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Sevgili Kan Bankac›lar
‹Ç‹NDEK‹LER

Kan Merkezleri ve Transfüzyon
Derne¤inin Bilimsel Kültürel Aktüel

Ücretsiz Yay›n Organ›

Say›: 45

KAN TEM‹N‹NDE KEND‹ KEND‹M‹ZE YETERL‹
M‹Y‹Z?

ALTERNAT‹F TEDAV‹LER‹N YER‹ NED‹R?

Ülkemizde Kan Bankac›l›¤› ve Transfüzyon T›bb›’n›n
sorunlar›n› tart›fl›rken ön s›rada yer alan konulardan birinin
donör teflvik programlar›nda yetersizlik ve donör temininde
yaflanan sorunlar oldu¤unu görürüz. Kan bankalar› içinde
bu konuda en ciddi çal›flmay› yapan kurumun K›z›lay oldu¤u
da yads›namaz. K›z›lay toplad›¤› kanlar› genellikle kampan-
yalar yaparak almakta, bu kampanyalar s›ras›nda da çal›flt›¤›
yerde toplumu kan ba¤›fl› yap›lmas› için bilinçlendirmektedir.
Hastane kan bankalar›n›n içinde de kan ba¤›fl kampanyalar›
düzenleyenler olmakla beraber bu tür kampanyalar hem
çok az say›da gerçekleflmekte, hem de yeterince organize
olamamaktad›r. Çünkü hastane kan bankac›l›¤›nda kan
temini için kurulan sistem, toplumdan kan toplamaya yönelik
de¤ildir. Hastane kan bankalar› kanlar›n› daha çok hasta
yak›nlar›n›n gayreti ile bulunan donörlerden temin etmek-
tedirler. Bu durum, hastane kan bankalar›nda gönüllü
donörden çok zorunlu (zorlamal› da diyebiliriz) donör
kullan›ld›¤›n› göstermektedir.

Ülkemizde kan bankalar›ndan elde edilen veriler ›fl›¤›nda,
bir y›l içinde toplanan kanlar›, hesaplanan ihtiyaçla
karfl›laflt›rd›¤›m›zda sanki kan aç›¤› var gibi durmaktad›r.
Ancak, ben hiçbir yerde kan bulunamad›¤› için ölen hasta
oldu¤unu duymad›m. Üstelik -giderek azalsa da- kan imha
oranlar›m›z›n da yüksek oldu¤u malumdur. Yani ihtiyaç-
tan az topland›¤›n› düflündü¤ümüz kan›n bir k›sm› imha
edilse bile yetersizlik oldu¤unu düflündürür sorunlar
yaflanmamaktad›r. Bu durum incelenmesi gereken bir ko-
nudur. Pek tabii ki akla gelen pek çok yan›t ve üzerinde
durulacak noktalar vard›r. Ancak ben bu say›m›zda asl›nda
baflka bir konu üzerinde durmak istiyorum.

Kan kullanma konusunda ne kadar bilinçliyiz?
Kan, biyolojik bir ilaçt›r. Gerçek indikasyonu için

kullan›ld›¤›nda çok önemli bir tedavi arac›d›r. Ancak uy-
gunsuz kullan›ld›¤›nda da çok büyük zararlar verebilen bir
silaht›r. Onun için “Kan Hayat Kurtar›r” slogan› (do¤ru
yanlar› olmakla beraber) bana yanl›fl bir slogan gibi görün-
mektedir. Çünkü e¤er uygunsuz kullan›l›rsa olabilecek
komplikasyonlar (baflka bir deyiflle uygunsuz kullan›m
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Gerekçe :

“Kan Bankac›l›¤› ve Transfüzyon T›bb›” geliflmifl
ülkelerde ayr› bir uzmanl›k dal›d›r. Ülkemizdeki çal›flmalar
ise yetersiz olup bu konu üzerinde hemen hiç durulmam›flt›r.
T›p Fakülteleri’nde mezuniyet öncesi konuyla ilgili anlat›lan
ders say›s› oldukça azd›r. Kan Bankas› sorumlulu¤unu üst-
lenen veya üstlenme durumunda kalanlar genellikle bu
konuda e¤itimi ve/veya deneyimi olmayan kifliler olup çeflitli
uzmanl›k e¤itimlerden birini (Anesteziyoloji, Mikrobiyoloji
ve Klinik Mikrobiyoloji, Enfeksiyon Hastal›klar› ve Klinik
Mikrobiyoloji, Biyokimya ve Klinik Biyokimya, ‹ç Has-
tal›klar›, Pediatri, Genel Cerrahi, Hematoloji vb) alm›fl
hekimler veya Pratisyen hekimlerdir. 1997 Kan Dan›flma
Kurulu toplant›s›nda Sa¤l›k Bakanl›¤› taraf›ndan sunulan
verilere göre mevcut 280 kan merkezi ve kan istasyonunun
% 30’›nda sorumlu hekim bulunmamaktad›r. Bu rapora göre
mevcut kan merkezlerinde ve kan istasyonlar›nda müdürlük
yapan doktorlar›n uzmanl›k dallar›na göre da¤›l›m› flöyledir:

Kan Merkezleri ve ‹stasyonlar›nda Müdürlük Yapan

Doktorlar›n Da¤›l›m›

Uzmanl›k Dal› %

Enfeksiyon Hastal›klar› ve Klinik Mikrobiyoloji 28.6
Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji 12.8
Hematoloji 4.9
Dahiliye 4.3
Genel Cerrahi 1.8
Pediyatri 1.8
Pratisyen Hekim 7.9
Di¤er 8.5
Müdür Yok 29.2
TOPLAM 100.0

2857 say›l› “Kan ve Kan Ürünleri Kanunu” ve ilgili
yönetmelik gere¤ince kan merkezlerinde mutlaka hekim
bulunmas› ve donörden kan alma iflleminin hekim gözeti-

Kan Bankac›l›¤› ve Transfüzyon T›bb› Uzmanl›¤›

Kurulmas› ile ‹lgili Taslak

durumunda boflu bofluna yaflanacak komplikasyonlar) ayn›
zamanda bir hayat› da söndürebilir. “Kan Hayat Kurtar›r”
slogan› bilinç alt›nda insanlar› ve kan› kullanan doktorlar›
lüzumlu lüzumsuz kan kullanmaya teflvik etmektedir. Burada
doktorlar›n kan kullan›m indikasyonlar› konusunda bilinçlen-
meleri çok önemli olmaktad›r. Uygun kan komponentleri
ancak gerekti¤inde ve tam yerinde kullan›ld›¤› zaman tedavi
de¤eri tafl›r.

Yine çok söylenen bir tan›t›m flekli de; kan›n, insandan
elde edilen ve yerini baflka bir kimyasal formülün doldu-
ramayaca¤› bir tedavi seçene¤i oldu¤udur. Bu düflünce
k›smen do¤rudur. Her ne kadar dokulara oksijen tafl›ma
yetene¤i olan kimyasal yap›lar (yapay kan) üzerinde çal›fl›lsa
da bu yap›lar›n henüz eritrositlerin yerini alabilmesi müm-
kün de¤ildir. Ayn› flekilde plazma hacmini sa¤lamaya yönelik
büyük moleküllü yap›lar varsa da bunlar›n da plazma yerine
kullan›m› s›n›rl›d›r.

Bütün bunlar kafalarda “varsa yoksa kan vard›r, yerine
hiçbir fley geçemez, kullan›m› hiçbir zaman yanl›fl da ola-
maz” düflüncelerinin yerleflmesine neden olmaktad›r. Bu
düflünceler k›smen do¤ru olabilir. Ancak bir de madalyonun
tersinden bakarsak kan verilmesi dolay›s› ile yaflanabilecek
sorunlar da vard›r. Hele bu sorunlara gereksiz yere yap›lan
bir transfüzyon dolay›s› ile sebep olunmuflsa bu defa da
mesleki hatal› kullanmadan (malpractice) bahsedebiliriz.
Anlafl›l›yor ki kan kullanma, do¤ru komponenti seçme ve
ancak gerekti¤i kadar transfüzyon yapma büyük bir sorum-
luluk gerektirmektedir.

Son senelerde özellikle kalp cerrahisi olmak üzere çeflitli

cerrahi branfllarda kanamay› en aza indirgemek, dolay›s› ile
bir cerrahi ifllemde en az say›da kan kullanabilmek için
yap›lan çal›flmalar vard›r. Bu flekilde az kan kullan›lan
ameliyatlar›n morbiditesinin de daha düflük oldu¤una dair
makaleler  yay›nlanmaktad›r. Bu say›m›zda bu konuda
ülkemizdeki geliflmeleri aktaran yaz›lar bulacaks›n›z.

Bu tür çal›flmalar sonucu kan› daha az kullanmam›z›
gerektirecek tedavi yöntemlerine kavuflursak:

1. Kan kullan›m›na ait olas› komplikasyonlardan korun-
mufl olunacakt›r. Bu komplikasyonlar›n görülmemesi ile
ileride bunlar›n tedavisi için harcanacak paradan ve hasta
insanlar›n yarataca¤› ifl gücü kayb›n›n do¤uraca¤› zararlardan
da kurtulmufl olunacakt›r.

2. Kan›n az kullan›lmas› ile uygulanan cerrahi ifllemin
morbiditesi azalacakt›r.

3. Ülkenin kan gereksinimi azalacak, bu da zaten k›s›tl›
flekilde toplanan kan›n verimli kullan›m›na yol açacakt›r.

4. Kan›n verimli kullan›m› ayr›ca ülke ekonomisine bir
katk› sa¤layacakt›r.

Bu say›da kan› kullanmaktan çok nas›l olur da kan
kullanmay› azaltabiliriz? sorusuna yan›t bulunmas› için
örnekler sunulmufltur. Bu konu “Kan Bankac›l›¤› ve Trans-
füzyon T›bb›”n›n önemli bafll›klar›ndan birisi olup ayr›ca
ISBT 8. Avrupa Kongresinin (3-7 May›s 2003, ‹stanbul) ana
bafll›klar›ndan birisi olacakt›r.

Hepinize sa¤l›kl›, baflar›l›, mutlu yaflamlar dilerim.

Prof. Dr. Mahmut Bay›k
KMTD Yönetim Kurulu Baflkan›

DERNEKTEN
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minde yap›lmas› bir zorunluluktur. Oysa ço¤u merkezde
sorumlu bir hekim olsa bile genelde “tam gün” kan merke-
zinde bulunmamakta, di¤er akademik ve rutin görevlerin-
den arta kalan zamanda kan merkezi ile ilgilenmeye çal›fl-
maktad›r. Ek olarak konunun laboratuvar e¤itimi bilimsel
temellere dayanmamakta, usta-ç›rak e¤itimi fleklinde ampi-
rik ve ço¤unlukta da hem yetersiz hem de eski tekniklerle
uygulanmaktad›r. Uygulamay› yapan teknisyen ve/veya
hemflireler de bu konuda e¤itim almam›fl olup bazen konuyla
hiçbir iliflkisi bulunmayan ilkö¤retim düzeyinde e¤itim alm›fl
kifliler olabilmektedir. Dolay›s› ile anlam›n›  bilmedikleri,
sonucunu yorumlayamad›klar› tetkikleri uygulamak zorunda
kalan bu personelin hata yapma olas›l›¤›, e¤itilmifl insanlara
göre daha yüksek olup bu hatalar bazen bir hastan›n ölümüne
bile yol açabilecek boyutta olabilmektedir.

Kan ve kan komponentlerinin hastaya verilmesi, trans-
füzyon endikasyon ve kontrendikasyonlar›n›n bilinmesi,
komplikasyonlar›n izlenmesi ve çözümlenmesi gibi trans-
füzyon t›bb›n› ilgilendiren konular ise tümüyle sahipsiz
kalmakta ve her klinik ve/veya hekim “kendi do¤rular›n›”
oluflturmaktad›r.

