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7
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2006 y›l›n›n sonlar›nday›z; kan bankac›l›¤› ve transfüzyon t›bb›
konusundaki geliflmeler ilerken Türkiye Kan Merkezleri ve Transfüzyon
Derne¤i (TKMTD) olarak bizler de bu geliflmeleri takip ediyoruz.

TKMTD ve Türk Kan Vakf›’n›n (TKV) ‹SO çal›flmalar› ve e¤itimleri
devam ediyor. Bitti¤inde kurumsallaflma sürecimizde epey bir mesafe
alm›fl olaca¤›z.

Yay›n organlar›m›zdan olan Blood Banking and Transfusion Medicine
(BBTM) dergisi yeni arkadafllar›m›z›n da kat›l›m›yla yay›n hayat›nda
h›zl› bir döneme bafll›yor. fiu an hararetli bir çal›flma ortam›ndalar.

TKV’nin haz›rlam›fl oldu¤u web sitesi sizlerin de katk›lar›yla önemli
bir misyonu üstlenecek. Siteye “www.kan.org.tr” adresinden ulafla-
bilirsiniz.

2007 y›l›nda kan› kullanan klinisyenlere yönelik “Kan ve Kan
Ürünleri Transfüzyon Uygulamalar›” sempozyumlar›m›z devam edecek.

Damlan›n 75. say›s›nda sizlerle olmaktan son derece mutluyuz. Bu
say›da son kursumuzla ilgili bilgilere ve foto¤raflara ulaflabilirsiniz.
Dr.U¤ur Güzel “Ba¤›flç›lar›n Oto Kontrolü”; Doç Dr. Mustafa Alt›ndifl
son günlerin güncel konusu “Kufl Gribi”; Doç Dr. Erol fiengör “Kufl
Gribinin Sosyal ve Ekonomik Boyutu” isimli yaz›lar› sizler için derledi.
Ayr›ca Prof. Dr. Sabri Kemahl› ilginç bir çeviri özeti yaparak “Kan
Gruplar› Fal Gibi” isimli yaz›y› haz›rlad›. Erciyes Üniversitesi Kan
Merkezi bafllatt›¤› gönüllü kan ba¤›fl› ile ilgili yaflad›klar›n› bizimle
paylafl›yor. Ayr›ca TKV’nin yeni web sayfas› (www.kan.org.tr) ile ilgili
aç›klama ve bilgileri okuyabilirsiniz.

28 Ekim-1 Kas›m 2006 tarihlerinde gerçeklefltirdi¤imiz kurslar,
bilimsel ve sosyal aç›dan mükemmel geçti. Her zaman oldu¤u gibi hem
bilimsel oturumlar› takip ettiniz hem e¤lendiniz. Son gün sabah otu-
rumunda bile kat›l›mc› say›s› oldukça yüksekti. Sizleri kutluyor ve bir
parçan›z olmaktan onur duyuyorum.

2007 y›l› Kas›m ay›nda II. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon
T›bb› Kongresi düzenlenecek. Sizleri flimdiden poster ve bildirileri
haz›rlamaya ça¤›r›yorum. Ülkemiz kan bankac›l›¤›nda neler oluyor
görelim. Bu kongre ayn› zamanda bizim aynam›z olacak. Kongrede
buluflmak dile¤iyle.

Sa¤l›kla kal›n.
Dr. Ramazan ULUHAN

Türkiye Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne¤i
II. Baflkanı
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Prof. Dr. Sabri Kemahl›

Kufl Gribi
9
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IX. KURSUN ARDINDAN 2

De¤erli Okuyucular,
Ço¤unuzun kat›ld›¤›, birlikte olmaktan keyif duydu¤umuz ve bilgilerimizi, deneyimlerimizi paylaflt›¤›m›z bir kursu

daha tamamlaman›n mutlulu¤unu yafl›yoruz. Afla¤›da 28 Ekim - 1 Kas›m 2006 tarihlerinde Antalya’da düzenlemifl oldu¤umuz
IX. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon T›bb› Kursu hakk›nda baz› say›sal bilgiler bulacaks›n›z.

Kurs, efl zamanl› olarak yürütülen iki ana bafll›kta sürdürüldü. Birisi kursumuz ilk kat›lanlara yönelik olan temel kurs,
di¤eri ise daha önce kursa kat›lm›fl olanlar›n devam ettikleri “kan›n klinik kullan›m›” konulu ileri kurs. Temel kursun
program›nda 11 ders, ileri kursta ise 12 panel vard›. Ek olarak olgu sunumlar›n›n  yer ald¤› 3 birlikte tart›flal›m ile 3 uydu

sempozyum ve 2 konferans da ortak
oturumlar fleklinde organize edildi. Temel
kursun kat›l›mc› say›s› 205, ileri kursun
ise 234 idi. Ço¤unlu¤u ‹stanbul, Ankara,
Antalya, ‹zmir ve Gaziantep’ten olmak
üzere 49 ilimizden toplam 539 kat›l›mc›
ile birlikte olduk. Kat›l›mc›lar›n 228’i
devlet hastanelerinden gelen kursi-
yerlerimiz ile 85 firma temsilcisinden
oluflmaktayd›. Refakatçi olarak bizlere
efllik edenlerin say›s› ise 15’di. Kat›-
l›mc›lar›n 198’i hekim, 228’i hekim d›fl›
sa¤l›k personeli ve 13’ü di¤er meslek
gruplar›ndand› (firma temsilcileri ve
refakatçiler dahil edilmemifltir).

Temel kursta her konu öncesi ve
sonras›nda e¤itim de¤erlendirmesi ile
ölçme de¤erlendirme çal›flmas› yap›ld›.
Haz›rlanan sorular ve yan›tlar›, Türk
Kan Vakf› web sayfas›nda yay›nland›.
E¤itim de¤erlendirmelerinden gelen
güzel sonuçlar önümüzdeki y›la daha
coskuyla haz›rlanmam›za neden oldu.

Kapan›fl oturumunda 2007’de kong-
re düzenleme karar› al›nd›. Tekrar bera-
ber olabilmek ümidiyle.



KAN BA⁄IfiLAMAMALARI GEREKEN DURUMLARDA KAN BA⁄IfiLARINI ERTELEMELER‹
VEYA

KAN BA⁄IfiI ‹Ç‹N R‹SKL‹ DURUMLARDA KEND‹ KEND‹LER‹N‹ KONTROL ETMELER‹

DÜfiÜK R‹SKL‹ KAN BA⁄IfiÇILARININ

TANIMLANMASI

Farkl› tiplerdeki kan ba¤›flç›lar›n›n avantajlar›n› ve
dezavantajlar›n› karfl›laflt›rmak, güvenli ve yeterli kan
temini için düzenli, gönüllü karfl›l›k beklemeyen kan
ba¤›flç›lar›n›n önemini ortaya koymak, özellikle riskli
davran›fllar ve uygun olmayan ba¤›flç›lar›n kendi ken-
dilerini süreç d›fl›nda b›rakmalar›n›n önemi ve gerek-
lili¤idir.

