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2006 y›l›n›n ilk say›s›nda sizlere yeniden merhaba demenin
mutlulu¤unu yaﬂ›yoruz. Bu bask› ile damla bülteninin 70. say›s›na
ulaﬂm›ﬂ bulunuyoruz. Ekim 1996, yani yaklaﬂ›k on y›l önce
baﬂlad›¤›m›z yay›n hayat›m›za sizlerden güç ald›¤›m›z sürece
devam edece¤iz.
Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne¤i hepinizin bildi¤i
gibi tüm kan merkezi çal›ﬂanlar›n› ve kan› kullananlar› yak›ndan
ilgilendiren kurslar›n› Sa¤l›k Bakanl›¤› ve Türk Kan Vakf› ile
yapmaya devam ediyor. Geçen y›lki kursta Türk K›z›lay› da
büyük bir baﬂar›yla temsil edildi. Bu y›l Antalya Belek’te Atlantis
Otel’de eﬂ zamanl› olarak iki ayr› program yürütülecek.
Programlardan biri “Kan›n Klinik Kullan›m›”, di¤eri kan
merkezlerinde görev yapan sa¤l›k personelinin temel e¤itimi ile
ilgilidir.
Tüm kan merkezi çal›ﬂanlar›n› aram›zda görmekten mutlu
olaca¤›z.
Sa¤l›k Bakanl›¤›, KMTD ve TKV’n›n birlikte gerçekleﬂtirdi¤i,
kan› kullanan klinisyenlere yönelik sempozyumlar da bütün
h›z›yla devam etmektedir. 2 0 0 6 y › l › n › n ﬂ u b a t a y ›
sempozyumlar›n› Isparta, Burdur ve Antalya’da toplam 620
kiﬂilik kat›l›mla gerçekleﬂtirdik. Bu sempozyumlar TTB taraf›ndan
kredilendirilmekte ve her kat›l›mc›ya sertifika verilmektedir.
Ayr›ca konuyla ilgili 2 sempozyum kitab› da¤›t›lmaktad›r.
Bu say›m›zda sempozyumlarla ilgili bilgilere, KMTD ve
TKV’n›n davet edildi¤i VII. Türkiye AIDS kongresinde sunmuﬂ
oldu¤umuz “AIDS’le Savaﬂta Güvenli Kan Ba¤›ﬂ›” konulu panelin
“Dünden Bugüne Kan Bankalar›nda, AIDS ‹le Savaﬂ” (Meral
Sönmezo¤lu), “Kan Ba¤›ﬂç› Tipleri, Demografik Özellikleri ve
AIDS ‹le ‹liﬂkileri” (Reha Masatl›), “Güvenli Donör Kimdir?”
(Nil Banu K›l›ç) metinlerine, Kadriye Sovuksu’nun Antakya
Devlet Hastanesi kan merkezini tan›tan yaz›s›na ve baz› kongre
duyurular›na ulaﬂabilirsiniz.
Kaybetti¤imiz andan bugüne 3 y›l geçen derne¤imizin kurucu
ve yönetim kurulu üyesi kan bankac›l›¤›nda yapt›¤› çal›ﬂmalar
ve katk›lar›yla unutamad›¤›m›z, can›m›z, her ﬂeyimiz, herkesin
Nilgün Ablas›n› sayg› ve özlemle an›yoruz.
Sa¤l›kla kal›n
Uzm. Dr. Ramazan Uluhan
Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne¤i II. Baﬂkanı
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2 Aralık 2002’de
kaybetti¤imiz derne¤imizin
kurucu üyesi, çal›ﬂma ve
çabalar› ile ülkemiz kan
bankac›l›¤›na unutulmaz
katk›lar› olan “Nilgün
Ablam›z›” (Uzm. Dr.
Nilgün ACAR) sevenleri ve
derne¤imiz üyesi dostlar›
ölümünün 3. y›l›nda kabri
baﬂ›nda yad ettiler.
“‹nsanlar an›lmad›klar›
zaman ölürler” sözünü
ispatlarcas›na “Nilgün
Abla” kan bankas›
çal›ﬂanlar›na geride
b›rakt›¤› yaz›lar›,
çal›ﬂmalar›, deneyimlerinin
yans›malar› ile hala destek
olmakta ve
hat›rlanmaktad›r.
Tüm KMDT ailesi ve
Damla Dergisi olarak
“Nilgün Ablay›” minnet,
sayg› ve özlemle an›yoruz.

SEMPOZYUMLAR
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Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne¤i ve Türk Kan Vakf›, TC Sa¤l›k Bakanl›¤› ile
birlikte “Kan ve Kan Ürünleri - Transfüzyon Uygulamalar›” konulu sempozyumlar›na
devam ediyor. 2005 y›l› Damla bültenlerinde e¤itim seminerlerini sizlerle paylaﬂm›ﬂt›k.
2006 y›l› içinde de sizlere bilgi vermeye devam edece¤iz.
Bu y›l olmasa bile önümüzdeki y›l tüm illerimize ulaﬂabilece¤imize inan›yoruz.
20 – 23 ﬁubat tarihleri aras›nda TC Sa¤l›k Bakanl›¤› yetkilileri, KMTD ve TKV
üyeleri, Isparta, Burdur ve Antalya’da idi.
Tarih

Sempozyumun Yap›ld›¤› ‹l

Sempozyumun Yap›ld›¤› Yer

Kat›l›mc› Say›s›

20.02.2006

Isparta

Ö¤retmenevi Konferans Salonu

180

21.02.2006

Burdur

2 No.lu Sa¤l›k Oca¤› E¤itim Salonu

80

22.02.2006

Antalya

Antalya Devlet Hastanesi Konferans Salonu

190

23.02.2006

Antalya

Dedeman Oteli Konferans Salonu

170

Oturum Baﬂkan›:

Uzm. Dr. Ramazan ULUHAN
Zeynep Kamil Kad›n ve Çocuk Hastal›klar›
E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi / ‹stanbul

Aç›l›ﬂ Konuﬂmas›

Uzm. Dr. Bekir Keskink›l›ç
T.C. Sa¤l›k Bakanl›¤› Tedavi Hizmetleri
Genel Müdür Yard›mc›s›

KAN VE KAN KOMPONENTLER‹ TANIMI, ÖZELL‹KLER‹
ISPARTA/BURDUR
ANTALYA

Saat: 10:30 – 11:00

Uzm. Dr. Nafiz Koçak
Isparta Askeri Hastanesi / Isparta
Uzm. Dr. Ramazan ULUHAN
Zeynep Kamil Kad›n ve Çocuk Hastal›klar›
E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi / ‹stanbul

TRANSFÜZYON KOMPL‹KASYONLARI
ISPARTA/BURDUR
ANTALYA

Saat: 10:00 – 10:30

Saat: 11:00 – 11:50

Doç.Dr. ‹hsan Karado¤an
Akdeniz Üniversitesi T›p Fakültesi / Antalya

Ara: 11:50 – 12:30

TRANSFÜZYON END‹KASYONLARI
ISPARTA/BURDUR
ANTALYA

TRANSFÜZYON PRAT‹⁄‹
ISPARTA/BURDUR
ANTALYA

TARTIﬁMA

Saat: 12:30 – 13:20

Prof. Dr. Duran Canatan
Süleyman Demirel Üniversitesi T›p Fakültesi / Isparta
Prof. Dr. Mahmut Bay›k
Marmara Üniversitesi T›p Fakültesi / ‹stanbul
Saat: 13:20 – 14:00

Yrd. Doç. Dr. Güçhan Alano¤lu
Süleyman Demirel Üniversitesi T›p Fakültesi / Isparta
Prof. Dr. Levent Ündar
Akdeniz Üniversitesi T›p Fakültesi / Antalya
Saat: 14:00-15:00

SEMPOZYUMLAR

Gerçekleﬂtirdi¤imiz sempozyumlarda il sa¤l›k müdürleri,
hastane baﬂhekimleri sempozyumlara kat›larak ilgi ve
desteklerini gösterdiler. Klinisyen ve çal›ﬂanlar›n konuya
ilgisini tart›ﬂma bölümlerinde çarp›c› bir ﬂekilde yaﬂad›k.
Bölüm baﬂkanlar› ve klinik ﬂefleri baﬂta olmak üzere, kan
ve kan ürünlerini s›k kullanan Dahiliye, Anestezi ve
Reanimasyon, Kad›n-Do¤um, Üroloji, Ortopedi ve
Travmatoloji, Kalp-Damar Cerrahisi gibi cerrahi birimler
ve kan merkezi sorumlular› ile personelinin sempozyuma
kat›l›mlar›n›n sa¤lanmas› amac›yla seminerlerin yap›laca¤›
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illerin ‹l Sa¤l›k Müdürlükleri’nce görevli ve idari izinli
say›lmalar› konusunda Sa¤l›k Bakanl›¤›’ndan resmi yaz›
gönderildi.
Sempozyuma kat›lanlara sertifika verilmiﬂ ve sempozyum
TTB taraf›ndan kredilendirilmiﬂtir. Kat›l›mc›lara KMTD ve
TKV’nin sempozyum konular›n› içeren seminer kitapları
ücretsiz da¤›t›lm›ﬂt›r. Mart ay›nda ‹zmir, Nisan ay›nda Sivas,
Elaz›¤ ve Malatya’da, May›s ay›nda Ankara; Eylül ayında
Ayd›n, Denizli ve Uﬂak’ta olaca¤›z.
Dr. Ramazan Uluhan
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30 Kasım - 3 Aralık 2005 tarihlerinde ‹stanbul’da düzenlenen VII. Türkiye AIDS
Kongresi’ne “AIDS ile Savaﬂta Güvenli Kan Ba¤ıﬂı” paneliyle katıldık