Avrupa Birli¤i ile entegrasyon çal›flmalar›n›n yürütüldü-
¤ü günümüzde konunun bir uzmanl›k dal› olmas› art›k
zorunluluk haline gelmifltir. Bugün Almanya, ‹ngiltere ve
Avusturya’da “Transfüzyon T›bb›” ayr› bir uzmanl›k dal›d›r
ve e¤itimi 5 y›ld›r. Ayr›ca Avrupa konseyine üye ülkeler
taraf›ndan  “Transfüzyon T›bb›”n›n yeni bir uzmanl›k dal›
olarak kabul edilmesi, bu uzmanl›¤›n bütün üye ülkelerce
tan›nmas› ve uzmanlar›n›n serbest dolafl›m› için baflvuru
yap›lm›flt›r.

Son 20 y›lda kan merkezleri pek çok konu ve disiplinle

entegre olmak durumunda kalm›flt›r. Çünkü:

a- Hematoloji, onkoloji, kardiovasküler cerrahi, organ
transplantasyonlar›ndaki hastalara yo¤un miktarda kan
gereklidir.

b- Teknolojik geliflmeler hastalarda özel ve yeni gereksi-
nimler do¤urmufltur.

c- AIDS ve di¤er transfüzyonla bulaflan hastal›klar›n
gündeme gelmesi ile kan bankalar›na güvensizlik artm›fl,
tan›da duyarl› tetkiklerin kullan›m› geliflmifl ülkelerde zorunlu
k›l›nm›flt›r..

d- Geliflen bilgisayar programlar› medikal alanlar›n
ço¤unda kullan›ma girmifltir.

e- ‹mmünoloji, moleküler biyoloji, mikrobiyolojideki
son geliflmeler, büyüme faktörleri, interlökinler ve kan yerine
geçen preparatlar konular›nda ilerlemeler kaydedilmifltir.

Modern t›bba uyum sa¤layabilmek için bu konular ayr›
ve genifl bir disiplin halinde de¤erlendirilmelidir. Kan
Bankac›l›¤› ile ilgilenen uzman bir kiflinin olmas› ve bu
kiflilerin tüm bu konulardan sorumlu tutulmas› gereklidir.

Çal›flma Alan› :

1991 y›l›nda Prag’da yap›lan “II Avrupa Bölgesel ISBT
(International Society of Blood Transfusion) Kongresi”nde

Kan Bankac›l›¤› ve Transfüzyon  T›bb›  uzman›  flu flekilde
tan›mlanm›flt›r:

“Transfüzyon T›bb› Uzman›, klinik ve laboratuvar

t›p bilgisi ve deneyimi olan, genel hematoloji, immünoloji

ve kan transfüzyonu prati¤i konular›nda özel e¤itim

alm›fl, donör ve hasta için transfüzyonla ilgili her konuda

maksimum etkinlik ve emniyeti sa¤layabilecek, kan

toplama, haz›rlama, depolama, da¤›tma, kan ve kan

ürünlerini kalite güvencesi içinde optimal biçimde kul-

lanma ifllemlerini planlama ve organize etmekle yükümlü,

transfüzyon gereken hastalarda tan› ve tedavi ile ilgili

problemleri çözmede yard›mc›, araflt›rma ve gelifltirme

faaliyetlerine aktif olarak kat›lan, doktorlar, t›p talebeleri

ve di¤er personele transfüzyon t›bb› e¤itimini verebilecek

t›p doktorudur”.

Transfüzyon T›bb› Uzman› :
a- Kan bankas› ve transfüzyon t›bb› konusunda gerek-

li teorik e¤itimi alm›fl, bilgi ve deneyim sahibi kiflidir.
b- Gerek donör, gerekse de al›c› yönünden kan ürünü

haz›rlanmas› ve  transfüzyonunun maksimum etkinlik ve
güvenlik içerisinde yap›lmas›n› sa¤lar.

c- Kan, kan komponenti ve kan ürünlerinin elde edilmesi,
haz›rlanmas›, saklanmas›, da¤›t›m›n›n sa¤lanmas› ve opti-
mum kullan›lmas›n› planlayan ve örgütleyen kiflidir. Tüm
bu ifllemleri “kalite güvenli¤i” çerçevesinde yapar.

d- Transfüzyon gereksinimi olan hastay› izler, klinisyene
yard›mc› olur, önerilerde bulunur.

e- Kan bankac›l›¤›, transfüzyon t›bb›, fraksinasyon gibi
alanlarda araflt›rma/gelifltirme  etkinliklerine aktif olarak
kat›l›r.

f- Di¤er hekimlere, t›p fakültesi ö¤rencilerine, sa¤l›kla
ilgili di¤er okullar›n ö¤rencilerine ve bu konuda çal›flan
personele Kan Bankas› ve Transfüzyon T›bb› konusunda
e¤itim verir.

g- Hastane Transfüzyon Komitesi’nin bafll›ca üyesi olarak,
bulundu¤u hastanedeki transfüzyon prati¤inin do¤ru, uygun
ve bilimsel olmas›n› sa¤lar.

h- Donör teflvik programlar› gelifltirerek hastane, flehir
ve ülke boyutunda kan ve kan ürünü sto¤unun yeterli düzey-
lerde olmas›n› sa¤lar.

Gereksinim ve ‹stihdam :

Sa¤l›k Bakanl›¤› verilerine göre, ülke genelinde mevcut
280 kan merkezi ve kan istasyonunda en az bir adet olmak
üzere bu konuda özel e¤itim alm›fl hekime gereksinim var-
d›r. Bu say› hastane yatak say›s›, hastane yap›s›ndaki kli-
niklerin özelikleri ve yatak doluluk oran›na göre de¤iflebilir.

E¤itim Program› :

Süre: 4 y›l (Doktora ve/veya t›pta uzmanl›k)
E¤itim Merkezleri: T›p Fakülteleri (Kan Bankac›l›¤›

ve Transfüzyon T›bb› Anabilim Dal›)
E¤itim Kadrosu: E¤itimin verildi¤i T›p Fakültelerinde

Kan Bankac›l›¤› ve Transfüzyon T›bb› konusuyla yak›ndan
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iliflkili olan Hematoloji (eriflkin veya çocuk), Mikrobiyoloji
ve Klinik Mikrobiyoloji yada Enfeksiyon Hastal›klar› ve
Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dallar›’n›n deste¤i ile kuru-
lacak olan “Kan Bankac›l›¤› ve Transfüzyon T›bb› Anabilim
Dal›”nda Hematoloji, Mikrobiyoloji, Enfeksiyon Hastal›k-
lar›, ‹mmünoloji, ‹statistik, Deontoloji, Sosyoloji ve Hukuk
bilimlerindeki ö¤retim üyelerinin katk›s› ile e¤itim yap›-
lacakt›r.

E¤itim fiekli:

a- Tam gün çal›flma fleklindedir.
b- Teorik ve pratik e¤itim fleklindedir. Teorik ve pratik

e¤itimin konular› ve program› tüm fakültelerde ayn› olmal›d›r.
Bu program›n oluflturulmas› s›ras›nda Kan Merkezleri ve

Transfüzyon Derne¤i (KMTD), YÖK ile Kan Bankac›l›¤›
ve Transfüzyon T›bb› ABD’n›n kurulmas›n›n planland›¤›
T›p Fakültelerinin görüfl ve katk›lar› al›nmal›d›r.

c- Kan Bankac›l›¤›  ve Transfüzyon T›bb› ile ilgili tüm
etkinlik ve sorumluluklara bizzat kat›l›m zorunludur.

d- Tüm rotasyonlar (zorunlu krediler) al›nacak ve belge-
lenecektir.

e- Tez ve bitirme s›nav› zorunludur.

Mesleki ‹lerleme (Kariyer): Kan Bankac›l›¤› ve Trans-
füzyon T›bb› ABD’nda olmal›d›r.

Di¤er uzmanl›k dallar› ile iliflki:

Kan Bankac›l›¤› ve Transfüzyon T›bb› e¤itimi, a¤›rl›kl›
olarak bir “laboratuvar” e¤itimidir. Kan bankalar› yönetimi-
ne en yak›n olmas›na ra¤men Hematoloji, Mikrobiyoloji
yada Enfeksiyon Hastal›klar›  uzmanl›k e¤itimleri s›ras›nda
dahi kan bankac›l›¤› ile ilgili laboratuvar e¤itimine yer
verilmemektedir. Ancak, do¤ald›r ki, bu dallarda uzman olan
bir hekimin kan bankac›l›¤› ve transfüzyon t›bb› e¤itimi
(laboratuvar da dahil olmak üzere) çok daha kolay ve k›sa
süreli olacakt›r.

Transfüzyon t›bb› prati¤inin temel konular› yan› s›ra
teknoloji, organizasyon ve sosyal konular gibi farkl› yanlar›
bulunmaktad›r. Bu nedenle de ayr› ve/veya ek bir e¤itime
gereksinim vard›r (Donör sa¤lama, kan ürünlerinin elde
edilme yöntemleri, kan grup serolojisi, populasyon geneti¤i,
transfüzyonla bulaflan enfeksiyonlar ve bunlardan korunma,
kalite kontrol gibi).

Bu nedenlerle, geliflmifl ülkelerde kan bankac›l›¤› ve
transfüzyon t›bb› ayr› bir uzmanl›k alan›d›r. Böylece
“Avrupadaki her hastanede en az bir Transfüzyon T›bb›

Uzman› bulunmas›” gündemdedir.
Transfüzyon t›bb› uzmanl›¤›  “do¤rudan tedavi edici”

bir uzmanl›k de¤ildir. Tedavi için gerekli olan “kan ürünü”
nü sa¤layan ve kullan›m an›na dek saklayan (BANKA)

(‹laçlarla anoloji yap›lacak olursa “Eczac›” gibi), bunun için
gerekli immünohematolojik ve serolojik testleri yapan (LA-

BORATUVAR) LOJ‹ST‹K bir uzmanl›k alan›d›r. Polikli-
nik hizmeti olmad›¤›ndan do¤rudan hasta kabulü, klinik

olmad›¤›ndan yatan hasta takibi söz konusu de¤ildir. Di¤er
uzmanl›k alanlar›ndan gelen istemlere yan›t verilen ve
konsültasyon (dan›flmanl›k) görevi yapan bir dald›r.

Hastane transfüzyon komitesi’nin bir unsuru olarak ve
hatta kendisinin önderli¤inde, “do¤ru, uygun, bilimsel

transfüzyon prati¤inin yerleflmesi ve devam›n› sa¤lamak”

bafll›ca görevlerindendir. Bu konuda da di¤er uzmanl›k
alanlar› ile iflbirli¤i yapar.

Program›n ‹çeri¤i:

Hematoloji

1- Normal hematopoez
2- Hemostaz, koagülasyon ve fibrinoliz
3- Rutin hematolojik ve hemostaz testlerinin yorum-

lanmas›
4- Periferik kan ve kemik ili¤i morfolojisi
5- Özel hematolojik testler ve yorumlanmas› (ozmotik

frajilite, oto-hemoliz, PNH testleri, eritrosit enzimleri, hemog-
lobin elektroforezi ve kantite ölçümleri vd).