KAN BA⁄IfiÇISI T‹PLER‹

Temel olarak üç tip kan ba¤›flç›s› vard›r:
1. “Replasman” kan ba¤›flç›lar›
2. Paral›, ticari veya profesyonel ba¤›flç›lar
3. Gönüllü, karfl›l›k-beklemeyen ba¤›flç›lar

A‹LE VEYA REPLASMAN KAN BA⁄IfiÇILARI

Replasman kan ba¤›fl› ço¤u ülkede yayg›n bir
uygulamad›r. Bu sistemde hastan›n ihtiyac› olan kan,
hastan›n kendi ailesi veya çevresindeki ba¤›flç›lardan elde
edilir. Baz› ülkelerde hastan›n hastaneye kabul edilmesi
için belli say›da kan ba¤›flç›s› sa¤lamas› flart› vard›r. Kan
ba¤›flç›lar›na ba¤›fllad›klar› kan için hastane kan merkezi
veya transfüzyon servisi taraf›ndan ücret ödenmez, ancak
bazen hastan›n yak›nlar› taraf›ndan ba¤›flç›lara para veya
baflka bir flekilde ödeme yap›labilir.

Avantajları

Aile veya replasman kan ba¤›flç›lar›, gönüllü kan
ba¤›fllar›n›n yetersiz oldu¤u yerlerde yararl› olabilir.
Ayr›ca, replasman ba¤›flç›lar ba¤›fllad›klar› kanlar›n
akrabalar›n›n hayat›n›n kurtar›lmas›na yard›mc› oldu¤unu
fark ettikleri zaman düzenli gönüllü kan ba¤›flç›s› olmak
isteyebilirler.

Dezavantajları

Hastalar veya onlar›n yak›nlar›ndan replasman kan
ba¤›flç›s› bulmalar› istenmesi, zaten hasta olan yak›nlar›
için huzursuzluk duyan akraba ve arkadafllar›na ayr› bir
sorumluluk ve stres yüklemektedir.

Aile üyelerinin üzerinde, uygun olmayan sa¤l›k
durumlar› ve hatta transfüzyonla geçebilen hastal›k riski
ile kan veremeyecek durumda olsalar bile kan vermeleri
hususunda bir bask› yarat›r.

Bir çok ülkede yürütülen çal›flmalar, aile veya aile
replasman ba¤›flç›lar›ndan al›nan kanlar›n ücret ödenmeyen
gönüllü ba¤›flç›lardan al›nan kanlara göre daha az güvenli
oldu¤unu göstermifltir.

Sonuç olarak bu bireyler kan güvenli¤i için risk
oluflturmaktad›rlar. Bunun için aile ve replasman kan
ba¤›flç›lar›n›n  kullan›ld›¤› yerlerde, uygun tarama ve
ba¤›flç› seçim süreçlerinin daima yürütüldü¤ünden emin
olunmal›d›r.

T‹CAR‹ VEYA PROFESYONEL BA⁄IfiÇILAR

Ticari veya profesyonel ba¤›flç›lar ba¤›fllad›klar› kan
karfl›l›¤›nda para veya baflka karfl›l›klar (parayla de¤ifl-
tirilebilen de¤erler) talep ederler. Genellikle düzenli olarak
kan verirler ve hatta kan bankas› ile de iliflkide olabilirler.
Alternatif olarak, birden fazla kan bankas›na kanlar›n›
satabilirler veya replasman kan ba¤›flç›s› olarak hasta
ailelerine yaklafl›p kanlar›n› satmaya çal›flabilirler. Ticari
veya profesyonel ba¤›flç›lar  birilerine yard›m etme duy-
gusundan çok ba¤›fllar› karfl›l›¤›nda ne alacaklar› ile
ilgilenirler ve ona göre motive olurlar. Bununla birlikte,
gönüllü, karfl›l›k beklemeyen ba¤›flç›lar olmaya ikna
edilebilirler. Yine de dikkatli bir tarama ile düflük riskli
ba¤›flç›larla ilgili ulusal kriterleri karfl›lay›p karfl›-
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DERLEME 4

lamad›klar›na bak›lmas› esast›r.

Dezavantajlar›

Güvenli kan temininin temelini teflkil eden gönüllü,
karfl›l›k beklemeyen kan ba¤›fl› sistemini bozarlar. Paral›
ba¤›flç›lar›n ço¤u, hayatlar›n› sürdürmek için söz konusu
paraya ihtiyaç duyulan, toplumun fakir bölgelerinden
gelirler. Genellikle sa¤l›ks›z, kötü beslenen ve transfüz-
yonla bulaflan enfeksiyon riski olan kiflilerdir.

Gönüllü, karfl›l›k beklemeyen ba¤›flç›lar

Gönüllü, karfl›l›k beklemeyen ba¤›flç›lar kendi ira-
deleriyle kan, plazma veya di¤er kan bileflinlerini veren
ve bunun için para veya paraya dönüfltürülebilecek bir
de¤ere sahip her hangi bir karfl›l›k veya para gibi çekicilik
kazanan bir karfl›l›k (örne¤in ba¤›fllad›klar› kan için ekstra
izin gibi) almayan insanlard›r. Motivasyon noktalar›n›n
esas› bilmedikleri al›c›lara yard›m etmek ve hiçbir kiflisel
beklenti içinde olmamakt›r.

Ticari bir de¤eri olmayan rozet ve sertifika gibi,
teflekkür ifade eden küçük tak›lar, kan ba¤›fllamalar› için
göze al›nabilecek seyahat giderlerinin karfl›lanmas›, ba¤›fl
için yap›lan ikramlar ücret veya para yerine geçebilecek
karfl›l›k olarak kabul edilmez.

Avantajlar›

Gönüllü karfl›l›k-beklemeyen ba¤›flç›lar kan vermek
için bir bask› alt›nda olmad›klar›ndan düflük riskli donör
kriterlerini daha yüksek oranda karfl›larlar.

Düzenli kan ba¤›fllamaya meyilli olduklar› için kan
merkezleri stoklu çal›flabilirler.

Transfüzyonla geçen hastal›k riski daha azd›r. Güvenli
kan›n önemi hususunda e¤itilmifllerdir ve her kan ba¤›fl›nda
taramadan geçmektedirler. Böylece acil bir kan ihtiyac›
durumunda yap›lan ça¤r›lara cevap verme ihtimalleri daha
yüksektir.

UYGUN OLMAYAN BA⁄IfiÇILARIN TANIM-

LANMASI

Al›c›lar aç›s›ndan kanlar› riskli olabilece¤i için baz›
bireylerin neden kan ba¤›fl› için uygun olmad›¤›na dair
sebeplerin ortaya konulmal›d›r.

Bu faktörler flunlar› içerebilir:

Ba¤›flç›n›n kötü sa¤l›k ve beslenme durumu

Kötü beslenen veya sindirim sistemi bozuklu¤u olan
kiflilerin kan ba¤›fl› yapmas› al›c›lar kadar kendi sa¤l›klar›
için de tehlike oluflturabilir. Vücut a¤›rl¤› ve kan
hemoglobin seviyeleri gibi faktörlerle ilgili minimum
ba¤›flç› kriterlerini karfl›lam›yor olabilirler ve kan ba¤›fl›
s›ras›nda veya sonras›nda daha da güçsüz düflebilirler.

Gönüllü olmayan donasyon

Transfüzyon için ideal kan kayna¤› gönüllü karfl›l›k
beklemeyen kan ba¤›flç›lar›d›r. Asker ba¤›flç›lar gibi,
dikey iletiflim olan kurulufllarda ba¤›flç›lar kan vermeleri
hususunda bask› (emir) alabilecekleri için gönüllülük
kriterlerini tam olarak karfl›lamayabilirler. Bununla birlikte,
güvenli kan ba¤›fl› için belirlenen ulusal kriterlere uyduklar›
müddetçe kan ba¤›flç›s› olarak kabul edilebilirler.

