında delinme olup 

olmadığına bakınız. 

 Kan torbasında her hangi bir delik ve dıĢa 

sızma mevcut ise kan bankasını 

bilgilendiriniz. 

 Kan torbasında pıhtı varlığını kontrol 

ediniz. 
 Dikkatli olunuz. 

 Transfüzyon öncesi son kimlik 

kontrolü için doktor ve sorumlu 

hemĢireyi çağırınız. 

 Ġki kiĢinin Ģahitliğini sağlayınız 

 Son kimlik kontrolünün önemini 

unutmayınız. 

 Hasta kimlik bilgilerini kontrol ediniz 

 Hastaya; adı, soyadı, doğum tarihi ve 

gerekli diğer kimlik bilgilerini sorunuz. 

 Hastanın bilinci yerinde değilse yakınına 

oda mümkün değilse kimliğine tanıklık 

etmesi için ikinci bir hastane personeline 

sorunuz. 

 Uygunluk etiketi bulunan kan 

torbasındaki bilgilerin hastanın kimlik 

bilgi kayıtları ile tam olarak uyuĢup 

uyuĢmadığını kontrol ediniz. 

 Kan etiketindeki bilgilerin hastanın adı, 

soyadı, yatıĢ protokol numarası, yattığı 

servis ve kan grubu bilgilerinden 

oluĢtuğunu hatırlayınız. 

 Torbanın kan grubunu kontrol ediniz. 

 Kan torbasında uygunluk testlerinin 

yapılıp yapılmadığını kontrol ediniz. 
 Mutlaka kontrol ediniz. 

 Kan torbası seri numarasına bakınız.  Dikkatli olunuz. 

 Kanın son kullanma tarihini kontrol 

ediniz. 

 BeklemiĢ kanda oluĢan değiĢiklikleri 

hatırlayınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 



 

 31 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

 

AĢağıda cümlelerde verilen bilgiler doğru ise (D) yanlıĢ ise (Y) yazınız. 

 

1. ( ) Son kimlik kontrolü, hasta yatağı baĢında, hastaya kan ürünü uygulanmadan 

hemen önce yapılmalıdır. 

 

2. ( ) Kan torbasının kontrolü esnasında görülen eritrositlerde daha koyu bir renk ya da 

pembe/ siyah bir renk oluĢumu, bakteriyel kontaminasyonun habercisidir. 

 

3. ( ) Kan torbasının buzdolabından çıktığı süre 30 dakikadan fazla ise hastaya 

transfüzyon için kullanılmalıdır. 

 

AĢağıdaki çoktan seçmeli sorularda doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

 

4. Kan torbasının kontrolünde aĢağıda verilenlerden hangilerine bakılır? 

A) Eritrositlerde renk değiĢikliği 

B) Pıhtı varlığı 

C) Torbada delik ya da kaçak varlığı 

D) Hemoliz bulguları 

E) Hepsi 

 

5. AĢağıda verilenlerden hangisi, kan torbası uyumluluk etiketi üzerinde yer almaz? 

A) Hastanın adı / torba no 

B) Kanın son kullanma tarihi 

C) Doktorun adı ve imzası  

D) Kan torbasının kan grubu 

E) Hastanın ABO ve Rh D grubu 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
 

 

 

 

En kısa sürede dikkatli ve hatasız bir Ģekilde, tekniğine uygun olarak, kan ve kan 

ürünleri transfüzyonunu yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Okulunuzun kütüphanesini ya da interneti kullanarak transfüzyon çeĢitlerini 

araĢtırınız. 

 Kan ve kan ürünleri hakkında ayrıntılı bir araĢtırma yaparak sınıf ortamında 

arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

3. KAN VE KAN ÜRÜNLERĠ 

TRANSFÜZYONU 
 

Transfüzyon, damar yoluyla dolaĢıma kan verme; kan aktarımı; kan nakli olarak 

tanımlanmaktadır. Transfüzyonun uygulama Ģekline göre değiĢik tanımları vardır. Bunlardan 

bazıları Ģunlardır: 

 

 Direkt transfüzyon: Verici ile alıcı damarı arasında, kanül ile bağlantı 

kurularak gerçekleĢtirilen kan aktarımı; dolaysız kan naklidir. 

 Exchange transfüzyon: Hasta kanının, vericiden alınan kanla değiĢtirilmesi; 

özellikle eritroblastoz fetalis gösteren yenidoğan‟da kan değiĢimini hedef alan 

transfüzyon Ģeklidir.  

 Ġndirekt transfüzyon: Vericiden alınarak, antikoagülan ilave edilmiĢ kanın 

alıcıya verilmesi; dolaylı kan naklidir. Kan ve kan ürünleri transfüzyonunun en 

sık yapılan Ģeklidir. 

 

ġekil 3.1: Direkt kan transfüzyonu 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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3.1. Transfüzyon Uygulamalarında Özel Durumlar 
 

Kan ve kan ürünleri transfüzyonu, anestezi pratiği sırasında hasta idaresinin bir 

bileĢenidir. Transfüzyon ancak, hastaya risklerinden daha fazla yarar sağlayacağında 

uygulanmalıdır.  
 

Klinikte, transfüzyon uygulamalarında özellik arz eden bazı durumlar vardır.  
 

3.1.1. Otolog Transfüzyon 
 

Otolog transfüzyon; hastanın kendi kanının alınması, saklanması ve gerektiğinde 

hastaya transfüzyonudur. Otolog kan, transfüzyonun en güvenilir tipi olarak kabul 

edilmektedir. Enfeksiyon bulaĢtırma, eritrosit, lökosit ve trombosit alloimmünizasyonu ile 

immün hemolitik febril, allerjik reaksiyonlarla graft versus host hastalığının oluĢma riski 

yoktur. Ancak, sıvı yüklenmesi ve bakteriyel kontaminasyon riskleri otolog transfüzyonda da 

mevcuttur. 
 

3.1.2. Acil Transfüzyon 
 

Bazen gecikmiĢ transfüzyon, hatalı transfüzyondan daha tehlikelidir. Hipovolemik 

Ģoktaki hastaya, acil volüm replasmanı, öncelikle kristaloid ve kolloid solüsyonlarla 

yapılmalıdır. Ancak, hasta stabilize olmuyorsa uygunluk testleri ve kan grubu tiplendirilmesi 

için beklemeye vakit yoksa „0 grubu‟ tercihen „Rh negatif‟ eritrosit süspansiyonu 

transfüzyonu önerilir. Çok mecbur kalınmadıkça yapılması önerilmeyen bir transfüzyon 

Ģeklidir. Bu tarz bir uygulamada, hastanın hekimi mutlaka acil kan istem formunu doldurmak 

ve imzalamak durumundadır. Eğer hastanın daha önceden yapılmıĢ grup tespiti ve negatif 

antikor tarama sonucu varsa ABO-Rh uygunluğu ile transfüzyon; % 98-99 oranında 

güvenilirdir. 
 

3.1.3. Masif Transfüzyon 
 

Hastanın toplam kan hacmi kadar ya da daha fazla kan kaybının (Kay kaybı 150 

ml/dk) 24 saatten daha kısa süre içinde replasmanı veya hastanın tahmin edilen kan 

volümünün yarısından fazlasının saatte bir verilmesi olarak tanımlanır. EriĢkin hastaların 

çoğu için eĢ değeri 10-20 ünitedir.  
 

Genellikle eritrosit konsantresi, kristaloid veya kolloid solüsyonlarla transfüzyona 

baĢlanır. Önerilen her bir ünite eritrosit süspansiyonu için üç katı kristaloid infüzyonudur. 3-

4 ünite eritrosit transfüzyonu sonrasında hastanın Ģok tablosu düzelmediği takdirde, taze tam 

kan transfüzyonuna geçilir. Kayıp, total kan hacminden fazlaysa trombosit veya plazma 

gerekebilir.  
 

Bu hastalarda morbidite ve mortalite sadece büyük hacimlerde kan transfüzyonuna 

bağlı değil; baĢlangıçtaki travma, hemoraji ve hipovolemiye bağlı doku ve organ hasarı 

nedeniyle de yüksek olmaktadır. ArtmıĢ morbidite ve mortalite, transfüzyonun kendisinden 

çok sıklıkla altta yatan sebep ve komplikasyonlardan veya majör kanamadan kaynaklanır. Bu 

nedenle ameliyathane ortamında masif kanamalı hastaya yaklaĢımda farklılık arz eder. 

AĢağıda verilen tablo 3.1‟i dikkatle inceleyiniz. 
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Ameliyathanede Masif Kanamalı Hastaya YaklaĢım 

1. IsıtılmıĢ full anestezik gazlar kullanılmalıdır. 

2. Hastalar ısıtıcı blanketler üzerine yatırılmalıdır. 

3. Ameliyathane ısıtılmalıdır. 

4. Deri yüzeyi mümkün olduğu kadar fazla oranda örtülmelidir. 

5. Ameliyathanede irrigasyon için 10 lt sıcak salin hazır 

bulunmalıdır. 
6. Hemoglobin, hematokrit, kan gazı, elektrolitler, pıhtılaĢma durumu 

her beĢ ünitede kontrol edilmelidir. 

7. EKG izlenmelidir. 

Tablo 3.1: Masif kanamalı hastaya yaklaĢım 
 

Masif transfüzyonda, büyük miktarda kan ve intravenöz sıvıların uygulanması sonucu 

sık olarak karĢılaĢılan bazı yan etkiler vardır. Bunlar; 
 

 Hipotermi: Isıtılmadan, büyük miktarda kan ve diğer infüzyon sıvılarının, hızlı 

olarak verilmesi sonucu hastanın vücut sıcaklığında belirgin düĢüĢler 

görülmektedir. Bu nedenle masif kanamalı hastaya yaklaĢımda, yukarıdaki 

önlemlerin yanı sıra kan ve sıvı ısıtıcıları kullanarak hastaya verilecek 

intravenöz sıvıların ısıtılması, infüzyon hızının yavaĢlatılması ve hastanın vücut 

sıcaklığını korumaya yönelik önlemlerin alınması gereklidir. Isı kaybı 

çocuklarda daha kolay geliĢir. 

 Sitrat toksisitesi ve hipokalsemi: Sitrat toksisitesi, nadir görülür ama büyük 

miktarda tam kan transfüzyonu sırasında ortaya çıkma ihtimali yüksektir. Fazla 

miktarda TDP (taze donmuĢ plazma), tam kan, eritrosit veya trombosit 

süspansiyonu dakikada 100ml‟yi geçen hızlarda verildiği zaman veya karaciğer 

hastalığı olan kiĢilerde daha düĢük hızlarda verildiği zaman plazma sitrat 

konsantrasyonu artmaya baĢlar ve sitratın kalsiyumu bağlaması sonucunda 

hipokalsemi geliĢir. 

 Asit-baz dengesi bozuklukları: Büyük miktarda transfüzyon yapılan bir 

hastada, asidoz transfüzyon komplikasyonlarından çok hipovoleminin yetersiz 

tedavi edilmesinin bir sonucudur.  