Dünden Bugüne Kan Bankalarında
AIDS ile Savaﬂ
Yrd. Doç. Dr. Meral Sönmezo¤lu*

Kan transfüzyonu hayat kurtaran bir tedavidir.
Kanamal› travmalarda, kanser hastalar›n›n tedavisinde,
kanamal› cerrahi müdahalelerde t›bbi tedavinin çok önemli
bir parças›d›r. Bu önemi yan›nda kan transfüzyonu hastay›
baﬂka türlü risklere sokar. Transfüze edilen kan, onu
ba¤›ﬂlayan kiﬂinin doku özelliklerini, serolojik yükünü
de hastaya naklederek ölümcül olabilen enfeksiyöz ve
immünolojik yan etkilere neden olabilir.
Dünyada her y›l 81 milyon ünite kanın ancak 27
milyonu, dünya nüfusunun % 82’sinin yaﬂad›¤› düﬂük ya
da orta gelirli ülkelerinde toplanmaktad›r. Orta gelir
düzeyindeki ülkelerde, düﬂük gelirli ülkelerden 3 kat,
yüksek gelirli ülkelerde ise 12 kat daha fazla kan

ba¤›ﬂlanmaktad›r. Yüksek gelirli ülkelerde kan ba¤›ﬂlar›n›n
% 94’ü gönüllü ve karﬂ›l›k verilmeyen/ödüllendirilmemiﬂ
kan ba¤›ﬂç›lar›ndan karﬂ›lan›rken, orta-düﬂük gelirli
ülkelerde %43’den fazla kan ba¤›ﬂ› hala paral› yada aile
yak›n›/replasman ba¤›ﬂç›lardan elde edilmektedir (1).
Güvenli kan için hedeflenen düzenli (y›lda en az iki
kez kan ba¤›ﬂ›), gönüllü ve karﬂ›l›ks›z ba¤›ﬂlanan kanlar›n
(37,6 milyon ünite) % 89’u yüksek gelir düzeyindeki
ülkelerde toplanmaktad›r. Dünyan›n AIDS epidemisiyle
karﬂ›laﬂt›¤› 1980’li y›llarda Amerika Birleﬂik Devletleri
(ABD) ve yüksek gelirli Avrupa ülkelerinde yeni AIDS
olgular› her y›l % 65-90 artarak 1995 y›l›nda en üst
noktaya ulaﬂm›ﬂ, daha sonra iniﬂe geçerek 1998’de üçte
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ikiye düﬂmüﬂtür (1).
17 ülkeden AIDS olgular›n›n bildiriminin yap›ld›¤›
HIV/AIDS Avrupa sürveyans çal›ﬂmas› 1984 y›l›nda
baﬂlam›ﬂ ve daha sonra Avrupa Toplulu¤unun finans›n›
sa¤lad›¤›, Dünya Sa¤l›k Örgütü’ne ba¤l› 51 üye ülkeyi
de kapsayan EuroHIV isimli a¤ çal›ﬂmas›na dönüﬂmüﬂtür.
HIV/AIDS epidemisi 1990’lar›n sonunda Bat› Avrupa’da
da duraklam›ﬂt›r. Bunun en önemli nedenleri güçlü politik
anlaﬂmalar, toplumsal bilinç geliﬂmesi ile etkili önlem
programlar›n›n uygulanmas›d›r. Avrupa AIDS
Epidemiyolojik ‹zlem Merkezi (EuroHIV) verilerine göre
bat› ülkelerinde HIV seropozitifli¤ine ba¤l› kan imha
oran› 100 000 ünitede 1.3 iken, orta Avrupa ülkelerinde
2-10, do¤uda 30-90’d›r. Bu sorun, gönüllü yerine paral›
kan ba¤›ﬂç›s› kullanan ülkelerde daha s›k görülmektedir.
Dünyada enfeksiyon hastal›¤› testi pozitifli¤ine ba¤l›
olarak 2,5 milyon unite kan imha edilmektedir. Bunun
toplam maliyeti 214 milyon Amerikan dolar›d›r (1).
1980’lerin baﬂ›nda HIV’in ortaya ç›k›ﬂ› ve 1982’de
transfüzyonla bulaﬂan ilk HIV bulaﬂ›n›n tan›mlanmas› ile
transfüzyon t›bb› büyük de¤iﬂikli¤e u¤ram›ﬂt›r. HIV
nedeniyle al›nan önlemler sonucu kan bankac›l›¤›, t›bbi
çal›ﬂmadan çok farmasötik bir modele dönüﬂmüﬂtür.
Transfüzyonla bulaﬂan ilk HIV olgusunun bildirilmesi,
kan bankac›l›¤› ve transfüzyon t›bb›n› bir dönüﬂüm
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noktas›na taﬂ›d›. Kan ba¤›ﬂlayanlar transfüzyonla hastal›k
bulaﬂ›n›n kayna¤› olarak görülmeye baﬂland›. Transfüzyon
güvenli¤i, kan güvenli¤i kavram›ndan daha geniﬂ bir
anlam kazand›. 1985’de ilk HIV testinin tan›t›lmas›na
kadar olan dönemde transfüzyon al›c›lar›n› HIV riskine
karﬂ› korumak için ba¤›ﬂç›larda sorgulama formu ile risk
araﬂt›rmas› yap›lmaya, HIV ile enfekte ba¤›ﬂç› tespit
edildi¤inde geriye dönük çal›ﬂmalar ile al›c›lar uyar›lmaya
baﬂland› (look-back çal›ﬂmas›). Ancak transfüzyon
al›c›lar›n›n sadece %6’s› bu yolla erken tan›mlanabilmiﬂtir.
Baﬂar›l› bir geriye dönük araﬂt›rma tüm transfüzyon
al›c›lar›n›n peryodik olarak viral taramadan geçirilmesi
ile yap›labilir. Amerika Birleﬂik Devletleri’nde (ABD)
kan güvenli¤i için al›nan güvenlik aﬂamalar› Tablo 1’de
özetlenmiﬂtir. Anti-HIV testinin tüm ba¤›ﬂ kanlar›nda
uygulanmaya baﬂland›¤› 1985 y›l› kadar, HIV viral genetik
materyalin arand›¤› nükleik asit amplifikasyon (NAT)
testinin uygulanmaya girdi¤i 2002 y›l› HIV için kan
güvenli¤inde dönüm noktalar› olmuﬂtur. Böylece
transfüzyonla HIV bulaﬂma riski 2 milyonda bir üniteye
kadar, pencere dönemi ise 11.5 güne kadar indirilebilmiﬂtir
(3).
1985 y›l›ndan 2004 y›l› sonuna kadar ABD’de toplam
9274 yetiﬂkin ve 388 çocu¤a transfüzyonla HIV bulaﬂm›ﬂt›r
(4). NAT uygulamas› ile her y›l 5 HIV bulaﬂ›n›n
önlenebildi¤i hesaplanm›ﬂt›r (3). HIV virusunun kan
transfüzyonu ile kolayca bulaﬂt›¤› bilinmektedir (Tablo
2). Dünyada HIV infeksiyonlar›n›n %5-10’u kontamine
kan ve kan ürünleri ile bulaﬂmaktad›r. Birleﬂmiﬂ Milletler
Örgütünün AIDS alt birimi UNAIDS’in 2005 y›l› Aral›k
ay› raporuna göre dünyada toplam 40.3 milyon kiﬂi HIV
ile enfektedir. Geliﬂmiﬂ ülkelerde yeni olgu say›s› azken,
Do¤u Avrupa, Orta Asya ülkelerinde yeni olgularda %25
art›ﬂ bildirilmektedir (5). Ülkemiz de art›ﬂ e¤ilimi gözlenen
ülkeler aras›ndad›r. Bu nedenle kan transfüzyonu ile HIV
bulaﬂ›n›n önlenmesi için;
1- Ulusal kan politikas› ve plan›
oluﬂturulmas›,
2- Organize kan transfüzyon
merkezleri kurulmas›,
3- Güvenli oldu¤u gösterilen
düzenli kan ba¤›ﬂç›lar›ndan kan
toplanmas›,
4- Toplanan kanlar›n HIV testi ile
taranmas›,
5- Kan›n uygun olmayan
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endikasyonlarda transfüze edilmemesi gereklidir.
1985 y›l›ndan sonra dünya ülkeleri ile beraber
ülkemizde de tüm ba¤›ﬂ kanlar›nda anti-HIV testi
çalıﬂılmaya baﬂlanm›ﬂt›r. Bu önlemle HIV bulaﬂ riski
büyük oranda azalm›ﬂ, ancak tüm önlemlere karﬂ›n 41
olguda transfüzyon sonras› HIV serokonversiyonu
olmuﬂtur.
Türkiye’de 300’ün üzerinde kan merkezi
bulunmaktad›r. Bunlar›n %8’i Türkiye K›z›lay Derne¤i’ne
aittir ve tüm kanlar›n %23.5’unu toplamaktad›r. Kalan
%76.5 ise baﬂta Sa¤l›k Bakanl›¤› Hastaneleri olmak üzere,
üniversiteler ve di¤er kurumlard›r. (Tablo 3)
Kan merkezlerinde kan transfüzyonu ile HIV bulaﬂ›n›n
en aza indirilmesi için al›nan önlemler ﬂunlard›r:
1- Güvenli kan ba¤›ﬂç›lar›ndan kan almak (gönüllü,
düzenli ve karﬂ›l›ks›z ba¤ıﬂçı),
2- Kan ba¤›ﬂlamak üzere baﬂvuran ba¤ıﬂçı adaylar›n›
kan almadan önce HIV riskine yönelik sorgulamak (ba¤ıﬂçı
sorgulama formu),
3- Alınan kanlarda en duyarl› ve özgül tekniklerle
HIV testi uygulamak (serolojik tarama),
4- Kan alm›ﬂ her hastay›, transfüzyon sonras› da takipte
tutarak ba¤ıﬂçıda ortaya ç›kan HIV durum de¤iﬂikli¤ini
haber verip erken tedaviye baﬂlanmasını sa¤lamak
(hemovigilance).
Ülkemizde kan güvenli¤inin sorunlar› ﬂu ﬂekilde
özetlenebilir;
1- Çok say›da ve az kapasiteli kan merkezlerinde kan
toplanmas›,
2- Düzenli kan ba¤›ﬂç›lar›ndan kan almak için gerekli
organizasyonun olmamas›,
3- Kan ba¤›ﬂç›lar›n›n yetersiz sorgulanmas›,
4- Ba¤›ﬂ kanlar›nda standart olmayan serolojik test
uygulamas›,
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5- Kan alan hastalar›n transfüzyon sonras›nda
izlenmemesi,
Sonuç olarak ülkemizde HIV ve hepatit virüsleri ön
s›rada olmak üzere kan güvenli¤i için ﬂartlar kan
merkezlerinin say›s›n›n azalt›larak, bölgesel kan
merkezlerine geçilmesi ve ulusal kan politikas›n›n
oluﬂturularak kan merkezlerinin standardizasyonunun ve
denetlenmesinin sa¤lanmas›d›r. Ulusal kan politikas›n›n
uygulama baﬂar›s› büyük oranda her kan merkezlerinde
e¤itimli, deneyimli çal›ﬂanlar›n bulunmas› ile elde
edilebilir. Bu nedenle sürekli e¤itim, güvenli kana eriﬂimde
en önemli rolü oynamaktad›r.
* Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Kan Merkezi
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Kan Ba¤ıﬂçı Tipleri, Demografik Özellikleri ve
AIDS ile ‹liﬂkileri
Uzm. Dr. Reha Masatlı
KAN BA⁄IﬁÇI T‹PLER‹
Baﬂlıca 3 tip kan ba¤›ﬂç›s› (donör) vard›r:
A. Aile-Replasman Kan Ba¤›ﬂç›lar›
B. Para karﬂılı¤ı-Profesyonel Kan Ba¤›ﬂç›lar›
C. Gönüllü Karﬂ›l›ks›z Kan Ba¤›ﬂç›lar›
A. A‹LE-REPLASMAN KAN BA⁄IﬁÇILARI
Ülkemizde oldu¤u gibi dünyan›n bir çok ülkesinde s›k
kullan›lan bir uygulamad›r. Bu sistemde hastan›n ihtiyac›
olan kan, hastan›n kendi ailesinden veya yak›n çevresinden
(köy, hemﬂehri, arkadaﬂ, cemaat, aﬂiret, tak›m, ekip vs) bir
ya da birkaç kiﬂi taraf›ndan sa¤lan›r. Genellikle hastan›n
ailesinden kan vermesi istenir. Baz› ülkelerde kan merkezleri
taraf›ndan hastaneye yat›r›lan her hasta için belli say›da kan
ba¤›ﬂlanmas› zorunlu tutulmuﬂtur. Bu ba¤›ﬂç›lara ne hastane
kan merkezi ne de kan transfüzyon servisleri taraf›ndan para
ödenmez. Bazen, hasta yak›nlar› taraf›ndan para ya da baﬂka
bir çeﬂit ödeme yap›labilir.
Replasman ba¤ıﬂçıları ikiye ayrılır:
1. Aile kan ba¤›ﬂç›lar›, yak›nlar› olan hastaya verilecek
miktar kadar kan ba¤›ﬂlar. Bu kan, kan merkezinin genel
havuzuna kat›l›r ve gerekirse kullan›l›r. Kan ba¤›ﬂç›s›na
al›c›n›n kimli¤i bildirilmez.
2. Yönlendirilmiﬂ kan ba¤›ﬂ›nda (donasyon) kan
ba¤›ﬂç›s›, muhtemelen bilinmeyen bir ba¤›ﬂç›dan verilecek
kan›n kendi hastas› için emniyeti konusunda duydu¤u ﬂüphe
nedeniyle, kan›n›n özellikle ad›n› verdi¤i kendi hastas›na
verilmesini ister.
Avantajlar›
Aile-replasman ba¤›ﬂ›, gönüllü karﬂ›l›ks›z kan
ba¤›ﬂç›lar›n›n bulunmad›¤› yerlerde kan ihtiyac›n› karﬂ›lamaya
yard›m eder. Ek olarak, replasman kan ba¤›ﬂç›lar› kanlar›n›n
yak›nlar›n›n hayat›n› kurtarmaya yard›m etti¤ini görerek
düzenli gönüllü kan ba¤›ﬂç›s› olmay› ve ileride baﬂka bir
hastan›n da bundan yararlanmas›n› isteyebilirler.
Dezavantajlar›
• Hastalar ya da hasta yak›nlar› replasman kan ba¤›ﬂç›lar›
bulmak zorundad›rlar. Bu da zaten hastan›n zor durumda
oldu¤u bir s›rada onlara ek bir sorumluluk ve stres getirir.
• Kan ba¤›ﬂ› yönünden sa¤l›k durumlar› elveriﬂli olmasa
ya da transfüzyonla bulaﬂan enfeksiyon riski yönünden
uygun olmasalar bile aile üyeleri üzerinde kan verme bask›s›
oluﬂur.
• Bu tip ba¤›ﬂta hastaya verilen kan›n tip ve miktar olarak
yerine konmas› gerekmez. Oysa bir eriﬂkine kan transfüzyonu
gerekti¤inde genellikle birkaç ünite kan gerekecektir. Bir ya

