
EYLÜL - EK‹M 2004 / SAYI 62



YAYIN KURULU’NDAN 1

‹Ç‹NDEK‹LER

Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne¤i’nin ülke genelindeki
e¤itim çal›flmalar› devam ediyor.

Sa¤l›k Bakanl›¤› ile birlikte bugüne kadar yapm›fl oldu¤umuz
kurs, kongre ve sempozyumlar 2005 y›l›nda tüm h›z›yla devam
edecek. Kan Bankac›l›¤› ve Transfüzyon T›bb› ile ilgili kurum ve
kurulufllar bu çal›flmalara aktif biçimde destek vermektedir.

Dernek Yönetim Kurulu 2005 y›l›n›n kurs konusunu “Gönüllü
Kan Ba¤›flç›s›” olarak belirledi. Ülkemizde kan bankas› çal›flanlar›
olarak e¤itimimizde çok önemli aflamalar kaydettik.

Bizler Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne¤i’nin
organizasyonlar›yla dünyadaki kan bankac›l›¤›n› yak›ndan takip
edebildik. Kan bankac›l›¤› henüz uzmanl›k dal› olmamas›na ra¤men
bu güne kadar yap›lan kurslarda bir çok uzmanl›k derne¤inin
gündemine bile girmeyen konular› (Kalite Yönetim Sistemi, Ulusal
Kan Politikas›, Standartlar (SOP) vs iflledik ve kitap haline getirdik.
Önümüzdeki kursu Sa¤l›k Bakanl›¤›, Türk Kan Vakf› ile Kan
Merkezleri ve Transfüzyon Derne¤i birlikte gerçeklefltirecek.

Kan Bankac›l›¤›n›n en önemli konular›ndan biri olan Gönüllü
Kan Ba¤›fl› ve Ba¤›flç› Kazan›m programlar›nda son derece kötü
durumday›z.  Bununla ilgili istatistiksel bilgileri buraya yazmak bile
içimden gelmiyor. Bu konuyu enine boyuna inceleyip tart›flaca¤›z.

Ülkemizde 1997’de %95 olan tam kan kullan›m› bugün için %25
- %30’lara inmifltir. En büyük etken kan› kullanan klinisyenlere
yönelik gerçeklefltirilen sempozyumlard›r. Sempozyumlar Sa¤l›k
Bakanl›¤›, Türk Kan Vakf› ile Kan Merkezleri ve Transfüzyon
Derne¤i’nin organizasyonlar›yla önümüzdeki y›l 20’ye yak›n ilde
devam edecektir. Sizlere bu program› web sayfam›z ve Damla
arac›yla ulaflt›raca¤›z. Hedefimiz tam kan kullan›m›n› %5’lerin alt›na
düflürmektir.

Bu say›da 11-15 Temmuz 2004’te Edinburgh, ‹skoçya’da
düzenlenen 28. Dünya Uluslararas›  Kan Transfüzyon Kongresi’nde
Türk kat›l›mc›lar›n  posterlerinden örnekler sunaca¤›z. Türkiye
K›z›lay Derne¤i’nden  Dr. U¤ur Güzel’in “Dünyada ve Türkiye’de
Transfüzyon Tarihçesi” ile ilgili  yaz›s›n› keyifle okuyabilirsiniz.
Uzm. Dr. Nafiz Koçak önemli bir kifli olan  “‹lk Kan Bankas› Sahibi
Yüzbafl› Oswald Hope Robertson” bafll›kl› J.R. Hess ve P.J. Schmidt’in
yaz›lar›n› sizler için derledi.

Bu y›lki kursta Ankara Üniversitesi Serpil Akda¤ Kan Merkezi
taraf›ndan hekim d›fl› sa¤l›k personeline kurs öncesi ve kurs sonras›
uygulanan anket çal›flmalar›n› ve de¤erlendirmesini bulacaks›n›z.

Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne¤i’nin üyelerinin katk›lar›
ve abonelik yoluyla oluflturdu¤u kütüphanemizde yer alan kaynaklarla
ilgili bilgileri okuyabileceksiniz.

Sevgiyle kal›n.
Uzm. Dr. Ramazan Uluhan
Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne¤i II. Baflkan
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11-15 Temmuz 2004’te Edinburgh - ‹skoçya’da düzenlenen 28. ISBT Kongresi’ne
Türk kan bankac›lar›ndan yo¤un kat›l›m vard›. Kat›l›mc›lar›n izniyle poster sunum
özetlerini Damla’da yay›nlayarak Türk kan bankac›lar›ndan dünya kan bankac›lar›na
giden mesajlarla ilgili sizleri de haberdar etmek istedik. ‹leriki y›llarda daha etkin ve

yo¤un bilimsel kat›l›mlar›n olaca¤› ümidindeyiz.
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‹nsans›z dönemde ilk
hayvanlar hangi hastal›klar›
geçirdiler? Tarih öncesi
ça¤larda insan ömrü ve yaflam
kalitesi nas›ld›? ‹lk insanlar
hastal›klarla nas›l bafl edi-
yorlard›? Tarih öncesi insanlar
tedavi için kutsal bir yol
gelifltirmifller miydi? Do¤aüstü

güçlerin tedavideki yeri neydi? Eski uygarl›klarda,
Mezopotamya, M›s›r, Hindistan, Çin, Yunan ve
Roma'da t›p konusunda hangi evrelerden geçildi?
Karanl›k ça¤larda ba¤nazl›k ve yenilik aras›nda nas›l
bir savafl yafland›? Manast›rlarda hangi mucizeler
gerçekleflti? ‹slamiyet, t›bba neler kazand›rd›? Rönesans
döneminde hangi hastal›klar›n kökü kaz›nd›? Bilim
ça¤›ndan günümüze kadar t›pta ne tür geliflmeler
yafland›?

Tarihin bafllang›c›ndan beri kan›n gerçek yap›s› ve
fonksiyonlar› bir s›r perdesi alt›nda kalm›flt›r. Örne¤in
eski yunanl›lar kan› dört “humor” dan (kan, balgam,
sar› safra, siyah safra) en önemlisi, tutkunun kayna¤›
olarak görmüfller,  kiflilik farkl›l›klar›n›n bu maddelerin
farkl› oranlarda kar›fl›m›ndan kaynakland›¤›n›
düflünmüfllerdir. Bugün bile insanlar›n kiflilik özellikleri
ve ruh halini tan›mlamak için “s›cak kanl›”, “so¤uk
kanl›”, “kan› kaynamak” gibi deyimler kullan›lmaktad›r.
Günlük hayat›m›zdaki tüm bu deyimler
uzun zamanlar devam eden inan›fllar›n bir
kal›nt›s›d›r.