 Potasyum değiĢiklikleri: Kanın ekstra selüler potasyum konsantrasyonu, kan 

bankasındaki bekletilme/depolama süresi ile iliĢkili olarak artar. Bu durum 

alıcılarda nadiren hiperkalemik problemlere sebep olur. Çünkü, bu potasyum 

hızlı bir Ģekilde dilüe olur ve böbreklerden atılır; oysa, hipokalemi kan verilen 

kiĢi için daha ciddi bir tehdit oluĢturmaktadır. Hiperkalemi, prematüre 

çocuklarda ve exchange transfüzyon, açık kalp cerrahisi gibi büyük hacimde 

transfüzyon yapılan yenidoğanlarda önemli bir problem olabilir. Bu nedenle 

hasta çocuklara yapılacak büyük hacimli transfüzyonlarda 7 günden daha yaĢlı 

eritrosit kompenentlerinin kullanılması önerilmemektedir.  

 Trombositopeni: Trombosit sayısının normalden az olmasıdır. Tam kanın 

depolanması sırasında trombosit fonksiyonu hızla kaybolur ve 24 saat sonra 

neredeyse hiç trombosit fonksiyonu kalmaz.  



 

 35 

 Koagülasyon faktör değiĢiklikleri: Masif transfüzyonlarda görülen bir 

durumdur. Depolanma sırasında plazma, -25ºC ve altı soğuk ortamda 

saklanmazsa özellikle faktör V ve VIII baĢta olmak üzere koagülasyon 

faktörlerinin progresif (ilerleyici) kaybına yol açar.  
 

 Yaygın damar içi koagülasyon (DIC); mikrovasküler fibrin birikimine 

yol açan ve sekonder olarak fibrinolizisin aktive olmasına neden olan 

pıhtılaĢma sisteminin aktivasyonuna bağlı hiperkoagülabl bir durumdur. 

PıhtılaĢma faktörleri ile trombositlerin tükenmesiyle sonuçlanır. 
 

 Mikrogregatlar: DepolanmıĢ kanda beyaz hücreler ve trombositler 

mikrogregatlar (partikül) oluĢturacak Ģekilde kümeleĢebilirler. Bu 

migrogregatların transfüzyon sırasında, özellikle masif transfüzyonlarda 

akciğerlerde emboli oluĢturabileceği ve eriĢkinin sıkıntılı solunum sendromunda 

katkısı olduğu düĢünülmektedir. Bu partiküllerin uzaklaĢtırılması için 

mikroporlu filtrelerin kullanımı önerilmektedir. 
 

Masif transfüzyonlarda, bu yan etkilerin yanı sıra transfüzyon komplikasyonlarına 

rastlama riski de doğal olarak artmıĢtır. 
 

3.1.4. Cerrahide Transfüzyon 
 

Transfüzyonda özellik arz eden durumlar içinde anestezi teknisyeni açısından en 

önemli olanıdır. Birçok elektif cerrahi iĢlem nadiren kan gerektirir; bununla birlikte bazı 

büyük ameliyatlarda kan önceden hazır edilir. Elektif cerrahi öncesi kan hazırlanması 

ihtiyacı, cerrah ile anestezistlerin iĢbirliği ile belirlenir.  
 

Kan transfüzyonunda anestezi teknisyeni, hazırlık safhası ve transfüzyon dahil tüm 

iĢlemlerde etkindir. Teknisyenin, kan transfüzyonunda endikasyonu etkileyen faktörler ile 

transfüzyonun her aĢamasını da bilmesi gereklidir. Çünkü; teknisyenin çok sık karĢılaĢtığı 

bir durumdur ve kan transfüzyonu basit bir ilaç tedavisi değildir. Bu nedenle bu konuda 

gerekli tüm bilgi ve becerileri kazanmanız gerekmektedir. Transfüzyon kararında etkili olan 

sınır hemoglobin değerleri ile akut kan kayıplarında transfüzyon için gereken sınır değerleri 

bilmeniz sizler için önemlidir. 
 

Transfüzyon için Hemoglobin düzeyi: Normal çoğu eriĢkin için elektif (önceden 

planlanmıĢ, acil olmayan) operasyon öncesinde kan hazırlamaya gerek yoktur. Operasyon 

sırasında bir litreden fazla kanama olmadığı takdirde kan kullanılmamakta, replasman diğer 

kristaloid ya da kolloid solüsyonlarla yapılmaktadır. (Kristalloid ve kolloid sıvılarla 

replasman, ilerleyen modüllerde ayrıntılı bir Ģekilde verileceği için ayrıntılı olarak ele 

alınmayacaktır).  
 

Ġdeal olarak, intravasküler hacmin korunması (normovolemi) için kan kayıpları, anemi 

tehlikesi transfüzyona bağlı risklerden daha önemli bir boyuta ulaĢıncaya kadar kristalloid 

veya kolloid solüsyonlarla replase edilmelidir. Bu noktada, hemoglobin konsantrasyonunu 

(hematokrit) istenen seviyede tutmak için daha fazla kan kaybı eritrosit verilmesi ile 

karĢılanmalıdır. Çoğu hasta için bu limit 7-8g/dl hemoglobin (veya hematokrit %21-24) 

konsantrasyonudur. 
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Hemoglobin konsantrasyonu <7 gr /dL tesbit edilen yetiĢkin hastalarda 2 ünite 

(çocuklar için eĢdeğer miktarda) kan transfüzyonunun ardından klinik durum ve hemoglobin 

konsantrasyonları tekrar değerlendirilmelidir. Hemoglobin düzeyi 7-10 gr/ dL olan yetiĢkin 

hastalarda transfüzyon yapılmadan hastaların yakın takibi önerilmektedir. 

 

Anemiyi iyi tolere edemeyen, 65 yaĢ üzeri ve kardiyovasküler hastalığı olan 

hastalarda, hedeflenen hemoglobin konsantrasyonu 9 gr /dL 'in üzeridir. Hemoglobin 

konsantrasyonunun 8gr /dL 'nin altında olduğu değerlerde transfüzyon endikedir.  

 

Akut Kan Kaybı: Anestezistler, sıklıkla akut kanama sebebiyle transfüzyon yaparlar. 

Akut kan kayıplarında, fizik muayene bulguları ile hastaların kayıp kan volümleri tahmin 

edilerek kan transfüzyonu gereksinimleri değerlendirilir. Akut kan kaybı ya da kanama 3 

nedene bağlı olabilir. Bunlar: 

 

 Travma 

 Cerrahi 

 Obstetri (gebelik ve doğum)‟dir. 

 

Bu nedenler sonucu akut ve çok olan kanamalarda; kan hacmi azalır, (hipovolemi) 

dolaĢımdaki total hemoglobin azalır ve bunların sonucunda oksijenlenmede azalma görülür 

ve vücut tüm bunlara kompansatuar mekanizmalarla yanıt verir. Bu yanıtlar ile kan kaybının 

miktar ve hızı klinik belirtileri açığa çıkarır; ancak bazı hastalar tipik klinik belirtileri 

göstermeden önce önemli miktarda kan kaybedebilir. Bu nedenle eğer kanama cerrahi 

sırasında gerçekleĢmiĢ ise cerrahi saha çok dikkatli gözlenmeli; bunun yanında hastanın cilt 

rengi, nabzı, idrar çıkıĢı ve monitör verileri çok dikkatli bir Ģekilde izlenerek 

değerlendirilmelidir. AĢağıda major kanama durumlarında gözlenebilecek belirtiler tablo 

halinde verilmiĢtir. Tablo 3.2‟yi inceleyiniz. 

 

Major Kanama Belirtileri 

 

 Susama 

 TaĢikardi 

 Kan basıncında düĢme 

 Nabız basıncında düĢme 

 Soğuk, soluk, terli cilt 

 ArtmıĢ solunum hızı 

 Ġdrar miktarında azalma 

 Huzursuzluk 

Tablo 3.2: Major kanama belirtileri 

 

Genel anestezi altında cerrahi operasyon geçiren hastalarda, akut kan kaybı 

geliĢtiğinde bu semptom ve bulgular maskelenebilmektedir. Yukarıdaki bulgular, genellikle 

rejyonel anestezi uygulanmıĢ hastalarda gözlenir. 

 

Genel anestezi altındaki hastalar hipovolemiye bağlı çok az bulgu verirler. Müköz 

membranlarda solukluk, azalmıĢ nabız hacmi ve taĢikardi hipovolemiye iĢaret eden ilk 

bulgular olabilir. 
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3.1.4.1. Operasyon Sırasında Kan Kaybının Hesaplanması 
 

Anestezistlerin en önemli ve güç görevlerinden biri, kan kaybını devamlı monitörize 

etmek ve miktarını tahmin etmektir. Kan kaybını tahmin etmek için en çok kullanılan 

yöntem; cerrahi aspiratör haznesindeki kanın ölçülmesi, cerrahi tampon, ameliyat örtüleri ve 

laparotomi kompreslerindeki kanın görsel olarak tahmin edilmesidir. AĢağıdaki tabloda 

cerrahi sahada kullanılan tampon ve kompreslerin tuttuğu kan miktarları verilmiĢtir. Tablo 

3.3‟ü inceleyiniz. 

 

 

 Tamamen ıslanmıĢ bir tampon (4x4) 10ml  

 IslanmıĢ kompresler ise 100-150 ml kan tutmaktadır 

 

Tablo 3.3: Tampon ve kompreslerin değerlendirilmesi 

 

Daha doğru tahminler, tampon ve kompreslerin ağırlıklarının kullanım öncesi ve 

sonrası (özellikle pediyatrik olgularda) ölçülmesiyle elde edilir. Hesaplamalarda irigasyon 

solüsyonlarının kullanılması tahminleri zorlaĢtırır. Ġrigasyon solüsyonları kullanılmıĢ ise 

kullanımları not edilerek, son hesabı yaparken bu miktarlar ölçülmüĢ kan kaybından 

çıkarılmalıdır. 

 

Uzun cerrahi operasyonlarda, kan kaybını tahmin etmenin güçleĢmesi nedeniyle 

hematokrit takibi yapılması uygundur ve transfüzyon yapılırken hematokrit ile tahmini kan 

volümü değerleri dikkate alınmalıdır. Tablo 3.4‟ü inceleyiniz. 

 

Ortalama Kan Volümü YaĢ            Kan Volümü 

 

Neonatal 

 

 

Ġnfant 

 

EriĢkin 

 

 

Prematür 

Term  

 

 

 

Erkek 

Kadın  

95ml/kg 

85ml/kg 

 

80ml/kg 

 

75ml/kg 

65ml/kg 

Tablo 3.4: Tahmini kan volümü değerleri 

 

Kan volümü hesaplama örneği; 60kg. ağırlığındaki bir eriĢkin erkek hastanın kan 

hacmi (volümü) 75x60‟a yani 4500ml eĢittir. Sağlıklı bir eriĢkinde %10-15 (500ml) kan 

kaybı tolere edilir. AĢağıda kan volümü kaybına bağlı transfüzyon gereksinimi sınırları 

verilmiĢtir. 

 

 Kan volümünün <%15 kaybı (750 mL): Önceden mevcut olan anemi veya 

ağır kardiyak ve solunum yetersizliği nedeniyle bu miktardaki kan kaybı tolere 

edilemiyorsa transfüzyon gerekebilir. Bunun dıĢında transfüzyon gereksizdir. 
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 Kan volümünün %15-30 kaybı (800-1500 mL): Kristaloid ve sentetik kolloid 

transfüzyonu ile volüm replasmanı yapılmalıdır. Eritrosit süspansiyonu 

transfüzyonu genellikle gereksizdir; ancak anemi mevcutsa kardiyorespiratuar 

rezerv azalmıĢsa veya kanama devam ediyorsa transfüzyon yapılabilir. 