da iki aile üyesinin verece¤i kan kullan›lacak kan›n yerine
konmas›na yetmeyebilir. Bunun sonucunda toplumun kan
gereksinimi yeterince karﬂ›lanamayabilir.
• Aile üyeleri aras›nda uygun kan ba¤›ﬂç›s› bulamayan
ya da kan vermek istemeyen hasta yak›nlar› para karﬂ›l›¤›
kan vermeye haz›r kiﬂiler aramaya baﬂlayabilirler.
Yap›lan araﬂt›rmalar aile-replasman kan ba¤›ﬂç›lar›ndan
al›nan kanlar›n gönüllü karﬂ›l›ks›z kan ba¤›ﬂç›lar›ndan
sa¤lanan kanlara göre daha riskli oldu¤unu göstermiﬂtir.
Çünkü bu tip kan ba¤›ﬂlar›nda üzerindeki bask›yla ya da
hasta yak›nlar›n›n para ödemesi yüzünden kan veren kiﬂilerin
kan ba¤›ﬂç›s› olarak uygun olmama nedenlerini
aç›klamayabilecekleri pek do¤ald›r. Sonuç olarak güvenli
kan sa¤lanmas›n›n emniyeti aç›s›ndan aile-replasman kan
ba¤›ﬂç›lar› potansiyel olarak riskli bir toplulu¤u oluﬂtururlar.
B. PARA KARﬁILI⁄I-PROFESYONEL KAN
BA⁄IﬁÇILARI
Para karﬂılı¤ı ya da profesyonel kan ba¤›ﬂç›lar› verdikleri
kan›n karﬂ›l›¤›nda para ya da paraya çevrilebilen baﬂka
ödemeler al›rlar. Genellikle düzenli olarak kan verirler ve
uygun bir ücret karﬂ›l›¤›nda kan vermek üzere bir kan merkezi
ile sürekli temas halinde bulunabilirler. Bazen kanlar›n›
birden fazla kan merkezine satabilirler ya da hasta yak›nlar›na
yaklaﬂarak hizmetlerini replasman kan ba¤›ﬂç›s› olarak
sürdürebilirler. Bu tip kan ba¤›ﬂç›lar› genellikle baﬂka
insanlara yard›m iste¤inden ziyade, kanlar› karﬂ›l›¤›nda
alacaklar› para miktar› ile motive olurlar. Bununla birlikte,
dikkatli bir taramayla ulusal kriterlere göre düﬂük riskli kan
ba¤›ﬂç›s› olduklar›n›n garanti edilmesinden sonra onlar›
gönüllü karﬂ›l›ks›z kan ba¤›ﬂç›s› olmaya ikna etmek
mümkündür.
Dezavantajlar›
• Kan ba¤›ﬂç›lar›na ödeme yap›lmas› güvenli kan
sa¤laman›n temeli olan gönüllü karﬂ›l›ks›z ba¤›ﬂ sistemini
zay›flat›r.
• Profesyonel kan ba¤›ﬂç›lar›n›n büyük bir bölümü,
kanlar›n› satmalar›na neden olacak kadar paraya aﬂ›r› ihtiyac›
olan toplumun daha yoksul kesimlerindendir. Sa¤l›klar› iyi
olmayabilir, beslenme düzeyleri düﬂük olabilir ya da
transfüzyonla bulaﬂan enfeksiyon riski taﬂ›yabilirler.
• Ücretli-profesyonel kan ba¤›ﬂç›lar› önerilenden daha
s›k kan verirler. Bu durum kendi bünyelerine zarar verebilir
ve sonuçta verdikleri standartlara uygun olmayan kanlar
al›c› için risk oluﬂturabilir, ya az yarar sa¤lar ya da hiç yarar
sa¤lamaz.
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• Kan ba¤›ﬂç›lar›na ödeme yap›lmas›ndan do¤an maliyet
genellikle kan› alan hastaya yüklenecektir.
C. GÖNÜLLÜ KARﬁILIKSIZ KAN BA⁄IﬁÇILARI
Gönüllü karﬂ›l›ks›z kan ba¤›ﬂç›lar› kendi özgür iradeleri
ile kan, plazma ya da di¤er kan ürünlerini veren ve karﬂ›l›¤›nda
para yerine geçecek herhangi bir ödeme almayan kiﬂilerdir.
Onlar›n temel motivasyonlar› tan›mad›klar› bir al›c›ya yard›m
etmektir, kiﬂisel ç›kar sa¤lamak de¤ildir. Kan ba¤›ﬂ›n›
özendirmek için kullan›lan aﬂa¤›daki durumlar normal olarak
ödeme ya da para karﬂ›l›¤› olarak görülmez:
• Rozet, arma, madalya ya da sertifika gibi mali de¤eri
olmayan küçük anma ya da de¤er verme sembolleri
• Kan ba¤›ﬂlanmas› amac›yla özel olarak yap›lan
yolculu¤un masraf›n›n karﬂ›lanmas›
• Ba¤›ﬂtan hemen önce, ba¤›ﬂ s›ras›nda ya da sonras›nda
hafif yiyecek-içecek ikramlar›
Avantajlar›
1. Gönüllü karﬂ›l›ks›z kan ba¤›ﬂç›lar› kan verme bask›s›
alt›nda de¤ildirler ve bu nedenle ulusal düﬂük riskli kan
ba¤›ﬂç›s› kriterlerine uygun olmalar› daha fazla olas›d›r.
2. Düzenli kan ba¤›ﬂlamaya genellikle daha isteklidirler
ve bu da yeterli kan sa¤lanmas›n›n devam› için önemlidir.
3. Düzenli kan ba¤›ﬂç›lar›nda transfüzyonla bulaﬂan
enfeksiyon riski düﬂüktür. Çünkü güvenli kan›n önemi
konusunda e¤itilmiﬂlerdir ve her kan verdiklerinde gerekli
taramadan geçerler ya da geçeceklerini bilirler.
4. Acil durumlarda, kan ba¤›ﬂç›s› aramalar›na cevap
verme olas›l›klar› daha yüksektir. Çünkü gönüllü kan
ba¤›ﬂlama karar›n› daha önce vermiﬂlerdir.
Kan bankac›l›¤› ve transfüzyon t›bb› uygulamalar›nda
düﬂük riskli kan ba¤›ﬂç›s› terimi genellikle transfüzyonla
bulaﬂabilen enfeksiyonlara yakalanma riski düﬂük olan kan
ba¤›ﬂç›lar›n› tan›mlamak için kullan›l›r. Bununla birlikte
bütün kan ba¤›ﬂç›lar›, düzenli gönüllü karﬂ›l›ks›z verici de
olsalar hem kendi hem de al›c›n›n sa¤l›¤›n›n korunmas›
amac›yla kanlar›n›n titizlikle taranmas› her zaman zorunludur.
Amaçlar› ulusal kan havuzuna katk›da bulunmak
olmad›¤›ndan tam olarak ba¤›ﬂ say›lmazsa da di¤er iki kan
toplama tipine de de¤inmek gerekir:
1. TERAPÖT‹K FLEBOTOM‹
Genellikle eritrosit say›s›n›n (hemoglobin düzeyinin)
anormal yükselmesine neden olan bir kan hastal›¤› (polisitemi
vera gibi) bulunan hastalardan tedavi amac› ile kan
al›nmas›d›r. Bu tip hastal›¤› olan kiﬂiler, klinik problemleri
yaln›zca hemoglobin düzeyinin yüksekli¤i olmad›¤›ndan
t›bbi olarak kan ba¤›ﬂlanmas›na uygun de¤ildirler. Bu nedenle
bu hastalardan al›nan kan transfüzyon amaçl› kullan›lmaz.
2. OTOLOG TRANSFÜZYON
Otolog transfüzyon, al›c›dan (hastadan) al›nm›ﬂ olan
herhangi bir kan ya da kan bileﬂeninin gerekti¤inde yine
kendisine transfüzyonu demektir. Kendilerine kan ba¤›ﬂç›l›¤›
yapan al›c›lar mümkün olan en güvenli transfüzyonu al›rlar.
Çünkü transfüzyonla bulaﬂan enfeksiyon ve alloimünizasyon
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riski bu tip transfüzyonda yoktur. Otolog transfüzyon, uygun
kan bulmakta s›k›nt› çekilen ya da transfüzyonla bulaﬂan
hastal›k riskinin azalt›lmaya çal›ﬂ›ld›¤› hasta gruplar›nda
tercih edilir.
KAN BA⁄IﬁÇISININ DEMOGRAF‹K
ÖZELL‹KLER‹ VE AIDS ‹LE ‹L‹ﬁK‹LER‹
Nüfusun yap›s›n› ve zaman içinde nüfusla ilgili olarak
ortaya ç›kan olaylar› özellikle kantitatif yönden inceleyen
disipline "demografi" ad› verilmektedir. Yunanca demos
(halk-nüfus) ve graphein (betimlemek) sözcüklerinin
birleﬂtirilmesinden oluﬂturulmuﬂtur. Demografik
araﬂt›rmalar›n ortaya ç›kard›¤› bilgiler, ülkelerin geliﬂmiﬂlik
düzeylerinin birer göstergesi durumundad›r.
Kan ba¤›ﬂç›s› organizasyon programlar›nda kan
merkezinin yetene¤i, toplanmas› istenen kan bileﬂenlerinin
özellikleri, maliyet analizi yan›nda kan ba¤›ﬂç›lar›n›n
demografik özellikleri ile ilgili bilgiler de dikkate al›n›r.
Dünyada kan ba¤›ﬂç›s› organizasyon programlar›n› baﬂar›
ile uygulayan bölgesel kan merkezlerinde ba¤›ﬂç›lara yönelik
demografik özellikler saptanarak gönüllü ve güvenli ba¤›ﬂç›
gruplar› oluﬂturulmuﬂtur. Kan ba¤›ﬂç›lar›n›n demografik
özelliklerinin belirlenmesindeki amaç, toplumu kan ba¤›ﬂ›na
özendirecek ve teﬂvik edecek çal›ﬂmalar›n hangi hedef gruplar
üzerinde yo¤unlaﬂt›r›lmas› gerekti¤i konusunda gerekli
ipuçlar›n› elde etmektir.
Kan ba¤›ﬂç›lar›n›n demografik özellikleri ile birlikte
sosyal özelliklerinin de incelenmesi AIDS aç›s›ndan önemli
ipuçlar› verebilir. Kan ba¤›ﬂç›lar›n›n riskli davran›ﬂlar›n›n
da ba¤›ﬂ öncesi de¤erlendirilmesi transfüzyonla bulaﬂan
enfeksiyonlar ve dolay›s› ile AIDS’in transfüzyonla geçiﬂinin
önlenmesi yönünden çok önemlidir. Baz› sosyal davran›ﬂlar
kan ba¤›ﬂç›lar›n› AIDS kazan›m› yönünden riske sokabilir.
Her kan ba¤›ﬂç›s›na uygulanan “Sorgulama Formu” nun
içerdi¤i baz› sorulara verilen yan›tlar, onlar›n HIV ile ilgili
olarak riskli davran›ﬂlar›n›n ortaya konulmas›nda yard›mc›
olabilir.
Potansiyel kan ba¤›ﬂç›lar› genellikle kendi davran›ﬂlar›n›n
HIV ya da transfüzyonla bulaﬂan di¤er enfeksiyonlar› kapma
risklerini nas›l artt›rd›¤›n› fark etmemektedirler. Bu nedenle
onlar› hem kendilerini hem de kanlar›n› alabilecek kiﬂileri
bekleyen tehlikeler konusunda e¤itmek gerekir. Örne¤in;
ba¤›ﬂç›n›n ne kadar fazla say›da cinsel partneri varsa cinsel
yolla bulaﬂan hastal›k kapma riskleri de o kadar yüksek
olacakt›r. Baz› ülkelerde pasif de¤il de aktif rol üstlenen ve
erkeklerle cinsel temasta bulunan erkekler kendilerini
homoseksüel olarak görmemektedirler. Damardan ilaç
kullan›m› HIV gibi kan ile bulaﬂabilen enfeksiyonlar›n
bulaﬂ›nda direkt bir yol oluﬂturur ve baz› toplumlarda baﬂl›ca
riskli davran›ﬂlardan biridir. Sıklıkla karﬂ›laﬂ›lan riskli
davran›ﬂlar ﬂunlard›r:
• Birden fazla cinsel partneri olmak
• Profesyonel seks (hayat kad›nlar›, travestiler vd)
• Eﬂcinsellik (aktif veya pasif erkekle iliﬂkiye giren erkek)
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• Çift eﬂlilik (hem erkek hem de kad›nla seks)
• Damardan ilaç kullan›m›
• Deri skarifikasyonu, dövme yapt›rma ve kan ayinleri
• Herhangi bir ﬂekilde riskli davran›ﬂta bulunan bir cinsel
partnere sahip olma
Dünya’da Kan Ba¤›ﬂç›s› Demografik Özelliklerine
Ait Çal›ﬂmalar
Gine’de 1999-2001 y›llar› aras›nda yap›lan bir çal›ﬂmada
10/1999-03/2000 tarihleri aras›nda toplam 3.587 kan
ba¤›ﬂç›s›n›n 1.527 (%42.6)'si gönüllü (erkek/kad›n oran› 1.8,
yaﬂ ortalamas› 18), 2060 (%57.4)'› replasman kan ba¤›ﬂç›s›