Kan ba¤›flç›s› riskli davran›fllar›

Baz› davran›fllar al›c›lara kanla bulaflan enfeksiyonlar›n
kazan›lmas› riskini art›rabilir. HIV, HCV ve HBV’nin
bulaflma insidans›n› artt›ran riskler afla¤›da s›ralanm›flt›r.

1. Enfekte bireyler aras›ndaki korunmas›z bütün cinsel
iliflkiler.

2. Enfekte kanla temas:
Kan transfüzyonu veya kan ürünlerinin infüzyonu
Delici yaralanmalar
Kontamine i¤ne, fl›r›nga veya b›çaklar›n yeniden

kullan›lmas›: örne¤in,enjeksiyonla ilaç kullan›m›nda,
hacamat, dövme yap›m›nda veya kanla ilgili (kan
kardeflli¤i) ritüeller gibi.

3. Enfekte bir anneden çocu¤una enfeksiyonun
bulaflmas›:

hamilelik s›ras›nda geliflen fetusun enfeksiyonu
virüs içeren servikal sekresyonlarla do¤umda infant›n

enfekte olmas›
anne sütü ile besleme s›ras›nda

Riskli davran›fllar

Potansiyel risk alt›ndaki ba¤›flç›lar genellikle kendi
davran›fllar›n›n HIV veya di¤er transfüzyonla geçebilen
enfeksiyonlar›n bulaflt›rma riskini nas›l art›rabildi¤inin



DERLEME 5

fark›nda olmazlar, dolay›s› ile onlar›n hem kendileri hem
de kanlar›n› verebilecekleri kifliler aç›s›ndan tehlikeler
hakk›nda e¤itilmeleri esast›r. Örne¤in  bir çok cinsel
partneri olan bir ba¤›flç›n›n partnerleri cinsel yolla bulaflan
hastal›¤a sahip olabilecekleri için yüksek risk alt›ndad›r.
Baz› ülkelerde, erkeklerle iliflkiye giren erkekler, aktif
partner iseler kendilerini homoseksüel olarak gör-
memektedirler. ‹ntravenöz ilaç kullan›m› HIV gibi kan
kaynakl› hastal›klar›n kazan›lmas›nda direkt bir yoldur.

S›kl›kla karfl›lafl›lan riskli davran›fllar flunlard›r: birden
fazla seksüel partnere sahip olanlar, para karfl›l›¤› cinsel
iliflkiye girenler (ticari seks), homoseksüalite (baflka bir
erkekle seks yapan erkek), biseksüalite (hem erkeklerle
hem de kad›nlarla iliflkiye giren erkek), uyuflturucu
kullan›m›, deri yaralanmas›, hacamat, dövme ve kan
ritüelleri, herhangi bir riskli davran›fl sergileyen birinin
seksüel partneri olmad›r. Potansiyel ba¤›flç›larda
transfüzyonla geçebilen hastal›klar›n riskinin artmas›na
yol açacak yaflam tarzlar› ve davran›fllarla ilgili her ülke
kriterlerini tan›mlamal› ve ulusal rehber oluflturmal›d›r.

Bu iki sebepten ötürü önemlidir:

Transfüzyonla bulaflan enfeksiyonlar›n kazan›lmas›
ve bu hastal›klar›n al›c›lara bulaflt›r›lmas› riski sebebiyle
kan ba¤›fllamalar›na engel olabilecek davran›fllar hakk›nda
potansiyel ba¤›flç›lar›n bilgilendirilmesi. Kan bankas›
personeli ve sa¤l›k e¤itimcilerine, riskli kan ba¤›fl uygu-
lamalar›n›n d›fl›nda tutulmas›na yard›mc› olmak.

Riskli davran›fllar›n kan güvenli¤i üzerindeki

etkileri:

Riskli ba¤›flç›n›n; süreç d›fl›nda tutulmas› veya kendi
kendini elemesi sa¤lanmal›d›r. Ba¤›flç›lar›n son dönemde
transfüzyonla bulaflan enfeksiyona yakalanmalar›n›
(pencere döneminde ise) tan›mlamak tek bafl›na serolojik
testler ile imkans›zd›r. Baz› araflt›rma raporlar›  bu sürenin
enfeksiyondan sonra 14 gün veya sonras›nda mevcut
olabilece¤ini söylerken baz› raporlar 28 gün sonra bile
görülemeyebilece¤ini öne sürmektedir. Bunun anlam›
laboratuvar testleri donörün HIV negatif oldu¤unu söylese
bile, ba¤›flç›n›n son zamanlarda virüsü alm›fl olmas› ve
kan›yla baflka bir al›c›ya bunu geçirmifl olma riskinin
bulundu¤udur. Ba¤›flç›lar pencere dönemi hakk›nda
bilgilendirilmemifllerse al›c›lara hastal›k bulaflma riski
daha da artmaktad›r.

Kan transfüzyon servisleri ve kan bankalar› kan
ba¤›flç›lar›n› düzenli ba¤›flç› olmalar› hususunda her zaman
cesaretlendirmelidirler.

En az üç defa kan vermifl ve y›lda en az bir defa kan
vermeye devam eden (veya ba¤›fl yapmas› için arand›¤›nda
kan veren) ba¤›flç›lar düzenli ba¤›flç›lar olarak kabul
edilebilirler. Baz› merkezler düzenli ba¤›flç›lar› tan›mlamak
için daha kat› kriterler kullanmaktad›rlar. Örne¤in bir
kifliyi düzenli ba¤›flç› olarak kabul etmek için y›lda iki
veya üç kez kan vermesi gerekti¤ini flart koflan merkezler
vard›r.

Kan Ba¤›flç›lar›n›n Oto Kontrolü (Kan Ba¤›fl-

lamamalar› Gereken Durumlarda Kan Ba¤›fllar›n›

Ertelemeleri Veya Kan Ba¤›fllamamalar› Konusunda

Kendi Kendilerini Kontrol Etmeleri)

Kan›n güvenli olan ba¤›flç›lardan kazan›lmas›nda,
ba¤›flç›lar›n kendi kendilerini kontrol edebilmeleri çok
önemli bir noktad›r. Kendi kendini reddetme, potansiyel
kan ba¤›flç›lar›n›n, riskli davran›fllar›ndan veya kendi
sa¤l›klar›yla ilgili kaynakl› olarak ba¤›fllad›klar› kan›n
al›c› için güvenli olamayabilece¤i durumlar›n fark›nda
olup kan vermeme karar› verebilmeleridir. Kendi kendini
erteleme ise, kan ba¤›fllar›na engel olan durumun son-
lanmas›na kadar kan ba¤›fllamay› erteleyebilecek bilinçte
olmalar›d›r.

Her kan merkezi mevcut ba¤›flç›lar›n› ve potansiyel
ba¤›flç› olan halk› riskli davran›fllardan kaç›nma konusunda
e¤itmekten sorumludur. Kan merkezi personelinin kan
ba¤›flç›lar›n› riskli davran›fllar konusunda bilgilendirmeleri
ve onlar› uygun olmayan durumlarda kan ba¤›fllamamal›
yönünde cesaretlendirmelidirler.