Çok eski ça¤larda bile kan verme
ifllemi yap›ld›¤›na dair belgeler bulun-
maktad›r. Ancak bu dönemde dolafl›m
sistemine ait bilgilerin çok s›n›rl› oldu¤u
düflünülürse; kan verme iflleminin a¤›z
yoluyla yap›ld›¤› san›lmaktad›r. O
zamanlar bu iflle u¤raflanlar, gençli¤in
gizemli güçlerini içeren kan›n imparator
ve di¤er erk sahibi kiflilere uyar›c› ve
koruyucu etkiler yapaca¤›n› düflü-
nüyorlard›.

Bilinen ilk kan transfüzyonunun 1492 de Papa VIII.
‹nnocent’e yap›ld›¤› söylenir. Bu tarihte Papa’ya üç
gencin kan› verilmifl sonuç olarak yaln›z Papa de¤il
gençler de hayatlar›n› kaybetmifllerdir. Daha sonraki
y›llarda hayvandan hayvana transfüzyon giriflimleri
yer almaktad›r. ‹lk yaz›l› deneysel kan›tlar 1666’da
Oxford da yap›lan çal›flmalardan ö¤renilmifltir.
Christopher Wren hayvanlara damar yoluyla verilen
maddelerin sistematik etkiler gösterdi¤ini kaydetmifl,
Richard Lower da (1631-1703) kan›n akci¤erlerden
dolaflt›ktan sonra k›rm›z› renk ald›¤›n› yazm›fl ve
muhtemelen damar yolunu açarak bir köpekten bir
köpe¤e venler yoluyla ilk transfüzyonu gerçek-
lefltirmifltir. Bu konudaki çal›flmalar› sonucu Kraliyet
Derne¤i Baflkan› seçilen Samuel Pepys, Gresham
Kolejinde gece yapt›¤› bir deneyde hayvandan hayvana
yap›lan transfüzyonun hayat kurtaracak kadar etkin
olabilece¤ini yazm›flt›r. Temmuz 1667’de Fransa’dan
Montpellier’de filozofi ve matematik Profesörü olan
Jean-Baptist Denis mental bozuklu¤u düzeltmek
amac›yla kuzu kan›n› bir insana vermifltir. Ancak
sonraki denemeler ilki kadar baflar›l› olmam›fl, ölümle
sonuçlanan bu giriflimlerden sonra Denis’in çal›flmalar›
Paris Fakültesi taraf›ndan yasaklanm›fl, transfüzyonun
gayri resmi oldu¤u ilan edilmifltir. Bu dönemde Roma’da
transfüzyon uygulamalar›na yasak getirilmifl, çal›flmalar
sadece ‹ngiltere’de devam etmifltir.

‹nsandan insana kan transfüze
etmesine izin verilen ilk kifli James
Blundell’dir. Londra’da do¤um
uzman› olarak çal›flmakta olan
Blundell do¤um sonras› kanama
geçiren hastas› için kocas›ndan ald›¤›
kan› enjektörle transfüze etmifltir
(1818).  Blundell’in bu çal›flmas›
Londra T›p-Cerrahi Derne¤i’ne
sunulmufl, Transfüzyon T›bb›
Modern Ça¤›n›n bafllang›c›n›
oluflturmufltur. Blundell bu amaçla
sadece insan kan› kullan›lmal›d›r
diyerek, transfüzyon için çeflitli
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düzenekler üzerine çal›flmalar›na devam
etmifltir.

Kan Gruplar›n›n Keflfi:

Kan transfüzyonlar›n›n, kan gruplar›
hakk›nda hiçbir bilgi olmad›¤› halde
önceleri baflar›yla sürdürülmesi dikkat
çekicidir. Landois 1875’de köpek kan›n›n
baflka bir cinsin kan› ile kar›flt›r›ld›¤›nda
2 dk. içerisinde hemen daima lizise neden oldu¤unu
bildirmifltir. Bu çal›flmadan haberdar olan Karl
Landsteiner 22 kiflide yapt›¤› çal›flmada eritrosit ve
serum aras›ndaki reaksiyonlar› tarif ederek 1901’de
sonuçlar›n› yay›nlad›. Landstainer önceleri A, B, C
olmak üzere üç kan grubu tan›mlad›. Sonraki y›l
ö¤rencileri olan De Castello ve Sturli 155 kifliyi
kapsayan daha genifl bir çal›flma ile kan grup sistemini
A, B, O, AB olarak tan›m-
lad›lar (1902) (19. yy ikin-
ci yar›s›nda Alman bir
doktorun flu sözleri fla-
fl›rt›c› de¤ildi: Koyun kan›
nakletmek için üç tane
koyuna ihtiyaç vard›r; ilki
kan› al›nan, ikincisi kan›n
nakledilmesine müsaade
eden, üçüncüsü ise nakli
gerçeklefltiren olarak)
1922’de Amerika Birleflik
Devletleri’ne göç eden
Landsteiner 1930 y›l›nda
Nobel T›p Ödülüne lay›k
görülmüfltür.

Di¤er kan grup sistemleri tan›mlanmadan neredeyse
yar›m yüzy›ll›k bir zaman geçmifl ve 1939’da Phillip
Levine taraf›ndan sunulan bir olgu ile rhesus faktörünün
varl›¤›na dikkat çekilmifltir. Sonraki birkaç y›l içerisinde
yap›lan benzer çal›flmalarla yeni antijen sistemleri
tan›mlanm›flt›r.

Kan Bankalar›n›n Do¤uflu:

Dünyada ilk kan transfüzyon servisi Londra’da
‹ngiliz K›z›lhaç’›nda sekreter olarak görev yapan Percy
Oliver taraf›ndan 1921 y›l›nda kurulmufltur. Ça¤r›ld›klar›
zaman gelip taze kan verebilecek gönüllülerden bir
liste oluflturan Oliver ofisine “‹ngiliz K›z›lhaç›
Transfüzyon Servisi” ad›n› verdi. Ço¤unda telefon

bulunmad›¤› için genellikle polis
taraf›ndan ça¤r›lan donörler listeye
al›nmadan evvel fizik muayene, kan
gruplama, sifiliz enfeksiyonu yönünden
serolojik teste tabi tutuluyorlard›.
Oliver’in servisi 1921 y›l›nda sadece 13
kez aranmas›na karfl›n 1925 y›l›nda baflka
hastanelerden 428 kez yard›m talebi
alm›flt›r.