 Kan volümünün %30-40 kaybı (1500-2000 mL): Kristaloid ve sentetik 

kolloid transfüzyonu ile hızlı volüm replasmanı yapılmalıdır. Hedeflenen 

hemoglobin konsantrasyonlarına ulaĢılabilmesi için eritrosit süspansiyonu 

transfüzyonu gerekebilir. 

 Kan volümünün >%40 kaybı (>2000 mL): Kan transfüzyonunu da içeren 

hızlı volüm replasmanı gereklidir. 

 

3.1.4.2. Ameliyata Bağlı Kan Kaybını Azaltan Teknikler 
 

Hekimin cerrahi iĢlemi uygulamasındaki eğitimi, tecrübesi ve dikkati ameliyat 

sırasındaki kan kaybını azaltmada en önemli faktördür. Bunun yanında, kullanılan anestezi 

tekniği de kan kaybını azaltmada etkilidir. Teknisyen olarak bu teknikleri bilmeniz 

uzmanınızın olmadığı durumlarda iĢinizi kolaylaĢtıracaktır. Burada; kısaca kan kaybını 

azaltmada kullanılan pozisyonlar, ilaçlar ve anestetik teknikler üzerinde durulacaktır. 

 

 Hastanın pozisyonu: Ameliyat esnasında hastanın pozisyonunda ufak 

değiĢiklikler yaparak kanamanın azaltılmasına yardımcı olabilirsiniz. Bu 

amaçla: 

 Operasyon alanının kalp seviyesinden hafif yukarıda olmasını sağlayın 

 Alt ekstremite, pelvik ve batındaki giriĢimler için baĢ aĢağı pozisyonu 

kullanın. 

 BaĢ ve boyun cerrahisi için baĢ yukarı pozisyonu kullanın. 

 Cerrahi sırasında kalp seviyesinin üzerinde geniĢ bir ven açılmıĢsa hava 

embolisi olasılığını unutmayın. 

 

 Vozokonstriktör ilaçlar: Damarlarda vazokonstriksiyon yapmalarından dolayı 

kanamayı azaltmak amacıyla kullanılırlar. Bu amaçla kullanılan bir çok ilaç 

vardır. Adrenalin, vazokonstriktör içeren lokal anestezik ajanlar vb. kullanımları 

sırasında yan etkileri yönünden dikkatli olunmalıdır. Bu tür ilaçlar, sorumlu 

anestezi doktorunun istemi doğrultusunda ve nezaretinde uygulanmalıdır. 

 

 Anestezik yaklaĢım 

 Yeterli dozda anestezi ve analjezik verilerek sempatik aktiviteye bağlı 

geliĢen hipertansiyon ve taĢikardi atakları engellenmelidir. 

 Öksürme, ıkınma ve venöz kan basıncını arttıracak manevralardan 

kaçınılmalıdır. 

 Kontrollü ventilasyon uygulanarak yaygın vazodilatasyon ve kan kaybına 

yol açan karbondioksit retansiyonu geliĢmesi engellenmelidir. 

 Kanamayı azaltmak amacıyla uygun olan durumlarda, epidural ve 

subaraknoid teknikler kullanılmalıdır. 

 Yeterli monitörizasyon olanağının olmadığı durumlarda, kan kaybını 

azaltmak için hipotansif anestezi tercih edilmelidir. 
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3.2. Kan ve Kan Kompenentleri 
 

Kan ürünleri denilince kandan hazırlanan tüm terapötik materyaller yani, hem kan 

komponentleri hem de plazma ürünleri akla gelir. Kan kompenentleri (bileĢenleri), 

doğrudan, aferez veya diğer yöntemlerle tam kandan elde edilen eritrosit, trombosit, 

granülosit suspansiyonları gibi hücresel kan bileĢenleri ile taze plazma ve kriopresipitatı 

ifade etmektedir. Dolayısıyla kan, tüm bu ürünlerin elde edilebildiği bir hammaddedir ve 

total organizma bütünlüğünü tek baĢına korumaya çalıĢmaktadır. Plazma ürünleri ise insan 

plazmasının iĢlenmesi suretiyle elde edilen tedavi maksatlı bütün ürünleri içermektedir. 
 

         

Resim 3.1: Kan ve kan kompenentleri 

 

Modern kan transfüzyon tedavisinde amaç, öncelikle mevcut noksanları yerine 

koymaktır. Bu nedenle etkili bir kan transfüzyon tedavisi, kan komponent tedavisidir. Diğer 

tüm tedavilerde olduğu gibi kan transfüzyon tedavisinin uygunluğu ve etkinliği; kullanılacak 

ürünün içeriğinin, yapısının ve yan etkilerinin bilinmesi ile mümkündür. 
 

3.2.1. Tam Kan 
 

Tam kan (CPD-Adenin-1), donörden alındıktan sonra hiçbir iĢlem uygulanmadan 63 

ml antikoagülan eklenilen, 450 ml‟lik ana üründür. Total hacmi 510ml‟ye kadar olabilir. 

Ürünün hematokriti %35-45 olup, 250 ml‟si plazma 200 ml‟si eritrositten oluĢur.  
 

2- 6 ºC arasında ısıda, torbalarda kullanılan koruyucu solüsyona göre 21 veya 35 gün 

saklanır. Günümüzde tam kan, çok nadiren transfüzyon amaçlı kullanılmaktadır; daha çok 

kan ürünlerinin elde edildiği kaynak olarak kabul edilmektedir.  
 

Tam kan buzdolabından çıkarıldıktan sonra 30 dakika içinde kullanılmalıdır. 

Uygulamada alıcı ile ABO ve Rh D uygun olmalı, kan torbasına herhangi bir ilaç 

eklenmemeli ve transfüzyon 4 saat içinde bitirilmelidir. 
 

Endikasyonları:  
 

 Masif kanama (dakikada150ml/kg dan fazla olan kanamalar ve kan volümünün 

%25‟inden fazlasının kaybı)  

 Exchange transfüzyonlar  

 Açık kalp cerrahisi ile sınırlıdır.  
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Tam kan verilirken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, kanın taze olması 

gerekliliğidir. Masif transfüzyonlarda 4, Exchange transfüzyonda 7 ve açık kalp cerrahisinde 

2 günlükten daha kısa süreli kan tercih edilmelidir.  
 

YetiĢkin bir kiĢide bir ünite tam kan kullanımı; hemoglobini yaklaĢık olarak 1gr/dl, 

hematokriti de %3-4 kadar arttırır. Tam kan, 170 mikronluk filtre içeren setlerle verilmelidir. 

Verilecek olan tam kanın miktarı ve infüzyon hızı hastanın klinik durumuna bağlıdır. 
 

Tam kanın endikasyonsuz kullanımı, hastaya gereksiz yere fazla plazma verilmesine; 

sonuçta yoğun viral ajanlarla kontaminasyona, alerjik hatta anaflaktik reaksiyonlara yol 

açmaktadır. 
 

Kontrendikasyonları: AĢağıdaki durumların varlığında dolaĢım yüklenmesi riski 

vardır.  
 

 Kronik anemi 

 Kalp yetersizliği 
 

Tam kanın, transfüzyon ile infeksiyon riski vardır. Kan, steril değildir ve donörden 

alınmasını takiben yapılan tarama testleri ile pencere döneminde olan bazı hastalıklar 

saptanamayabilir. Bu nedenle, plazma ya da hücrelerde bulunabilecek HIV 1, HIV 2, hepatit 

B, hepatit C, ve diğer hepatit virüslerinin alıcıya bulaĢması mümkündür.  
 

3.2.2. Eritrosit Süspansiyonu 
 

Plazmasının 3/ 4‟ü alınarak eritrositten zengin hale getirilmiĢ kana, eritrosit 

süspansiyonu denir. Eritrosit içinde bırakılan 60-90 ml plazma, eritrosit metabolizması ve 

antikoagülasyonu için gerekli olan ortamı sağlamıĢ olur.  
 

Bir ünite eritrosit süspansiyonu 200ml eritrosit içerir ve hematokriti %50-70dir. 

Hemoglobin yaklaĢık 15gr/100ml (bir ünitede en az 45gr)‟dir. Saklanması ve infeksiyon 

olasılığı tam kanda olduğu gibidir.  
 

Eritrosit kaybı olan ama volüm gereksinimi olmayan hastalarda iyi bir seçimdir. 

Eritrosit süspansiyonu transfüzyonlarında donör ve alıcı ABO-Rh (D) ve cross-match 

uyumluluğu olmalıdır. Tam kan gibi filtreli kan setleri ile transfüze edilmelidir. Tam kanda 

olduğu gibi buzdolabından çıkarıldıktan sonra 30 dakika içinde kullanılmalı ve infüzyonu en 

geç 4 saat içinde sonlanmalıdır.  
 

Ortalama kan volümüne sahip eriĢkin bir kiĢide, bir ünite eritrosit süspansiyonu 

transfüzyonu ortalama olarak hemoglobin miktarında 1gram, hematokrit miktarında ise %3 

oranında artıĢ sağlar. Eritrosit süspansiyonuna, serum fizyolojik dıĢında hiçbir ilaç veya 

solüsyon eklenmemelidir. 
 

Endikasyonları:  
 

Eritrosit süspansiyonu için gerçek tranfüzyon endikasyonu doku hipoksisi varlığıdır. 

Transfüzyon gerektiren standart bir hemoglobin düzeyinden bahsetmek doğru değildir. 

Ancak; 
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 Tedavi ile düzelebilecek ama belirgin semptomatik anemilerde,  

 Asemptomatik ancak Hb <8 gr/dL olan riskli hastalarda,  

 Tedavi ile düzelme Ģansı olmayan anemik olgularda hayat kalitesini arttırmak 

amacıyla(talasemi),  

 Genellikle opere edilecek hastalarda > 7 g/dL düzeyini sağlamak için eritrosit 

transfüzyonu yapılır.  

 

Hastanın transfüzyon gereksinimi değerlendirilirken hematokrit ve hemoglobin 

değerinden çok hastanın klinik durumuna yani, aneminin yol açtığı semptomlara göre karar 

verilir. 

 

Unutulmaması gereken bir diğer nokta; hematokriti <30 olan hastaların kan vizkositesi 

azaldığı için kanama eğiliminin artacağı, bu nedenle kanama riski olan ya da kanayan 

hastalarda bu konuya da dikkat edilmesi gerektiğidir. 

 

Kontrendikasyonu: Yenidoğanların kan değiĢim (Exchange) transfüzyonlarında 

önerilmez. 

 

 YıkanmıĢ Eritrosit Süspansiyonu 

 

Eritrosit süspansiyonu özel tasarlanmıĢ cihazlarla veya manuel olarak steril %0.9 

NaCl ile yıkanır. YıkanmıĢ eritrositler; steril %0.9 NaCl içerisinde, yaklaĢık 180ml ve 

ortalama hematokritleri %70-80‟dir. %0.9 NaCl ile yıkama trombosit, plazma ve hücre 

artıklarını uzaklaĢtırır, lökosit konsantrasyonunu azaltır. 

 

YıkanmıĢ eritrosit süspansiyonunun eriĢkinlerdeki tek endikasyonu, kan ürününde 

bulunan plazmaya bağlı olarak görülen ciddi alerjik reaksiyonların tekrarını önlemektir. Bu 

kompenent aynı zamanda neonatal ve intrauterin transfüzyon içinde kullanılabilir. 

