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Kan Dokusu Neden Var? 
• TRANSPORT 
 Doku ve organlara OKSİJEN  
 Plazmada eriyik kimyasallar 
 ISI 

• Damar dokusu bozulduğunda 
pıhtılaşma kabiliyeti 

• Diğer.. 



Kan Transfüzyonu  
• Kan veya kan bileşenlerinin bir 
alıcının venöz sistemine dışardan 
verilmesi 

• Otolog 
 Bireyin kendi kanının kendisine 

transfüzyonu 
 Otodonasyon 
 Akut normovolemik hemodilüsyon 

• Allojenik 
 Aynı türün bireyleri arasında 



Ne amaçla yapıyoruz? 
• Kayıpların yerine konması 
 Cerrahi 
 Travma  

• Oksijen taşınmasını iyileştirmek 
 Ciddi anemi 

• Kanamayı önlemek veya tedavi 
etmek için  
 Cerrahi 
 Travma  



Kan grubu Antijen Antikor  

A A Anti-B 
B B Anti-A 

AB A ve B Hiçbiri 
O Hiçbiri Anti-A ve Anti-B 

O grubu «evrensel  verici» 
AB grubu «evrensel alıcı» 



   
Gen özellikleri  

   
Kromozomda bir gen 

lojunda  
 

• D, d  
• C, c  
• E, e 

  Rh antijenlerini 
kodlarlar 

 
  Rh antijenleri eritrosit 

duvarındadır 

 
D pozitifler Rh pozitiftir  
D negatifler E veya C özelliği 

varsa Rh pozitiftirler  
 

      Rh negatiflere kan veremezler 
 
Gerçek Rh (-) gen yapısı dd cc ee  

Rh sistemi 





Transfüzyon Öncesi 

• Kan grubu Tayini 
• Alıcı- Verici arası 

uygunluk 
• Çapraz karşılaştırma 

SEROLOJİ
K 

TESTLER 



Seçim 
• TAM KAN MI? 
Çok sınırlı durumlarda? 

• BİLEŞEN TEDAVİSİ Mİ? 
Sadece alıcının ihtiyacı olan 
kısım:  
 Eritrosit: OKSİJENASYON  
 Taze Donmuş Plazma 
 Trombosit 
 Kriyopresipitat 

 

PIHTILAŞMA 



Eritrosit Süspansiyonu 
• Plazması alınarak 

eritrositten zengin hale 
getirilmiş kan 

• Htc: % 65-70, volüm 250-300 
ml  

• 21-45 gün raf ömrü 
 Hipotermi:4 C 
 Koruyucu solüsyon 

• 1 Ü ES; Hb 1-1.5g, Htc’ i % 
3 arttırır 
 Lökositten arındırılmış 
 Yıkanmış 
 Dondurulmuş 



• 2,3 DPG değişiklikleri 
 Oksijen transport yeteneği 

• ATP ve NO değişiklikleri 
 Oksijen transport yeteneği 

• Elektrolit değişiklikleri 
 K 

• pH değişikliği 
 6.7 

ES’da depo hasarı 



ES kullanım endikasyonları: 
• Anemi nedeniyle ortaya çıkan oksijen transportu 

yetersizliğinin düzeltilmesi: 
• Anemi? 
 Hb miktarı 

• Oksijenasyon yetersizliği? 
 Klinik 
 Hemodinamik instabilite (hipotansiyon, taşikardi, oligüri) 

 Laboratuar 
 Laktik asidoz, BE artışı, venöz oksijen saturasyonu 

 
 

 



Kardiyak output  ve oksijen 
değerleri normal olmak 
kaydıyla; 

• Hb 7 g/dl olana dek transfüzyon gereksizdir 
• İskemik Kalp Hastalığı ve Serebrovasküler 
Yetersizlikte bu eşik 10 g/dl 

• Yetersiz oksijenasyon bulguları varsa bu eşik 
değerlere ulaşılmadan transfüzyon 
yapılmalıdır. 
 