Riskli davran›fllar›n e¤itiminin önemi flunlard›r:
Davran›fllar›n›n onlar› bir enfeksiyonla karfl› karfl›ya
b›rakabilece¤ini anlamam›fl olanlar, kendi sa¤l›klar›n›n
neden tehlikede olabilece¤i veya ba¤›fllad›klar› kan›n
al›c›lar aç›s›ndan tehlikelerinin fark›nda olmayabilirler.
Kanlar›n›n güvenli olmad›¤›n› düflünseler bile, aileleri,
arkadafllar› veya çal›flma arkadafllar› gibi di¤er insanlar›n
bask›s›yla kan ba¤›fllamaya gelmifl olabilirler. Ba¤›flç›lar,
böyle zamanlarda  hiç kimseye neden kan ba¤›fllamamalar›
gerekti¤ini söylemeksizin kan ba¤›fl›ndan kaç›nmalar›
konusunda bilgilendirilmelidirler. Kan ba¤›flç›lar› toplum
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içindeyken neden belli kimselerin kan vermemesi
gerekti¤ini sormaya genellikle kaç›n›rlar, bundan dolay›
kan ba¤›fl ifllemi öncesi bilgilendirmede oldu¤u kadar her
konuflmada ve tart›flmada ve bütün e¤itim materyallerinde
ba¤›flç›lar›n oto kontrolü ile ilgili bilgilere mutlaka yer
verilmelidir.

Verilen bilgiler flunlar› içermelidir:

Kanla bulaflan enfeksiyonlar nas›l bulafl›r?

HIV/AIDS’in klinik semptomlar› nelerdir?

“Pencere döneminin” anlam› ve önemi ile

Kanla geçen hastal›klara sahip olma riski alt›ndaki
insanlar neden kan vermemelidir?

Verilen mesajda ortak dil kullan›lmal›; kan merkezi
personeli potansiyel ba¤›flç›larda kafa kar›fl›kl›¤›na yol
açmamak için yak›n ve uyumlu tavsiyelerde bulun-
mal›d›rlar. Sa¤l›k e¤itimcileri ve AIDS e¤itimcileri dahil
olmak üzere farkl› sa¤l›k kurumlar› aras›nda sa¤lanacak
iflbirli¤i herkesin ayn› mesaj› vermesine ve mesaj›n do¤ru
anlafl›lmas›na yard›mc› olacakt›r. E¤itim materyalinin
bulunmas›; ba¤›flç›lar› oto kontrol konusunda e¤itecek
bir broflür veya posteriniz yoksa, di¤er merkezlerden veya
kurulufllardan bu konudaki materyaller elde edilmelidir.
Bununla ilgili materyaller Sa¤l›k Bakanl›¤› ve Sa¤l›k
Müdürlükleri, Ulusal AIDS Kontrol Program› çal›flan-
lar›ndan da elde edilebilir. E¤er hiçbir e¤itim materyali
bulam›yorsan›z, gerekli bilgileri içeren e¤itim mater-
yallerinin haz›rlanmas› için çeflitli sa¤l›k kurulufllar›n›
harekete geçirmeye çal›flabilirsiniz. Bölgenizde kullana-
bilece¤iniz bir materyalin oluflturulmas› için k›demli
arkadafllar›n›z›n yard›m›n› alabilirsiniz.

Reddedilenlerin mahremiyeti ve gizlili¤i;

Baz› ba¤›flç›lar kanlar›n›n güvenli olmad›¤›n› bildikleri
halde kendi kendilerine kan vermekten vazgeçmeyebilirler
çünkü di¤er insanlar›n kendilerinin kan vermeye uygun
olmad›¤›n› ö¤renmelerini istemezler. Örne¤in, kan
toplamak için bir fabrikay› ziyaret etti¤inizde, baz› insanlar,
arkadafllar› veya fabrika yöneticileri kan verece¤ini
umdu¤u için kan verebilirler. E¤er reddedilirlerse di¤er
arkadafllar›n›n onda bir hastal›k olabilece¤inden
flüpheleneceklerini ve onlar› d›fllayaca¤›n› düflünürler.

Buna “grup bask›s›” denir. Bütün kan verenlere, verdikleri
kan›n kullan›lmamas› gerekti¤ini kan merkezi personeline
söyleyebilecekleri bir f›rsat tan›nmal›d›r. Düzenli, gönüllü
karfl›l›k beklemeksizin kan ba¤›fllayan ba¤›flç›lar aile veya
replasman ve ticari veya profesyonel ba¤›flç›lardan daha
güvenlidirler. Bask› alt›nda veya para karfl›l›¤› kan
ba¤›fllayan kifliler kan ba¤›fl›na engel bir durumlar› varsa
bunu gizlediklerinden kan›n güvenli¤i aç›s›ndan risklidirler.
“Pencere döneminde” HIV antikorlar›n›n tespit edilmesi
mümkün de¤ildir. HIV seroprevalans› yeni ba¤›flç›larda
düzenli olarak kan ba¤›fllayan kiflilere göre daha yüksektir.
Her kan transfüzyon servisi ve kan bankas› düflük riskli
ba¤›flç› gruplar›n›n dolay›s› ile potansiyel olarak daha
güvenli ba¤›flç›lar›n tan›mland›¤› ulusal kriterlere kat› bir
flekilde uymal›d›r.

Yeni ba¤›flç›lar› bulurken;

Uygun olmayan ba¤›flç›lardan kaç›nmaya, düzenli
gönüllü karfl›l›k beklemeden kan ba¤›fllayacak ba¤›flç›lar
bulmaya özen gösterilmelidir. Riskli davran›fl sergileyen
veya kendi sa¤l›klar› iyi durumda olmayan potansiyel
ba¤›flç›lar kendi kendilerini süreç d›fl› b›rakmak hususunda
(oto kontrol) cesaretlendirilmelidirler. Kan merkezi per-
soneli kan ba¤›fllayan kiflilerin ba¤›fllad›klar› kan›n kul-
lan›lmamas›n› söyleyebileceklerini düflünerek daima bir
f›rsat vermelidirler. Bu gibi vakalarda s›k› bir gizlilik sa¤-
lanmal›d›r.

*Türkiye K›z›lay Derne¤i Genel Müdürlü¤ü,
Kan Hizmetleri Yönetim Bölümü Kan Ba¤›fl› ve

Gönüllü Kazan›m Birimi Yöneticisi

***
Bugün için Dünya Sa¤l›k Örgütü ve Avrupa Birli¤i

ülkeleri taraf›ndan üzerinde en çok durulan konular›n
bafl›nda g›da güvenli¤i ve kan bankac›l›¤› uygulamalar›
gelmektedir.

Ülkeler bir çok konuda çok s›k› tedbirler al›nmas›
konusunda fikir birli¤i içerisinde davranmakta baz› ülkeler
ise tedbirleri yetersiz bularak uygulanan kriterleri giderek
daha da a¤›rlaflt›rmaktad›r.  Al›nan önlemler ise çok kat›
olmalar›na ra¤men hala s›n›rlar aras›ndaki geçifl
kolayl›klar›, de¤iflik kültür ve topluluklar›n bir arada
yaflaması.



Sevgili Damla Okuyucular›,
‹flte sizlere okuyabilece¤iniz hatta okunmas›n› istedi¤iniz

konular› gönderebilece¤iniz yeni bir sayfa: Türk Kan Vakf›
web sayfas›.