 

Transfüzyon riskleri, eritrosit süspansiyonu riskleri ile benzerdir. YıkanmıĢ eritrosit 

süspansiyonu hepatit ve diğer enfeksiyon hastalıklarını bulaĢtırma riskine sahiptir.  

 

3.2.3. Trombosit Süspansiyonu 
 

Trombositlerin azalması veya fonksiyonlarının bozulması durumlarında (kanamalı 

hastalıklar, ağır kan kayıpları, kan kanseri gibi birçok hastalıkta) trombosit süspansiyonuna 

ihtiyaç olmaktadır. Genellikle, trombosit ihtiyacı olan hastaların bu açığını kapatmak için bol 

miktarda süspansiyon verilmesi gerekmektedir.  

 

Trombosit süspansiyonları, alınıĢ yöntemine göre ikiye ayrılır: 

 

 Random donör trombosit süspansiyonu: Özel kan torbasına alınan kan, 

alındıktan sonra 8 saat içinde santrifüj edilerek trombositleri ayrıĢtırılır. Bu 

yöntemle 1 ünite trombosit süspansiyonu elde edilir; geri kalan kan ise bir baĢka 

hastanın ihtiyacı için kullanılabilir.  
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 Tromboferez ile elde edilen trombosit süspansiyonu: Bu yöntem sayesinde, 

bir bağıĢçıdan bir seferde 6-7 kat daha fazla trombosit elde edilebilmektedir. Bu 

yöntemle elde edilen süspansiyon, daha saf olmakta ve ayrıca kan bağıĢçısı daha 

sık aralarla kan verebilmektedir. Tromboferez denilen özel bir yöntemle kan 

bağıĢçısından sadece trombositler alınmakta, alınan kanın geri kalan kısmı 

bağıĢçıya geri verilmektedir. Bu iĢlem için yapılmıĢ özel bir cihaz (aferez 

cihazları) kullanılmaktadır. Böylece random (tek) bağıĢ yöntemine göre çok 

daha fazla hücre elde edilebilmektedir. Aferez donörleri yılda toplam 24‟ü 

geçmemek üzere her 3 günde bir cihaza bağlanabilir. Aferez (Elde edilmek 

istenen kan bileĢenlerinin özel bir cihaz kullanılarak ayrıĢtırılması) cihazlarının 

daha sık kullanımı trombosit elde edilmesini kolaylaĢtırmıĢtır. 

 

Bir ünite trombosit terimi, tek donörden elde edilen trombosit süspansiyonlarını ifade 

eder. Ortalama 50-70 ml‟dir. Aferez ile toplanan trombositlerin üstünlüğü tek donörden elde 

edilmesi, daha az lökosit içermesi, havuzlama olmadığı için bakteriyel kontaminasyon 

riskinin daha az olması ve 6-8 adet random trombosit miktarına denk olmasıdır.  

 

Trombosit konsantreleri; hazırlandıktan sonra 20-24ºC de, gaz geçirgen torbalarda, 

oksijen giriĢini sağlayacak Ģekilde, hafif ajitasyonla (sürekli sallanarak), en fazla beĢ (5) gün 

saklanırlar. BeĢ gün sonunda trombositler %20-25 canlılıklarını kaybeder. Bu nedenle 

trombosit konsantreleri beĢ gün içinde kullanılmalıdırlar. 

 

Trombosit ya da kan verme setleri ile transfüze edilirler. Transfüzyondan sonra %35‟i 

ilk 10-15 dakikada, geri kalan %65‟i ise 4 gün içinde dolaĢımdan uzaklaĢırlar. Trombosit 

fonksiyonları transfüzyondan 4-24 saat sonra normale gelmektedir. 

 

Trombosit süspansiyonlarının enfeksiyon riski, tam kanda olduğu gibidir. Random 

donör trombosit süspansiyonu ve tromboforez ile elde edilen trombosit süspansiyonlarının 

uygulamasında, ABO uygunluğu aranmaktadır. 30 dakika içinde uygulanmalıdır.  

 

Trombosit hazırlanması ve kullanımı halen Türkiye Ģartlarında pahalı bir teknik 

olduğu için trombosit istekleri çok seçici olarak yapılmalıdır.  

 

Trombosit ortalama yaĢam süresi 7-10 gündür. Transfüzyondan 4 gün sonra verilen 

trombositin %65„i tüketilmiĢ olacaktır. Eğer immünizasyon, sepsis, üremi, hipotermi ve ateĢ 

varsa tüketim çok daha hızlı olacaktır. Önerilen doz her 10 kg lık vücut ağırlığı için bir ünite 

ya da 4-6 ünite/ m2 Ģeklindedir.  

 

3.2.4. Lökosit Süspansiyonu 
 

Genellikle kanın, buffy-coat denilen santrifügasyonu yöntemi ile ya da aferez yolu ile 

elde edilir. Oda ısısında saklanır. Nötrofillerin dolaĢımdaki yaĢam süreleri 4-10 saat gibi kısa 

olduğu için kullanımı konusunda tartıĢmalar halen devam etmektedir. 
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3.2.5. Plazma 
 

Plazma, kanın hücreleri haricinde kalan sıvı kısmıdır. Plazma, hayati öneme sahip pek 

çok maddeyi; albumin, globulin, koagülasyon faktörlerini içerir. DondurulmuĢ bir Ģekilde 

(25,-30ºC'de) aylar boyunca saklanabilir. Ağır yanıklar, karaciğer hastalıkları, böbrek 

hastalıkları, kalp ameliyatları, kanama bozuklukları gibi pek çok hastalıkta plazma 

kullanılmaktadır. 

 

Plazmanın, özel plazma fraksinasyon tesislerinde iĢlenerek ayrıĢtırılması sonucu 

hayati önemi olan pek çok plazma ürünü ilaç elde edilir. Bunlardan bazıları: 

 

 Albümin solüsyonları  

 Gammaglobulinler (ıv, ım)  

 Faktör 8 konsantresi  

 Faktör 9 konsantresi  

 Fibrinojen  

 Protrombin konsantresi  

 Antitrombin III  

 Kuru plazma‟dır.  

 

3.2.5.1. Taze DonmuĢ Plazma 
 

Plazmaferez ya da tam kanın Ģekilli elemanlarının santrifügasyonu ile elde edilen 

plazma, alındıktan sonra ilk 6 saat içinde hızla -25ºC' de dondurulursa buna taze donmuĢ 

plazma (TDP) denir. Bu sayede pıhtılaĢma faktör aktiviteleri azalmaz. Bir ünite TDP 200-

300ml‟dir. Ġçinde tüm pıhtılaĢma faktörleri, globulin ve albumin bulunur. 

 

Kullanım öncesi ABO ve Rh uyumu (45 yaĢ altı bayanlarda) aranır. Taze donmuĢ 

plazma kullanılacağı zaman çözülür ve 6 saat içinde 10-15 ml/kg dozunda kullanılır. 

Uygulama sırasında özellikle hızlı infüzyonlarda akut alerjik reaksiyonlar, ciddi ve hayatı 

tehdit eden anaflaktik reaksiyonlar görülebilir. 

 

Endikasyonları:  

 

 PıhtılaĢma ya da antikoagülan faktör eksikliklerinde  

 Warfarin aĢırı dozajında 

 Masif transfüzyonda kullanılmaktadır.  

 

3.2.5.2. Kriyopresipitat 
 

Taze donmuĢ plazmanın, eritildiktan sonra santrifüj edilmesiyle dipte kalan çökeltidir. 

Çökelti; fibrinojen, von willebrand faktör, faktör VIII ve XIII‟den zengindir. Kriyopresipitat, 

konsatre Ģekilde fibrinojen içeren tek kaynaktır. Bu nedenle temel endikasyonu fibrinojen 

replasmanıdır. Her ünite, plazma fibrinojen düzeyini 5-7 mg/dl yükseltir.  
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Eksi -25ºC‟de veya daha soğukta bir yıl saklanır. Kullanılacağı zaman, plazma 

çözücülerde 37ºC‟de çözdürülür ve 6 saat içinde kullanılır. Filtreli setlerle ve hastanın tolere 

edebileceği en hızlı Ģekilde infüze edilir. Plazma hacmi çok az olduğu ve eritrosit içermediği 

için uygunluk testi yapılmasına gerek yoktur. Donör ve alıcı arasında ABO uygunluğu 

aranabilir ancak Ģart değildir.  
 

Diğer kan ve kan ürünlerinde olduğu gibi kriyopresipitatında infeksiyon riski vardır. 

Viral bulaĢ riskinden dolayı von willebrand hastalığında ve hemofili A‟da eskisi kadar sık 

kullanılmamaktadır. AĢağıdaki tabloda kan kompenentlerinin infüzyon süreleri verilmiĢtir. 

Tablo 3.5‟i inceleyiniz. 

 

Tam kan ≤ 4 saat 

(Soğutucudan 

çıktıktan sonra) 

Üniteye saklama koĢullarına 

uygun taĢıma kabında 

getirilmelidir. 

Eritrosit süsp ≤ 4 saat 

(Soğutucudan 

çıktıktan sonra) 

Üniteye saklama koĢullarına 

uygun taĢıma kabında 

getirilmelidir 

Trombosit 

süsp 

20 dakika içinde (buzdolabına asla konmaz) 

 

Taze donmuĢ 

plazma ve 

Kriyopresipitat 

Buzdolabından 

çıkarıldıktan sonra 

20- 30 dak içinde 

 

Tablo 3.5: Kan kompenentlerinin infüzyon süreleri 
 

3.3. Kan Transfüzyonunda Amaç ve Endikasyonlar 
 

Kan transfüzyonları; kan kaybını yerine koymak, kardiak debiyi arttırmak, kan 

elemanlarını tamamlamak, pıhtılaĢma faktörlerini ve bağıĢıklık cisimlerini yerine koymak ve 

hemopoetik organları uyarmak amacıyla uygulanır. Endikasyonları ise Ģunlardır; 
 

 Akut kan kaybı: Kan kayıplarının yerine konmasında temel hedef tüm doku ve 

organların hayatiyetini sürdürebilmesi için gerekli olan oksijen transportunun 

güvenli sınırlar içinde sürdürülebilmesini sağlamaktır. Travma veya cerrahi 

nedeniyle geliĢen akut kan kaybının replase edilmesi tranfüzyon 

endikasyonudur. 

 Oksijen taĢıma kapasitesinin artırılması: Anemi, özellikle akut olduğunda, 

kanın oksijen taĢıma kapasitesini düĢürür. Akut anemili veya büyük cerrahi 

giriĢimlerin yapılacağı hastalarda, kanın oksijen taĢıma kapasitesini artırmak 

için tam kan veya tercihen eritrosit süspansiyonu verilmelidir. 

 PıhtılaĢma mekanizmasını düzenlemek: Bunun için tam kan veya taze 

donmuĢ plazma verilir.  

 Hipoproteinemiyi düzeltmek: Karaciğer hastaları, nefrit, ülseratif kolit, mide 

kanserlerinde kullanılır.  

 Enfeksiyon hastalıkları: Septisemi, bakteriemi de geliĢen eritrosit yıkımını 

karĢılamak için gerekebilir. 