(erkek/kad›n oran› 9, yaﬂ ortalamas› 33) 2000 y›l›nda 6.820
kan ba¤›ﬂç›s›n›n 3304 (%48.5)'ü gönüllü (erkek/kad›n oran›
3, yaﬂ ortalamas› 19), 3516 (%51.5)'s› replasman kan ba¤›ﬂç›s›
(erkek/kad›n oran› 11, yaﬂ ortalamas› 33), 07/2001-12/2001
tarihleri aras›nda 3.587 kan ba¤›ﬂç›s›n›n 1.707 (%47.6)'s›
gönüllü (erkek/kad›n oran› 3, yaﬂ ortalamas› 19), 1.880
(%52.4)'› replasman kan ba¤›ﬂç›s› (erkek/kad›n oran› 8, yaﬂ
ortalamas› 33) oldu¤u bildirilmiﬂtir.
Yunanistan’da Atina Hipokrat Hastanesi’nde yap›lan bir
çal›ﬂmada; toplam 25.740 kan ba¤›ﬂç›s› 01/01/2000 ile 31/12/
2001 tarihleri aras›nda incelenmiﬂ, %85'i erkek (36.82 yaﬂ),
%15'i Bayan (37.77 yaﬂ), ba¤›ﬂç› tiplerine göre %24.8'i
gönüllü, %75.18'i zorunlu ba¤›ﬂç› olup, polis, ﬂoför, ö¤renci,
ev han›m›, ö¤retmen ve asker gibi çeﬂitli meslek gruplar›ndan
oluﬂmuﬂlard›r. 18-20 yaﬂ %1, 20-30 yaﬂ %26.5, 30-40 yaﬂ
%40.5, 40-50 yaﬂ %22.7, 50-60 yaﬂ %0.5 olarak belirtilmiﬂtir.
Finlandiya’da kan ba¤›ﬂç›lar› aras›nda By Henrik
Hjamgrim ve arkadaﬂlar› taraf›ndan yap›lan bir araﬂt›rmada
ba¤›ﬂç›lar›n (1981-1995 y›llar› aras›nda 913.265) %52.9'u
erkek, %47.1 kad›n, erkek kan ba¤›ﬂç›lar›nda yaﬂ ortalamas›
41 iken, kad›nlarda 38, donasyon say›s› erkeklerde ortalama
7 iken kad›nlarda 5 kez oldu¤u belirtilmiﬂtir. Erkekler
ortalama 162 günde bir donasyon yaparken, kad›nlar 174
günde bir kez donasyon yapm›ﬂlard›r. Kan ba¤›ﬂç›lar›n›n
%55'i y›lda bir kez, %26's› iki kez, %19'u üç kez kan ba¤›ﬂ›nda
bulunmuﬂlard›r. Gençlerin say›s›n›n azl›¤› bu konuda önlem
alma zorunlulu¤unu getirmiﬂ, ülke olarak kan ba¤›ﬂ›n›n
gençler aras›nda özendirilmesine yönelik olarak yeni
programlar yap›lmas› gündeme getirilmiﬂtir.
Kan ba¤›ﬂç› demografisi ve profili Amerika Birleﬂik
Devletleri ile ayn› özellikleri gösteren Fransa’da yap›lan
çal›ﬂma literatür saati ﬂeklinde de¤erlendirilmiﬂtir. K›z›lay
ve K›z›lhaç Federasyonu internet sitesinden (bütün rapor
EFS'nin web sitesinden incelenebilir) ulaﬂ›labilecek bu
çal›ﬂmada EFS (Etablissement Français du Sang) Baﬂkan›
Prof. Patrick Herve; cömert ve özverili 1.500.000 kiﬂinin
jesti sayesinde Fransa’n›n kan konusunda kendi kendine
yetebildi¤ini bildirmiﬂ ve çal›ﬂman›n aﬂa¤›daki sonuçlar›n›
vermiﬂtir:
• Frans›zlar›n %98'i kan ba¤›ﬂ›n› onaylamakta ve harcanan
eme¤e de¤er bulmakta ve kan ba¤›ﬂ›n› oldukça sayg›l› bir
görev olarak alg›lamaktad›rlar. Kan vermek son derece do¤al
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ve dayan›ﬂman›n bir parças› olarak görülmektedir. Kan
ba¤›ﬂç›s› bir ﬂey beklememekte, bunu bir de¤iﬂ tokuﬂ gibi
görmekte, kan verince görevlerini yerine getirmiﬂ olarak
kendilerini iyi hissetmektedirler.
• Kan ba¤›ﬂç›lar›n›n %50.91'i erkek, %49.09'u kad›n,
yaﬂa göre da¤›l›m; 18-29 yaﬂ %31.4, 30-49 yaﬂ %44.8, 5065 yaﬂ %23.8’d›r. K›rsal alanlarda daha sa¤lam ve sad›k
ba¤›ﬂ hareketleri görülmektedir. Tüm kan ba¤›ﬂç›lar›n›n
%23'ü nüfusu 2.000’in alt›nda olan yerleﬂim yerlerinde
yaﬂamaktad›r. Bir baﬂka deyiﬂle Paris ve banliyölerinde
toplam nüfusun %20'si yaﬂarken kan ba¤›ﬂç›lar›n›n ancak
%11'i bu bölgede yaﬂamaktad›rlar. 18-29 yaﬂ grubundaki
kan ba¤›ﬂç›lar›n›n toplam nüfusa oran› 4.94 (bu yaﬂ grubunda
20 kiﬂiden birisi kan ba¤›ﬂç›s›), 30-49 yaﬂ grubundaki kan
ba¤›ﬂç›lar›n›n toplam nüfusa oran› 3.58, 50-65 yaﬂ grubundaki
kan ba¤›ﬂç›lar›n›n toplam nüfusa oran› 3.44 olarak
bulunmuﬂtur. Bununla beraber sorumluluk, düzenlilik, kan
ba¤›ﬂ s›kl›¤› gibi faktörler de iﬂin içine dahil olmaktad›r.
Tüm kad›nlar›n 3.88'i kan ba¤›ﬂç›s› iken, 18-29 yaﬂ
grubundaki genç kad›nlar›n oran› daha yüksek 5.6 olarak
bulunmuﬂtur. Di¤er yaﬂ gruplar›nda ise erkeklerin oran› daha
yüksektir. 30-49 yaﬂ grubunda erkeklerin oran› 3.8 iken,
kad›nlar›n oran› 3.36; 50-65 yaﬂ grubunda erkeklerin oran›
3.98 iken, kad›nlar›n oran› 2.91 olarak bulunmuﬂtur.
• 2002 y›l› için 2.126.179 kan topland›¤› bildirilmekte
olup stoklaman›n iyi planlanmas›na ba¤l› olarak miad› dolan
kan say›s›nda azalma oldu¤u özellikle vurgulanmaktad›r.
• Bölgelere göre kan ba¤›ﬂ› de¤iﬂiklik göstermekte olup
ulusal s›kl›k oran› y›l baz›nda 1.56 iken baz› bölgelerde say›
2'ye yaklaﬂmakta, Ile bölgesinde bu say› 1.3'de kalmaktad›r.
• Kan verme s›kl›¤› erkek için 1.72, kad›nlar için 1.45’tir.
Kad›nlar y›lda üçten fazla kan veremezken, erkekler y›lda
beﬂ kez kan verebilmektedir. Kad›nlar›n geçici ret nedenleri
daha fazla olmas›na karﬂ›n genç kad›nlarda 18-29 yaﬂ aras›nda
bu fark kapanm›ﬂ durumdad›r.
• 1999 y›l›ndan beri geçici ret oranlar›, kan ba¤›ﬂç›lar›n›n
daha iyi bilgilenmelerinden dolay› gittikçe azalmaktad›r. Bu
oran %9 olup, erkeklerde %7.72, kad›nlarda daha çok geçici
ret nedeni olmas›ndan dolay› %10.51’dir. Geçici ret oranlar›
ayn› zamanda yaﬂa göre de de¤iﬂmektedir. 30-49 yaﬂ
grubundakilerin kan ba¤›ﬂç›s› sorgulama formundaki medikal
kriterleri içeren sorular› anlay›p, do¤ru yan›tlama ve buna
ba¤l› geçici ret edilme oranlar› 18-29 yaﬂ grubundakilere
nazaran daha az oldu¤u vurgulanm›ﬂt›r.
• ‹lk defa kan ba¤›ﬂ› yapanlar›n toplam say›s› 2002 y›l›
için 322.000, bunlar›n aras›nda 30 yaﬂ alt›ndakilerin oran›
%60 (193.000), 50 yaﬂ alt›ndakilerin oran› 32.3, 50yaﬂ
üzerindekilerde %7.7’dir. ‹lk kez kan verenlerin 173.000
(%53.6)'i kad›n olup bu oran yaﬂla azalma gösterirken
gençlerin içinde kad›nlar›n oran› daha fazla olmaktad›r.
• 2002 y›l›nda Fransa'da yaﬂayan her bin kiﬂiden ikisi
trombosit ba¤›ﬂlam›ﬂ olup trombosit ba¤›ﬂç›lar›n›n üçte ikisi
18-29 yaﬂ aras›nda bulunmuﬂtur. ‹lk kez trombosit
ba¤›ﬂlayanlar›n tama yak›n› kad›nd›r. Yine 2002 y›l›nda
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65.338 kiﬂi plazma ba¤›ﬂç›s› olmuﬂ, bunlar›n %52.64'ü erkek,
%47.36's› kad›n olarak bulunmuﬂtur.
Brezilya’da Mart 1992-Nisan 1999 tarihleri aras›nda
213.666 kan ba¤›ﬂç›s›n›n incelendi¤i bir çal›ﬂmada 319 HIV
enfeksiyonu vakas› görüldü. Kan ba¤›ﬂç›lar›n›n sosyodemografik özelliklerinin analiz edildi¤i bu çal›ﬂmada
ba¤›ﬂç›lar›n 156.942’si erkek, 56.724’ü kad›n idi. HIV
enfeksiyonlu vakalar›n 244’ü erkek 75’i kad›n idi ve tüm
kan ba¤›ﬂç›lar› aras›nda HIV enfeksiyonu prevalans› %0.149,
erkeklerde %0.155, kad›nlarda %0.132 olarak bulundu. HIV
enfeksiyonu bekarlarda evlilere ve dullara nazaran önemli
oranda fazla idi. Her iki cins aras›nda ya da farkl› yaﬂ gruplar›
aras›nda veya ilk kez ya da tekrar kan ba¤›ﬂlayanlar aras›nda
önemli bir fark yoktu. HIV görülme s›kl›¤› yeni kan ba¤›ﬂç›lar›
ve tekrar kan vermiﬂ olan kiﬂiler aras›nda istatistiksel olarak
ayn›yd›. HIV ile enfekte çok say›da evli kad›na da rastland›.
ABD’de 2.192.000 kan ba¤›ﬂç›s› aras›nda yap›lan ve
epidemiyolojik, laboratuvar, donasyon özelliklerinin
incelendi¤i bir araﬂt›rmada 829 ba¤›ﬂç› HIV-1 seropozitif
bulunmuﬂ (prevalans % 0.04) ve 512 ba¤›ﬂç›n›n demografik
özellikleri irdelenmiﬂtir. Bunlardan 388 seropozitif erke¤in
% 56’s›n›n erkeklerle cinsel iliﬂkide bulundu¤u, % 10’unun
iv drug kullan›c›s› oldu¤u ve % 8’inin iv drug kullan›c›
cinsel partneri bulundu¤u bildirilmiﬂtir. 124 seropozitif
kad›n kan ba¤›ﬂç›s›n›n % 58’inin HIV bulaﬂ› yönünden risk
faktörleri taﬂ›yan erkeklerle cinsel iliﬂkide bulundu¤u, %
5’inin iv drug kullan›c›s› oldu¤u ve % 41’inde ise herhangi
bir risk faktörü taﬂ›mad›¤› bildirilmiﬂtir. Çal›ﬂmada ayr›ca
seropozitif ba¤›ﬂç›lar›n % 68’inin ›rk ve etnik özellikler
bak›m›ndan farkl›l›k taﬂ›d›¤› (%38’i siyah, % 30’u ‹spanyol)
gösterilmiﬂtir.
Türkiye’de Donör Demografik Özelliklerine Ait
Çal›ﬂmalar
Ülkemizde Kan Bankac›l›¤› alan›nda geniﬂ kan ba¤›ﬂç›s›
organizasyonu yapan bölgesel kan merkezleri yap›lanmas›na
henüz baﬂlanamam›ﬂ olmas›na ra¤men kan ba¤›ﬂç›lar›n›n
demografik özelliklerine yönelik s›n›rl› say›da da olsa baz›
araﬂt›rmalar yap›lm›ﬂt›r. Bu araﬂt›rmalar, kan merkezlerinin
kendi gayretleri ile oluﬂturduklar› kan ba¤›ﬂç› gruplar›na
uygulanabilmiﬂtir.
Bunlardan 5.200 kan ba¤›ﬂç›s› üzerinde Y›lmaz ve
arkadaﬂlar› taraf›ndan Ankara Yüksek ‹htisas Hastanesi Kan
Merkezi’nde yap›lan bir çal›ﬂmada kan ba¤›ﬂç›lar›n›n
%91.33’ünün erkek, %8.67’nin kad›n oldu¤u ve bunlar›n
%22.79’unun ilk kez kan ba¤›ﬂlad›¤› bulunmuﬂtur. Çal›ﬂmada
ayr›ca kan ba¤›ﬂç›lar›n›n %49.51’inin 18-29 yaﬂ grubunda,
%30.14’ünün 30-39, %17.82’sinin 40-49 ve %2.53’ünün
>50 yaﬂ grubunda oldu¤u bulunmuﬂtur.
Ege Üniversitesi Kan Merkezi’nde 2000 y›l›nda Töbü
ve arkadaﬂlar› taraf›ndan 2.255 kan ba¤›ﬂç›s› üzerinde yap›lan
bir çal›ﬂmada kan ba¤›ﬂç›lar›n›n %92.8’i erkek, %7.2’si
kad›n, yaﬂ ortalamas› 31.99, a¤›rl›¤› 76.8 kg, boyu 173.7 cm
oldu¤u görülmüﬂtür. Bunlar›n %42.4’ü 20-29, %32.7’si 30-
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39 yaﬂ grubundad›r. Ayr›ca %31.7’si lise, %31.5’i ilkokul
mezunu, %40’› serbest meslek grubundan, %25.7’si iﬂçi,
%20’si memur, % .1’i ö¤rencidir.
Sönmezo¤lu ve arkadaﬂlar› taraf›ndan Marmara