6- Ak›fl sitometrisinin hematoloji ve immünohematoloji-
deki kullan›m alanlar›

7- Hematolojik hastal›klarda transfüzyon uygulamalar›
8- Hematoterapi ve Aferez uygulamalar›:
• Konjenital ve edinsel hemorajik hastal›klar
• Talassemi ve hemoglobinopatiler
• Hemolitik anemiler
• Aplastik anemi ve myelodisplastik sendrom
• Akut lösemiler
• Myeloproliferatif hastal›klar
• Lenfoproliferatif hastal›klar
• Plasma hücre hastal›klar›
• Solid tümörler
• Kök hücre transplantasyonu

‹mmünoloji

1- ‹mmünglobulinler (yap›, ifllev, saptama yöntemleri)
2- Kompleman sistemi
3- ‹mmün yan›t, akut faz yan›t›
4- Lenfositler (morfoloji, ifllev, alt-tipler, yap› ve ifllevin

laboratuvar ölçümü, anormallikler)
5- Fagositik hücreler (morfoloji, ifllev alt-tipler yap› ve

ifllevin laboratuvar ölçümü, anormallikler)
6- Sitokin ve lenfokinler
7- Ak›m sitometrisi
8- Hücresel immün yan›t testleri
9- HLA sistemi ve transplantasyon immünolojisi
10- Kal›tsal ve edinsel immün yetmezlik hastal›klar›
11- Transfüzyon-immün sistem iliflkisi
12- Dolaflan immün kompleksler (klinik önemi ve saptama

yöntemleri)
13- Otoantikorlar (klinik önemi ve saptama yöntemleri)
14- ‹mmün nedenlerle oluflan hastal›klar
15- Allerjik hastal›klar
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Kan Bankac›l›¤›

1- Donör sa¤lama, donör muayenesi ve seçimi
2- Donörden kan alma ve sonras›n›n izlemi
3- Kan ürünleri elde etme yöntemleri ve saklama
4- Donör aferezi
5- Kan gruplar› (genetik, biyokimya)
6- Eritrosit serolojisi
7- Antikor tarama, tan›mlama ve titrasyon
8- Transfüzyon öncesi uygunluk testleri
9- Hemolitik transfüzyon reaksiyonlar› ve laboratuvar

araflt›rmas›
10- Otoimmün hemolitik anemilerin laboratuvar araflt›r-

mas›
11- Antenatal, perinatal ve postnatal tarama ve izleme
12- Yenido¤an hemolitik hastal›¤› laboratuvar araflt›rmas›
13- Lökosit serolojisi
14- Trombosit serolojisi
15- Kan ve kan ürünü elde etme teknolojisi, otomasyon
16- ‹mmunohematolojik teknikler ve teknoloji, otomasyon
17- Otolog transfüzyon
18- Kriyoprezervasyon
19- Doku bankac›l›¤›
20- Plazma fraksinasyonu (temel ilkeler)
21- Kan bankac›l›¤› ve transfüzyon t›bb›nda etik
22- Kan Bankas› ve Transfüzyon Servisi: organizasyon,

planlama ve yönetim.
23- Bilgisayar donan›m ve programlar›
24- Araflt›rma Gelifltirme etkinlikleri
25- Kalite kontrol/güvenli¤i yöntemi
26- Ülkemizde ve di¤er ülkelerde Kan Bankac›l›¤› ve

Transfüzyon T›bb› (yasalar, düzenlemeler, yönergeler)

Transfüzyon Mikrobiyolojisi

1- Transfüzyonla bulaflan enfeksiyonlar : Bu gruba giren
bakteri, parazit ve virüslerin genel karakteristikleri

2- Viral Seroloji :
• Tarama Testleri ve di¤er tan›-do¤rulama yöntemleri
• Test yöntemlerinin irdelenmesi
• Test otomasyonu, kalite kontrolü.
3- Bakteriyolojik kültür yöntemleri ve de¤erlendirilmesi

(kan ürünlerinin kontaminasyonu yönünden)
4- Donör bilgilendirilmesi (transfüzyonla bulaflan enfek-

siyonlarla ilgili)
5- Donör e¤itimi ve seçimi
6- Transfüzyon sonras› oluflan enfeksiyonlar›n izlen-

mesi, rapor edilmesi, nedenlerin gözden geçirilmesi
7- Dezenfeksiyon ve sterilizasyon
8- Viral inaktivasyon (kan ürünleri, plazma ürünleri)
9- Biyoemniyet (çevre gözetimi ve kontrolü)
10- Araflt›rma/Gelifltirme yeni yöntemlerin bulunmas›,

de¤erlendirilmesi
11- Kalite yönetimi

Transfüzyon Prati¤i

1- Kan, kan komponent ve ürünlerinin transfüzyon en-
dikasyonlar›.

2- Transfüzyon uygulamas›n›n temel prensipleri
3- Kan ürünü istemleri ve bunlara yan›t verme
4- Transfüzyon s›ras›nda izleme ve akut komplikasyon-

lar›n saptanmas›, sa¤alt›m yöntemleri ve laboratuvar çözümü
5- Transfüzyon geç  komplikasyonlar›n› izlem, çözüm,

raporlama, bilgilendirme
6- Otolog transfüzyon
7- Yo¤un bak›m ve acil serviste transfüzyon
8- Ameliyathanede transfüzyon
9- Kardiovasküler cerrahide transfüzyon ve vücut-d›fl›-

dolafl›m
10- Yenido¤an›n exchange transfüzyonu
11- Terapötik flebotomi yöntemi

ÖZET ve SONUÇ

Kan Bankac›l›¤› ve Transfüzyon T›bb› Ana Uzmanl›k

Dal›n›n Kurulmas› ‹çin

Gerekçeler:

1- Ülkemizde kan merkezleri sadece kan toplay›p da¤›t›lan
merkezler olarak kurulmufl olup, bu durum ça¤›m›zda çok
yetersiz bir fonksiyon olarak kalm›flt›r.

2- Kan merkezlerinin günümüzdeki fonksiyonlar› afla¤›-
daki maddelerde özetlenebilir:

a- Donör teflvik programlar› gelifltirerek düzenli ve güven-
li donör kitlesi haz›rlamak,

b- ‹htiyaca uygun kan sa¤lamak ve serolojik tarama test-
lerini yapmak,

c- Kan ürünü haz›rlamak ve fraksinasyon yapmak (eritrosit
ve trombosit süspansiyonu, taze donmufl plazma, kriyopre-
sipitat)

d- Kan ürünleri (Albumin, Faktör 8 ve di¤er faktör kon-
santreleri, immunglobulinler, hiperimmunglobulinler, vs.)
elde etmek

e- ‹mmunohematolojik çal›flmalar (nadir kan grubu,
alloantikorlar›n tespiti, eritrosit fenotiplemesi)

f- Doku grubu tespiti (HLA doku gruplar›)
g- Hematopoetik kök hücre çal›flmas›
h- Terapötik aferez ifllemleri
i- Kan ve kan ürünlerinin transfüzyonunu gerçeklefl-

tirmek, transfüzyon reaksiyon ve sonuçlar›n› takip etmek
j- Kemik ve doku bankac›l›¤› hizmetleri
3- Yukar›daki maddede özetlenen fonksiyonlar›n pek

ço¤u ülkemizde çok az say›da kan merkezinde uygulanmaya
çal›fl›lmaktad›r.

4- Ülkemizde transfüzyonla bulaflan enfeksiyon has-
tal›klar›n›n prevelans› oldukça yüksektir. Bu enfeksiyonlardan
(Hepatit B, Hepatit C gibi) korunman›n temel yolu güvenilir
kan ürünlerinin haz›rlanmas› ile bu da güvenilir kan mer-
kezleriyle mümkündür.

5- Kan Bankac›l›¤›  ve Transfüzyon T›bb›’n›n Avrupa’da



pek çok ülkede ana dal  olarak kabul edildi¤i bilinmektedir.
Avrupa Birli¤i ile entegrasyon çal›flmalar› çerçevesinde
ülkemizde de böyle bir ana uzmanl›k dal›n›n kurulmas›
gerekli hale gelmifltir.

6- Ülkemizin bu geliflmelerin d›fl›nda kalmas› ancak Kan

Bankac›l›¤› ve Transfüzyon T›bb› ana uzmanl›k dal›n›n
kurulmas› ile engellenebilecektir. Bu sayede afla¤›da belirtilen
dezavantajlar da ortadan kald›r›labilecektir:

a- T›p e¤itimi s›ras›nda Kan Bankac›l›¤› ve Transfüzyon
T›bb› konusundaki e¤itimin yetersizli¤i

b- Yanl›fl ve/veya eksik uygulamalar›n insan sa¤l›¤›
üzerine tehlikeli boyutlarda olumsuz etkilerinin görülmesi

c- Pek çok kan ürününün yurt d›fl›ndan büyük paralarla
temini ve üstelik bunlar›n bilinçsiz kullan›m›

d- Ülkemizin baz› geliflmifl ülkelerin pazar› haline gelmesi
ve büyük döviz kay›plar›n›n oluflmas›

e- Tek bir ünite kan›n de¤iflik komponentlerinden en az
4 hastan›n ihtiyac› karfl›lanabilecekken, e¤itim yetersizli¤i
sonucu tam kan olarak kullan›m› ile oluflan kan gibi de¤erli
bir kayna¤›n israf›

f- Bilinçsiz kullan›m sonucu oluflan (miad› dolan veya
enfekte kan ve kan ürünlerinin neden oldu¤u) çevre kirlili¤i.

g- Kan bankalar›n›n yönetim ve iflletmesinden sorumlu
uzman doktor eksikli¤i

ÖNER‹LER:

1- Tababet Uzmanl›k Tüzü¤ünde yap›lacak de¤ifliklikle,
“Kan Bankac›l›¤› ve Transfüzyon T›bb›” Ana uzmanl›k
dal›n›n kurulmas›.

2- Bu ana dalda uzmanl›k e¤itimini yapmak üzere TUS
ile pratisyen hekimlerin veya ‹ç Hastal›klar›, Hematoloji,
Enfeksiyon Hastal›klar› ve Klinik Mikrobiyoloji, Mikrobi-
yoloji ve Klinik Mikrobiyoloji, Pediatri gibi ana dal uz-
manlar›n›n e¤itime al›nmas›,

3- Tababet Uzmanl›k tüzü¤ü tasla¤›ndaki 13. madde EK

çizelgeye afla¤›daki bölümün eklenmesi
4- Oluflturulacak Kan Bankac›l›¤› ve Transfüzyon T›bb›

uzmanl›k dal›nda afla¤›da belirtilen uzmanl›k dallar›ndaki
asistanlar›n belirtilen sürelerde rotasyona gelmesi

‹ç Hastal›klar› 1 ay
Genel Cerrahi 1 ay
Ortopedi 1 ay
Kalp Damar Cerrahisi 1 ay
KBB 1 ay
Üroloji 1 ay
Gö¤üs Cerrahisi 1 ay
Nöroflirürji 1 ay
Kad›n-Do¤um 1 ay
Çocuk Cerrahisi 1 ay
Plastik Cerrahi 1 ay
Anesteziyoloji 2 ay
Çocuk Hastal›klar› 1 ay
Mikrobiyoloji 1 ay
Enfeksiyon Hastal›klar› 1 ay
Acil T›p 1 ay
Asker sahra hekimli¤i 1 ay

5- Kan bankac›l›¤› ve Transfüzyon T›bb› Uzmanlar›
yetiflene kadar geçecek süre içerisinde e¤itim ve personel
konusundaki sorunlara k›sa vadeli çözümler için, kan
bankalar› çal›flanlar›n›n “Kan Merkezleri ve Transfüzyon

Derne¤i’ nin düzenledi¤i sempozyum, seminer, kurs ve
kongrelere kat›lmas›, bu konudaki planlama ve organizas-
yonlar için Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne¤i’nden
yararlan›lmas›.

Referanslar:

1- Rossi U, Bar-Shany S: How to learn Transfusion
Medicine. Proceedings of the session jointly organised by
the European School of Transfusion Medicine (ESTM), the

Israel Society of Haematology and blood
Transfusion and the Mediterranean Blood
Club- Jerusalem, 13th May 1993

2- Rossi U, Seyfried H: Teaching of
Transfusion Medicine to undergraduate
medical students. Proceedings of the sym-
posium of the 4 th ISBT Regional (3rd Eu-
ropean) Congress-Bercelona, 15th JUNE
1993.