Afla¤›da sayfam›z›n tan›t›m›n› bulacaks›n›z. Nereye, nas›l
bak›l›r? Anketler, yasal düzenlemeler, takvimler ve daha
pek çok konularda sizlerin kullan›m› ve paylafl›m amac›yla
haz›rlam›fl oldu¤umuz bu siteye katk›lar›n›z› bekliyoruz.

Ana sayfam›z afla¤›daki gibi görünüyor. Haydi siz de
www.kan.org.tr yaz›n ve sayfam›z› birlikte dolaflal›m. Gezinti
s›ras›nda ana sayfaya dönmek isterseniz Türk Kan Vakf›
logosuna t›klaman›z yeterli.

Vak›f hakk›nda bafll›¤›n› t›klad›¤›n›zda kurulufl amac›m›z›,
mütevelli heyetini, yönetim kurulu üylerini ve vak›f sene-
dimizi bulacaks›n›z. Hepsini tek tek inceleyebilirsiniz. Lütfen
bir zamanlar ne kadar genç oldu¤umuzu yüzümüze vurmay›n.

Yasal düzenlemeler elbette ki biz kan bankas› çal›-
flanlar›yla iliflkili olanlarla s›n›rl›. Ama pek çok arkadafl›m›z›n
ifline yarayaca¤›n› düflünüyoruz. Bizim dikkatimizden kaçm›fl
olanlar› hat›rlat›rsan›z memnun oluruz. Bunu nas›l yapa-
ca¤›n›zdan birazdan bahsedece¤im. Yasal düzenlemelerden
edinmek istedikleriniz varsa ilgili düzenlemeyi bulup mavi
boyal› “indir” butonunu (word ya da pdf doküman› fleklinde)

t›klaman›z yeterli. Baz›lar›nda sayfa geç aç›labilir lütfen
sab›rla bekleyin.

Foto¤raf galerisinde sürprizlerle karfl›laflabilirsiniz. 2006
kursumuza kat›ld›ysan›z her an karfl›n›zda bir foto¤raf›n›z
olabilir. Oturumlar s›ras›nda ya da sosyal programdaki
görüntüleri dilerseniz bilgisayar›n›za kopyalayabilirsiniz.

“Forum gruplar›”nda derne¤imize acil hat yoluyla gelen
sorulara rastlayacaks›n›z. Bunlar gelen sorular›n yaln›zca
birkaç›. Bu internet sayfas› arac›l›¤›yla tart›fl›lmas›n›
istedi¤iniz konular› üye olarak ve forum grubu oluflturarak
üyelerimizle paylaflabilirsiniz. Ufak bir ayr›nt›: tart›fl›lacak
konuyu moderatörün onaylamas› gerekiyor.

Nas›l üye olunur?

Forum gruplar› bafll›¤› alt›ndaki mavi “üye olunuz”
yaz›s›n› t›klay›n›z. Aç›lan sayfada sizden istenen bilgileri
tam ve do¤ru olarak doldurduktan sonra girifl yapt›¤›n›z mail
adresine flifreniz gelecektir. Bu flifreyi ve kullan›c› ad›n›
yazarak biraz afla¤›daki kullan›c› ifllemleri k›sm›ndan girifl
yapabilirsiniz. Bu ifllemleri tamamlayabildiyseniz art›k siz
de üyesiniz demektir. E¤er daha önce üye olmuflsan›z o
zaman direkt bu bilgilerle sayfan›za ulaflabilirsiniz.

Bize mail atabilirsiniz.

‹letiflim yaz›s›n› t›klad›¤›n›zda ve gerekli yerleri doldur-
du¤unuzda “gönder” butonuna basarak bize mail atabilirsiniz.
Her nekadar herhangi bir konuda demiflsek de konular›n çok
da¤›lmayaca¤›n› ümit ediyoruz.

Bizimle çal›fl›n lütfen!!!

TKV’nin yürütmekte oldu¤u pek çok iflte fliddetle
deste¤inize ihtiyac›m›z var. Merkezimiz ‹stanbul’da dahi
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olsa elektronik postan›n çok yayg›n kullan›labildi¤i ülkemizde
art›k sizlerle ayn› flehirde olmam›za gerek yok. Uzaktan da
bizlere çok deste¤inizin olaca¤›na inan›yoruz. Yaln›zca bu
sayfadaki bilgileri doldurup “gönder”e basman›z yeterli.

Site içerisinde herhangi bir kelimeyi aramak istiyorsan›z
“h›zl› arama” bölümünden yararlan›n. Arama için sak›n
“kan”yazmay›n her cümlede bir kan kelimesi geçiyor.
Dilerseniz buradan Google’a geçifl yap›p orada da araman›za
devam edebilirsiniz.

Kullan›c› ifllemleri, yukar›da bahsetti¤imiz flekilde
yap›l›yor. Parolan›z› unuttuysan›z girifl yapt›ktan sonra mail
adresinize parolan›z tekrar gönderiliyor.

Faydal› linklere her zaman ihtiyac›n›z olabilecek çeflitli
adresleri koymaya çal›flt›k. Bizim akl›m›za bu kadar geldi.
Eklemeler yapmak istiyorsan›z bize mail at›n.

‹lgili linklerden özellikle ikinci linkte (scabb) kan banka-
c›l›¤› ile ilgili pek çok adrese ulaflabilirsiniz. Hatta bu sayfalar›
gezerken bize soru sormaktan vazgeçip keyifle okuyaca¤›n›z
yeni sayfalara ulaflabilirsiniz.

Adreslerine ulaflabildi¤imiz dernek ve vak›flar› da
sayfam›za almak istedik. Bildi¤iniz gibi biz karma bir grubuz
ve aram›zda hekimler, hemflireler, teknisyenler, biyologlar,
hukukçular, gazeteciler, sosyologlar var. Elimizden geldi¤ince
listeyi genifl tutmaya çal›flt›k. Eklemeler yapabilirsiniz, mail
at›n.

“En son anketler” bölümünde “kursumuzu nas›l buldu-
nuz?” diye soruluyor. Ankete bir kez yan›t verebiliyorsunuz.
De¤erlendirme program› ona göre ayarlanm›fl. Henüz tek
anketimiz var. Ama dilerseniz önerilerinize aç›¤›z: bize mail
at›n.

Bas›ndan haberlerin yer ald›¤› “bas›ndan” bölümünü
gazete haberlerini takip ederek oluflturmaya çal›fl›yoruz.
‹lginizi çeken haberin üzerini t›klayarak okuyabilece¤iniz
gibi eski haberlere bas›ndan k›sm›n› t›klayarak da ulafla-
bilirsiniz.

Ay›n sözü için önerilerinizi bekliyoruz: bize mail at›n.
Ay›n sorusu için de bize mail atabilirsiniz. Bu soruya

verilen yan›tlar› yan›tlama oran› biraz artt›ktan sonra sizlere
duyuraca¤›z.

Etkinlik takvimine olabildi¤ince bizlerle ilgili önemli
tarihleri kaydetmeye çal›fl›yoruz. Ay›n sa¤ ve solundaki
oklara t›klayarak geri ya da ileri gidebilir, hangi tarihlerde,
hangi etkinlikler var görebilirsiniz.

“Döviz ne durumda, havalar nas›l?” bunlar› da görmeniz
mümkün. Dilerseniz hava durumlar›n›n üzerini t›klay›p
meteoroloji genel müdürlü¤ü sayfas›na da ulaflabilirsiniz.