Üniversitesi T›p Fakültesi Kan Merkezi’nde 2000 y›l›nda
yap›lan bir baﬂka çal›ﬂmada 2.632 kan ba¤›ﬂç›s› incelenmiﬂ
bunlar›n %88’i erkek, %12’si kad›n, %33’ü serbest meslek
çal›ﬂan›, %18’i iﬂçi, %16’s› memur bulunmuﬂtur. Yaﬂ
gruplar›na göre ise %26’s› 25-29, %20’si 20-24, %19’u 3034 yaﬂ grubunda bulunmuﬂtur. Kan ba¤›ﬂ türü olarak ise
%10 gönüllü, %90 karﬂ›l›kl› kan ba¤›ﬂç›s› olarak bulunmuﬂlar
ve %64’ü ilk kez, %21’i ikinci kez, %12’si üçüncü kez ve
%3’ü üçten fazla kan vermiﬂlerdir. Bu çal›ﬂmada kan verme
s›kl›¤› ile mikrobiyolojik tarama testleri sonunda elde edilen
seropoziflik oran› aras›ndaki iliﬂki incelenmiﬂ ve ilk kez kan
verenlerde %3.3, ikinci kez kan verenlerde %2.5, üçüncü
kez kan verenlerde %2.1, üçten fazla kan verenlerde ise %0
seropoziflik oran› bulunmuﬂtur.
Akdeniz Üniversitesi T›p Fakültesi Kan Merkezi’nde
2000 y›l›nda K›z›lörs ve arkadaﬂlar› taraf›ndan 4.211 kan
ba¤›ﬂç›s› üzerinde yap›lan bir çal›ﬂmada da kan ba¤›ﬂç›lar›n›n
%95.6’s› erkek, %4.4’ü kad›n, ortalama yaﬂlar› ise 31 olarak
bulunmuﬂtur. E¤itim durumlar› yönünden %33’ü ilkokul,
%14’ü ortaokul, %29’u lise, %20’si üniversite mezunu olarak
bildirilmiﬂtir.
Emekdaﬂ ve arkadaﬂlar›n›n 1989-2000 y›llar› aras›ndaki
11 y›ll›k süreyi kapsayan ve K›z›lay Kan Merkezi kan
ba¤›ﬂç›lar›n› inceledi¤i bir çal›ﬂmada toplam 4.596.313 kan
ba¤›ﬂç›s›n›n % 53.11’i sivil, % 46.89’u asker kökenli olarak
bulunmuﬂ ve sivil ba¤›ﬂç› oran›n›n 11 y›ll›k süre içinde %40
‘lardan %60 düzeyine geldi¤i vurgulanm›ﬂt›r.
Ülkemizde yap›lan kan ba¤›ﬂç›s› demografik özelliklerini
ortaya koyan s›n›rl› say›daki çal›ﬂmalardan ç›kan sonuçlara
göre:
a. Erkek kan ba¤›ﬂç›lar› kad›n kan ba¤›ﬂç›lar›na göre
belirgin bir say›sal üstünlü¤e sahiptir.
b. Kan ba¤›ﬂç›lar›n büyük bir ço¤unlu¤u 20-40 yaﬂ
grubundad›r.
c. Kan yoluyla bulaﬂan enfeksiyon hastal›klar›
seropozitifli¤i ilk kez kan verenlerde, birden fazla say›da
kan veren ba¤›ﬂç›lara göre daha yüksektir ve kan verme
say›s› artt›kça seropoziflik düﬂmektedir.
d. Son y›llarda asker ve sivil kökenli kan ba¤›ﬂç›lar›
aras›ndaki say›sal oran siviller lehine olmuﬂtur.
SONUÇ
Günümüzde HIV epidemiyolojisine yönelik çal›ﬂmalar,
cinsel aktivite ile ilgili olarak HIV seroprevalans›n›n 20 yaﬂ
alt›ndaki gençlerde ve 45 yaﬂ üzerindeki kiﬂilerde daha
düﬂük, 20-45 yaﬂlar aras›ndaki yaﬂ grubunda daha yüksek
oldu¤unu göstermiﬂtir. Bu nedenle teorik olarak 20 yaﬂ alt›
ve 45 yaﬂ üzeri yaﬂ gruplar›nda olan kiﬂiler daha emin
görünmektedir ve kan ba¤›ﬂç›s› kazan›m› aç›s›ndan esas
hedef grubu olmal›d›r. Ancak uygulamada normal olarak 18
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yaﬂ alt› ve 65 yaﬂ üstü kiﬂilerden kan al›namayaca¤› göz
önünde bulunduruldu¤unda geriye HIV yönünden güvenli
oldu¤u düﬂünülen s›n›rl› say›da bir topluluk kalmaktad›r.
Herhangi bir riskli davran›ﬂta bulunmuﬂlarsa kan
ba¤›ﬂç›lar›n›n sonraya b›rak›lmas› ya da kendilerini eleme
ya da erteleme yani kan vermemeye karar verme konusunda
cesaretlendirilmeleri çok önemlidir. Çünkü laboratuvar
testlerinin henüz ortaya ç›karamayaca¤› pencere dönemindeki
yani yak›n zaman önce edindikleri transfüzyonla bulaﬂan bir
enfeksiyonun bilinmesi mümkün de¤ildir.
Birçok ülkede yap›lan çal›ﬂmalarda HIV seroprevalans›n›n
20-45 yaﬂ aras› yeni kan ba¤›ﬂç›lar›nda ayn› yaﬂtaki düzenli
kan ba¤›ﬂç›lar›na göre daha yüksek oldu¤u saptanm›ﬂt›r.
Baz› yeni kan ba¤›ﬂlayanlar ba¤›ﬂ öncesi sorgulamada
kan ba¤›ﬂlamaya uygun olmad›klar›n› ya da aile-replasman
kan ba¤›ﬂç›s› olduklar› için bask› alt›nda ba¤›ﬂta
bulunduklar›n› tam olarak anlamam›ﬂ olabilirler. Ayr›ca baz›
ba¤›ﬂç›lar özellikle toplumda ücretsiz ve gizli HIV test
merkezleri yoksa HIV pozitif olup olmad›klar›n› ö¤renmek
için kan ba¤›ﬂl›yor da olabilirler. Nitekim bu faktörler baz›
ülkeler transfüzyonla bulaﬂabilen enfeksiyon testleri negatif
olan yeni eriﬂkin kan ba¤›ﬂç›lar› taraf›ndan ba¤›ﬂlanm›ﬂ
kanlar› kullanmamaktad›rlar. Çünkü yeni ya da tek seferlik
kan ba¤›ﬂç›lar›n›n pencere döneminde olmas› düzenli kan
ba¤›ﬂç›lar›na göre daha yüksektir ve yap›lan birçok
araﬂt›rmada da HIV seroprevalans›n›n yeni donörlerde düzenli
donörlere göre daha fazla oranda oldu¤unu göstermiﬂtir.
Her ülke potansiyel kan ba¤›ﬂç›lar›n› transfüzyonla
bulaﬂan enfeksiyon hastal›klar› (dolay›s› ile HIV enfeksiyonu)
kapma riskine maruz b›rakan davran›ﬂlar› ve yaﬂam stillerini
belirleyen kriterleri tan›mlamal›d›r. Bu nedenle kan ba¤›ﬂç›lar›
transfüzyonla bulaﬂan enfeksiyon hastal›¤› edinme ve
kanlar›n› alan kiﬂiye bulaﬂt›rma riski nedeniyle kan ba¤›ﬂlama
aç›s›ndan uygunsuz duruma getirebilecek davran›ﬂlar
konusunda bilgilendirmelidir. Ayr›ca kan bankac›l›¤› ve
transfüzyon t›bb› ile u¤raﬂan taraflar potansiyel risk taﬂ›yan
kan ba¤›ﬂç›lar›n›n belirlenmesi ve ayr›lmas› konusunda
stratejiler geliﬂtirmeli, ulusal ya da bölgesel planda riskli
davran›ﬂ kriterlerinin belirlenmesi için çal›ﬂ›lmal›d›r.
Ülkemizde farkl› topluluklardan, iﬂ ortamlar›ndan, yaﬂ
ve cinsiyet gruplar›ndan olan yeni ve eski kan ba¤›ﬂç›lar›ndaki
transfüzyonla bulaﬂan enfeksiyonlar ve HIV enfeksiyonu
seroprevalans›n›n de¤erlendirilmesi yönünde geniﬂ kapsaml›
çal›ﬂmalara ve bunlar›n sonunda ilgili otoriteler taraf›ndan
aç›klanacak epidemiyolojik rakamlar›n de¤erlendirilmesine
ihtiyaç oldu¤u ortadad›r. Ek olarak at›lmas› gereken ad›mlara
ﬂunlar da eklenmelidir:
a. Henüz kan ba¤›ﬂlama yaﬂ›na gelmemiﬂ gençleri
e¤itmek, böylelikle riskli davran›ﬂlar kazanmadan onlar› bir
kan ba¤›ﬂç›s› olarak kazanmak
b. Kan ba¤›ﬂç›lar›n› uzun vadede ve ileriye dönük izlemek
ve onlar› düzenli ba¤›ﬂç› olmaya yönlendirmek
c. Mevcut kan ba¤›ﬂç›lar›n› yeni ba¤›ﬂç›lar kazanmak
yönünde e¤itmek ve motive etmek
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d. Kan ba¤›ﬂç›s› olmam›ﬂ toplumun di¤er kesimlerine
kan ba¤›ﬂ›n› özendirici propaganda ve çal›ﬂmalar yapmak
e. Kan bankac›l›¤› alan›nda alt yap›y› iyileﬂtirici hamlelere
ve organizasyonla ilgili köklü ve yeni düzenlemelere biran
önce baﬂlamak
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Güvenli Donör Kimdir?
Uzm. Dr. Nil Banu Kılıç
1989 y›l›nda Alvarez-Suarez ve arkadaﬂlar› taraf›ndan
yap›lan bir çal›ﬂmada 37 olgunun %19’unun 26-45 yaﬂlar›
aras›nda paral› ba¤›ﬂç› olduklar› belirtilmiﬂ, ayn› çal›ﬂmada
HIV taﬂ›y›c›s› olarak kay›tlara giren 517 kiﬂinin paral› ba¤›ﬂç›
olduklar› bildirilmiﬂtir. Bu kiﬂilerin kaç kez kan ba¤›ﬂ›nda
bulunduklar›n› ve bu kanlar›n kaç kiﬂiye verildi¤ini
saptayamam›ﬂlar ancak AIDS olgular›n›n %52’sinin
transfüzyon sonras› oldu¤unu ve art›ﬂ›ndan korktuklar›n›
belirterek tüm paral› ba¤›ﬂç›lar› yüksek risk grubu olarak
kabul etmek gerekti¤ini savunmuﬂlard›r.
Asif ve arkadaﬂlar›n›n Pakistan’da yapt›klar› bir çal›ﬂmada
ise 3430 ba¤›ﬂç› incelenmiﬂ; 3187’si takas, 243’ü gönüllü
ve karﬂ›l›ks›z ba¤›ﬂç›lar olan bu grupta tarama testi sonuçlar›na
bak›lm›ﬂt›r. HBsAg, anti-HCV ve anti-HIV tarama sonuçlar›
ilk grupta s›ras›yla %2,51, %5,14 ve %0,25 iken ikinci grupta
%0,82, %2,46 ve %0 bulunmuﬂtur.
Transfüzyonla bulaﬂan enfeksiyon çeﬂidinin ve bu
enfeksiyonlara sahip hasta ya da taﬂ›y›c› (özellikle HIV
pozitif olanlar›n) say›s›n›n giderek artmas›, Dünya Sa¤l›k
Örgütü’nü (DSÖ) bu konuda global bir strateji geliﬂtirmeye
yönlendirmiﬂtir. Bu strateji: “transfüzyonla bulaﬂan
enfeksiyonlar yönünden en düﬂük riskli olan ba¤›ﬂç›lar›n
seçilerek gerekli tüm testlerin en duyarl› yöntemlerle
çal›ﬂ›lmas› ve kan› gerçek klinik endikasyonlarda transfüze
etmek, gereksiz kan kullan›m›n› önlemek” ﬂeklindedir.
Burada stratejinin baﬂlang›c›n› hatta temelini oluﬂturan en
düﬂük riskli ba¤›ﬂç›lardan yani güvenli donörden
bahsedilecektir.
Güvenli kana ulaﬂmada ülkeler aras›nda ciddi farkl›l›klar
vard›r. Tüm dünyada haz›rlanan güvenli kan›n %60’›n› yine
tüm dünyada yaﬂayan insanlar›n %18’i kullanabilmektedir.
Geliﬂmiﬂ ülkelerde hastaneye yatan her 10 kiﬂiden birinin
kana ihtiyac› oldu¤u belirlenmiﬂtir. Bunlar, travmal› hastalar,
kardiak cerrahi hastalar›, transplant hastalar› ve hematolojik
(malign ya da kal›tsal) hastal›klar› olanlard›r. ‹ngiltere 2004
y›l› güvenli ba¤›ﬂç›lar›n›n yaklaﬂ›k 1 milyon kiﬂiyi kurtard›¤›n›
ya da iyileﬂtirdi¤ini bildirmiﬂtir. Ekonomik olarak kötü
koﬂullar› olan ülkelerde al›c› grubunu daha çok kad›n ve
çocuklar oluﬂturmaktad›r. Bu ülkelerde her y›l yar›m milyon
kad›n gebelikle iliﬂkili komplikasyonlardan ölmektedir.
Maternal ölüm nedenlerinin %25’ini postpartum kanama
oluﬂturmaktad›r. Afrika’da tüm transfüzyonlar›n %75’i
s›tmaya ba¤l› aneminin tedavisinde kullan›l›rken her 5 çocuk
ölümünden biri bu nedenledir.
1990’lar›n baﬂ›nda geliﬂmiﬂ ülkelerde güvenilir olmayan
kan›n %10’undan HIV enfeksiyonu sorumlu tutulurken
bugün bu oran Afrika’da bile %5’e indirilebilmiﬂtir. Güvenilir