3- Rossi U, Cash JD: Teaching of
Transfusion Medicine Proceedings of the
First SIITS-AICT Symposium for European
Cooperation-Cernobbio, 1st October 1990

4- Rossi U, Cash JD Teaching and ed-
ucation in Transfusion Medicine. Proceed-
ings of the main session of the 3rd ISBT
Regional (2nd European) Congress-Prague,
15th October 1991.
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ANA DALLAR SÜRES‹ ROTASYON YAN SÜRES‹

DALLAR

Kan Bankac›l›¤› ve 4 y›l 5 ay ‹mmünoloji
Transfüzyon T›bb› 8 ay Klinik Mikrobiyoloji

9 ay Hematoloji
2 ay Acil T›p

‹ç Hastal›klar› 2 y›l 6 ay Klinik Mikrobiyoloji

Hematoloji 1 y›l 6 ay Klinik Mikrobiyoloji

Pediatri 2 y›l 6 ay Klinik Mikrobiyoloji

Enfeksiyon Hastal›klar› ve 2 y›l 4 ay Hematoloji
Klinik Mikrobiyoloji 2 ay ‹mmünoloji

Mikrobiyoloji ve Klinik 2 y›l 4 ay Hematoloji
Mikrobiyoloji 2 ay ‹mmünoloji
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Koroner Bypass Cerrahisinde Homolog Kan
Kullan›m›n› Azaltan Basit Bir Yöntem

ÖZET
Kan kullan›m›n›n azalt›lmas› veya hiç kullan›lmamas›

için son y›llarda teknik ve farmakolojik olarak birçok yöntem
uygulansa da hala homolog kan kullan›m› ve beraberinde
getirdi¤i sak›ncalar aç›k kalp cerrahisinde problem olmaya
devam etmekte ve yüksek maliyete neden olmaktad›r. Biz
koroner cerrahi uygulanacak olan 100 hastay› çal›flmam›za
alarak farmakolojik drog gerektirmeyen, basit ve pahal›
olmayan bir yöntem uygulad›k. Kalp cerrahisinde operasyon
bitiminde oksijenatörde ve tubing sette kalan otolog kan
genellikle at›lmaktad›r. Biz çal›flmaya ald›¤›m›z normal
kanama ve p›ht›laflma bulgular› olan 100 hastay› kontrol
(n=50) ve çal›flma grubu (n=50) olarak iki gruba ay›rd›k.
Çal›flma grubundaki hastalarda operasyon bitiminde rezer-
vuarda ve hatlarda kalan otolog kan hiçbir ifllemden geçi-
rilmeden hastaya verilirken kontrol grubuna verilmedi.
Çal›flmada hastalara verilen otolog ve homolog kan, taze
donmufl plazma miktarlar›, 12 saatlik drenajlar› kaydedildi.
Postoperatif 0., 1., 2., 3., 4. günlerde hemotolojik, biokimyasal
ve klinik de¤erlendirmeleri yap›ld›. Hastalar›n hepsine ayn›
miyokardial koruma yöntemi ve operasyon tekni¤i uyguland›.
70 yafl›ndan genç hastalarda hemoglobin düzeyinin 7 gr/100

ml’den az ve 70 yafl üzerindekilerde ise 8 gr/100 ml’den az
olmas› kan transfüzyonu için kesin endikasyon olarak al›nd›.
Oksijenatör ve tubing setten al›n›p çal›flma grubuna verilen
otolog kan miktar› ortalama 597 ± 77.8 ml, hematokrit de¤eri
ise % 26.3 ± 3.5 olarak bulundu. Ortalama drenaj miktarlar›,
çal›flma grubunda 553 ± 195 ml, kontrol grubunda 524 ±
224 ml (p > 0.05) olarak saptand›. Çal›flma grubunda hiç
homolog kan almadan taburcu olan hasta oran› % 92 iken
(n = 46), kontrol grubunda bu oran % 68 (n = 37) olarak
bulundu. Homolog kan kullan›m›, çal›flma grubunda 4 hastaya
(% 8) birer ünite, kontrol grubunda 13 hastaya (% 26) 1
ünite, 3 hastaya 2 ünite olmak üzere toplam 19 ünite (p<0.008)
olarak saptand›. Sonuç olarak, oksijenatör ve tubing sette
kalan otolog kan›n at›lmay›p hastaya geri verilmesi istatistiksel
olarak anlaml› derecede homolog kan kullan›m›n› azalt›rken,
yöntemin basit ve maliyetinin hiç olmamas› nedeniyle aç›k
kalp cerrahisi uygulanan hastalarda rutin olarak uygulanmas›
gerekti¤i inanc›nday›z.

TGKDCD 1999; 7:6, 442-5
*Ac›badem Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi

Departman›, ‹STANBUL

Op. Dr. Hasan Karabulut, Dr. Fevzi Toraman, Dr. Cem Alhan, Dr. Sümer Tarcan, Dr. Sinan
Da¤delen, Dr. Nevnihal Eren, Dr. Nuri Ça¤lar*

Derne¤imiz kuruluflundan bugüne; belki de garip bir ironi ile kan kullan›m›n›n k›s›tlanmas›
konusunda yo¤un çaba harcam›flt›r. Bizlerin hem kan bankalar›nda çal›fl›p hem de kan
kullanmay› azaltmal›y›z dememiz klinisyenlere komik gelebilir. Ancak transfüzyonun risklerini
ne kadar iyi bilirseniz kan kullan›m›n›n o kadar iki taraf› keskin b›çak oldu¤unu anlar ve

anlat›rs›n›z. Herfleyden önce kan ve komponent kullan›rken bir doku nakli yapmakta oldu¤unuzu
unutmamal›s›n›z. Günümüzde çok kan kullan›m›n›n yararlar›n› gösteren hiç bir literatüre rastlayamazs›n›z.
Bunun aksini ispat etmek ise çok kolayd›r. Çünkü literatürde kan kullan›m›n›n nas›l minimumda tutulmas›
gerekti¤i konusunda çal›flmalara rastl›yoruz.

Ülkemizde kalp damar cerrahisinde kan ve komponent kullan›m› konusu baz› merkezlerde çok fazla
orandad›r. Hastane kap›lar›nda s›cak kan donörü tabir edilen: donörün serolojisini önceden yap›p,
gerekti¤inde hemen kan› al›p hastaya taze tam kan verilmesi s›k rastlan›lan uygulamalardand›r. Ayr›ca
aç›k kalp ameliyatlar›nda ortalama 6-8 adet tam kan kullan›ld›¤›n› bildi¤imiz  hastaneler de vard›r. Tüm
bu uygulamalar›n yan›nda al›c›ya bu ameliyatlarda verilen kanlar›n tümünü ›fl›nlayanlar, yüksek kan
kullan›m›na ayak uyduramay›p seroloji çal›flmadan kan takan merkezlerimiz de vard›r.

Ülkemizde az kan kullanmay› hedeflemifl ve bunu uygulamaya çal›flan merkezler ve doktorlar da var.
Afla¤›da ayn› ekibin haz›rlam›fl oldu¤u ve daha önce de¤iflik dergilerde yay›nlanm›fl olan çal›flmalar›n

özetlerini yay›nl›yoruz.
Dr. Erhun Merdano¤ullar›
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Trombositten Zengin ‹ntraoperatif Plazmaferezin
Koroner Bypass Cerrahisinde Homolog Kan

Kullan›m› Üzerine Etkisi

ÖZET
Trombositten zengin intraoperatif plazmaferez, operasyon

bitiminde taze, hasarlanmam›fl trombositlerin ve p›ht›laflma
faktörlerinin ototransfüzyonuna olanak sa¤lar. Bu teknolojiyi
de¤erlendirmek için 1992 - 1994 y›llar› aras›nda Siyami
Ersek Gö¤üs, Kalp ve Damar Cerrahisi Merkezi’nde normal
kanama ve p›ht›laflma bulgular› olan ve rastgele seçilmifl
300 koroner bypassl› hasta plazmaferez (n + 150) ve kontrol
grubuna (n = 150) kaydedildi.

Bu amaçla hastalara Swan-Ganz kateteri tak›ld›ktan
hemen sonra plazmaferez bafllat›l›p heparinizasyondan önce
iflleme son verildi. Her iki grubun preoperatif özellikleri
benzerdi. 70 yafl›ndan genç hastalarda hemoglobin düzeyi-
nin 7 gr/100 ml’den az ve 70 yafl›n üzerindeki hastalarda
hemoglobin düzeyinin 8 gr/100 ml’den az olmas› transfüzyon

için kesin endikasyon olarak al›nd›. ‹ntraoperatif plazmaferez
alan grupta mediastinal drenaj 552 ± 26 cc. olurken kontrol
grubunda 760 ± 35 cc. (p < 0.01) oldu ve belirgin bir azalma
gösterdi. Ortalama homolog kan transfüzyonu ise çal›flma
grubunda 1,02 Ü, kontrol grubunda 1,9 Ü (p < 0,02) olarak
bulundu. Transfüzyona gerek görülmeyen hastalar aras›nda
da çal›flma grubunda % 54,6 (n = 82), kontrol grubunda %
34,6 (n = 52) (p < 0,001) ile istatistiksel olarak anlaml› bir
fark bulundu. Bu teknik gerek postoperatif drenaj›, gerekse
homolog kan transfüzyonuna olan gereksinimi azaltmas›
yönünde kullan›fll›d›r.

Türk Kardiyol Dern. Arfl. 1997; 25:526-531
*Ac›badem Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi

Departman›, ‹STANBUL

Koroner Arter Cerrahisinde Ototransfüzyon
Sisteminin Homolog Kan Kullan›m› Üzerine

Etkisi

ÖZET
Aç›k kalp cerrahisinin vazgeçilmez bir parças› olan

homolog kan kullan›m› ile ilgili komplikasyonlar›n büyüklük
ve s›kl›¤› ile birlikte daha az homolog transfüzyon kullanma
yöntemlerinin gelifltirilmesi kaç›n›lmaz olmufltur. Bunlardan
biri olan preoperatif “Heamonetics Cell Saver” cihaz› ile
kan›n toplanmas›, ifllenmesi ve postoperatif dönemde hastaya
geri verilmesi fleklindeki sistem, 1991 - 1993 y›llar› aras›nda
hastanemizde elektif olarak ACBG cerrahisine al›nan 500
hastadan 250 olguya uygulan›p di¤er 250 olgu ile sonuçlar›
karfl›laflt›r›ld›. Bu amaçla heparinizasyon öncesinde ve
protamin sülfat verilmesinden sonra toplanan kan ifllenerek
postoperatif dönemde hastalara verildi. Çal›flmada, hastalara
verilen homolog kan miktarlar›, 24 saatlik drenajlar›, toplanan
ototransfüzyon kan› miktar› kaydedildi; postoperatif 0 ve 1.
günler ile taburcu olma tarihlerinde hematolojik, biyokimyasal

ve klinik de¤erlendirmeleri yap›ld›.
Ototransfüzyon grubunda homolog kan kullan›m› 1.03

± 0.1 Ü olurken, kontrol grubunda 3.22 ± 0.25 Ü olarak
bulundu (p < 0.001). Yine çal›flma grubunda 155 (% 62)
hastaya transfüzyon yap›lmazken, bu kontrol grubunda 70
(% 28) hasta olarak gerçekleflti. Postoperatif C3 de¤eri
ototransfüzyon grubunda daha düflük ve aradaki fark anlaml›
bulundu (p < 0.05).

Sonuç olarak, ototransfüzyon sisteminin klinik, hema-
tolojik ve biyokimyasal dezavantaj›n›n saptanmamas›, buna
karfl›l›k homolog kan kullan›m›ndaki belirgin azalmay› ortaya
koymas› ile bu sistemin aç›k kalp cerrahisinde kullan›lmas›n›n
faydal› oldu¤u ortaya ç›km›flt›r.

Türk Kardiyol Dern. Arfl. 1996; 24:540-544
*Ac›badem Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi

Departman›, ‹STANBUL
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Ameliyat S›ras›nda  Lökosit ‹çeren  ya da
‹çermeyen Allojenik Kan Verilmesinin Kanserin

Rekürrensi ile Ba¤lant›s› Yoktur, Sa¤kal›m
Oran›  ile ‹lgisi vard›r

L‹TERATÜR

B‹LG‹: Geçmiflte perioperatif kan nakline ba¤l›  kanser
rekürrensi ve sa¤kal›m oran›n›n azalmas› rapor edilmifltir.
Farkl› mekanizmalar öne sürülerek, verilen kandaki allojenik
lökositler bu olgudan sorumlu tutulmufltur.

YÖNTEM: Buffy coat’u uzaklaflt›r›lm›fl eritrosit süs-
pansiyonlar› (PC grubu) ile filtre edilerek lökositi azalt›lm›fl
eritrosit süspansiyonlar› (LD grubu) rastgele seçilmifl 697
kolorektal kanser hastas›nda  karfl›laflt›r›ld›. Befl y›ll›k sa¤-
kal›m, kanser rekürrens oranlar› ve lokalizasyonun rekürrens
oran›na etkisi araflt›r›ld›.