 Bazı özel durumlar: Masif transfüzyon, exchange transfüzyon. 
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3.4. Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyon Tekniği 
 

Ameliyat masasında, hastanın kimlik bilgileri (Hastanın adı-soyadı, kan istem 

belgesindeki bilgileri) ile kan torbası etiket bilgileri, kan vermeye baĢlamadan önce son kez 

kontrol edilir. 

 

Resim 3.2: Kan torbasının kontrolü 
 

Kan, hastaya takılmadan 2 dakika önce yumuĢak ve nazik hareketlerle yavaĢça 

karıĢtırılır. Bununla içerisindeki hücreden ve plazmadan yoğun kısımlarının karıĢmasının 

sağlanması amaçlanmaktadır. Daha sonra sırasıyla; 
 

 Kan torbasının ağız kısmına filtreli kan seti takılır. 

 Kan, sıvı askısına asılır. 

 Setin havası çıkarılır.  

           

Resim 3.3: Sıvı askısına kanın asılması   Resim 3.4: Havası çıkarılmıĢ kan seti 
 

 Hastanın bilinci yerinde ise hastaya ne yapılacağı açıklanır. 

 Kalın bir intraketle (18-19 gauge) damar yolu açılır (Kanı takacak doktor / 

teknisyen, transfüzyon yapılacak damar yolunu mümkünse önceden açmalıdır).  

 Ġntraket tespit edilir. 

 Kan setinin ucu intraketin ucuna takılır.  

 Açılan damarda akım probleminin olmadığı iyi kontrol edildikten sonra dakika 

da verilmesi istenenen damla sayısı ayarlanarak transfüzyona baĢlanır. 

 Ġlk 15 dakika hasta reaksiyonlar yönünden izlenir. 

 15 dakika sonunda reaksiyon oluĢmazsa hastanın tolere edebileceği Ģekilde 

infüzyon hızı ayarlanır. 

 Transfüzyon hızı yetiĢkinlerde 50 ml/kg/saat, çocuklarda 15 ml/kg/saat 

olmalıdır. 
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3.5. Kan Transfüzyonunda Dikkat Edilecek Noktalar 
 

 Kan transfüzyonu, hasta güvenliğini ve kendi güvenliğimizi tehlikeye 

atmayacak bir Ģekilde yapılmalıdır. Öncelikle kendi güvenliğimiz açısından 

kiĢisel koruyucu önlemleri almalıyız. Bunun yanında ellerimizi, kanı 

hazırlarken ya da takarken iğne ile travmadan korumalıyız. Kan ve kan 

kompenentlerinin infeksiyon riski taĢıdığı akıldan çıkarılmamalıdır. 

 Hastadan alınan kan numunesinin üzerine, hasta yatağı baĢında iken ve 

numune alındıktan hemen sonra, hastanın; adı – soyadı, protokol numarası, 

servisi, tarih bilgileri yazılmalıdır. Günümüzde kan transfüzyonuna bağlı 

ölümlerin çoğu bu temel noktaya dikkat edilmemesi sonucu olmaktadır. 

 Kan merkezindeki personel, kan istem formundaki ve numune tüpünün 

üstündeki hastanın adı-soyadı ve protokol numarasına ait bilgilerini kontrol 

etmelidir. 

 Kan merkezinden alınan kanın taĢınması sırasında ve hastaya takılıncaya kadar 

geçen süre içinde kan torbası mümkün olduğu kadar fiziksel travmalardan 

korunmalıdır. Kan torbasının çok sallanması ve çok sık altüst edilmesi, kanın 

içindeki hücre komponetlerinin parçalanmasına sebep olur. Parçalanan bu 

ürünler kan torbası içinde, transfüzyon esnasında ve transfüzyon sonrasında 

reaksiyonlara sebep olur. 

 Kan merkezinden alınan kan saatlerce ısıtılmamalıdır. Kan ısıtılınca hemoliz 

geliĢir ve kan proteinleri denatüre olur, bunların sonucu transfüzyon 

reaksiyonları geliĢir. 

 Kanın ısıtılması isteniyorsa bunun için kan ısıtıcılar kullanılmalıdır. Asla uygun 

olmayan yöntemlerle ısıtılmamalıdır. 

 Kan merkezinden alınan kan 30 dakika içinde hastaya takılmalıdır. 

 Set disposbl, opirojen, otoksik olmalıdır. 

 Tespit sırasında iğnenin damardan çıkmamasına dikkat edilmelidir. 

 Set tespit edilirken kan dolaĢımı engellenmeyecek Ģekilde tespit edilmelidir. 

 Hastaya kan takıldıktan sonra ilk 15 dakika kan çok yavaĢ verilmeli ve kanı 

takan doktor / teknisyen hastanın yanından kesinlikle ayrılmamalıdır. 

 Kan merkezinden alındıktan sonra en çok 4 saat içinde kan transfüzyonu bitmiĢ 

olmalıdır. 

 Hiçbir kan ürününe serum fizyolojik (%0.9 NaCl) ve %5’lik albümin dıĢında 

her hangi bir infüzyon solüsyonu ya da tıbbi ilaç eklenmemelidir. 

Uygulanacaksa ayrı bir damar yolundan verilmelidir. 

 Kızılay Kan Merkezi ve gerektiğinde üniversite ve diğer hastane kan 

merkezlerinden hastalar için getirilen tam kan veya eritrosit süspansiyonları, her 

hastanenin kendi kan merkezinde;  

 Kayıt, 

 Cross-match, 

 Ve kan merkezinin etiketlemesi yapılmadan kesinlikle servislerde 

hastalara takılmamalıdır. 
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 TıkanmıĢ intraketlerin açılmaya çalıĢılması esnasında yapılacak iĢlem sadece, 

enjektörle intraket içindeki pıhtının geri çekilmesi olmalıdır. Ġntrakete sıvı 

enjekte edilmesi sonucu pıhtının dolaĢıma katılmasıyla emboli geliĢir. Bu 

konuda dikkatli olunmalıdır. Bu durum sık ve yaygın olan sağlık hatalarından 

biridir. 

 Hastanın hayatını tehdit eden transfüzyon reaksiyonları ilk 15 dakika içinde 

sıklıkla görülmektedir. OluĢabilecek transfüzyon reaksiyonları tanınarak anında 

müdahale edilmelidir. 

 Hızlı transfüzyon, exchange transfüzyon ve kanın >100/ml/dakika transfüze 

edilmesi gereken durumlarda, hastada hipotermi geliĢmemesi için kanın 

ısıtılması gerekliliği unutulmamalıdır. Bunun yanında hastaya yönelik ve onu 

hipotermiden koruyacak önlemlerde alınmalıdır. 

 Kanı takan doktor / hemĢire/ teknisyen, ilk 15 dakika içinde ve transfüzyon 

yapılırken;  

 Hastanın genel görünümünü 

 Isısını 

 Nabzını, 

 Tansiyonunu, 

 Sıvı dengesini, 

 Solunumunu‟ takip etmelidir. 
 

3.6. Kan Transfüzyonu Yapan Sağlık ÇalıĢanının Sorumlulukları 
 

 Hasta için uygun testleri yapılmıĢ kanı, kan merkezinden temin etmek. 

 Kan istem belgesi ve kan torbasındaki bilgileri kontrol etmek. 

 Uygun transfüzyon setlerini seçmek ve kullanmak. 

 Transfüzyon esnasında hastayı izlemek. 

 Transfüzyon reaksiyonlarını rapor etmek, hasta kayıtlarına iĢlemek ve 

incelemelere yardım etmek. 

 Kan veya kan ürünü ile transfüzyon seyri konusunda tüm bilgileri hasta 

kayıtlarına geçirmek. 

 

ġekil 3.2: Kan takılmıĢ hasta 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

 

Kan ve kan ürünleri transfüzyonunu yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Ameliyat masasında; hastanın kimlik 

bilgileri ile kan torbasının üstündeki 

bilgileri, kan vermeye baĢlamadan önce 

son kez kontrol ediniz. 

 Bunun olası kimlik hatalarına bağlı 

reaksiyonları önlemek için son Ģansınız 

olduğunu unutmayınız. 

 Kanı, hastaya takılmadan 2 dakika önce 

yumuĢak ve nazik hareketlerle yavaĢça 

karıĢtırınız. 

 Hücreden ve plazmadan yoğun 

kısımların karıĢmasını sağlayınız. 

 Kan torbasının ağız kısmına filtreli seti 

takınız. 
 Çocuklar için pediatrik set tercih ediniz. 

 Setin havasını çıkarınız. 

 Kan torbasını sıvı askısına asınız. 

 Hava kabarcığı kalmamasına dikkat 

ediniz. 

 Bilinci yerinde ise hastaya ne 

yapılacağını açıklayınız. 
 Kısa ve öz bir anlatım tercih ediniz. 

 Kalın bir intraketle (18-19 gauge) damar 

yolunu açınız. 

 Mümkünse transfüzyon yapılacak damar 

yolunu daha önceden açınız.  

 Ġntraketi tespit ediniz. 

 Tespit sırasında iğnenin damardan 

çıkmamasına dikkat ediniz. 

 Set tespit edilirken kan dolaĢımı 

engellenmeyecek Ģekilde tespit ediniz. 

 Kan setinin ucunu, kanülün ucuna 

takınız. 

 Kanülün yerinden oynamamasına dikkat 

ediniz. 

 Açılan damarda akım probleminin 

olmadığını kontrol ediniz. 

 Herhangi bir tıkanma söz konusu ise 

kanülü enjektörle sıvı vererek açmaya 

çalıĢmayınız. 

 Dakika da verilmesi istenenen damla 

sayısını ayarlayarak transfüzyonu 

baĢlatınız. 

 Ġlk 15 dakikada kan ürününü çok yavaĢ 

veriniz. 

 Transfüzyonun baĢlama saatini anestezi 

hasta takip formuna not ediniz 

 Hastanın aldığı ve çıkardığı sıvı takibi 

için önemli olduğunu unutmayınız. 

 Transfüzyonun kaydını yapınız. 

 Transfüzyon kaydını yapmanın hasta 

için önemi yanında, sizin içinde 

olabilecek olumsuzluklar karĢısında bir 

gereklilik olduğunu unutmayınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

 

AĢağıda cümlelerde verilen bilgiler doğru ise (D) yanlıĢ ise (Y) yazınız. 

 

1. ( ) Plazma, dondurulmuĢ bir Ģekilde (-25,-30ºC'de) aylar boyunca saklanabilir  

2. ( ) Tromboferez, özel bir yöntemle kan bağıĢçısından sadece trombositlerin alınıp 

kanın geri kalan kısmının bağıĢçıya geri verilmesi yöntemidir. 

3. ( ) Tam kan, standart olarak 250 ml‟lik torbalarda saklanır. 

4. ( ) Tam kan transfüzyonunda, ABO uygunluğu aranmakla birlikte Rh D uygunluğu 

aranmamaktadır. 

5. ( ) Masif kanama, dakikada 150ml/kg‟dan fazla olan kanamalar ve kan volümünün 

%25‟inden fazlasının kaybıdır. 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4 
 

 

 

Transfüzyon süresince, dikkatli bir Ģekilde komplikasyonlar yönünden hastayı takip 

edebileceksiniz. 

 

 

 

 

Transfüzyon reaksiyonlarının sebeplerini araĢtırarak sınıf ortamında arkadaĢlarınızla 

tartıĢınız. 