Orta hatta konumuzla ilgili haberleri kronolojik s›rayla
göreceksiniz. Özellikle kursla ilgili bölümü biraz aç›klamak
gerekiyor. ‹kinci sayfada “Ulusal Kan Merkezleri ve Trans-
füzyon T›bb› Kursu IX” yap›ld› bafll›¤› alt›nda ayr›nt›l› bilgi
için t›klay›n yaz›s›n› t›klad›¤›n›zda kursun iki kitab›na ve
kursla ilgili bilgilere ulaflabilirsiniz. Kitaplar›n üzerini
t›klarsan›z program›, temel kurs kitab›nda ise ek olarak
e¤itim öncesi ve sonras› de¤erlendirme soru ve yan›tlar›n›
bulacaks›n›z. Ayr›ca kitaplar›n alt k›sm›nda kurs kitaplar›n›n
içeri¤ini power point ve pdf format›nda edinebilirsiniz.

De¤erli okurlar, flimdi s›ra sizde; katk›lar›n›z›, elefltiri ve
önerilerinizi bekliyoruz.



Kufl gribi (Tavuk gribi -vebas›-) ya da t›bbi ad›yla “Avian
Influenza”; influenza virusunun A tipinin (H5N1) neden
oldu¤u ve kanatl› hayvanlarda (kufllarda) görülen bir
infeksiyondur. Influenza virusu; hemaglütinin ve nöraminidaz
yüzey glikoproteinlerine göre suptiplendirilebilir; 16
hemaglütinin ve 9 nöraminidaz alt tipi vard›r. Ayr›ca ‹nfluenza
A virusu farkl› türlere özgü alt gruplar›n birbirinden genetik
materyal al›flverifline aç›k ve farkl› bir virusun oluflmas›na
son derece elverifllidir. Kufllarda tüm alt tipler bulunabilir.
‹nsanlarda ise yaln›z 3 hemaglütinin (H1, H2 ve H3) ve 2
nöraminidaz alt tipi bulunabilir (N1 ve N2). ‹nfluenza B’nin
ise bir hemaglütinin, bir nöraminidaz alt tipi vard›r. Grip
etkeni, zarfl› tek zincirli RNA viruslar› olan Orthomyxoviridae
ailesindeki influenza A, B ve C tipleridir. ‹nfluenza A ve B
her y›l salg›n yapabilir; influenza C ise yaln›z hafif hastal›klara
neden olur.

Kufl gribinin insan sa¤l›¤› aç›s›ndan önemi: ‹nsana

bulaflma nas›l?

Kufl gribi özellikle kufllarda hastal›k yapmakta ve genelde
insanlar› enfekte etmemektedir. Ancak; ‹nfluenza A’n›n
farkl› türlere özgü alt gruplar›, birbirinden genetik materyal
al›flverifline aç›kt›r ve farkl› bir virusun oluflmas›na son derece
elverifllidir. Oluflan yeni virus, insana özgü bir influenza
virusundan gen al›rsa, insandan insana bulaflma özelli¤i de
kazanabilir.

‹nsanlardaki olgular, enfekte kümes hayvanlar› veya
kontamine yüzeylerle temas sonucunda geliflmektedir. fiu
ana kadar bildirilen insan olgular›nda k›rsal kesimde yaflayan
ve aç›kta serbestçe dolaflan kümes hayvanlar›yla yak›n
temasta bulunma öyküsü mevcuttur. Ülkemizden bildirilen
olgularda da, hastalanm›fl hayvanlarla yak›n temas ve bu
hayvanlar›n kesilerek iyi piflirilmeden tüketilmesi söz
konusudur. Virüsle temas›n en yüksek olas›l›kla hayvanlar›n
kesimi, tüylerinin yolunmas› ve piflirme için haz›rlanmas›
s›ras›nda oldu¤u kabul edilmektedir.

Ancak; 27 Eylül 2004’de Tayland Sa¤l›k Bakanl›¤› bir
grup ailede, “insandan insana” bulafl›n yafland›¤›n› bildirmifltir.
Ancak hastal›¤›n aile içinde s›n›rl› kald›¤›, yak›n çevreye
yay›lmad›¤› da aç›klanm›flt›r. ‹nsandaki olgular, kümes
hayvanlar› aras›nda patojenitesi yüksek kufl gribi salg›nlar›yla
eflzamanl› olarak görülmektedir. Çünkü kufllardaki

enfeksiyonun yay›lmas›, insanlar›n direkt enfeksiyon riskini
art›r›r. Tavukçuluk yapanlar›n %17’sinde, tavuk imha
edenlerin %3’ünde, temasl› sa¤l›k çal›flanlar›n›n %3.7’sinde,
temas etmemifl sa¤l›k çal›flanlar›n›n ise %0.7’sinde antikor
saptanm›flt›r.

G›dalarla Bulaflma; Kufl gribi genel hijyene uyularak
haz›rlanm›fl ve iyi piflirilmifl g›dalarla bulaflmaz. Gerekli
önlemlerin al›nmas› kofluluyla tavuk ve di¤er evcil kanatl›
hayvanlar›n ve bunlar›n yumurtalar›n›n tüketilmesinde sak›nca
yoktur. H5N1 virusu ›s›ya duyarl› bir virüstür. Kümes
hayvanlar›n›n eti yeterince piflirildi¤i (et içinde pembe k›s›m
kalmayacak biçimde) ve yumurtalar kat› piflirilmifl olarak
tüketildi¤i takdirde her hangi bir risk söz konusu de¤ildir.
Taze kesilmifl hayvanlar›n etleri piflirmek üzere haz›rlan›rken,
bu etlerin veya s›v›lar›n›n, piflirilmeden yenecek baflka
besinlerle (salata) kar›flmamas›na özellikle dikkat edilmelidir.
Piflmemifl kanatl› hayvan veya ürünleri ile temas sonras›nda
eller ve bunlar›n de¤di¤i yüzeyler s›cak su ve sabunla
y›kanarak temizlenmelidir.

Kan ve kan ürünleri ile bulafl söz konusu mu?

fiu ana kadar yap›lan çal›flmalarda ve insan olgular›nda
kan ve kan ürünleri ile bulafl bildirilmemifltir. Bununla birlikte
Avian influenza virusunun tavuklardaki ilerlemifl olgular›nda
viremi yapt›¤› ve sonuçta mortal koagulopatiye yol açt›¤›
gösterilmifltir. ‹nfluenza A (H5N1) virusunun viremi
safhas›n›n var oldu¤u ama çok k›sa sürdü¤ü, bu anlamda
hematojen tafl›y›c›l›¤›n›n olmad›¤› bilgisi ile kan ve kan
ürünleri ile bulafl›n çok fazla olamayaca¤› kan›s›
uyanmaktad›r.