BULGULAR: Analizin gösterdi¤i karfl›laflt›rma % 63.6
sa¤kal›m oran› ile PC grubunun, % 65.3 ile LD grubuna gö-
re daha kötü sonuç verdi (p = 0.69). Rekürrens oran› % 27.8
PC ve % 27.9 ile LD gruplar› aras› da geriye dönük olarak
tarand›. Sa¤ kal›m oran›  aç›s›ndan istatistiksel anlaml› fark›n
transfüzyon yap›lan-yap›lmayan hastalar aras›nda görülmesi
(% 59.6 - 72.9; P < 0.001) çok anlaml›d›r. Rekürrens aç›s›n-
dan bak›ld›¤›nda transfüzyon yap›lan % 29.8, yap›lmayan
% 24.3 (P = 0.13) anlaml› bir  fark  oluflmam›flt›r. Lokal
rekürrens  transfüzyon yap›lan hastada  yap›lmayanlara göre
daha s›k görülmektedir (% 11.9’a karfl›  % 7.9, P = 0.09).

SONUÇ: Perioperatif kan nakli s›ras›nda lökosit azal-
t›lmas› uzun süreli sa¤kal›m oran› üzerine ya da kanser re-
kürrensi üzerine etkili olmam›flt›r. Perioperatif kan transfüz-
yonu sa¤kal›m oran›n› olumsuz etkilemekle birlikte kanser
rekürrensi üzerine etkisi gösterilememifltir. Transfüzyon ya-
p›lan hastalarda  lokal rekürrens h›z›nda hafif bir art›fl özellikle
rektal cerrahi komplikasyonlar› ile ilgili olarak görülmüfltür.

Br.J.Surgery   2001
Sanquin Kan Bankas›, Leiden  Üniversitesi, Hollanda

Girifl

Allojenik lökosit transfüzyonu immünomodülatuar etki-
lere sahiptir ve perioperatif transfüzyonun postoperatif kan-
ser immunosurveyans›na olumsuz etkidi¤i öngörülmekte-
dir (1,2). Rastgele seçilmifl hastalarda yap›lan bu çal›flma;
lökositi azalt›lm›fl  kan›n,  buffy coat’u uzaklaflt›r›lm›fl kan›n
nakline oranla daha iyi bir prognoz sunaca¤› hipotezine da-
yand›r›lm›flt›r. ‹ki y›ll›k yaflam verileri ve hastane komp-

likasyonlar› çok merkezli klinik çal›flmalar ile de¤er-
lendirilmifltir. CRAB çal›flmas› (Canser Recurrens And Blood
Transfusion) daha önceden rapor edilmifltir (3). Rastgele ay-
r›lan gruplar aras›nda morbidite ve mortalite oranlar› aras›nda
anlaml› fark saptanmazken  ayn› gruptaki transfüzyon yap›lan
ve yap›lmayan hastalar aras›nda  anlaml› fark, kan alanlar›n
mortalite ve morbidite oranlar›n›n daha kötü oldu¤unu ortaya
koymufltur. Bu yeni raporun oluflturdu¤u yeni yaklafl›m
sonucu naklin olumsuz etkisi önceki  çal›flmalardaki  tart›flmal›
sonuçlar›  aç›klamaya  çal›flm›flt›r (4,5). Busch ve arkadafllar›
tümörün rektal yerleflimine  dikkat çekerken (4) Heiss ve
arkadafllar› ise 2 y›ldan sonra klinik geç rekürrensin nakil
yap›lan hastalarda mikrometastazlar›n genifllemesi ile oldu-
¤unu öne sürmektedir (5). Kolorektal kanserlerin % 50’sinde
mikrometastaz saptanmaktad›r (6). Alt grup incelemelerinde
befl y›ll›k yaflam oran› kanser rekürrensinin yerleflimi üzerine
ve nakil yap›lan hastalara odaklanm›fl, metastatik dokular›n
büyümesinden geç rekürrensin geliflti¤i düflünülmüfltür.

Hastalar ve Yöntem

Çal›flma öncesinde hastalar belirlendi. Ba¤›ms›z Veri
Sa¤lama Merkezince transfüzyon merkezleri teknik olarak
denetlendi. Data Sa¤lama merkezi rastgele olarak sa¤lad›¤›
PC ve LD’leri hastanelere da¤›tt›. Eritrosit ürünleri buffy
coat’suz PC çal›flma grubu olarak ortalama 0.8 x 109  lökosit
/ ünite  içerirken, di¤er  eritrosit süspansiyonlar›  LD çal›flma
grubu olarak  0.2X10 6 olarak  lökosit / ünite içermektey-
diler. Data de¤erlendirmeleri her hastanede standart onkolojik
flemaya göre de¤erlendirilerek bütün hastalar için uygun
olarak düzenlendi.

‹statistik Analiz

Kanser prognozu yaflam oran› ve hastal›ks›z dönem /
rekürrens  riski aç›s›ndan ölçüldü. Niteliksel parametrele-
rin de¤erlendirmesi X 2 ile, niceliksel  olanlar› ise Mann
Whitney U testi ile yap›ld›. Yaflam oran› ve rekürrens riski
Kaplan Meier e¤risi ile hesapland› ve sa¤ kal›m oran› e¤ri-
leri aras›ndaki farklar log rank testi ile de¤erlendirildi.
Sonuçta karfl›laflt›r›lan her iki çal›flma grubunda çok say›da
ekip yer ald›. Potansiyel küratif rezeksiyon geçiren tüm

L.M.G.van Der Watering, A.Brand at all
Çeviri: Dr. Ebru Tafltan*



hastalar (n = 697), bütün transfüzyon  yap›lm›fl hastalar (n
= 446), rektal ya da  rektosigmoid karsinomlu tüm hastalar
(n = 339) ve rektal ya da rektosigmoid karsinomu olan ve
transfüzyon geçiren tüm hastalar (n = 243) de¤erlendirildi.

 Ek olarak çoklu risk faktörü analizi yap›ld›. Transfüzyon
yap›lan  ve yap›lmayan  hastalar›n prognozu karfl›laflt›r›ld›
(fiekil 1).

BULGULAR

Sa¤ kal›m oran›
Befl y›ll›k (ortalama 66 ay) toplam yaflam oran› bu

çal›flmada % 64.4 PC ve LD çal›flma gruplar›nda tedavi
analizi % 63.6’ya karfl› % 65.3 (p = 0,69)  (tablo:1). Sa¤kal›m

oran› e¤risi fiekil:2’de gösterilmifltir.
Alt grup analizinde, küçük ve anlams›z fark saptand›

(fiekil 3, tablo1). En büyük fark rektal ve rekto sigmoid
kanserli kan alan grupta bulundu (% 51.7 ve 60.2 PC ve LD
grupta geriye dönük olarak saptand› P = 0.20).

De¤erlendirme sonucu kan almayan hastalarda befl y›ll›k
 sa¤kal›m oran› % 72.9 iken alanlarda % 59.6’da kalm›flt›r
(P < 0,001) (Tablo 2).

Rekürrens

Toplam rekürrens oran› her iki kolda ayn›d›r (% 27,8’e
karfl› 27,9) (Tablo 1).

Alt grup analizi rekürrens oran›nda  her iki nakil protokolü
aras›nda fark olmad›¤›n› göstermektedir. Özel olarak
tarand›¤›nda ise % 11.1’e karfl› 9.5 lokal (yerel) rekürrens,
% 5.8’e karfl› 4.7 regional (bölgesel) rekürrens ve  % 18.3’e
karfl› % 18.7 rekürrens PC ve LD çal›flma kollar›nda
bulunmufl ve anlaml› fark saptanmam›flt›r.

Gözlem analizinde rektal - rektosigmoid  kanserli has-
talar›n kan nakli yap›lmayanlar içind rekürrens oranlar› yüzde
24.3 ve yap›lanlar da ise yüzde 29.8’dir (p = 0.13). Lokali-
zasyona ba¤l› rekürense bak›ld›¤›nda lokal rekürens h›z› kan
verilmeyenlerde yüzde 7.6 verilenlerde yüzde 11.9 gibi
büyük bir farkl›l›k saptand› (P = 0.009) (tablo:2). Rektal
sigmoidal karsinomlu hastalar›n subgrubunda rekürens oran›
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PC sa¤kal›m
LD sa¤kal›m
PC iyileflme
LD iyileflme

Toplam PC LD P
Toplam popülasyon

Risk olmayan 697 360 337
Sa¤kal›m(%) 64.4 63.6 65.3 0.69
Rekürrens(%) 27.8 27.8 27.9 0.99

Çevresel 10.3 11.1 9.5
Bölgesel 5.3 5.8 4.7
Uzak 18.5 18.3 18.7

Tüm Transfüzyon alan hastalar
Risk olmayan 446 231 215
Sa¤kal›m(%) 59.6 58.0 61.4 0.50
Rekürrens(%) 29.8 31.2 28.4 0.54

Çevresel 11.9 12.6 11.2
Bölgesel 6.1 6.9 5.1
Uzak 18.4 19.0 17.7

Rectal/rectosigmoid carcinoma
Risk olmayan 339 173 166
Sa¤kal›m (%) 59.3 56.1 62.7 0.23
Rekürrens (%) 32.4 32.9 31.9 0.91

Çevresel 13.9 15.0 12.7
Bölgesel 5.3 5.8 4.8
Uzak 20.4 19.7 21.1

Bütün hastalar
Risk olmayan 243 120 123
Sa¤kal›m(%) 56.0 51.7 60.2 0.20
Rekürrens (%) 35.4 37.5 33.3 0.51

Çevresel 15.6 16.7 14.6
Bölgesel 6.6 6.7 6.5
Uzak 20.6 20.8 20.3

Tablo 1: Transfüzyon durumuna göre 5 y›ll›k sa¤kal›m ve rekürrens
analizi

PC sa¤kal›m
LD sa¤kal›m
PC iyileflme
LD iyileflme

Risk olmayan
Sa¤kal›m PC 360 323 288 263 238 214 143 68

LD 337 302 276 242 225 205 149 69
‹yileflme PC 360 297 260 239 222 202 134 63

LD 337 284 247 219 200 187 131 61

Risk olmayan
Sa¤kal›m PC 173 158 134 121 103 92 63 33

LD 166 147 134 118 111 99 75 36
‹yileflme HC 173 141 119 106 93 84 57 30

LD 166 135 114 108 96 90 66 32

697 hst

337 LD360 PC

122 kan
almad›

215 kan
ald›

231 kan
ald›

129 kan
almad›

Rastgele ayr›ld›



% 25 iken, nakil yap›lan hastalarda % 35.4 olarak saptand›
(P = 0.09). Özel olarak rekürrens sahas› incelendi¤inde kan
alan ve almayan hastalardaki lokal rekürrens oran› % 9.4 ve
%15.6 iken bölgesel rekürrens oran› % 2.1 ve % 6.6 olarak
ve uzak rekürrens oran› da  % 19.8 ve 20.6 saptand› (Tablo2).

Risk Faktörleri

Sa¤kal›m oran› için potansiyel risk faktörleri ve  kolorektal
kanser rekürrensi aç›s›ndan ilk önce tek de¤iflkenli analizde
anlaml› fark bulundu ve faktörler basamakl› çok de¤iflkenli
analizden geçirildi. Literatürde daha önce rapor edildi¤i gibi
ço¤u risk faktörü sa¤kal›m ve/veya rekürren ile ilgili bulundu.
Çok de¤iflkenli analizde Duke’ün derecelendirmesi ve
tümörün kan ve lenf damarlar›na invazyonunun sa¤kal›m
ve rekürrens ile kuvvetli ba¤›ms›z iliflki gösterdi¤i saptanm›flt›r
(tablo: 3). Hasta yafl› sadece sa¤kal›m oran› ile kuvvetli ba-
¤›ms›z ba¤lant› gösterirken, tümörün diferansiasyon derecesi
ve perioperatife transfüzyon aras›nda da ciddi bir ba¤›ms›z
ba¤lant› gösterilmifltir. Tümör yerleflimi rekürrens ile ba¤›ms›z
ba¤lant› gösterirken survey ile iliflkisi bulunamam›flt›r.