Ço¤u doktor antikoagülanl› kan yerine direkt
donasyona daha fazla güveniyordu. Donasyon için
kullan›lan cerrahi tekni¤in gelifltirilmesi gerekiyordu.
Bunun yan›nda birçok hastane di¤er gruplardan çok O
kan grubunu kullanmay› tercih ediyor, böylece al›c›lar
için reajen harcanmam›fl oluyordu. Ancak s›n›rl› say›da
donöre bask› oluflturuldu¤u için bu yöntem reddedildi.

‹ngiltere’deki baz› taflra
teflkilatlar›nda K›z›lhaç’la
ba¤lant› kurulmadan pa-
ral› donörlerden kan al›-
n›yordu. Benzer sistemler
Fransa, Almanya, Avus-
turya, Belçika ve Japon-
ya’da da uygulanm›flt›r.
Ancak 1935’de Roma’da
yap›lan ISBT Kong-
resinde Oliver’in çal›fl-
malar› övülerek “her saat
aç›k bir merkez organize
ederek kan donasyon
problemini çözen, sa¤l›¤›

güvenceli, kan› güvenle kullan›lan donörleri
gönderebilen Londra K›z›lhaç› 1921’de ilk Transfüzyon
Merkezi olma onurunu kazanm›flt›r” denilerek gönüllü
karfl›l›ks›z kan ba¤›fl›n›n önemi vurguland›.  1937’de
Chicago’da Bernard Fantus ilk kan bankas› kurma
yetkisi verilen kifli oldu. Kan fliflelere al›narak
buzdolab›nda on güne kadar muhafaza ediliyordu.

Donör say›s›n›n azl›¤› Rus doktorlar› baflka aray›fllara
yöneltti. ‹lk yaz›l› deney 1930’da Shamov taraf›ndan
yap›ld›. Trafik kazas›nda ölen bir kadavran›n kan›
inferior vena cava’dan boflalt›l›p arterial kanamas› olan
bir hastaya verildi. Bu olgudaki baflar› baflka denemelere
de cesaret verdi ve kadavra kan› kullan›larak 2500
kifliye kan transfüzyonu yap›ld› (Shamov, 1937 - Trasov,
1960).

DERLEME 5



DERLEME 6

Modern Kan Transfüzyon Ünitelerinin

Kurulmas›:

‹kinci Dünya Savafl›’n›n ç›kmas› bir çok alanda
oldu¤u gibi kan transfüzyon ünitelerinin geliflmesinde
de önemli rol oynam›flt›r. Barselona’da doktor olan
Federico Duran - Jordan sadece “O” kan grubu
kiflilerden kan alan bir kan bankas› organize etti. Jordan
daha sonra ‹ngiltere’ye giderek 1938’de benzer bir kan
bankas› kurulmas›na yard›m etti. Kanlar merkezde
toplan›p nakledilebilecek flekilde sistem kuruldu,
böylece bir günde 100 ünite kan toplan›yordu. Bugün
dünyan›n birçok ülkesinde kan ba¤›fl› K›z›lay - K›z›lhaç
örgütlerinin iflbirli¤inde yap›lmaktad›r.

Fraksiyone Kan Ürünleri:

Savafl ayn› zamanda kan ürünlerinin elde edilmesi,
kullan›lmas› ve saklanmas› konusunda da itici bir güç
olmufltur. ABD’de Harward T›p Fakültesinden fizik
kimya profesörü olan Edwin Chon, gelifltirdi¤i sistem
ile plazmaya birkaç kez etil
alkol ilave ederek  faktör ve
albümin elde etti.  1947
y›l›nda Boston’da Louis
Diamond göbek venini
kullanarak bebeklerde
exchange transfüzyonu
gerçeklefltirmifltir, yirmi y›l
sonra da Louis bu durum-
dan korunma tedavisini
gelifltirmifltir. 1951’de
Edwin Chon taraf›ndan
hücre ayr›flt›r›c› gelifltirilerek

kan komponentleri elde edilmeye bafllanm›flt›r. Tüm
bu geliflmeler kuflkusuz transfüzyon uygulamalar›n›
daha güvenli ve az riskli hale getirmeye yöneliktir. Bu
noktadaki en önemli problem gönüllü, karfl›l›ks›z ve
devaml› ba¤›fllar›n sa¤lanmas› ile mümkün olacakt›r.

Ülkemizde Kan Bankac›l›¤› ve Transfüzyon

Ülkemizde transfüzyonla ilgili bilgiler oldukça
s›n›rl›d›r. ‹lk organizasyonlar 1950’lerde oluflturulmufl
olmakla birlikte transfüzyon prati¤ine ait kay›tlar
1921’den itibaren bulunmaktad›r (Dr. Burhanettin
Toker). 1932’de ‹stanbul Haydarpafla, 1938’de
Cerrahpafla Hastanesi’nde taze tam kan›n al›narak
hemen kullan›ld›¤›na dair kay›tlar bulunmaktad›r.

27 Nisan 1953 tarihinde K›z›lay Kongresi’nde kan
teflkilat›n›n kurulmas›na karar verilerek 1954 y›l›nda
bu konuda e¤itim almak üzere ABD ve ‹ngiltere’ye
doktorlar gönderildi. Ülkemizdeki ilk kan merkezleri
K›z›lay taraf›ndan 1957 y›l›nda ‹stanbul ve Ankara’da
aç›lm›flt›r. Ayn› zamanda gönüllü kan ba¤›flç›lar›n›n
kazan›m›nda e¤itim ve organizasyon faaliyetlerini
sürdüren tek kurum K›z›lay’d›r.

1983 y›l›nda ç›kar›lan 2857 say›l› “Kan ve Kan
Ürünleri Kanunu” ile ulusal kan servisini düzenleme
ve kontrol yetkisi, sadece Sa¤l›k Bakanl›¤› çat›s›nda
toplanm›flt›r. Bu kanunla K›z›lay Kan Merkezlerinin
yan›nda Üniversite, Devlet, Sa¤l›k Bakanl›¤›
hastanelerinde kan bankas› kurulmas›na müsaade
edilerek 24 saat çal›flma esas› getirilmifltir.