kana ulaﬂmak için yap›lmas› gerekenlerin baﬂ›nda ulusal
olarak koordine kan merkezi yap›lanmas› gelir. Dünya
genelinde ancak %30’un alt›nda ülkede bu yap›lanma
sa¤lanabilmiﬂtir.
Pek çok ülke hala ço¤unlukla akraba ya da replasman
ba¤›ﬂç› kullanmaktad›r. Örne¤in; Arjantin’de bu oran %92
iken Pakistan son 5 y›ld›r yürütülen projelere ra¤men bu
oran› henüz %70’lere düﬂürebilmiﬂtir.
Akrabalar, hasta olan yak›nlar›na destek olabilmek için
kendi sa¤l›klar›n› düﬂünmeksizin ba¤›ﬂ yaparken paral›
ba¤›ﬂç›lar› motive eden temel faktör alacaklar› maddi
karﬂ›l›kt›r. Di¤er taraftan yap›lan çal›ﬂmalar pek çok
transfüzyonun gereksiz oldu¤unu ortaya koymuﬂtur. Son
zamanlarda en s›k kullan›lan slogan “do¤ru kan›, do¤ru
hastaya, do¤ru zamanda vermek” tir.
Düzenli, gönüllü ve karﬂ›l›ks›z ba¤›ﬂç›lardan oluﬂan bir
sistemi harekete geçirmek için öncelikle topluma kan›n›n
güvenlili¤ini koruma sorumlulu¤u aﬂ›lanmal›d›r.
Kan›n merkezi bir a¤ ile topland›¤› ülkeler küçük
merkezlerin hakim oldu¤u ülkelere göre pek çok avantaja
sahiptir. Büyük merkezlerde personel daha e¤itimli, donan›m
daha fazla ve yeterlidir. Bu merkezler ba¤›ﬂç›larla daha
yak›ndan ve daha bilinçli u¤raﬂabilirler. Bu nedenle güvenli
kana ulaﬂma ﬂans› geliﬂmiﬂ ülkelerde daha yüksektir.
DSÖ’nün çal›ﬂmalar› ile; Çin’de 2000 y›l›nda %45 olan
güvenli ba¤›ﬂ 2004’de %91.3’e, Bolivya’da ulusal kan
program› oluﬂturularak %10’dan %50’ye, Güney Afrika’da
%100’e ç›kar›lm›ﬂt›r. Güney Afrika eriﬂkin popülasyonda
%23.3 olan HIV prevalans›n› düzenli ba¤›ﬂç›lar›nda %0.02’ye
düﬂürmüﬂtür.
DSÖ, 1998-99 y›llar›nda 178 üye ülkeden toplad›¤›
verilerle tarama testi yap›lmadan transfüze edilen 13 milyon
kan›n 2000-01’de 6 milyona düﬂtü¤ünü bildirmektedir. 199899’da ba¤›ﬂç›larda transfüzyonla bulaﬂan enfeksiyon
prevalans›n› verebilen 98 ülke varken 2001’de bu say› 123’e
ç›km›ﬂt›r. Tüm üye ülkelerde ba¤›ﬂç› bilgilendirme ve
kazanma aktiviteleri planlanm›ﬂt›r. 2004 y›l›ndan beri 14
Haziran tüm dünyada ba¤›ﬂç›lara ﬂükran günü olarak
kutlanmaktad›r.
Her 1000 kiﬂinin ortalama kan ba¤›ﬂ› say›s› gelir düzeyi
yüksek ülkelerde düﬂük ülkelerden 12, orta ülkelerde 3 kat
daha fazlad›r.
Tüm düzenli, gönüllü ve karﬂ›l›ks›z ba¤›ﬂlar›n sadece
%25’i geliﬂmekte olan ülkelerde toplanmaktad›r. Gelir düzeyi
yüksek ülkelerde düzenli, gönüllü ve karﬂ›l›ks›z ba¤›ﬂ oran›
%94’tür. Gelir düzeyi orta ya da düﬂük olan ülkelerde
ba¤›ﬂlar›n hala %43’den fazlas› ilk kez ba¤›ﬂ yapanlardan
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ve para karﬂ›l›¤› ya da takas olarak al›nmaktad›r. Kan
ba¤›ﬂ›nda %100 gönüllülü¤ü baﬂarabilen 39 ülke vard›r.
Hedef 2015 y›l›nda bu oran› tüm dünyada %100 yapmakt›r.
Dünya genelinde al›nan 81 milyon üzerindeki kan›n
sadece 39 milyonu düzenli, gönüllü ve karﬂ›l›ks›z
ba¤›ﬂç›lardan al›nabilmektedir. Bunun %89’u ise yüksek
gelir düzeyi olan ülkelerde al›nmaktad›r. DSÖ üyesi 71 ülke
düzenli, gönüllü ve karﬂ›l›ks›z ba¤›ﬂç›s› olmad›¤›n›
bildirmiﬂtir. Her y›l 2,5 milyon ünite kan tarama testi pozitif
oldu¤u için imha edilmektedir. Bunun toplam maliyeti ise
214 milyon $ olarak hesaplanm›ﬂt›r. Kan›n düzenli, gönüllü
ve karﬂ›l›ks›z ba¤›ﬂç›lardan al›nmas› bu kayb› çok daha
aﬂa¤›ya çekecektir.
Güvenli ba¤›ﬂç› kazan›m›nda neler yap›labilir:
• Gönüllü ve karﬂ›l›ks›z ba¤›ﬂç›ya teﬂekkür edin, bu iﬂi
düzenli yapmaya özendirin,
• Bu kiﬂilerin kendileri gibi sa¤l›kl› arkadaﬂ ve akrabalar›n›
da ikna etmeye yöneltin,
• Ailesi ya da arkadaﬂ›na kan verenleri düzenli, gönüllü
ve karﬂ›l›ks›z ba¤›ﬂç› olmaya davet edin,
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• Sa¤l›klar›n› ve dolay›s›yla kanlar›n›n güvenilirli¤ini
korumak için nas›l davranmalar› gerekti¤ini mevcut ve
potansiyel ba¤›ﬂç›lara anlat›n,
• Ba¤›ﬂç›lar› dünya kan ba¤›ﬂç›lar› gününe kat›lmaya
teﬂvik edin.
Yararlan›labilecek ‹nternet Sayfalar› ve Kaynaklar:
1. www.who.int.
2. www.alertnert.org/
3. Alvarez-Suarez Y., Marin-Lopez A., LobatoMendizabal E. Etal. Paid blood donors: a new risk group
fort he development of AIDS in Mexico. Salud Publica Mex.
989 Sep-Oct; 31 (5): 642-4.
4. www.w3.whosea.org/
5. Asif N., Khokhar N., Ilahi F. Seroprevalance of HBV,
HCV and HIV infection among voluntary non remunerated
and replacement donors in Northern Pakistan. Pak J Med
Sci, January-March 2004, Vol: 20 (1). 24-28.
6. www.ifrc.org/
7. http://chapters.redcross.org/ca/norcal/donating/max.htm
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Antakya Devlet Hastanesi Kan Merkezi
Uzm. Dr. Kadriye Sovuksu
Kan merkezimiz 1983 y›l›ndan itibaren Antakya ve tüm
civar ilçelerin ihtiyac›n› karﬂ›layan B tipi kan merkezi statüsü
ile hizmet vermektedir. Kan alma salonu ve laboratuvar
olmak üzere iki bölümden oluﬂmaktad›r.
Kan merkezimizde 1 Mikrobiyoloji uzman›, 7 laboratuvar
teknisyeni, 1 kay›t ve otomasyon görevlisi, 1 temizlik
personeli olmak üzere toplam 10 kiﬂi görev yapmaktad›r.
2004 y›l›nda kan merkezimize kabul edilen ve iﬂlem
gören 4759 kan ba¤›ﬂ› say›s› 2005’de yaklaﬂ›k olarak % 35
art›ﬂla 6465 ba¤›ﬂç›ya ulaﬂm›ﬂt›r.
24 saat kesintisiz hizmet veren merkezimizde; ba¤›ﬂç›
muayene ve kabulü, tam kan say›m›, ABO ve Rh kan
grupland›rma, transfüzyon öncesi uygunluk testleri, serolojik
test çal›ﬂmalar› ve tam kandan kan komponentleri elde
edilmesi rutin olarak yap›lmaktad›r.
Ba¤›ﬂç›lar›m›zdan standart olarak ana torbada
antikoagülan olarak CPD içeren SAG-M’li torbalara al›nan
kanlardan, santrifüj edildikten sonra manuel ay›r›c›larla
eritrosit süspansiyonu, plazma ve gerekti¤inde random
trombosit süspansiyonu elde edilmektedir. Tam kan kullan›m›