Tart›flma

CRAB çal›flmas› buffycoat’suz eritrositleri ve filtre edil-
mifl, lökositi azalt›lm›fl eritrositleri  karfl›laflt›rmak üzere
tasarlanm›fl, kolorektal kanser rekürrensinde muhtemel olum-
suz etkisi olan allojenik lökositlerin etkisi aç›¤a ç›kart›lmaya
çal›fl›lm›flt›r. Cerrahi sonras›  kabul edilen 697 hastan›n eleme
gerektiren önemli metastazlar› yoktu.

fiekil 2 ve tablo 1’deki gibi tedavi protokolünde  iki
grup aras›nda fark yoktu. Kan alan grupta LD alan hastalarda
befl y›ll›k sa¤kal›m belli belirsiz olarak daha iyi  gözükse de
(en fazla kan alan grupta bu fark daha belirgindir) istatistiksel
olarak bu fark yans›mamaktad›r (% 51.7’e karfl›n 60.2) (Tablo
1). Kaplan Meier e¤rileri, her iki grupta rektal ya da rek-
tosigmoid karsinom alt grubundakilerde LD ve PC alan her
iki grupta ilk üç y›lda  belirgin olarak sürmektedir. Bu iki
grupta sadece üç y›ldan sonra küçük fark görülmektedir.
Hastalar kardiyak cerrahi geçirdiklerinde perioperatif trans-
füzyonu LD ile yap›lanlar ile PC ile yap›lanlar aras›nda
mortalite oran›nda belirgin azalma saptanm›flt›r. Mortalite
oran›ndaki farkl›l›k dört veya daha fazla kan nakli yap›lanlar
aras›nda kalp cerrahisi sonras› s›n›rl› bir çal›flmad›r. Kolorektal
kanserde standart k›rm›z› küre nakli yap›lan hastalarda ge-
çirilmifl mortalite insidans› art›fl› ayn› etyolojiye ba¤lanamaz.
Kat›lan hastanelerdeki farkl›l›klar hasta popülasyonunda pe-
rioperatif protokollerde ve kay›tlar›nda gözlenmektedir. Ran-
domizasyon prosedürünün  düzenlenmesi, derecelendirilmesi
s›ras›nda tedavi protokollerinin sonuçlar›ndan  etkilenme-
lerinin önlenmesi, her hastane için bu faktörlerin etkilerinin
düzenlenmesi sa¤lanm›flt›r.

Çok çeflitli meta analilizler, istatistiksel olarak nakil
yap›lanlar›n sonucunun yap›lmayanlara göre çok daha kötü
ç›kt›¤›n› göstermektedir (8,11). Bu farklar gözlem analizin-
den kaynaklanabilir. Toplam popülasyonda  nakil yap›lma-
yanlar›n sa¤kal›m oran› yap›lanlara göre belirgin olarak da-
ha iyi bulundu (% 72.9’a karfl›n  59.6  P < 0.001) (Tablo 2)
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Tek De¤iflken Çok De¤iflken
Sa¤kal›m oran› Rekürrens Sa¤kal›m Rekürrens

Duke’ün Derecelendirmesi < 0.0001 < 0.0001 < 0.0001 < 0.0001
Damar tutulumu < 0.0001 < 0.0001 < 0.0001 < 0.0001
Tümörün boyutu < 0.0001 0.013 –† –†
Tümörün grade’i 0.0001 0.0009 0.0035 n.s.
Tümörün flekli 0.0018 0.0003 –† –†
Postop. enfeksiyon 0.0002 0.018 n.s. n.s.
Di¤er organ tutulumu 0.018 0.045 n.s. n.s.
Yafl < 0.0001 0.13 < 0.0001 n.s.
Perop. kan nakli < 0.0001 0.19 0.0091 n.s.
Postop. komplikasyon 0.0019 0.07 0.06 0.032
Antikagülan kullan›m› 0.0052 0.24 n.s. n.s.
Diyabet 0.0086 0.81 n.s. n.s.
KOAH 0.021 0.38 0.027 n.s.
Tümörün yeri 0.069 0.016 n.s. 0.019
Cinsiyet 0.13 0.22
Gebelik 0.13 0.32
Kan kayb› 0.06 0.15
Rezeksiyon s›n›r› 0.64 0.65
Plazma nakli 0.05 0.39
Çal›flma kolu 0.71 0.97

Tablo 3: Sa¤kal›m ve/veya rekürrens risk faktörleri

n.s.= anlams›z
–† = çoklu analize kat›lmad›
        % 10 data kayb› nedeniyle

Transfüzyon Transfüzyon
 yap›lmayan yap›lan P

Toplam popülasyon
Risk olmayan 251 446
Sa¤kal›m (%) 72.9 59.6 <0.001
Rekürrens (%) 24.3 29.8 0.13

Çevresel 7.6 11.9 0.09
Bölgesel 4.0 6.1 0.29
Uzak 18.7 18.4 0.92

Rectal/rectosigmoid carcinoma
Risk olmayan 96 243
Sa¤kal›m(%) 67.7 56.0 0.06
Rekürrens(%) 25.0 35.4 0.09

Çevresel 9.4 15.6 0.18
Bölgesel 2.1 6.6 0.16
Uzak 19.8 20.6 0.99

Tablo 2: Transfüzyon durumuna göre 5 y›ll›k sa¤kal›m ve rekürrens
analizi
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Daha önceki analizlerde halihaz›rda küçük bir fark vard› (%
81’e karfl›n % 69) (3). Bu nedenle kan nakli sa¤kal›m üzerine
etki ediyorsa bu as›l etkisini nakilden k›sa süre sonra çok
gecikmeden (y›llar geçmeden) göstermekte oldu¤u düflü-
nülmektedir. Nakil yap›lan ve yap›lmayan gruplar aras›nda
% 9’luk sa¤kal›m oran› fark› sonuçlar›n daha uzun süreli
al›nabilirli¤ini göstermektedir. Gruplar birbiri ile karfl›-
laflt›r›ld›¤›nda dengesizlik nakil yap›lan hastalarda rektal
karsinoma insidans› yüksek ç›karken, kan nakli gerekmeyen
hastalar›n klinik durumu daha iyiydi. Bu da farkl›l›klar›n
adaletsiz de¤erlendirilmesine, hastalar›n nakil durumlar›n›n
tek bafl›na de¤iflkenler olmamas›na ba¤l› olarak de¤er-
lendirildi.

Kanser rekürrens oran› % 29.8 ile  transfüzyon gruplar›-
n›n, kan almayan gruba göre % 44.3 ile anlams›z bir yüksek-
lik göstermekteydi (P = 0.13). Uzak metastas›n oluflmas› iki
y›l geçtikten sonra gastrointestinal kanserli hastalar›n % 30
- 50’sine varan oranda görülüyordu (5, 12). Büyümeleri
çeflitli etkenlerle olup, tümör hücreleri ana reseptörler, endotel
hücreleri üzerindeki adhezyon moleküllerinin yans›mas›nda
etkili olabilir (13, 14). Kan transfüzyonu bu reseptör mole-
külerin yans›mas›nda etkili olabilirler. Heiss ve arkadafllar›
taraf›ndan gastrik kanserli hastalarla ilgili olarak öne sürülen
hipoteze göre mikrometastaz› olan hastalarda kan transfüz-
yonu rekürrens üzerine olumsuz etkidi¤i söylenmekle birlikte
bu do¤rulanamam›flt›r. Nakil yap›lan hastalarda uzak metastaz
insidans›n›n daha yüksek oldu¤una dair böyle bir senaryo
varsa da çal›flma popülasyonunda bu bir olgu de¤ildir (%
18.4’e karfl›n 18.7, P = 0.92) Tablo 2.

Lokal tümör rekürrensi tümörün tamamen ç›kar›lmas›
için önceden saptanamayan olumsuz flartlara ba¤l› da olabilir.
Mevcut veriler Busch ve arkadafllar›n›n tahminlerini destek-
lemektedir. Lokal flartlar daha fazla transfüzyona ve bu da
daha çok lokal rekürrense yol açmaktad›r. Bu çal›flmada
lokal rekürrens oran›nda % 20 fark saptanm›flt›r. Mevcut
çal›flmalarda  nakil alan ve almayan hastalar aras›nda lokal
rekürrens fark› küçüktür. (% 11.9’e karfl›n 7.6, P = 0.009)
(Tablo 2).

Sa¤kal›m oran› için risk faktörlerinin analizi ve kanser
rekürrensi iliflkisi de¤erlendirildi¤inde naklin rekürrensi
etkilemedi¤i ama kansere ba¤l› olmayan ölümler üzerine
dayanmaktad›r. Sa¤kal›m ve rekürrensi etkileyen kanserin
derecesi ve  tümörün lenf veya kan damarlar›na invazyonu
en önemli faktörlerdir. Ayn› fley tümörün diferansiasyon
derecesi ve perioperatif kan transfüzyonu için de do¤rudur.
Perioperatif nakil  tek de¤iflken veya  çok de¤iflken ile yap›-
lan sa¤kal›m de¤erlendirmesi ile korele ancak kanser rekür-
rensi ile iliflkili de¤ildir. Sa¤kal›m üzerine kan alm›fl olman›n
olumsuz bir etkisi olabilir ama nakil postoperatif enfeksi-
yon ve komplikasyonlar için de bir belirleyici olarak de-
¤erlendirilerek hatta genel durumu kötü ve daha baflka bilin-
meyen olumsuz etkiler de nakil gereksinimini art›rabilir.
Buffy coat’suz lökosit deplesyonu yap›lm›fl transfüzyon
yap›lmas› kanser rekürrensi ya da befl y›ll›k sa¤kal›m üzerine

etki etmemektedir. Her iki tipte de yap›lan perioperatif kan
nakli daha k›sa sa¤kal›m oran› ile koreledir ama kanser re-
kürensi ile korele de¤ildir. Öngörülen negatif etki rektal
kanserin lokal rekürrensi üzerine muhtemelen bu bölgedeki
istenmeyen cerrahi flartlar› nedeniyle de olabilir, nakledilen
kandaki allojenik lökositlerin etkisi ile agrege edilmemektedir.

Kolorektal kanserlerde uzak metastaz görülmesi herhangi
bir kan nakline ba¤l› de¤ildir.
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Girifl:

Fibrin Glue, fibrinojen ve trombin aras›nda
gerçekleflen reaksiyon ile ortaya ç›kan fibrin
monomerlerinin oluflmas› sonucunda elde
edilmektedir. Kalsiyum ile birlikte bu mono-
merler birbirleri ile ba¤lanarak fibrin polimer-
lerini oluflturmaktad›r. Fibrin polimer ise, hastan›n
kendi kan›nda bulunan Faktör XIII ile stabilize
edilmektedir.

Fibrin glue’nun temel bileflenlerinden biri
olan fibrinojeni içeren kriyopresipitat, kan ban-
kalar›nda çeflitli yöntemlerle manuel olarak elde edilmekte,
ancak kullan›lan yöntemlerde, ifllem s›ras›nda meydana
gelebilen de¤iflkenler,  kriyopresipitat içindeki fibrinojen
konsantrasyonun standart olmamas›na neden olmaktad›r. Bu
nedenle manuel olarak üretilen kriyopresipat ve trombinin
birlefltirilmesi ile elde edilen fibrin glue her zaman ayn›
özellikleri sa¤lamamaktad›r.

Fibrin Glue Kullan›m Alanlar›

Fibrin glue 1944 y›l›nda ilk kez klinik olarak doku
greftlerinin yap›flt›r›lmas›nda kullan›lmaya bafllanm›flt›r.
Fibrin glue, günümüzde yayg›n olarak hemostatik ajan, doku
yap›flt›r›c›, s›v› s›zmalar›na karfl› bariyer, yara iyilefltirici ve
ajan (antibiyotik, kemoterapötik ajan ve büyüme faktörleri)
tafl›y›c› araç olarak, branfllar›nda genifl kullan›m alanlar›
bulmaktad›r. Son günlerde anti-adezyon, büyüme faktörü
(growth factor) tafl›mas› ve özellikle yumuflak doku iyileflme-
lerinde ortaya ç›kan potansiyel kullan›m alanlar›yla, fibrin
glue nun önemi daha da artm›flt›r.