‹nsanlardaki hastal›k Bulgular›: Kufla özgü Influenza
H5N1 ile oluflan insan enfeksiyonunun klinik gidifline iliflkin
yay›nlanm›fl bilgiler s›n›rl›d›r. 1997 Hong Kong salg›n›nda
hastalananlarda gripteki gibi tipik belirtiler: Atefl, bo¤az
a¤r›s›, öksürük ve kas a¤r›lar›, göz infeksiyonlar›, pnömoni,
akut s›k›nt›l› solunum sendromu (ARDS), ço¤ul organ
yetmezli¤i, lenfopeni,  yan› s›ra karaci¤er enzim düzeylerinde
yükselmeler ve p›ht›laflma bozukluklar› gibi belirti ve bulgular
bildirilmifltir. Ayr›ca s›k rastlanan laboratuar bulgular›
aras›nda lökopeni (lenfopeni), hafif ya da orta fliddette
trombositopeni, hafifçe yükselmifl transaminaz düzeyleri de
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say›labilir. Steroid kullan›m›na ba¤l› olabilecek ciddi
hiperglisemi ve serum kreatinin düzeylerinde yükselme de
rapor edilmifltir. Salg›n gerek önceden sa¤l›kl› eriflkin ve
çocuklar›, gerekse kronik t›bbi sorunlar› olanlar› etkilemifltir.

30 Aral›k 2005 tarihine kadar Dünya Sa¤l›k Örgütü’ne

bildirilmifl insan kufl gribi olgular›n›n ülkelere göre da¤›l›m›
tabloda gösterilmifltir.

Bununla birlikte; 19 Ocak 2006 tarihi itibariyle European
Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)’nin web
sitesinden al›nan verilere göre Türkiye’de kaydedilen insan
ve kümes hayvan› salg›nlar›n›n flehirlere göre da¤›l›m›
figürlerde görülmektedir.

Virolojik Tan›: Ölüm öncesi tan› virusun izolasyonu
ve/veya H5-özgül RNA’n›n (RT-PCR testi ile) saptanmas›
ile do¤rulan›r. ‹nsan influenza A virusu enfeksiyonunun
aksine H5N1 enfeksiyonunda virus nazal örneklerden çok
faringeal örneklerde saptanmaktad›r. Do¤u Beyaz›t’tan
bildirilen olgularda, hastalardan al›nan ilk örneklerin nazal
sürüntü olmas› ve sonucun negatif bulunmas› bu nedenle
olabilir.

Hastal›¤›n bafllang›c›ndan itibaren bo¤az sürüntüsünde
viral RNA saptanmas›na kadar geçen ortalama süre 2 - 15
(ortalama 5.5) gündür. Ticari olarak mevcut h›zl› antijen
testlerinin güvenilirli¤i düflüktür.

Mortalite; Kufl gribi hastaneye yat›r›lan hastalar›n
%50’sinden fazlas›nda ölüme yol açmaktad›r. 1997 y›l›nda
Hong Kong’da görülen salg›ndakinin aksine (bu salg›nda
ölenler 13 yafl ve sonras›ndaki kiflilerdi), günümüzde ölenlerin
aras›nda 15 yafl›ndan küçük sa¤l›kl› çocuklar›n oran› fazlad›r.
Ölüm genellikle hastal›k belirtilerinin ortaya ç›kmas›ndan
9-10 gün (6-30 günler aras›) sonra geliflmekte, ölenlerin
büyük ço¤unlu¤unda ise neden ilerleyici solunum yetmezli¤i
olmaktad›r.

Korunma ve Kontrol: Kufl gribini kontrol alt›na almak
için hastal›kl› ve temasl› kufllar› imha edip bunlar› uygun
bir biçimde ortadan kald›rmak, çiftlikleri karantinaya almak
ve buralara çok s›k› bir biçimde dezenfeksiyon uygulamak
gerekir.

Virus 56°C’de 3 saatte, 60°C’de 30 dakikada etkinli¤ini
yitirmektedir; formalin ve iyot bileflikleri gibi yayg›n olarak
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kullan›lan dezenfektanlara duyarl›d›r. Canl› kümes hay-
vanlar›n›n gerek ülke içinde gerekse ülkeler aras›nda
hareketlerinin k›s›tlanmas› da önemli bir baflka kontrol
önlemidir. Bu strateji, insanlar›n virusla temas›n› azaltmada
yard›mc› olmaktad›r.

Öteki enfeksiyon hastal›klar›nda oldu¤u gibi en önemli
ve uygun korunma önlemlerinden birisi de dikkatli ve s›k
“el y›kama”d›r. Ellerin sabun ve su ya da susuz alkol temelli
el antiseptikleri kullan›larak temizlenmesi derideki enfeksiyöz
olabilecek maddeleri uzaklaflt›r›r ve hastal›¤›n bulaflmas›n›
önler. Çi¤ kümes hayvanlar›n›n ifllenmesi s›ras›nda genel
hijyen kurallar›na uyulmas› ve etlerin piflirilerek yenmesi
riski azaltacakt›r. Hasta kuflun yumurtas› da enfekte olabilir;
bu nedenle ayn› önlemlerin yumurtalar için de al›nmas›
gerekir. Virus dondurmakla öldürülemeyebilir. WHO,
besinlerin s›cakl›¤›n 70°C’ye ulaflt›¤› ortamda piflirilmesini
önermektedir. Enfekte kufllar›n imhas›yla u¤raflanlar›n uygun
giysi ve donan›m kullanarak ve profilaktik antiviral alarak
enfeksiyona karfl› korunmalar› önerilmektedir.

Afl›lama: Dolaflan virustaki antijen sürüklenmesine ba¤l›
de¤ifliklikleri karfl›lamak için grip afl›s›n›n bileflimi her y›l
de¤iflmektedir. Ancak insana özgü influenza virus sufllar›na
karfl› koruyucu olan bu trivalan grip afl›s›, H5N1 kufl gribi
virusuna karfl› korunma sa¤lamaz. Bununla birlikte, kümes
hayvanlar› aras›nda patojenitesi yüksek kufl gribi salg›n›
yaflanan ülkelerde temas riski yüksek olan kiflilere, bu afl›n›n
yine de kullan›lmas› önerilmektedir. Böylece insana özgü
influenza virus ve kufla özgü influenza virus ile oluflabilecek
bir ko-infeksiyon s›ras›nda herhangi bir gen de¤ifl tokuflu
olmas›, dolay›s›yla pandemik potansiyeli olan bir suflun
ortaya ç›kmas› olas›l›¤› azalt›labilir.

Yeni bir virus alt tipine karfl› korunma sa¤layabilecek
bir afl›y› önemli miktarda üretmek için en az dört ayl›k bir
süre gerekir. WHO, ivedilikle bir prototip H5N1 virusu
gelifltirerek önde gelen afl› üreticilerinin kullan›m›na sunmak
üzere WHO Global Influenza Surveillance Network
Laboratuvarlar›’yla birlikte çal›flmalara bafllam›flt›r. Afl›
haz›rlamak için virus, civciv embriyonunda üretilir. Ancak
H5N1 tavuklar için çok öldürücü oldu¤undan virusun önce
“tersine genetik” yöntemleriyle de¤iflikli¤e u¤rat›lmas›
gerekmektedir. Hasta kiflilerden elde edilen virustaki kimi
seçilmifl genetik bilgiler bir laboratuvar virusuyla birlefltirilir.
Amaç, koruyucu ba¤›fl›kl›k sa¤layan, art›k tavuklar için
öldürücü olmay›p afl› üretimi s›ras›nda yeterince ço¤alacak
biçimde de¤iflikli¤e u¤rat›labilen bir virus elde etmektir.
Böyle prototip bir virus üretilir üretilmez optimum dozaj ve
flemay› belirlemek için gereken klinik çal›flmalara bafllanabilir.