2004’de % 70’lerde iken, tam kan kullan›m› sadece acil ve
masif kanamal› hastalarla s›n›rland›r›larak bu oran 2005’de
%3’lere indirilmiﬂtir.
ABO ve Rh kan grubu tayinleri ve Cross match testleri
merkezimizde jel santrifügasyon yöntemi ile çal›ﬂ›lmakta
olup ayn› yöntem ile Rh subgrup tayini, revers gruplama ve
antikor tarama çal›ﬂ›lmaya baﬂlanacakt›r. Kan grup tespitinde
2005 y›l› y›ll›k test say›m›z 12278’dir.
Kan merkezimizde torbalanm›ﬂ kanlarda rutin olarak
HBsAg, Anti HCV, Anti HIV, Sifiliz testleri ELISA, RPR
lateks yöntemi ile çal›ﬂ›lmaktad›r. Pozitif veya ﬂüpheli ç›kan
sonuçlar kan merkezimizde ikinci kez çal›ﬂ›ld›ktan ve
mikrobiyoloji laboratuvar›nda da tekrar edildikten sonra
rapor edilmektedir.
Bölgemizde Akdeniz anemili hastalar›n yo¤unlu¤u ve
ilimizde trombosit süspansiyonu yapan baﬂka merkez
bulunmamas› nedeni ile en k›sa zamanda kan merkezimizde
eritrosit, trombosit ve terapotik afereze baﬂlanmas› konusunda
çal›ﬂmalar›m›z devam etmektedir.