 Plastik ve rekonstruktif cerrahi (greft / flap uygulama-
lar›nda doku yap›flt›r›c›, s›v› s›zmalar›na karfl› bariyer ve
yara iyilefltirici ajan olarak)

 Organ transplantasyonunda (özellikle karaci¤er

transplantasyonunda hemostatik ajan olarak)
 Nöroflirurji (CSF s›v› kaçaklar›nda

doku yap›flt›r›c› ve s›zmalara karfl› bariyer
olarak; ayr›ca özellikle yumuflak doku tümör-
lerinde kemoterapötik ajanlarla kar›flt›r›larak
ilaç tafl›y›c› araç olarak)

 Faktör D›fl› Hemofili Tedavisinde
(FVIII kullan›m›n› k›smen veya tamamiyle
azaltarak lokal hemostatik ajan olarak)

 Mikro-cerrahi (tüm damar ve sinir
anastomozlar›nda doku yap›flt›r›c› ve yara iyi-

lefltirici ajan olarak)
 Ortopedik cerrahi (afl›r› kanamal› vakalarda intra-

op ve post-op kan kayb›n› azaltmak için hemostatik ajan
olarak; kemik kavite ve defektlerin doldurulmas›nda ve
kemik infeksiyonlar›nda antibiyotikle kar›flt›r›larak doku
yap›flt›r›c› ve ilaç tafl›y›c› araç olarak)

 GKD (anostomozlarda doku yap›flt›r›c› ve hemostatik
ajan olarak)

 Yan›k Tedavisi (greft uygulamalar›nda doku yap›flt›-
r›c› ve hemostatik ajan olarak; yan›klarda erken iyileflme ve
infeksiyonun engellenmesi için antibiyotiklerlerle kar›fl-
t›r›larak ilaç tafl›y›c› araç ve s›zmalara karfl› bariyer olarak)

 KBB (kafa ön kaide fistüllerinde dolgu malzemesi
olarak, sinüs cerrahisinde ve özofagus varis kanamalar›nda
hemostatik ajan olarak)

 Radikal cerrahide (özellikle karaci¤er ve dalak
travmalar›nda hemostatik ajan olarak; tümör cerrahisinde
hemostatik ajan olarak ve kemoterapötik ajanlarla kar›fl-
t›r›larak ilaç tafl›y›c› araç olarak)

 Gastroentereloji (mide ülser kanamalar›nda hemostatik
ajan ve yara iyilefltirici ajan olarak)
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Cryo Seal Sistemi ve

Kan Bankalar›nda Fibrin Glue Eldesi

C‹HAZLARIMIZI TANIYALIM

Geliflmifl ülkelerde kan bankac›l›¤› bafll›¤› alt›nda yap›lan uygulamalar, s›kl›kla firmalar›n cihaz tan›t›m› yapmalar›
esnas›nda, teknolojik yenilikler olarak bizlere tan›t›lmaktad›r.

Bizler  “Fibrin glue” denilince, sanayide haz›rlanan ve kliniklerin eczanelerden alarak kulland›¤› haz›r ürünleri
alg›l›yorduk. Günümüzde taze donmufl plazmadan (otolog veya homolog) kan merkezlerimizde fibrin glue haz›rlamak
mümkün. Anlayaca¤›n›z isteyen kan merkezleri için yeni bir cihaz ve yeni bir ifl alan› daha do¤uyor. Cihaz kendine özel
kit kullanmas› nedeniyle kit karfl›l›¤› da merkezinize koyulabiliyor. Maliyet ve kullan›m alanlar› analizi yap›ld›¤›nda  büyük
merkezlere yerlefltirilmesi, çevre hastanelerin de bu merkezden istem yapmalar› daha ak›lc› duruyor. Örne¤in: ‹stanbul’un
iki yakas›nda birer merkezde olmas› bafllang›çta yeterli olacakt›r diye düflünüyorum.

Sizlere bu yeni teknolojiyi duyurabilmek ad›na, cihaz› ithal eden firma yetkililerinden detayl› bir tan›t›m yaz›s› rica
ettik. Umar›z yararl› olur.

Dr. Erhun Merdano¤ullar›



‹deal bir fibrin glue dan beklenen

özellikler:

 hasta için hiç bir viral veya
prion kaynakl› infeksiyon riski tafl›mamas›

 kuvvetli adezyon
 doku uyumlulu¤u
 biyo-çözünme özellikleri
 nemli ortamda polimerize ve

adezyon özelli¤i
 cost-effective olmas› olarak s›-

raland›r›labilir.

Fibrin glue eldesi yöntemleri:

Standart bir ürün elde edebilmek amac› ile birçok firma,
çeflitli yöntemlerle fibrin glue üretmektedir. Temel olarak
üç farkl› yöntem ile üretilen çeflitli fibrin glue ürünleri vard›r.
Bu yöntemler aras›nda, allojenik _ havuzlanm›fl plazmadan
elde edilen fibrinojen ve insan veya dana trombin kullanarak
 üretilen fibrin glue, yar›-otolog _ otolog plazmadan elde
edilen kriyopresipitat ve batroksobin (y›lan zehri) kullan›larak
 üretilen fibrin glue ve tam otolog & tek donör homolog _
otolog veya tek donör  plazmadan elde edilen kriyopresipitat
ile ayn› plazmadan elde edilen trombin kullan›larak üretilen
fibrin glue bulunmaktad›r.

Otolog / Homolog Fibrin Glue Üretimi

Otolog veya homolog olarak fibrin glue üreten, yeni bir
sistem olan CryoSeal, kan bankalar›nda fibrin glue üretimi
alan›nda yeni olanaklar sunuyor. Fibrin glue’nun ana iki
bilefleni olarak adland›rabilece¤imiz fibrinojen (kriopresipitat
içerisinde) ve trombini eflzamanl› olarak otolog veya tek
donör plazmas›ndan (taze plazma veya TDP) elde edebilen
sistem 300~400ml plazmayla çal›fl›yor ve ortalama 1 saat
içerisinde 13~15ml fibrin glue elde ediyor. Kullan›m kolayl›¤›
ve hasta güvenli¤i için üretim sürecinde tek kullan›ml›k ve
ifllem boyunca kapal› devre özelli¤ini kaybetmeyen setler
kullan›lan ifllemlerde elde edilen ürün 6 saat içerisinde oda
flartlar›nda kullan›labiliyor veya –18C de bir ay boyunca
saklanabiliyor. Elde edilen ürünlerin kullan›m alanlar›na ve
cerrah›n ihtiyac›na göre uygulanabilmesi için tabanca fleklinde
bir aplikatör ile üç farkl› sprey uç (ürünün donma sürecine
etki eden uçlar) veya 5cm ve 10cm lik olmak üzere iki farkl›
damla uçlar›ndan ihtiyaç duyulanlar setlerle beraber
kullan›c›ya veriliyor. 5 saniye içerisinde donabilen ürün hiç
bir hayvansal (s›¤›r vb.) protein (aprotonin, trombin vb) veya
sentetik ajan (gluteraldehyde, cyanoacrylate vb) içermiyor.
Epidermal gerilim ve kesme kuvveti haz›r ürünlerle neredeyse
ayn› performans› gösteren ürün, ›slak/nemli yüzeylere
yap›flma kabiliyetinde ise haz›r ürünlerden çok daha yüksek
performans sa¤l›yabiliyor. Otolog olarak kullan›lmas› duru-
munda ideal fibrin glue dan beklenen tüm özellikleri
neredeyse bünyesinde bar›nd›ran ürün, tek donörden fibrin
glue elde edilmesi durumunda ise uygun bir donör takip
protokolüyle yine binlerce plazman›n birlefltirildi¤i plazma

havuzu kaynakl› ürünlerin berabe-
rinde tafl›d›¤› risklerden uzak kal-
maktad›r.

Sistemin çal›flma prensibi ve

aflamalar flöyle s›ralanabilir:

Taze plazma (veya 37°C’lik s›cak
su banyosunda eritilen TDP) setin
ba¤lant› hatt›na steril ba¤lant› cihaz›
ile ba¤land›ktan sonra set, cihaza
kullan›m direktifleri do¤rultusunda
yerlefltirilir. Uygun flekilde yer-

lefltirilen seti tespit eden cihaz birinci aflamada eflzamanl›
trombin üretimi için 100 ml plazmay› kriopresipitat elde
eden modülün içerisine pompalar. Kullan›c› trombin reaktifini
TAD (trombin aktivasyon cihaz›) içerisine 0.22 luk filtreden
geçirerek zerk edip 10ml kadar plazmay› TAD içerisine
çeker. Temel olarak, seçici  bir kolon olan TAD, bu aflamadan
sonra kriopresipitat elde edilme aflamas›n›n sonuna kadar
yuvas›na yerlefltirilir ve inkübasyona b›rak›l›r. Daha sonra
cihaz geri kalan plazmay› setin içerisine pompalar ve otomatik
dondurma faz›na bafllar. Cihaz, prensip olarak AABB’nin
kriopresipitat elde edimi için önerilen 2~3 günlük manual
protokolden daha mükemmel oldu¤u gösterilen FDA onayl›,
otomatik, çok h›zl› floklama ve ›s›tma döngüsüne bafllar.
Cihaz, temel olarak plazmay› –27°C ile 2°C aras›nda ›s›t›p
so¤uturken, bu aflamada setin oturdu¤u ›s› transfer çana¤›na
öne do¤ru kafa sallama hareketi yapt›rarak çökelen ve
kümeleflen koagulasyon faktörlerini setin ucunda biriktirir.
‹fllem sonunda cihaz koagulasyon faktörlerince fakir olan
plazmay› seti arkaya do¤ru yat›rarak  plazma torbas›na geri
pompalar. Cihaz bu arada çanak s›cakl›¤›n› biraz so¤utarak
kümelenen koagulasyon faktörlerinin setin dibine yap›flmas›n›
sa¤layarak toplanan ürünün at›lmas›n›n önüne geçer ve daha
sonra eritilen kriopresipitat saklama
tüpüne aktar›r. Bu s›rada TAD da
oluflan jöle k›vam›ndaki s›v› sal-
lanarak da¤›t›l›r ve 10 dakikal›k
bir geri say›mdan sonra ürün TAD
içerisindeki bir filtreden geçirile-
rek trombin toplama tüpüne akta-
r›l›r. Kriopresipitat ve trombin top-
lama tüplerindeki ürünler kapal›
devre olarak ikili setler halinde ka-
pal› ambalajlar içerisine paketle-
nen 4 adetlik 8x3ml’lik enjektörlerden oluflan saklama kit-
leri içerisine aktar›l›r ve eflit miktardaki trombin ve kriopre-
sipitat ikilisinden oluflan fibrin glue kiti istenmesi durumunda
–18°C’de 1 ay boyunca saklanabilir veya oda s›cakl›¤›nda
6 saat boyunca bekletilerek kullan›labilir. Elde edilen ürü-
nün içerisinde ortalama 38mg/ml fibrinojen, 50 IU/ml trom-
bin, 43 U FXIII, 172 U FVIII, 182 U vWF, 44 U fibronek-
tin ve 25 mM Ca++ bulunmaktad›r. Kullan›lan aplikatöre
göre p›ht›laflma süresi 5 saniyeden trombin konsantrasyo-
nunun azalt›lmas›yla dakikalara kadar uzayabilmektedir.
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15DERNEKTEN

Depremlerde ve Di¤er Afetlerde
Kan Temini

1. Bir felaket durumunda nas›l hareket edilece¤ine iliflkin
planlar bütün yönleri ile önceden yap›lm›fl olmal›d›r. Bu
planlar anlafl›l›r ve net olmal›, ilgili kurulufllar taraf›ndan
çeflitli simulasyonlarla test edilmelidir.

2. Felaketin boyutlar› bütün haberleflme olanaklar› sefer-
ber edilerek en k›sa zamanda belirlenmeli ve acilen kurula-
cak bir bas›n merkezi ile bütün duyurular yap›lmal›d›r.

3. Kan toplamas›: Felaket bölgesinde kan topla-
namayaca¤›na göre felaket bölgesi d›fl›ndaki yak›n bölge-
lerden seçilmifl bölgesel kan merkezleri kan› toplama ifli ile
görevli olmal›d›r. Bir felaket durumunda sadece önceden
belirlenmifl bu merkezler kan ba¤›fllar›n› kabul etmelidir. Bu
kan bankalar›n›n hangileri oldu¤u anonslarla halka
duyurulmal›d›r.

4. Yaflad›¤›m›z deprem felaketinin kazand›rd›¤› dene-
yimlerle ne kadar yaral›ya ne kadar kan ve kan ürünü gereksi-
nimi olaca¤› önceden saptanmal› ve gereksinimi sa¤layacak
kadar kan toplanmal›d›r. Son deprem felaketinde gördü¤ü-
müz gibi ülkenin yak›n ve uzak çeflitli yörelerinde toplanm›fl
binlerce ünite kan›n daha kullan›ma giremeden imha edil-
mesine izin verilmemelidir.