Ülkemizde kan bankac›l›¤› konusundaki faaliyetler
bu flekilde yürütülürken 1996 y›l›nda kurulan Kan
Merkezleri ve Transfüzyon Derne¤i bu çal›flmalara
yeni bir ivme kazand›rm›flt›r. Dernek taraf›ndan

ülkemizin dört bir yan›nda
düzenlenen e¤itim sem-
pozyumlar›, her y›l düzen-
lenen ulusal kurslarla Kan
Bankac›l›¤› ve Transfüzyon
T›bb›nda ülkemizin önemli
bir sorunu olan e¤itim ve
e¤itim materyali eksi¤i
giderilmeye çal›fl›lmaktad›r.

* K›z›lay Kan Merkezi,
Ankara



Birleflik Devletler Kara Kuvvetlerinde gönüllü hekim
olarak çal›flan Yüzbafl› Oswald Hope Robertson, I. Dünya
Savafl› s›ras›nda Bat› Cephesinde ilk kan bankas›n› oluflturdu.
Di¤er araflt›rmac›lar do¤rudan arter-ven anastomozu veya
dolayl› enjeksiyon ya da tüp teknikleri ile u¤rafl›rken,
Robertson bugün bile kabul edilebilen bir donör ve
transfüzyon sistemini kurmufltu. Kan grubu belirlenmifl
“evrensel” donörlerden i¤ne ile
lastik tüplere ald›¤› kanlar› sitrat
ve dekstroz solüsyonu bulunan
cam fliflelerde topluyordu. Bu
flifleleri 26 güne kadar buz içinde
sakl›yor ve daha sonra ihtiyac›
olan askeri yard›m merkezlerine
gönderiyordu. Yaral› askerlere
kan  nak l i  yap t ›  ve  bu
transfüzyonlar›n ifle yarad›¤›n›
ispat etti. Kendi bafl›na yüzlerce
kan nakli uygulad› ve kan nakli
uygulayan di¤er insanlara da
bunu ö¤retti. Kan nakli tekni¤ini
ve elde etti¤i sonuçlar› British
Medical Journal dergisinin Nisan
ve Haziran 1918 say›lar›nda
yay›nlad›. Yapt›¤› çal›flma, savafl
boyunca gerçeklefltirilen en ciddi
t›bbi çal›flmalar aras›nda yer ald›.
‹ n g i l i z  H ü k ü m e t i  o n u
Distinguished Service Order
(Ayr›cal›kl› Hizmet Ödülü) ile
ödüllendirdi.  Robertson savafltan
sonra Çin’e giderek Rockefeller Vakf› için çal›flt› ve kan
bankas› çal›flmalar›na yaklafl›k 20 y›ll›k bir ara verildi.

Birleflik Devletler Nisan 1917’de I. Dünya Savafl›’na
girdi. 1917 y›l› May›s ay›nda Fransa’ya giren 5. Kuvvet,
Amerika’n›n savafla kat›lan ilk biriminden olufluyordu. Bu
kuvvetin içinde yer alan doktorlar aras›nda Lee ve Robertson
da vard›. Cerrahlara acilen ihtiyaç duyulan ‹ngiliz III.
Ordusuna yaz›lan, fakat cerrah olmayan Robertson flok
tedavisi ile ilgili araflt›rma yapmak üzere görevlendirildi.
‹ngiliz Ordusu T›p Birimi’nde bir general olan amcas›n›n
yard›m›yla Robertson ‹ngiliz yaral› tedavi merkezlerini

ziyaret ederek flok ve etkileri konusunda ilk elden izlenimler
edinme olana¤› buldu. Acilen yararlanmak üzere en yak›ndaki
askerden yap›lan kan naklinin sa¤lad›¤› yararlar onu çok
etkiledi. 1917 Haziran ay›nda, savafl zaman›nda acilen gerekli
olan kan nakilleri için Rous-Turner solüsyonunun insan
kan›n›n saklanmas› için kullan›labilece¤i konusunda yaz›flt›.

1917 y›l› Eylül ay›nda Robertson, Rous’a, O grubu
vericilerle kullanmak üzere sitrat-
dekstroz solüsyonu içeren bir kan
alma düzene¤inin flemalar›n›
gönderdi. Ekim ay›nda Robertson
art›k kan al›yor, sakl›yor ve
saklanm›fl kanlar› insanlara
nakledebi l iyordu .  Kas ›m
ay›ndaki Cambrai Muharebesi
s›ras›nda iki mühimmat z›rh›ndan
yapt›¤› bir buz kesesi ile 22 ünite
kan› bir yaral› yard›m merkezine
götürdü ve bunlar› cerrahi
müdahale için çok derin flokta
olan Kanadal›  askerler in
ressüssitasyonu için kulland›.
Kan nakli yap›lan 20 askerin 9
tanesi yaflad› (1, 2).

Robertson’un ön saflardaki
çal›flmas›, çok say›da hastay› floka
kurban veren cerrahlar›n ani bir
baflar›s› olarak tarihe geçti. Aral›k
ay›nda Rous’a yazd›¤› bir
mektupta flöyle diyordu: “‹ngiliz
T›p Birimindeki bütün subaylar,

Konsültan Cerrahlar›n Baflkan›, fief Anthony Bowlby ve çok
say›da Cerrah General ve di¤erleri bunu görmeye geldi.”

Transfüzyon ekipleri, cephelerdeki yard›m istasyonlar›n›n
ortak bir parças› ve bölgesel kan nakli birimleri haline geldi.
Bu birimler yeralt›nda kanlar›n al›nd›¤›, kan gruplar›n›n
tayin edildi¤i, karfl›laflt›rma yap›ld›¤› ve kan nakli yap›larak
yaral›lar›n ameliyat için haz›rland›¤› s›¤›naklar biçimindeydi.