 



Sunum=CO x CaO2 
CaO2: Hb * SaO2 

Tüketim 
CvO2: Hb * SvO2 

SaO2=100 
SvO2=75 
OER=%25 



• İntraoperatif olarak kanamanın izlenmesi 

• Monitorizasyon: 
 Konvansiyonel (kalp atım hızı, kan basıncı, idrar miktarı, ST 

segmenti) 
 Özel ( kan gazı, ekokardiyografi, miks venöz oksijen saturasyonu) 

• Hb>10 g/dl iken eritrosit transfüzyonu gereksiz olup Hb<7 
g/dl iken özellikle akut kan kaybı varlığında yararlıdır. 

• Bu iki değer arasında  
 eşlik eden organ iskemisi,  
 kanamanın beklenen akıbeti,  
 hastanın intravasküler hacim durumu  
 yetersiz oksijenasyonun yol açacağı risk 

• Riskli iki durum düşük kardiyopulmoner rezerv ve artmış 
oksijen tüketimidir. 
 



Taze Donmuş Plazma 
• Hızlı santrifügasyonla tüm hücrelerinden 
ayrılarak plazma -80 0 C de dondurulup -300C de 
saklanır.  

• Bir ünite: 200-250 ml  
• TDP’da FV ve FVIII gibi labil olanlar da dahil 
pıhtılaşma faktörleri korunmuştur.  

• ABO kan grup uygunluğu göz önünde 
bulundurularak kullanılır.  

• 37oC yi geçmeyecek bir ısıda eritildikten sonra 
iki saat içinde kullanılmalıdır. 



Endikasyonları 
• Pıhtılaşma faktör eksikliklerinde 
 Laboratuar bulguları: PT-PTT> 1.5 katı 
 Klinik: yaygın mikrovasküler kanama 

• Antitrombin eksikliği tedavisinde, 
 Heparin rezistansı 

• Masif transfüzyonda  
 1/1/1 oranı? 

• Kumadin etkisini kaldırmak için  
 PCC  

 



Trombosit Suspansiyonu 
• Tek Donörden: Aferez Trombosit 
 200 ml (3x1011) 
 Trombosit sayısını 30-60 bin artırır 

• Tam kandan 1 unite trombosit 
 50-70 ml (5x1010) 

• Çok donörden havuz trombosit 
(random) 
 6 adet tek unite havuzlanarak 
 Trombosit sayısını 5-10 bin artırır 

 
 



Trombosit uygulama ilkeleri 

• Buzdolabına konmamalı 

• 22-25 C de ajitatörde 5 gün canlı 

• ABO uygunluğu gerekli 

• Havuz ürün 4 saat içinde verilmeli 

• Aferez-random farkı? 

 



10.000-20.000/mm3 , Spontan 
hemoraji riski (+) 

 
< 50.000/mm3 ,cerrahi veya 
invaziv girişimlerde risk (+) 

 
50.000-100.000 , kanama 
riskine dikkat 

 
> 100.000 , nadiren endike 



Erken Komplikasyonlar 
• İmmunolojik: 

 Akut Hemolitik Reaksiyon 
 Febril reaksiyon 
 Allerjik reaksiyon 
 TRALI (Transfusion Related Acute Lung Injury) 
 TRIM (Transfusion Related Immun Modulation) 

• İmmunolojik olmayan 
 TACO (Transfusion Associated Circulatory Overload) 
 Hipotermi 
 Bakteriyel kontaminasyon 

 

Geç 
Komplikasyo
nlar 
• Geç HR 
• Hastalık 

Nakli 
• GVHD 
 
 



MASİF TRANSFÜZYON: Bir hastanın 
kan hacminin tamamının 24 saatte veya yarısının 3 saat 
içinde verilmesi 

• Hipotermi 
• Koagulopati 
• Mikroagregat maruziyeti 
• Sitrat toksisitesi 
• Asid-baz ve elektrolit bozuklukları 

 



Sonuç ve Özet 
• Transfüzyon bir doku naklidir ve bu önemle ele 

alınmalıdır. 
• Yararı (oksijenasyon ve hemostaz) yanında yüksek 

risk içeren bir tedavidir. 
• Eksik olan neyse yerine o konmalıdır: bileşen 

tedavisi 
• Eksiklik gerçekten transfüzyon gerektiriyor mu??? 
• Eşik değerler ve endikasyonlar akılcı olmalıdır. 
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