5. Kan toplamas› ifllevini yerine getiren bölgesel kan
merkezleri felaket  bölgesine çok uzak ve kan transportunun
yap›lamayaca¤› yörelerden seçilmemelidir.

6. Kan al›nmas›, kan›n ifllenmesi, mikrobiyolojik tarama
testleri ve transfüzyon öncesi uygulanacak testler konular›nda
kaliteden ödün verilmemelidir. Kan Merkezleri ve Trans-
füzyon Derne¤i’nin ülkemizde bu konuda gerçeklefltirdi¤i
çeflitli etkinlikler (kurslar, e¤itim seminerleri, sempozyumlar,
yay›nlar vs.) arac›l›¤› ile belirlemifl oldu¤u standartlar ve
kurallar eksiksiz yerine getirilmelidir.

7. Dernek görevlisi: Kan Merkezleri ve Transfüzyon
derne¤i’nce görevlendirilen bir görevli felaket bölgesinde
bulunan sa¤l›k ünitelerinin (sahra hastaneleri, sahra polikli-

nikleri, askeri sa¤l›k üniteleri vs.) kan ve kan ürünleri
gereksinimlerini saptamal›, bunlar›n sa¤lanaca¤› bölgesel
kan merkezleri ile iletiflim kurmal›, kan ve kan ürünlerinin
transportu, sa¤l›kl› koflullarda saklanmas› ve efektif kullan›m›
için gerekli koordinasyonu yapmal›d›r.

8. Bölgesel kan merkezleri felaketin büyüklü¤üne ve
olas› kan gereksinimine göre toplayaca¤› kan miktar›n›
belirlemelidir. Belirlenen miktar› aflan kan ba¤›fl› talepleri-
nin gelecekteki olas›  taleplerin karfl›lanabilmesi için bir
donör kay›t defteri oluflturulmal› ve gereksinim halinde bu
donörler kan ba¤›fl›nda bulunmak üzere ça¤r›labilmelidir.

9. Bas›n yay›n kurulufllar› ve medya, halk›n kan ba¤›fl›
konusunda bilinçlenmesini sa¤layacak yay›nlar yapmal›d›r.
Bu yay›nlarda, toplanan kanlar›n nas›l kullan›laca¤›, ne kadar
süre ile saklanabilece¤i ve bunlardan nas›l yararlan›laca¤›
konular›nda doyurucu bilgiler verilmelidir. Ülkede kan
ba¤›fllar›n› kabul eden bölgesel kan merkezlerinin anonsunu
düzenli aral›klarla tekrarlamal›d›r.

10. Felaket bölgesinde kan bankas›: Yaflanan felaketin
boyutlar›na göre bölgedeki sahra hastanelerinin yan›nda
geçici bir sahra kan bankas› kurulmal›d›r. Buradaki donan›-
m›n nas›l olaca¤› ve nerelerden sa¤lanaca¤› önceden
saptanmal›d›r. Gerekirse sivil toplum örgütlerinden veya
yard›m kurulufllar›ndan bu konuda yararlan›lmal›d›r.

11. Felaket bölgesinde kurulacak sahra kan bankalar›nda
çal›flacak deneyimli kan bankas› hemflire ve teknisyenlerinin
listesi çeflitli alternatifleri bar›nd›racak flekilde önceden
haz›rlanmal›d›r. Söz konusu personelin normal zamanlarda
görevli oldu¤u hastaneler önceden bu konuda uyar›lmal›,
personele süratle ulafl›labilmesini sa¤layacak flekilde
haz›rl›klar yap›lmal› ve personelin felaket bölgesine h›zl›
transportunun nas›l olaca¤› planlanm›fl olmal›d›r.

12. Normal zamanlarda ülkedeki bölgesel nitelikteki kan
merkezlerinin aralar›nda yeterli iletiflim olanaklar› sa¤lanm›fl

Dr. Reha Masatl›

Yaflad›¤›m›z depremlerle birlikte hekimlik ortam›m›zda yo¤un bir bilgi birikimi, zorunlu olarak
olufltu. 17 A¤ustos ve 12 Kas›m depremlerinden sonra gönüllü olarak alanda çal›flan ya da hastanede
afetzedelerin tedavisiyle u¤raflan meslektafllar›m›z, dünyan›n takdirini kazanan özverili bir çal›flma
sergilediler.

‹stanbul Tabip Odas› hekimlerimizin deneyimlerinden faydalanarak “ Depremlerde Uzmanl›k
Hizmetleri” adl› kitab› Mart 2000’de yay›nlad›. Derne¤imiz de transfüzyon konusunda yap›lmas›
gerekenlerle ilgili bir metin haz›rlayarak bu kitaba katk›da bulunmufltu. Depremin güncelli¤ini korumas›
nedeniyle daha önce haz›rlam›fl oldu¤umuz bu metni sizlerle paylaflmay› uygun bulduk.



olmal›d›r. Bu merkezler aras›nda gerekti¤inde kan ve kan
ürünlerinin transportunun nas›l yap›laca¤› da önceden
planlanm›fl olmal›d›r.

13. Kan ve kan ürünlerinin sa¤l›kl› koflullarda transportu
için gerekli transport kutular› sa¤lanarak her kan bankas›nda
haz›r bulundurulmal›d›r. Felaket durumlar›nda bu transport
kutular›n›n nas›l ve hangi araçlarla tafl›naca¤› önceden
belirlenmelidir.

14. Yurtd›fl›ndan gönderilen kan ve kan ürünlerinin
hastal›k tafl›ma riskleri ve bu konuda yap›lacak testlerin
güvenilirli¤i bilinmeyece¤i için kan ve kan ürünleri müm-
kün oldu¤u kadar yerel kaynaklardan sa¤lanmal›d›r.

15. Önceden yap›lan her türlü plan ve organizasyon resmi
otoriteler taraf›ndan onanmal› ve bunlar› içeren k›lavuzlar
haz›rlanmal›d›r.

16. Bir felaket an›nda yap›lacak organizasyonun bafla-
r›s›, normal zamanlarda iyi organize edilmifl donör edinme
programlar›na ve bölgesel kan merkezlerinin bir an önce
uygulamaya konulmas›na ba¤l›d›r.

17. Bu tür organizasyonlar›n yap›l-
mas›nda Kan Merkezleri ve Transfüzyon
Derne¤i’nden yararlan›labilir.

S›ralam›fl oldu¤umuz çözüm önerileri
Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne¤i’nin
ideal olan› yans›tan ve halen çal›flmakta
oldu¤u konulard›r.

Bu haz›rl›klar yap›l›rken oluflabilecek
s›k›nt›larda ise afla¤›daki öneriler dikkate
al›nmal›d›r.

‹stanbul’da do¤al afetler yaflan-

d›¤›nda mevcut sistem ve kan merkezleri

en etkili nas›l hizmet verebilir?

• Ola¤an d›fl› hallerde halk›n kan
ba¤›fllamas›nda bir s›k›nt› yoktur
(Yaflanan depremlerde de kan toplanmas› aç›s›ndan
s›k›nt› yaflanmam›flt›r).

• Düzenli kan veren donör popülasyonunun az olmas›
kan merkezlerinin stoklar›n›n yetersiz olmas›na yol
açmaktad›r.

• Afl›lmas› gereken sorun organizasyonun nas›l yap›-
laca¤›d›r.

Sa¤l›kl› bir organizasyon için:

1. Kan ba¤›fllar› nerelerde yap›lmal›d›r? Sa¤l›k ocaklar›,
klinikler, fabrika revirleri, belediye poliklinikleri vb. merkezler
kan almamal›d›r. Kan canl› bir hücre (doku) naklidir. Kan
almak, ifllemek, da¤›tmak ve emniyetli bir flekilde hastayla
buluflturmak ayr› bir uzmanl›k iflidir, ciddiyetle yap›lmad›¤›
taktirde geri dönüflümü olmayan hatalar yap›labilir ya da
büyük miktarda kan imha edilmek zorunda kal›n›r. Bu nedenle
ola¤anüstü hal de olsa kanlar, yetkili kan merkezleri taraf›ndan
toplanmal›d›r.

2. Kan gereksinimi ne derecede önemlidir? Kan elbetteki

bu tür olaylarda önemli bir maddedir. Yaln›z gözönünde
bulundurulmas› gereken önemli ayr›nt›lar da vard›r. Kan
kullan›m› ortalama % 20-30 civar›ndad›r. Bafllang›çta masif
kanamalar nedeniyle h›zl› ve tam kan tüketimi olmaktad›r
fakat hastalar›n klinik geliflimi daha sonra komponent
ihtiyac›n› ön plana getirir (plazma, eritrosit, trombosit). En
önemli konu ise haz›rl›klar›n uzun süreli olmas›na karfl›n
halk›n kan ba¤›fl› h›z›n›n ilk 1-2 günle s›n›rl› kalmas›d›r.

3. Donörler nas›l yönlendirilmelidir? Yukar›daki 2. mad-
de ile birlikte düflünülerek kan merkezlerine do¤rudan
baflvuran donörlerin akut dönem içinde yeterli olaca¤›d›r.
Kan ba¤›fllamak üzere kan merkezleri d›fl›nda sa¤l›k kurum-
lar›na gelen donörlerin, kan gruplar›, ad, telefon ve adres
bilgileri al›narak daha sonra kendilerine ihtiyaç oldu¤u zaman
bir kan merkezi taraf›ndan aranacaklar› izah edilmelidir. Bu
listeler en yak›n ya da önceden tespit edilmifl kan merkezlerine
iletilmelidir.

4. Sa¤l›k personeli ne yapabilir? Kan merkezlerinde
yaflanan en önemli s›k›nt›, rutin çal›flma
düzenine uygun kadrolu ekibin aniden artm›fl
donör say›s›yla karfl› karfl›ya gelmifl olma-
s›d›r. Bu nedenle kendi iflyerinde kan alma
çal›flmas› yaparak faydal› olabilece¤ini dü-
flünen hekim, hemflire, laboratuvar teknis-
yenlerinin kan merkezlerine yard›ma gelme-
leri daha etkili olacakt›r. Ayr›ca sa¤l›k per-
soneli d›fl›nda, kay›tlar›n sa¤l›kl› tutulmas›,
donörlerin yönlendirilmesi ve temizlik gibi
yan ifllerde çal›flmak üzere di¤er personelden
de (t›bbi sekreter, hizmetli vb.) gönüllüler
kan merkezlerine gelmelidir.

Kan Merkezleri ve Transfüzyon

Derne¤i

02.01.1996 y›l›nda ‹stanbul’da kurul-
mufltur. Üye say›s› befl yüze yaklaflm›flt›r. Özetle belirtmek
gerekirse temel amac› Türkiye’deki kan merkezlerinin ideal
hale getirilmesidir. Bu uzun soluklu yolun ilk basama¤› ise
çal›flanlar›n e¤itimidir. Bu amaçla bugüne kadar Sa¤l›k
Bakanl›¤› ile birlikte 5 adet kurs ve 1 adet kongre, K›z›lay
ile birlikte 1 adet kurs düzenlenmifltir. Önceden aç›klad›¤›
programlarla ülkenin her yerinde ayl›k paneller düzenlemek-
tedir. Klinisyenlerin kan bankac›l›¤› konusunda ayd›nlat›l-
mas› da program dahilindedir. Seminer ve kurslara konuyla
ilgili klinisyenlerin kat›l›m› d›fl›nda düzenli olarak iki ayda
bir yay›nlanan ve ücretsiz da¤›t›lan “damla” isimli bülten
de bu konuda yararlan›labilecek bir kaynakt›r. Bu k›sa süre
içinde yap›lan çal›flmalar›n bir ürünü de 2003 y›l›ndaki,
uluslararas› kat›l›ml› ISBT’nin (International Society of
Blood Transfusion) VIII. Bölgesel Avrupa Kongresi’nin
‹stanbul’da yap›lacak olmas›d›r. Üyeleri kan ve kan ürün-
leriyle ilgili olan tüm sa¤l›k personeline aç›k olan dernek
ola¤anüstü hallerde de ülkemizde faydal› olabilecek bir sivil
toplum örgütüdür.

16