1919 y›l›nda Robertson Fransa’dan Birleflik Devletler’e
döndü ve Peking Birli¤i T›p Okulu’nda bir sa¤l›k biriminin
kurulmas›na yard›mc› olmak üzere Rockefeller Vakf›
taraf›ndan Çin’e gönderildi. Kan nakli üzerine çal›flmay›

DERLEME 7

‹lk Kan Bankas› Sahibi:

Yüzbafl› Oswald Hope Robertson

J.R. Hess ve P.J. Schmidt*
Derleyen: Uz. Dr. Nafiz Koçak**



DERLEME 8



ARAfiTIRMA 9

“Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon T›bb› Kursu VII”

DE⁄ERLEND‹RME

I) Çal›flt›¤›n›z kurumu iflaretleyiniz.

a) T›p Fakültesi Hastanesi
b) SB E¤itim Hastanesi
c) SB Hastanesi
d) SSK E¤itim Hastanesi
e) SSK Hastanesi
f) Askeri Hastane
g) Özel Hastane
h) Kurum Hastanesi (Belediye, PTT, Polis, vb)

II) Çal›flt›¤›n›z birimi iflaretleyiniz.

a) Hastane  Kan Merkezi / Kan Bankas›
b) K›z›lay Kan Merkezi / Kan Bankas›

1- Afla¤›dakilerden hangisi kan merkezlerinde üretilmeyen
kan ürünüdür?

a) Eritrosit süsp.
b) Trombosit süsp.
c) Albümin solüs.
d) Taze donmufl plazma

2- Afla¤›daki testlerden hangisi ülkemizde her ünite kana
yap›lmas› zorunlu testlerden de¤ildir?

a) S›tma testi
b) Anti-HCV
c) Anti- HIV1/2
d) HBsAg

3- Yasal kan verme yafl› nedir?
a) 16’y› tamamlam›fl
b) 18’i tamamlam›fl
c) 19’u tamamlam›fl
d) 21’i tamamlam›fl

4- Afla¤›dakilerden hangisi süresiz kesin donör ret
nedenidir?

a) Son bir y›l içinde sar›l›kl› bir flah›sla yak›n iliflki içinde
olmak,

b) Son bir y›l içinde önemli bir hastal›k veya ameliyat
geçirmifl olmak,

c) Bu güne kadar homoseksüel biriyle seks yapm›fl olmak,
d) Herhangi bir g›da ilaç vb allerjisi olmas›,

5- Son 72 saat içinde aspirin kullanm›fl donör afla¤›daki
ürünlerden hangisini veremez?

a) Eritrosit süsp.
b) Trombosit süsp.
c) Albümin solüs.
d) Taze donmufl plazma

6- Hangisi eritrosit yüzey antijenleri kullan›larak yap›lan
kan gruplama yöntemidir?

a) Tüp gruplama,
b) Jel gruplama,
c) Reverse gruplama,
d) Forward gruplama,

7- Hangisi kan grup tespitinde kullan›lan antijenlerden
de¤ildir?

a) A
b) B
c) O
d) Rh

8- A Rh (+) bir hasta için ayn› grup TDP bulunamad›¤›nda
hangi gruptan TDP verilebilir?

a) AB (-)
b) B (+)
c) O (+)
d) O (-)

8- Cross-match testinin amac› nedir?
a) Kan grup uyumunun kontrolü,
b) Hasta donör aras›nda antijen / antikor uyumunun

kontrolü,
c) Ön transfüzyon denemesi,
d) Hepsi,

10- Yap›lan bir cross-match testinde pozitif reaksiyon
tespit edilmifl ise neler yap›lmal›d›r?

I- Cross tekrarlan›r,
II- Hasta ve torba kan grup kontrolü yap›l›r,
III- Farkl› kan grubundan kanla croslan›r,
IV- Antikor taran›r.

Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi Serpil Akda¤ Kan Merkezi, “Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon
T›bb› Kursu VII”nin hekim d›fl› sa¤l›k personeline yönelik kursuyla ilgili bir anket düzenlemifltir.

Kat›l›mc›lara kurs öncesi ve kurs sonras› 25’er soru yöneltilmifltir.
Afla¤›da anket sorular› ve de¤erlendirmeleri yer almaktad›r.

Kurs Öncesi Anket
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a) Yaln›z I
b) Yaln›z II
c) III ve IV
d) I - II ve IV

12- Trombosit süspansiyonlar›n›n maksimum kullan›m
süresi ne kadard›r?

a) 1 gün
b) 5 gün
c) 35 gün
d) 42 gün

13-  6 günlük trombosit süspansiyonundan yap›lan
say›mda trombosit say›s› yeterli bulunmufltur. Hastaya
verilememesinin sebebi afla¤›dakilerden hangisi olabilir?

a) Kontaminasyon olas›l›¤›,
b) Yo¤unlu¤u bozuldu¤u için,
c) Ajitatörde fazla süre salland›¤› için,
d) Hepsi,

14- Trombosit süspansiyonu kan bankas›nda ne flekilde
saklanmal›d›r?

a) +4 °C’de kan dolab›nda,
b) Oda s›cakl›¤›nda,
c) 22 °C’de ajitatörde,
d) Hiçbiri,

15- Kan ürünlerinin ›fl›nlanmas› afla¤›dakilerden hangisini
önlemede etkilidir?

a) Gripal enfeksiyon
b) Graft Versus Horst Hastal›¤›
c) Yüksek atefl
d) Hepatit B kontaminasyonu

16- Lökosit filtrasyonu ile afla¤›dakilerden hangisi
sa¤lan›r?

a)Transfüzyona ba¤l› non-hemolitik febril atak önlenmesi,
b) Eritrositlerin ömrünü uzat›lmas›,
c) Lenfositlerin inaktive edilmesi,
d) Hepsi,

17- Bir ünite aferez trombosit süspansiyonu yaklafl›k kaç
ünite random trombosit süspansiyonundan oluflur?

a) 4 ünite
b) 6 ünite
c) 8 ünite
d) 9 ünite

18- Bir aferez trombosit donörü y›lda en fazla kaç kez
aferez trombositi verebilir?

a) 48
b) 100
c) 24
d) 10

19- Tam kan kaç saat içinde komponentlerine ayr›larak
saklanmal›d›r?

a) 2 saat
b) 4 saat
c) 6 saat
d) 8 saat

20- SAG- M ve  CPD-A k›saltmalar›n›n aç›l›mlar›n›
afla¤›ya yaz›n›z.

SAG-M :
CPD-A :

21 -25  aras› sorular› sadece immunohematolojik testleri
çal›flanlar cevapland›racakt›r.