 

4. KAN TRANSFÜZYONU YAPILAN 

HASTANIN ĠZLENMESĠ 
 

Kan kompenentlerinin alıcıya uygunluğunu saptamada ortaya çıkabilecek hataları 

önlemek; aynı zamanda transfüzyon reaksiyonlarını tanımak ve kısa sürede en uygun 

tedaviyi uygulamak, serviste hastanın bakımını üstlenen doktor ve hemĢirenin, ameliyathane 

ortamında anestezi uzmanı ve teknisyenin sorumluluğudur. Transfüzyona baĢlamadan önce 

ve transfüzyon sırasında yapılacak olan bazı basit uygulamalar, çok ciddi reaksiyonların 

geliĢmesini önleyebilir. 

 

Bu faaliyete kadar öğrendiklerimizi kısaca hatırlayacak olursak her kan ürünü için kan 

merkezinde hastanın adı ve soyadı, hastanın ABO ve Rh grubu, kan torbasının seri numarası 

ve kan torbasının kan grubu bilgilerinin kayıtları tutulmalıdır. Kan klinikte, hasta yanında, 

takılmadan önce son kez kontrol edilerek kimlik bilgileri ile kanın hasta için uygun olup 

olmadığı kontrol edilmeli ve sonrasında hastaya takılmalıdır. Kan bankası tarafından, kan ile 

birlikte gönderilen transfüzyon takip formları, kanın takılmasını takiben doldurulmalıdır.  

 

4.1. Transfüzyon Takip formu 
 

Transfüzyonuna baĢlanan hastada kullanılan ve ürünün oluĢturabileceği istenmeyen 

reaksiyonların izlenmesi amacıyla kullanılan form‟dur. Transfüzyon takip formlarında 

kaydedilmesi gereken bilgiler Ģunlardır: 

 

 Hasta kimlik bilgileri, 

 Hastanın transfüzyon öncesi ve sonrası hemogram değerleri,  

 Kan ürünü torbasının özgün donasyon numarası, 

 Kan grubu ve uygunluk testleri, 

 Son kullanma tarihi,  

 Kan ürününün alındığı yer, 

 Transfüzyona baĢlama zamanı,  

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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 Transfüzyonun seyri hakkında bilgiler (kesildi, azaltıldı, devam edildi, bitti),  

 Hastanın transfüzyon öncesi, esnasında ve sonrasındaki klinik bulguları,  

 Transfüzyon bitiĢi ve transfüzyon esnasında görülen reaksiyonlar mutlaka kayıt 

edilmelidir. 

 

Transfüzyonla iliĢkili oluĢan yan etkiler tespit edildiğinde, yapılması gerekenler de 

uygulayıcıları uyarmak üzere form üzerinde belirtilmiĢtir.  

 

Tarih ve saat ile birlikte, oluĢan her transfüzyon reaksiyonu hasta dosyasına ve 

anestezi hasta takip formuna kaydedilmelidir.  

 

Kan transfüzyonuna karar veren ve transfüzyonu uygulayarak hastanın takibini yapan 

kiĢi ve/veya kiĢilerin formu imzalaması gerekmektedir. Form, fotokopili iki nüsha halinde 

hazırlanmıĢ olup transfüzyon bitiminde bir örneği hasta dosyasına konmalıdır. 

 

AĢağıda verilen Kan Transfüzyonu Takip Formu örneğini inceleyiniz.  
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Form 4.1: Transfüzyon takip formu 
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4.2. Transfüzyon Yapılan Hastanın Ġzlenmesi 
 

Transfüzyon öncesi, hastanın temel klinik bulguları gözlenmelidir. Transfüzyon 

sırasında ve sonrasında herhangi bir ters etkinin, mümkün olduğu kadar erken saptanması 

için hasta kontrol edilmelidir. Bu Ģekilde muhtemel hayat kurtarıcı giriĢimlerin hızla 

yapılması sağlanır.  

 

Serviste yapılan transfüzyonlarda, transfüzyon baĢlamadan önce herhangi bir titreme, 

kızarma, ağrı, nefes darlığı veya sıkıntı hissi gibi bir belirti olduğunda hemen doktora ya da 

hemĢireye haber vermesi gerektiği hastaya hatırlatılmalı ve hastanın direkt olarak 

gözlenebileceği bir yerde bulunması sağlanmalıdır. 

 

Transfüze edilen her kan ünitesinde; hastanın genel görünüĢü, ısısı, nabız, kan 

basıncı, solunum sayısı, sıvı dengesi ( oral ve iv aldığı sıvı, idrar atımı), EKG’si, oksijen 

satürasyonu;  

 

 Transfüzyondan önce,  

 Transfüzyon baĢlayınca,  

 Transfüzyon esnasında 15. 30. ve 45. dakikalarda (transfüzyon sırasında en 

azından her saat),  

 Transfüzyon sonrası 15. 30. ve 45. dakikalarda,  

 Transfüzyon bitiminde  

 Ve transfüzyondan 4 saat sonra hasta dosyasına iĢlenmelidir.  

 

Ağır reaksiyonlar genellikle transfüzyonun ilk 15 dakikasında olur. Özellikle bilinci 

kapalı hastalar olmak üzere kan transfüzyonu uygulanan tüm hastalar ilk 15 dakikada 

dikkatle gözlenmelidir.  

 

ġekil 4.1: Kan takılmıĢ hastanın serviste izlenmesi 
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4.3. Kan Transfüzyon Reaksiyonları 
 

Kan transfüzyonuna bağlı reaksiyonlar, görülme zamanına ve meydana geliĢ 

mekanizmalarına göre akut ve geç reaksiyonlar olarak iki Ģekilde incelenmektedir. AĢağıdaki 

Ģekil 4.1‟i inceleyiniz. 

 

 

 Akut hemolitik transfüzyon 

reaksiyonu  

 Ġmmün olmayan hemoliz   

 Allerjik reaksiyonlar 

 Ürtiker 

 Anaflaktik reaksiyonlar 

 Febril reaksiyon 

 DolaĢım yüklenmesi 

 Bakteri kontaminasyonu 

 Akut akciğer hasarı 

 Hipotansiyon 

 Termal etkiler 

 Metabolizma 

komplikasyonları  

 

 Geç hemolitik Reaksiyon 

 Graft versus host hastalığı 

 Enfeksiyoz Sorunlar 

 Demir birikimi 

 Hava embolisi 

 Ġmmünmodülasyon 

 Post transfüzyon purpurası 

 

 

 

 

ġekil 4.1: Transfüzyon Reaksiyonlarının sınıflandırılması 

 

Transfüzyon reaksiyonları yukarıdaki sınıflandırmadan da anlaĢılacağı üzere oldukça 

geniĢ bir konudur. Bu nedenle ağırlıklı olarak anestezi teknisyeninin klinikte sıkça 

karĢılaĢtığı transfüzyon komplikasyonları üzerinde durulacaktır. 

 

4.3.1. Akut Reaksiyonlar 
 

Transfüzyon esnasında (ilk 15 dakika ve sonrasında) veya transfüzyondan kısa bir süre 

sonra (ilk 24 saatte) meydana gelen reaksiyonlara akut transfüzyon reaksiyonları adı 

verilir. Transfüzyon yapılan hastaların %1-2‟sinde görülür. 

Kan Transfüzyonu 

Reaksiyonları 

 

Akut Reaksiyonlar 

 

Geç reaksiyonlar 



 

 55 

Klinikte akut reaksiyonlar, görülme Ģekli (tipi) ve Ģiddetine göre değerlendirilirler. 

Anestezi teknisyeninin çalıĢma ortamında sıklıkla karĢılaĢtığı reaksiyon grubudur. Anestezi 

teknisyeni açısından önemli akut transfüzyon reaksiyonlarına aĢağıda değinilecektir. 
 

Bir akut reaksiyon ilk meydana geldiğinde, baĢlangıçta bulgu ve semptomlar spesifik 

veya tanı koydurucu olmayabileceğinden, reaksiyonun tipi ve ciddiyetine karar vermek zor 

olabilir. Bununla birlikte, alerjik, ürtiker ve hemolitik olmayan febril reaksiyonlar hariç, 

diğer reaksiyonların hepsi muhtemelen öldürücüdür ve acil tedavi gerektirir.  
 

Transfüzyon reaksiyonlarının baĢlıca semptom ve bulguları Ģunlardır: 
 

 AteĢ (titreme eĢlik edebilir veya etmeyebilir, sıklıkla ≤1 °C), 

 Titreme (rigor, ateĢ eĢlik edebilir veya etmeyebilir), 

 Göğüste, batında, belde veya infüzyon bölgesinde ağrı, 

 Kan basıncında değiĢiklikler (hipertansiyon veya hipotansiyon Ģeklinde olabilir, 

fakat genellikle aniden baĢlar), 

 Solunum sıkıntısı (dispne, taĢipne veya hipoksemi), 

 Cilt bulguları (ürtiker, lokal veya yaygın ödem). 
 

Her ünitenin infüzyonuna baĢlarken hasta yukarıdaki semptom ve bulgular yönünden 

yakından gözlemlenmelidir. Eğer bir akut transfüzyon reaksiyonu meydana gelirse ilk 

kontrol edilecek, kan torbası üzerindeki etiket ve hastanın kimliğidir. Herhangi bir 

uyumsuzlukta hemen tansfüzyon durdurulmalı ve durum kan bankası ile konsülte 

edilmelidir. 
 

Klinikte veya kan bankasında olası bir kimlik belirleme hatası söz konusu olduğunda 

dikkatli ve tam bir kontrol yapılıncaya kadar o klinikteki ya da ameliyathanedeki tüm 

transfüzyonlar durdurulur. Aynı servis veya ameliyat odasında transfüzyon alan baĢka bir 

hasta varsa kan merkezinden transfüzyon reaksiyonun sebebi ortaya çıkıncaya ya da tam 

olarak kontrolü ve incelenmesi yapılıncaya kadar transfüzyon için kan çıkıĢının 

durdurulması istenir. Eğer bir hastada ters transfüzyon reaksiyonu bulguları mevcut ise 

transfüzyona son verilerek hemen tıbbi yardım baĢlatılmalıdır. YaĢamsal bulguları düzenli 

olarak kaydedilmelidir.  
 

4.3.1.1. Akut Hemolitik Transfüzyon Reaksiyonu 
 

ABO uygunsuz kan transfüzyonu sonucu geliĢir. Vericinin eritrositleri, alıcının 

plazmasındaki antikorlarca yıkılır. Reaksiyonun Ģiddeti; antikor düzeyine, hemolitik 

aktivitesine, verilen kanın miktarına ve hastanın önceki genel durumuna göre değiĢir.  
 

ġiddetli reaksiyonlarda mortalite %20-60 arasındadır. Ciddi hemolitik transfüzyon 

reaksiyonu geliĢen, bilinci açık hastalarda belirti ve bulgular, sadece 5-10 ml kan 

infüzyonuyla bile dakikalar içinde görülebilir. 
 

Bulantı/kusma, baĢta dolgunluk hissi, ekstremitelerde karıncalanma hissi, 

huzursuzluk, yan ağrısı, bronkospazm, bol balgam, dispne, siyanoz, ateĢ, titreme, 

hipotansiyon, taĢikardi ve dolaĢım kollapsı gibi belirtiler görülür. Hemoglobinemi, oligüri ve 

hemoglobinüri geliĢir. Uygun olmayan 200 ml kanın verilmesinin ardından, 1 saat içinde 

eritrositler tamamen tahrip olur. Buradan salınan eritrositin DĠC‟i baĢlatabilir.  
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Anestezi altında bu belirtiler maskelenebilir ancak transfüzyonu izleyen hipotansiyon, 

taĢikardi, ürtiker Ģeklindeki döküntü hemen dikkati çekmelidir. Bazen ilk belirti ameliyat 

yerinden diffüz kan sızıntısıdır. Ġdrarda hemoglobin görülmesi ile tanı kesinleĢir. 
 