TAKV‹M

DUYURU

16

• 20-24.3.2006 / Santiago, CHILE:
10th International Colloquium on recruitment of
voluntary non remunerated blood donors,
www.ifrc.org, secretariat@ifrc.org
• 6-7.4.2006 / Malaga, SPAIN:
7th annual NATA Symposium,
www.nata online.com
• 11-12.4.2006 / Paris, FRANCE:
3rd IPFA International Scientific Workshop on TSE’s
and the Safety of Blood Components and Plasma
Products in Collaboration with the EBA and NIBSC,
www.ipfa.nl
ipfa@sanguin.nl
• 11-14.5.2006 / Ma’ale Hacham›ssa, ISRAEL:
The Plateles Symposium 2006,
www.palexconventions.co.il/platelets2006
• 14-18.5.2006 / Ma’ale Hacham›ssa, ISRAEL:
19th International Congress on Thrombosis organized
by the Mediterranean League Against Thrombosis,
www.palexconventions.co.il/platelets2006
• 12-13.6.2006 / Berne, SWITZERLAND:
13th IPA-PEI Workshop In collabaration with
swissmedic ‘Surveillance and Screening of Blood Borne
Pathogens’ In conjuction with the XVIV meeting of
SoGAT, 14-15 June
Venue:Allegro Kursal Hotel
Register online:http://www.ipfa.nl
For further Information:
Tel: + 31 20 512 3561, Fax: + 3120 512 3559
E-mail:ipfa@sanquin.nl
• 15-18.6.2006 / Amsterdam, NETHERLANDS:
EHA - 11: 11th Congress of the Europen Hematology
Association
European Haematology Association
info@ehaweb.org
• 2-7.9.2006 / Cape Town, SOUTH AFRICA:
XXIX. Congress of the ISBT
Contact: Eurocongres Conference Management
Tel: + 31 20 6793411, Fax: + 31 20 6737306
isbt@eurocongres.com
http://www.isbt-web-org/congresses/

• 23-27.6.2007 / Madrid, SPAIN:
XVII. ISBT Regional Congress, Europe
Contact:Eurocongres Conference Managemant
Tel: + 31 20 6793411, Fax: + 31 20 6737306
isbt@eurocongres.com
http://www.isbt-web.org/congresses/

• 21-24 .10.2006 / Miami Beach,FL, USA:
AABB Annual Meting 2006
meeting@aabb.org

• 10-13.11.2007 / Hanoi,VIETNAM:
XVIII. Regional Congress, Asia
Plan.dept.nihb@vnn.vn