21- Antikor titrasyonunda afla¤›daki sonuçlardan hangisi
en kuvvetli titrasyonu gösterir?

a) 1/2
b) 1/8
c) 1/256
d) 1/1028

22- ‘E’ antijenine karfl› antikor tespit edilen bir hastaya
nas›l kanlar verilmelidir?

a) ABO / Rh uygun kan,
b) Filtre edilmifl ABO / Rh uygun kan,
c) ABO / Rh uygun ve ‘E’ antijeni tafl›mayan bir kan,
d) ABO / Rh uygun ve ‘e’ antijeni tafl›yan bir kan,

23- Direct coombs testi ne amaçla kullan›l›r?
a) Kan grup tayini için,
b) Cross – match uygulamas› için,
c) Eritrosit yüzeyini kaplayan antikor varl›¤›n› göstermek

 için,
a) Serbest dolaflan antikorlar›n varl›¤›n› göstermek için,

24- Anneden bebe¤e kordon kan›yla geçen tek immun
globin hangisidir?

a) IgM
b) IgA
c) IgG
d) C3d

25- Alloantikor  ne demektir?
a) ‹nsanlarda do¤al olarak bulunan anti-A ve  anti-B

antikorlar›d›r.
b) Kendi eritrositlerinin yüzeyindeki antijenlere karfl›

gelifltirilen antikorlard›r.
c) Bireyin eritrositlerinin yüzeyinde tafl›mad›¤› antijenlere

karfl› gelifltirdi¤i antikorlard›r.
d) Bireyin kendi eritrosit antijenlerini yabanc› antijen

olarak görüp oluflturdu¤u antikorlard›r.

TEfiEKKÜR EDER‹Z.
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Kurs Öncesi Anketin De¤erlendirmesi

Kurs öncesi ankete 140 kifli kat›lm›flt›r. Bir soru (11. soru) bas›m s›ras›nda ç›kmad›¤›ndan 24 soru sorulmufltur.

Kurs Öncesi Anket Soru Da¤›l›m›:

SORULAR DO⁄RU DO⁄RU %’si YANLIfi YANLIfi %’si CEVAPSIZ CEVAPSIZ %’si

1. SORU 132 94,29 2 1,43 6 4,29

2. SORU 131 93,57 0 0 9 6,43

3. SORU 127 90,71 7 5 6 4,29

4. SORU 74 52,86 51 36,43 15 10,71

5. SORU 109 77,86 24 17,14 7 5

6. SORU 48 34,29 73 52,14 19 13,57

7. SORU 102 72,86 30 21,43 8 5,71

8. SORU 65 46,43 67 47,86 8 5,71

9. SORU 76 54,29 55 39,29 9 6,43

10. SORU 119 85 13 9,29 8 5,71

11. SORU - 0 - 0 - 0

12. SORU 115 82,14 12 8,57 13 9,29

13. SORU 44 31,43 81 57,86 15 10,71

14. SORU 98 70 26 18,57 16 11,43

15. SORU 83 59,29 32 22,86 25 17,86

16. SORU 42 30 67 47,86 31 22,14

17. SORU 66 47,14 54 38,57 20 14,29

18. SORU 66 47,14 44 31,43 30 21,43

19. SORU 11 7,86 111 79,29 18 12,86

20. SORU 24 17,14 51 36,43 65 46,43

21. SORU 43 30,71 21 15 76 54,29

22. SORU 53 37,86 10 7,14 77 55

23. SORU 73 52,14 3 2,14 64 45,71

24. SORU 42 30 21 15 77 55

25. SORU 40 28,57 22 15,71 78 55,71

Konu Sorular Toplam Soru Say›s›

Donör de¤erlendirme 3-4-5-18  4

‹mmunohematoloji 6-7-8-9-10-21-22-23-24-25 10

Kan – kan ürünü 1-12-13-14-15-16-17-19-20 9

Mikrobiyoloji 2 1
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I) Çal›flt›¤›n›z kurumu iflaretleyiniz.

a) T›p Fakültesi Hastanesi
b) SB E¤itim Hastanesi
c) SB Hastanesi
d) SSK E¤itim Hastanesi
e) SSK Hastanesi
f) Askeri Hastane
g) Özel Hastane
h) Kurum Hastanesi (Belediye, PTT, Polis, vb)

II) Çal›flt›¤›n›z birimi iflaretleyiniz.

a) Hastane  Kan Merkezi / Kan Bankas›
b) K›z›lay Kan Merkezi / Kan Bankas›

1- Bir ünite tam kan yaklafl›k kaç mililitredir?
a) 400 ml
b) 450 ml
c) 500 ml
d) 550 ml

2- Afla¤›dakilerden hangisi kan merkezlerinde üretilmeyen
kan ürünüdür?

a) Eritrosit süsp.
b) Trombosit süsp.
c) FVIII konsantresi
d) Kriyopresipitat

3- Afla¤›daki testlerden hangisi ülkemizde ba¤›fllanan
her ünite kanda yap›lmas› zorunlu testlerden de¤ildir?

a) HTLV 1/2
b) Anti-HCV
c) Anti- HIV1/2
d) HBsAg

4- Mikrobiyolojik testler sonucunda HCV pozitif bulunan
bir donöre durumu bildirilmifltir. Donör daha sonra kendi
imkanlar› ile baflka bir laboratuvarda ELISA testini
tekrarlatm›fl ve sonucu negatif bulmufltur. Bu durumla ilgili
olarak afla¤›dakilerden hangisi do¤rudur?

a) Kan merkezinde yap›lan test yalanc› pozitifdir,
b) Di¤er laboratuvarda yap›lan test yalanc› negatiftir,
c) Kan merkezinde test sonuçlar› kar›flm›flt›r,
d) Hepsi,

5- fiüpheli hayvan ›s›rmas› bildiren bir donör ne kadar
süre sonra kan ba¤›fl›nda bulunabilir?

a) 2 ay
b) 4 ay
c) 8 ay
d) 12 ay

6- Afla¤›dakilerden hangisi geçici ret nedenidir?
a) ‹nfluenza afl›s›,
b) Son bir y›l içinde yabanc› uyruklu biriyle seks yapm›fl

olmak,
c) Bu güne kadar homoseksüel biriyle seks yapm›fl olmak,
d) AIDS flüphesi,

7- Afla¤›daki ilaçlardan hangisi trombosit verilmesine
engeldir?

a) Multivitamin
b) Asetil salisilik asit
c) Oral kontraseptif
d) Parasetamol

8- Hangisi reverse grup  tespitinde kullan›l›r?
a) Anti- A
b) Anti -B
c) A1
d) Anti-D