Tedavi YaklaĢımı: 
 

 Hemolitik reaksiyondan Ģüphelenildiğinde transfüzyon hemen kesilmelidir.  

 Kan üzerindeki etiket ve hasta bilgileri tekrar kontrol edilmelidir. 

 Hem hasta kanından hem de verilen kandan örnek alınıp kan bankasına 

gönderilir. Gerekli laboratuvar çalıĢmaları yaptırılır. 

 Hipotansiyon, sıvı ve vazopressörlerle tedavi edilir. 

 Ġdrar miktarı izlenir. 

 Plazma ve idrarda Hemoglobin aranır.  

 Mannitol ve intravenöz sıvılar verilerek osmotik diürez baĢlatılmalıdır. 

 DIC bulguları izlenmelidir. 

 Hızlı kan kaybının olduğu durumlarda, trombositler ve TDP endikasyonu 

vardır. 
 

4.3.1.2. Allerjik Reaksiyonlar 
 

Ġnfüze edilen proteinlere ve allerjenlere karĢı IgE ve Ig A reaksiyonu geliĢebilir. 

Ürtiker ve kaĢıntıdan ağır anafilaktik reaksiyona kadar değiĢik Ģiddette olabilir.  
 

Ürtiker, tipik olarak kaĢıntılı döküntü veya raĢlarla karakterizedir. Beraberinde 

genellikle ateĢ ve diğer belirtiler izlenmez. Hastada yalnızca ürtiker geliĢirse, transfüzyona 

geçici bir süre ara verilerek oral ya da paranteral antilüstaminik (difenhidramin) verilir. 

Eğer semptomlar hafif ve antilüstaminik sonrası geçmiĢ ise transfüzyona devam edilerek 

torbada kalan kan verilebilir. Fakat hastada çok yaygın bir ürtiker varsa ve raĢlar tüm vücudu 

kaplayacak Ģekilde yaygınsa antilüstaminiğe yanıt alınsa bile kanın kalanı verilmemelidir. 

 

 

Resim 4.1: Ciltte allerjik belirtiler 
 

Anaflaktik reaksiyonlar, hastaya birkaç mililitre kan verildikten sonra anaflaktik 

reaksiyonlar görülebilir. Sistemik reaksiyonlar baĢlangıçta hafif olmakla beraber bilinç 

kaybı, Ģok ve ölümle sonuçlanabilen reaksiyonlardır. BaĢlıca bulguları dört organ sisteminde 

lokalizedir. Bunlar: 
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 Solunum sistemi: öksürük, bronkospazm, dispne. 

 GIS: kramplar, bulantı, kusma, ishal. 

 DolaĢım: aritmi, hipotansiyon, senkop. 

 Cilt: jeneralize flushing ve ürtikerdir. 

 

Bütün bu bulgular IgE yapısındaki antikorların reaktivitesine bağlıdır.  

 

Tedavi: 

 

 Transfüzyon durdurulur. 

 Damar yolu SF ile açık tutulur. 

 Epinefrin vererek hipotansiyon tedavisine baĢlanır. 

 Hafif ve orta Ģiddetli vakalarda 1:1000‟lik epinefrin subcutan veya 

intramüsküler yoldan (eriĢkinlerde 0.3-0.5 ml dozunda, çocuklarda 0.01 ml 

dozunda) verilmelidir.  

 Ağır reaksiyonlarda (laringeal ödem, dispne) epinefrin intravenöz olarak 

1:10.000 dilüsyonda verilmelidir. 

 Hastaya oksijen verilmeli, gerektiğinde servisteki hastalarda entübasyonla 

oksijenize edilmelidir. 

 Transfüzyon zorunlu ise, yıkanmıĢ eritrosit süspansiyonları kullanılmalıdır. 

 

4.3.1.3. Febril Reaksiyon 
 

Febril reaksiyonlar, transfüzyonların %0.5-1.5‟inde görülür. En sık görülen 

reaksiyondur. Lökosit antijenine karĢı oluĢan antikorlar etkisi ile 30 dakika ile 2 saat içinde 

bazen daha geç olarak üĢüme ve titreme ile birlikte 1 ºC‟nin üzerinde ateĢ yükselmesi olur. 

Bazen 39ºC’yi aĢabilir. TaĢikardi ve baĢ ağrısı. ġiddetli reaksiyonlarda öksürük ve 

kusma görülebilir. BaĢlangıçta hemolitik reaksiyon zannedilebilir. Transfüzyon hemen 

durdurulup ayırıcı tanı yapılmalıdır.  

 

Tedavi: 

 

 Transfüzyon hızı yavaĢlatılır. 

 Çok Ģiddetli reaksiyonlarda transfüzyon durdurulur. 

 Antipiretikler verilir. 

 Febril reaksiyonlarda histamin salınımı olmadığı için antihistaminikler 

önerilmez.  

 Lökositten arındırılmıĢ eritrosit ve trombosit süspansiyonu kullanılabilir. 

 

4.3.1.4. DolaĢım Yüklenmesi 
 

Kan transfüzyonunun en az farkına varılabilen komplikasyonlarından birisidir. Bir 

ünite tam kan, yaklaĢık olarak 56 mEq sodyum içerir. Bir ünite eritrosit süspansiyonu ise 24-

30 mEq sodyum içerir. Bu nedenle transfüzyon tedavisi, volüm yüklenmesine bağlı olarak 

akut pulmoner ödeme neden olabilir.  



 

 58 

4.3.1.5. Bakteriyel Kontaminasyon  
 

Kan ve kan ürünlerinin bakteriyel kontaminasyonu günümüzde nadirdir. Ancak 

sonuçları hayati önem taĢır. Enfekte kanın, küçük volümde transfüzyonundan hemen sonra 

ateĢ ve hipotansiyon ile kendini gösterir. Bunu DIC ve renal yetmezlik izler. Kan 

buzdolabından çıkarıldıktan sonra 30 dakikadan fazla bekletilmemelidir. 

 

4.3.1.6. Akut Transfüzyon Reaksiyonlarının Tedavisinde Dikkat Edilecek 

Noktalar 
 

Transfüzyon sırasında komplikasyon saptanmıĢ ise komplikasyon Ģiddeti 

değerlendirilmelidir. ġiddetli transfüzyon reaksiyonlarında; 

 

 Transfüzyon durdurulmalıdır. 

 Anestezi altında ya da yoğunbakım ünitelerinde transfüzyon reaksiyonları 

geliĢmiĢse sorumlu uzman ve kan bankası çalıĢanları bilgilendirilmelidir.  

 Hastanın kan verilmeyen kolundan kan örneği alınarak, hemoglobin, biluribin, 

direct commbs testi, kan grubu cross-match, hemoglobinüri tayinleri 

yaptırılmalıdır.  

 Kan torbası, kan verme seti, hastanın yeni ve eski kan numuneleri kan 

merkezine kan grubu ve cross için gönderilmelidir. 

 Hasta, izotonik mayi ile hidrate edilmelidir. 

 Hastaya, yüksek akımlı oksijen (ağır olgularda) verilmelidir. 

 Reaksiyonun çeĢidi ya da Ģiddetine göre yapılması gerekli ilaçlar, sorumlu 

anestezi uzmanının direktifi doğrultusunda yapılmalıdır. Bu amaçla, 

 Adrenalin 

 Dopamin  

 Febril ve alerjik reaksiyonlarda antihistaminik ve antipiretik ilaçlar 

 Anaflaktik bulgular varsa kortikosteroidler ve bronkodilatörler 

 Ġdrar çıkıĢını sağlamak için diüretikler (frusemid) 

 Antibiyotikler (bakteriyemide) verilmektedir. 

 

 Hastanın tüm hayati bulguları: 

 Solunum hızı,  

 Cilt rengi,  

 Nabız hızı 

 Kan basıncı,  

 EKG bulguları 

 Oksijen satürasyonu,  

 Vücut ısısı izlenmelidir. 

 

 Hastanın çıkardığı idrarın takibi yapılmalıdır. Oligüri veya anüri geliĢmiĢ ise 

frusemid (40-120 mg.) tedaviye ilave edilmelidir. 

 Reaksiyonların tipi, görülme süresi, yapılan iĢlemler; transfüzyon takip 

formuna, anestezi formuna ve hastanın dosyasına iĢlenmelidir. 
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4.3.2. Geç Reaksiyonlar 
 

Geç transfüzyon reaksiyonları; transfüzyondan günler, haftalar hatta aylar sonra ortaya 

çıkabildiği için transfüzyonla bağlantıları kolaylıkla dikkatten kaçabilir. Hastanın yapılan her 

transfüzyonda, kaydının doğru biçimde yapılması ve problemlerin ayırıcı tanısında 

transfüzyonun da akla getirilmesi çok önemlidir. 

 

4.3.2.1. Geç Hemolitik Reaksiyon 
 

Eritrosit antikoru titresi saptanamayacak kadar veya transfüzyon sırasında reaksiyon 

yapmayacak kadar düĢük olan hastalarda, transfüzyondan 3-21 gün sonra antikor düzeyinin 

sekonder artıĢı ile hematokritte düĢme, ateĢ, anemi ve sarılıkla karakterize reaksiyonlardır. 

Daha çok ABO dıĢı antikorlar sorumludur. Destek tedavi uygulanır. 

 

4.3.2.2. Enfeksiyoz Sorunlar 
 

Transfüzyonla geçen infeksiyonlar, en ciddi gecikmiĢ transfüzyon 

komplikasyonlarıdır. Transfüze edilen kanlarla kiĢi enfeksiyon etkenlerini almakta ve 

haftalar sonra reaksiyon görülmektedir. Bu enfeksiyonlar viral, bakteriyel ve paraziter 

enfeksiyonlar olarak 3 Ģekilde görülebilmektedir.  

 

 Viral enfeksiyonlar: Kan transfüzyonu ile geçen ve en sık görülen 

enfeksiyonlar viral hepatitlerdir. Daha çok Hepatit B, daha az olarak da 

Hepatit C Ģeklinde olabilir. Tam kan, eritrosit ve trombosit süspansiyonu, TDP 

ve kriopresipitatla enfeksiyon olabilir. Olasılık vericinin izlenmesi, kan 

ürünlerinde hepatit virüsünün inaktivasyonu ve immünizasyonla (bağıĢıklama) 

azaltılabilir. HBs antijeni rutin olarak aranmalıdır. Çok sayıda vericiden 

hazırlanan kan ürünlerinde enfeksiyon riski daha yüksektir. Hepatit 

transfüzyonu izleyen 50-180 gün içinde geliĢir.  

 

HIV/AIDS, yayılımında kan ve kan ürünleri önemli rol oynar. AIDS olgularının 

%2.5-3‟ünde enfeksiyon kaynağı kan veya kan ürünleri olarak belirlenmiĢtir. 

Sitomegalovirus ve ebstain bar virüs sıktır ve genellikle semptomsuz seyrederler.  