9- Kan grubu A Rh (-) tespit edilen bir kiflide bulunmas›
gereken do¤al antikor hangisidir?

a) Anti - A
b) Anti - B
c) Anti-D
d) Anti A- Anti B

10- Hasta donör aras›nda antijen-antikor uyumu
kontrolünün yap›ld›¤› test afla¤›dakilerden hangisidir?

a) Direct coombs testi
b) Antikor tarama testi
c) Kan grubu tayini
d) Cross-match testi

11- O Rh (+) bir hasta için ayn› grup trombosit süsp.
bulunamad›¤›nda hangi gruptan trombosit süsp verilebilir?

a) AB (-)
b) A (+)
c) B (+)
d) Hepsi

12- Kan bankalar›nda y›kama ifllemi afla¤›dakilerden
hangisine yap›l›r?

a) TDP
b) Kriyopresipitat
c) Lökosit süsp.
d) Eritrosit süsp.

13- Tam kan veya eritrosit süspansiyonu uzak mesafelere
ne flekilde tafl›nmal›d›r?

Kurs Sonras› Anket
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a) Naylon poflet içinde,
b) Buz torbas› veya paketinin üstünde poflet içinde,
c) Özel termos tafl›ma kab›nda buz direkt temas etmeden,
d) Karton kutu içinde buz kab› olmaks›z›n,

14- SAG-M li eritrosit süspansiyonunun maksimum
kullan›m süresi kaç gündür?

a) 30 gün
b) 32 gün
c) 35 gün
d) 42 gün

15- Befl günlük trombosit torbalar›n›n özelli¤i nedir?
a) Dayan›kl› olmas›,
b) ‹çinde koruyucu s›v› bulunmas›,
c) Poliolifen olmas›,
d) Hiçbiri,

16- Kan ba¤›fl› için kabul edilen Hb alt s›n›r›
afla¤›dakilerden hangisidir?

a) 10 gr/dl
b) 12 gr/dl
c) 14 gr/dl
d) 16 gr/dl

17- Kan komponentleri hangi amaçla ›fl›nlama ifllemine
tabi tutulur?

a) Yabanc› proteinleri denatüre etmek için,
b) Kanserli hücreleri tahrip etmek için,
c) Kan›n içinde olabilecek virüsleri tahrip etmek için,
d) Lenfositleri etkisiz k›lmak için,

18- Bir aferez donörü kaç gün ara ile aferez  trombosit
verebilir?

a) 15 gün
b) 10 gün
c) 8 gün
d) 2 gün

19- Eritrositler filtre edildi¤inde afla¤›dakilerden hangisi
ortamdan uzaklaflt›r›lmaktad›r?

a) Trombositler
b) Plazma
c) Lökositler
d) Fibrinojen

20- Afla¤›dakilerden hangisi TDP için saklama ›s›s›d›r?
a) +2 °C
b) +20 °C
c) - 8 °C
d) - 40 °C

21 -25  aras› sorular› sadece immunohematolojik testleri
çal›flanlar cevapland›racakt›r.

21- Antikor titrasyonunda afla¤›daki sonuçlardan hangisi
en zay›f titrasyonu gösterir?

a) 1/2
b) 1/8
c) 1/256
d) 1/1028

22- ‘c’ antijenine karfl› antikor tespit edilen bir hastaya
nas›l kanlar verilmelidir?

a) ABO / Rh uygun kan,
b) Y›kanm›fl ABO / Rh uygun kan,
c) ABO / Rh uygun ve ‘c’ antijeni tafl›mayan bir kan,
d) ABO / Rh uygun ve ‘C’ antijeni tafl›yan bir kan,

23) ‹ndirect coombs testi ne amaçla kullan›l›r?
a)  Kan grup tayini için,
b)  Cross – match uygulamas› için,
c)  Eritrosit yüzeyini kaplayan antikor varl›¤›n› göstermek

 için,
d) Serbest dolaflan antikorlar›n varl›¤›n› göstermek için,

24- Anneden bebe¤e kordon kan›yla geçen tek
immunglobulin hangisidir?

a) IgM
b) IgA
c) IgG
d) C3d

25- Otoantikor  ne demektir?
a) ‹nsanlarda do¤al olarak bulunan anti-A ve  anti-B

antikorlar›d›r.
b) Kendi eritrositlerinin yüzeyindeki antijenlere karfl›

gelifltirilen antikorlard›r.
c) Bireyin eritrositlerinin yüzeyinde tafl›mad›¤› antijenlere

karfl› gelifltirdi¤i antikorlard›r.
d) Bireyin kendi eritrosit antijenlerini yabanc› antijen

olarak görüp oluflturdu¤u antikorlard›r.

TEfiEKKÜR EDER‹Z.
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Kurs Sonras› Anketin De¤erlendirmesi
Ankete 99 kifli kat›lm›flt›r. Toplam soru say›s› 25’tir.

Kurs Sonras› Anket Soru Da¤›l›m›:

Konu Sorular Toplam Soru Say›s›

Donör de¤erlendirme 5-6-7-16-18 5

‹mmunohematoloji 8-9-10-11-21-22-23-24-25 9

Kan – kan ürünü 1-2-12-13-14-15-17-19-20 9

Mikrobiyoloji 3-4 2

GENEL DE⁄ERLEND‹RME:

Soru Grubu Soru Say›s› Soru Say›s› Do¤ru (%) Do¤ru (%)
(Önce) (Sonra) (Önce) (Sonra)

Donör de¤erlendirme 4 5 67,14 79,60
‹mmunohematoloji 10 9 47,22 56,79
Kan – kan ürünü 9 9 48,81 85,19
Mikrobiyoloji 1 2 93,57 90,91

25. SORU 30 30,30 29 29,29 40 40,40

SORULAR DO⁄RU DO⁄RU %’si YANLIfi YANLIfi %’si CEVAPSIZ CEVAPSIZ %’si

1. SORU 83 83,84 16 16,16 0 0

2. SORU 92 92,93 5 5,05 2 2,02

3. SORU 99 100 0 0 0 0

4. SORU 81 81,82 18 18,18 0 0

5. SORU 86 86,87 9 9,09 4 4,04

6. SORU 81 81,82 18 18,18 0 0

7. SORU 85 85,86 11 11,11 3 3,03

8. SORU 89 89,90 7 7,07 3 3,03

9. SORU 83 83,84 16 16,16 0 0

10. SORU 79 79,80 20 20,20 0 0

11. SORU 44 44,44 46 46,47 9 9,09

12. SORU 93 93,94 4 4,04 2 2,02

13. SORU 90 90,91 9 9,09 0 0

14. SORU 95 95,96 2 2,02 2 2,02

15. SORU 63 63,64 22 22,22 14 14,14

16. SORU 89 89,90 9 9,09 1 1,01

17. SORU 66 66,67 27 27,27 6 6,06

18. SORU 53 53,54 43 43,43 3 3,03

19. SORU 89 89,90 5 5,05 5 5,05

20. SORU 88 88,89 3 3,03 8 8,08

21. SORU 39 39,39 20 20,20 40 40,40

22. SORU 49 49,50 10 10,10 40 40,40

23. SORU 51 51,52 10 10,10 38 38,38

24. SORU 42 42,42 17 17,17 40 40,40



De¤erli Okuyucular,
Ülkemizde transfüzyon ve kan bankac›l›¤› ile ilgili kaynak temininde sürekli güçlük

ve s›k›nt› yaflad›¤›m›zdan dolay› KMTD üyeleri olarak el ele vererek kitap ve
dergilerimizi bir araya getirdik. Art›k KMTD’nin bu  kitap ve dergilerden oluflan bir
kütüphanesi var. Üstelik yeni kitaplar al›p, dergilere abone olarak kütüphaneyi siz
Damla’c›lar›n da yararlanabilece¤i bir kaynak haline getirmeyi düflündük. Aral›kl›
olarak sizlere abone oldu¤umuz baz› dergilerin son say›lar›ndaki makalelerin konu
bafll›klar›n› iletece¤iz. Sizler de kütüphanemize katk›da bulunabilirseniz çok seviniriz.
Sa¤l›cakla kal›n.
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Vox Sanguinis Volume 87, Number 2, August

2004

• Clinical grade cell manipulation
• Current status and prospects for gene therapy
• Pathogen reduction of buffy coat platelet

concentrates using riboflavin and light: comparisons
with pathogen-reduction technology-treated
apheresis platelet products

• External quality assesment fort he detection
of bloodborne viruses in plasma by nucleic acid
amplification technology: the first human
immunodeficiency virus and hepatitis B virus studies
(HIV EQA/1 and HBV EQA/1) and the fifth hepatitis
C virus study  (HCV EQA/5)

• Platelet characteristic antigens of CD34+ cells
in cryopreserved cord blood: a study of platelet-
dericed microparticles in transplant processing

• An update on predeposit autologous blood
donation and transfusion in Europe.

• LU21: a new high-frequency antigen in the
Lutheran blood group system

• High-thrughput genotyping of human platelet
antigens using the 5’-nuclease assay and minor
groove binder probe technology

• Polymorphism of the human platelet antigen-
5 system is a risk factor occlusive vascular
complications in patients with sickle cell anemia

• Are current measures to prevent transfusion-
associated protozoal infections sufficient?

INTERNATIONAL FORUM

TRANSFUSION, Vol.44, No.9, September

2004

• Dynamics of white blood cell retention by
white blood cell removal filters

• A retrospective analysis of the value of
monocyte monolayer assay results for predicting
the clinical significance of blood group alloantibodies

• RhD variants in Caucasians: consequences for
checking clinically relevant alleles

• A red blood cell aotuantibody with mimicking
anti-E specificity

• Increasing hemoglobin oxygen saturation levels

in sickle trait donor whole blood prevents
hemoglobin S polymerization and allows effective
white blood cell reduction by filtration

• The effect  of ASA on platelet activation during
apheresis and on in-vitro properties of stored platelet
concentrates

• Evaluation of red blood cells stored at-80°C
in excess of 10 years

• Real-time amplification of HLA-DQA1 for
counting residual white blood cells in filtered platelet
concentrates

• Multicenter evaluation of two flow cytometric
methods for counting low levels of white blood
cells

• Transfusion medicine service policies for
recombinant factor VIIa administration

• Lack of correlation between HBsAg and HBV
DNA levels in blood donors who test positive for
HBsAg and anti-HBc: implifications for future HBV
screening policy

• An assay for parvovirus B!) neutralizing
antibodies based on human hepatocarcinoma cell
lines

• Hepatitis C seroprevalence in accepted versus
deferred blood-donor candidates evaluated by
medical history and self-exclusion form

• A comprehensive assesment program to
improve blood-administering practices using the
FOCUS-PDCA model

• Maternal ABO-mismatched blood for
intrauterine transfusion of severe hemolytic disease
of the newborn due to anti-Rh17

• Hypotensive transfusion reactions can ocur
with blood products that are leukoreduced before
storage

• The first blood transfusion in Russia (1832)
• From Karl Landsteiner to Peter Agre: 100

years in the history of blood group genetics
• Managing change to improve transfusion safety
• The Oklahoma Thrombotic Thrombocytopenic

Purpura-Hemolytic Uremic Syndrome Registry: a
program for patient care, education and research.



30 Ekim-2 Kas›m

44th Interscience conference on antimicrobial agents and
chemotherapy (ICAAC) Washington, DC, USA.
http://www.icaac.org/44ICAAC/44icaac.asp

23-24 Kas›m

EBA-EPFA International Blood and Plasma Conference,
Amsterdam, Netherlands. Register online at www.epfa.nl.
For further information, tel: +31 20 512 3561;
fax: +31 20 512 3559; e-mail: epfa@sanguin.nl

24-28 Kas›m

VII.Ulusal Viral Hepatit Kongresi, Ankara, TÜRK‹YE
http://www.vhsd.org/sempozyum.htm

1-7 Aral›k

Infectious Disease Course, Kathmandu, NEPAL
2-4 Aral›k

2. Ulusal AIDS Sempozyumu, Club Phokai, Foça,
TÜRK‹YE

2-6 Aral›k

American Society of Hematology Annual Meeting, San
Diego, CA; Contact: ASH Registration Office;
tel: +1 202.776.0544; fax: +1 202.776.0545;
email: ASH@hematology.org;
online: http://www.hematolohy.org.

2-4 Aral›k’ta Foça’da düzenlenecek olan 2. Ulusal AIDS Sempozyumu’na KMTD de kat›l›yor.

TAKV‹M 16