 

 Bakteriyel Ġnfeksiyonlar: Çok farklı bakteriler, transfüzyonla bulaĢan 

infeksiyona neden olur. Kan ve kan ürünleri bakteriler ile kan alımı ve kan 

ürünlerinin hazırlanması esnasında donördeki asemptomatik bakteriyemi 

nedeni ile kontamine olmaktadır. 

 

Kan ile geçen spesifik bakteriyel hastalıklar içinde sifiliz, brusellozis, salmonellozis, 

gibi hastalıklar sayılabilir.  

 

 Paraziter infeksiyonlar: Nadir olarak görülürler. Paraziter hastalıklar içinde 

sıtma, toksoplazmos ve chagas hastalığı sayılabilir.  
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Resim 4.2: Sivrisinekle sıtma bulaĢması 

 

4.3.2.3. Demir Birikimi 
 

Bir ünite tam kan veya eritrosit süspansiyonu, yaklaĢık olarak 200 mg demir içerir. 

Hemoglobinopatili ve belli aralıklarla transfüzyon gerekliliği olan hastalarda zamanla demir 

birikimi meydana gelir. Çünkü demirin vücuttan fizyolojik yollarla atılımı yoktur. 

 

Fazla demirin organizmada atılımını sağlayacak fizyolojik bir mekanizma 

olmadığından transfüzyon bağımlısı olgularda, zaman içinde hemosideroz ile sonlanan demir 

birikimi, kalp ve karaciğer yetersizliğine neden olur. Transfüzyon bağımlısı hastalarda demir 

birikimini en aza indirmek için demir bağlayıcı ajanlar kullanılmaktadır. Serum ferritin 

düzeyini 2000 mg/L‟nin altında tutmak amaçlanır. 

 

4.3.2.4. Post-transfüzyon purpurası 
 

Bayanlarda daha sıklıkla görülür. Seyrek fakat ciddi reaksiyondur. Transfüzyondan bir 

hafta sonra görülür.  

 

Spesifik trombosit antijeni negatif olanlarda görülür. (Polpulasyonda %2 bu antijen 

bulunmaz.) Trombosit antijenine yönelik antikorlar hemolize sebep olur. Klinik tablo ani 

baĢlayan kanamalardır. Ağır trombositopeni (10.000 altındadır) 10 gün-2ay devam eder. 

Plazmoferez, exchange transfüzyon ve ĠV immunglobulinler yararlıdır. 

 

4.3.2.5. Graft Versus Host Hastalığı 
 

Graft versus host hastalığı; immun yanıtı baskılanmıĢ bireylere, lenfoid hücrelerin 

infüzyonu veya transplantasyonu sonucunda, bu hücrelerin çoğalıp konağın yabancı doku 

uygunluk antijenlerine karĢı immunolojik sitotoksik bir reaksiyon oluĢturması sonucunda 

geliĢir. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
UYGULAMA FAALĠYETĠ-1 

 

Komplikasyonlar yönünden hastayı takip ediniz.  

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Transfüzyon hasta takip formunu 

doldurunuz. 

 Doldurduktan sonra imzanızı atmayı 

unutmayınız. 

 Ġlk 15 dakika kanı çok yavaĢ bir Ģekilde 

gönderiniz. 

 Komplikasyonların ilk 15 daklikada sık 

görüldüğünü unutmayınız. 

 Hastanın tüm vital bulgularını izleyiniz 

 Ġlk 15 dakika içinde her 5 dakikada bir 

bulguların kaydını yapınız 

 Genel görünüĢü, ısısı, nabız, kan basıncı, 

solunum sayısı, sıvı dengesi (oral ve iv 

aldığı sıvı, idrar atımı), EKG‟si, oksijen 

satürasyonun izlemeyi unutmayınız. 

 Hastayı, komplikasyon geliĢme 

olasılığına karĢı izleyiniz. 
 Dikkatli olunuz. 

 Komplikasyon geliĢirse sorumlu 

doktorunuzu bilgilendiriniz. 
 Vakit kaybetmeyiniz. 

 Komplikasyonların görülme saatini ve 

tipini transfüzyon takip formuna 

iĢleyiniz. 

 Görülen komplikasyonları mutlaka hasta 

dosyası ve anestezi hasta takip formuna 

da kayıt ediniz. 

 Hastada ciddi transfüzyon reaksiyonu 

geliĢmesi durumunda transfüzyonu 

durdurunuz. 

 Hafif allerjik reaksiyonlarda infüzyon 

hızını yavaĢlatarak hastayı takip 

edebilirsiniz. 

 Ciddi reaksiyonlarda transfüzyonu 

hemen durdurunuz. 

 Hastayı izotonikle hidrate ediniz  Vakit kaybetmeyiniz. 

 Hastaya yüksek akımlı oksijen veriniz 
 Ağır olgularda oksijen verilmesi 

gerektiğini unutmayınız. 

 Doktor istemine göre ve gözetiminde 

gerekli ilaçları yapınız 

 Doğru ilacı, doğru uygulama yoluyla 

veriniz. 

 Hastanın çıkardığı idrar miktarını 

izleyiniz 
 Gerekirse frusemid yapınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Hastanın kan verilmemiĢ kolundan kan 

örneği alınız. 

 Kan örneğinin, reaksiyon nedeninin 

bulunması için yapılacak laboratuvar 

çalıĢmalarında gerekli olduğunu 

unutmayınız. 

 Kan torbası, kan verme seti, hastanın 

yeni ve eski kan numunelerini kan 

merkezine kan grubu ve cross için 

gönderiniz. 

 Dikkatli olunuz. 

 Yapılan tüm iĢlemleri transfüzyon takip 

formuna ve anestezi hasta takip formuna 

iĢleyiniz. 

 Dikkatli olunuz. 

 Hastada komplikasyon görülmüyorsa 

kanı istenilen akımda en geç 4 saat 

içinde bitecek Ģekilde infüze ediniz. 

 Dört (4) saatten sonra kanın 

kullanılmayacağını unutmayınız. 

 Transfüze edilen her kan ünitesinde 

hastanın görünümünü ve hayati 

bulgularını izleyiniz. 

 Ġlk 15. dakikada ve sonra her 15 

dakikada bir bulguları kaydediniz. 

SONUÇ:
 Kan ve kan ürünleri

transfüzyonu endikasyonu 

dikkatli konulmalı!

 Ürün etiketleri sıkı kontrol 

edilmeli!

 Hastanın monitörizasyonuna 

dikkat!

 Tx sırasında ortaya çıkan 

semptom ve bulguların analizi!

Tx reaksiyonları erken tanındığında genellikle 
tedavisi kolay, ancak geç tanıda fatal seyir?!

 
 

 Transfüzyonun bitiĢ saatini kayıt ediniz.  Unutmayınız. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

 

AĢağıda cümlelerde verilen bilgiler doğru ise (D) yanlıĢ ise (Y) yazınız. 

 

1. ( ) Ağır reaksiyonlar, genellikle kan transfüzyonu baĢlar baĢlamaz görülür. 

2. ( ) Kan ya da kan ürününün infüzyonu, torbaya iğne girmesini takip eden 1 saat 

içinde tamamlanmalıdır. 

3. ( ) Akut hemolitik transfüzyon reaksiyonu, ABO uygunsuz kan transfüzyonu sonucu 

geliĢir. 

4. ( ) Akut hemolitik transfüzyon reaksiyonundan kuĢkulanıldığında yapılacak ilk iĢ 

transfüzyonun kesilmesidir.  

5. ( ) Febril reaksiyon en sık görülen reaksiyondur. 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise Modül Değerlendirme‟ye geçiniz. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki çoktan seçmeli sorularda doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. Trombosit süspansiyonları hazırlandıktan sonra hangi sıcaklık derecesinde ve en çok 

kaç gün süreyle saklanırlar? 

A) 2-6ºC de buzdolabında 5 gün 

B) 20-24 ºC de oda ısısında 7 gün 

C) -25 derecenin altında buzdolabında 30 gün 

D) 20-24 ºC de oda ısısında 5 gün  

E) 2-6 ºC de buzdolabında 7 gün 

 

2. Tam kan ya da eritrosit süspansiyonlarının, transfüzyon amacıyla kan saklama 

dolabından çıkarılmasından sonra, en geç kaç dakika içinde infüzyonuna 

baĢlanmalıdır? 

A) 2 saat içinde 

B) 30 dakika içinde 

C) 35 dakika içinde 

D) 4 saat içinde 

E) Hiçbiri 

 

3. Kanın ısıtılarak verilmesi istendiğinde, kanın ısıtılması amacıyla aĢağıdaki 

yöntemlerden hangisi tercih edilmelidir? 

A) Kan ısıtıcıları kullanmak 

B) Etüvde ısıtma 

C) KaynamıĢ su içinde bekletme 

D) Kalorifer peteklerinin üstünde ısıtma 

E) GüneĢte ısıtmak 

 

4. Kan transfüzyonu ile ilgili aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır? 

A) ilk 15 dakika kan çok yavaĢ verilmelidir. 

B) Kan ve kan ürünlerine transfüzyon sırasında serum fizyolojik eklenebilir. 

C) Reaksiyonlar sıklıkla ilk 15 dakika içinde gözlenir. 

D) Kanül tespiti dolaşıma engel olmayacak şekilde yapılmalıdır. 

E) Kan torbası uygulama öncesi sert hareketlerle çalkalanır. 

 

5. AĢağıdakilerden hangisi major kanama belirtilerinden biri değildir? 

A) TaĢikardi 

B) Soğuk, soluk, terli cilt 

C) AzalmıĢ solunum hızı 

D) Ġdrar miktarında azalma 

E) Kan basıncında düĢme 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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AĢağıda cümlelerde verilen bilgiler doğru ise (D) yanlıĢ ise (Y) yazınız. 

 

6. ( ) Kriyopresipitat, taze donmuĢ plazmanın eritildiktan sonra, santrifüj edilmesiyle 

dipte kalan çökeltidir.  

7. ( ) Donörden alınan kanın pıhtılaĢmasını engellemek amacı ile genelllikle sitrat 

kullanılır. 

8. ( ) Bankada bekleyen kanın pH‟sı ve hemoglobini artar. 

9. ( ) Serum fizyolojik, transfüzyonda, damar açıklığını ve dilüsyonu sağlamak amacı 

ile kullanılır. 

10. ( ) Otolog transfüzyon, hasta kanının vericiden alınan kanla değiĢtirilmesidir.  

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı modülün arka sayfasında yer alan cevap anahtarı ile kontrol ediniz. 

Doğru cevap sayınızı belirleyerek kendinizi değerlendiriniz. YanlıĢ cevapladığınız sorularla 

ilgili öğrenme faaliyetlerini ise tekrarlayınız. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALĠYETĠ 1’ĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 E 

2 C 

3 E 

4 B 

5 E 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 2’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 D 

2 D 

3 Y 

4 E 

5 C 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Doğru 

2 Doğru 

3 YanlıĢ 

4 YanlıĢ 

5 Doğru 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 4’ÜNCEVAP ANAHTARI 
 

1 YanlıĢ 

2 YanlıĢ 

3 Doğru 

4 Doğru 

5 YanlıĢ 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRME CEVAP ANAHTARI 
 

1 D 

2 B 

3 A 

4 E 

5 C 

6 Doğru 

7 Doğru 

8 YanlıĢ 

9 Doğru 

10 YanlıĢ 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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