Ancak 2003’te Hong Kong’daki iki insan olgusundan sorumlu
olan H5N1 suflu kullan›larak gelifltirilen prototip virusun,
afl› gelifltirilmesini h›zland›rmak için kullan›lmas›na olanak
yoktur. Çünkü Vietnam 2004 virusunun WHO laboratu-
varlar›ndaki ilk analizi, virusun önemli ölçüde mutasyon
geçirdi¤ini göstermifltir.

‹nsanlarda kufl gribi saptand›¤› zaman hayvanlardaki
enfeksiyonun yayg›nl›¤› ve dolaflmakta olan influenza
viruslarla iliflkili bilgi edinmek de gerekir. Bu bilgiler, halk
sa¤l›¤› aç›s›ndan yap›lacak risk de¤erlendirmesine yard›mc›
olur ve en iyi korunma önlemlerinin neler olaca¤›n› gösterir.
Her olgunun tam olarak incelenmesi de esast›r. Küresel Grip
A¤›’na ba¤l› üyeleri ile birlikte WHO ve di¤er uluslararas›
kurulufllar, iflbirli¤i içindeyse de halk sa¤l›¤›na iliflkin risklerin
kontrol alt›nda tutulabilmesi, etkilenen ülkelerin kendi
epidemiyolojik araflt›rma ve laboratuvar olanaklar›na ve
yürürlükte olan sürveyans sistemlerinin yeterlili¤ine de
ba¤l›d›r.

Bütün bu etkinlikler, pandemik bir suflun ortaya ç›kmas›
olas›l›¤›n› azaltsa da, baflka bir grip pandemisini önlemenin
mümkün olup olmad›¤› sorusunu kesin bir biçimde yan›t-
lamaya olanak yoktur.

Afla¤›daki ölçütleri karfl›layan hospitalize hastalarda
influenza virus A H5N1 enfeksiyonu yönünden test
yap›lmas› gerekmektedir (CDC):

a. Radyolojik olarak kan›tlanm›fl pnömoni, akut solunum
s›k›nt›s› sendromu (ARDS) ya da tan› konulmam›fl a¤›r
solunum yolu rahats›zl›¤›,

b. Vücut s›cakl›¤›n›n >38°C olmas›,
c. Öksürük, bo¤az a¤r›s›, nefes darl›¤› yak›nmalar›ndan

bir ya da birkaç›n›n olmas›,
d. Belirtilerin bafllamas›ndan önceki 10 gün içinde kümes

hayvanlar›nda ve/veya insanlarda belgelenmifl H5N1 kufl
gribi olan bir ülkeye seyahat öyküsü. Ülkede kümes hayvan-
lar› (örne¤in bir kümes hayvan› çiftli¤ini, evdeki bir kümesi
ya da bir kufl pazar›n› ziyaret etme) ya da bilinen veya kufl-
kulu bir kufl gribi (H5N1) olgusu ile temas öyküsü.

WHO, H5N1'e iliflkin yay›nlanm›fl araflt›rma bulgular›n›
8 Temmuz 2004'te özet olarak duyurmufltur. Buna göre virus
Çin'in güneyindeki evcil ördeklerde yayg›n olabilir; kümes
hayvanlar›n›n yan› s›ra yaban›l kufllarda bulunmaktad›r; her
salg›nla insanlarda görülen hastal›¤›n fliddeti daha da
artmaktad›r ve hastal›k insan sa¤l›¤› için ciddi bir tehdit
haline gelmektedir. Bu özette hastal›¤› önlemek ve kontrol
alt›na almak isteyen ülkelere yönelik tavsiyeler de yer
almaktad›r.



DERLEME 12

Tedavi:  H5N1 flüphesi olan hastalara süratle nöraminidaz
inhibitörü ilaç (oseltamivir-Tamiflu® veya zanamivir-
Relenza®) bafllanmal›d›r. Hastaneye yat›r›lan ço¤u hastada
48 saat içinde ventilatör deste¤i gerekece¤i hat›rda tutul-
mal›d›r. Bu hastalarda hipotansiyon ve multiorgan yetmezli¤i
için yo¤un bak›m deste¤inin de gerekli olma olas›l›¤› yük-
sektir.

Oseltamivir bafllanan ve sa¤ kalan hastalarda virus
ço¤unlukla tedavi sonras›nda 2-3 gün içinde kaybolur. Öte
yandan tedaviye ra¤men ölen hastalarda, hastal›¤›n ilaca
ra¤men ilerledi¤i ve virüsün salg›larda sebat etti¤i
gösterilmifltir.

Kanatl›lar Aras› Geçifller Nas›l Olmaktad›r?

Evcil ördekler, hastal›k yapma yetene¤i yüksek kufl gribi
virüsünü hiçbir hastal›k belirtisi vermeksizin d›flk›lar› ve
vücut salg›lar›yla büyük miktarlarda vücut d›fl›na atabilmekte
ve virüs için “sessiz” bir rezervuar ifllevini görerek di¤er
kanatl› hayvanlara bulaflmas›na süreklilik kazand›rmakta ve
bu durum, zaten iyice karmafl›k olan virüsü kontrol alt›na
alma çabalar›n› daha da zorlaflt›rmaktad›r. Günümüzdeki
H5N1 virüslerinin, deneysel olarak enfekte edilen farelerde
ve da¤ gelinciklerinde  ölüme yol açma olas›l›¤›, 1997’de
ve 2004’ün bafllar›nda enfeksiyon yapan ayn› virüslere k›yasla
daha yüksek; ortamda kalma süresi, yine ayn› virüslere
k›yasla daha uzundur. H5N1, konak say›s›n› art›rm›fl
gözükmekte ve önceden kendisine karfl› dirençli kabul edilen
memeli türlerini de enfekte edip öldürebilmektedir. Virüsün
do¤al rezervuar› olan yabani su kufllar›ndaki davran›fl›
de¤iflebilir. Göçmen kufllarda patojenitesi yüksek virüslerin
neden oldu¤u,  yüksek miktarda ölümle sonuçlanan yaln›zca
iki salg›n bilinmektedir. Biri 1961 y›l›nda Güney Afrika’da,
ikincisi ise 2002-2003 k›fl›nda Hong Kong’da görülmüfltür.
Söz konusu salg›nlara neden olan virüsler, birincisinde H5N3,
ikincisinde H5N1’dir.

Tavukçuluk Sektörü Aç›s›ndan Durum Nedir?

Binlerce tavu¤u günefl görmez "hapishanelere" t›karak
yap›lan üretim sistemi yerine, ça¤dafl birçok ülkede uygulanan
ve serbestçe gezinen tavuklar› esas alan “organik tavukçuluk”
tercih edilmelidir. Kufllar›n konaklad›¤› göl vb. yerlerin
çevrelerinde tavuklardan ar›nm›fl bir flerit oluflturulabilir.
Serbest gezinen tavuklar için belli süreler kapat›lacaklar›
ince telli kafes veya bal›k a¤› gibi engellerle göçmen kufllarla
temas› kesecek aç›kta bölmeler zorunlu tutulabilir. Bütün
tavuk besleyenler e¤itilerek temas› en aza indirecek önlemler
almalar› sa¤lanabilir. Manisa'da kapat›lan tavuk afl›lar›
merkezi yeniden aç›larak afl› üretme çal›flmalar› yeniden

bafllayabilir. Türkiye, Birleflmifl Milletler gibi kurumlara
baflvurarak, kufl gribi hastal›¤›n› tedavi etmeye yard›mc›
olan ilaç veya gelifltirilecek olan afl› firmalar›n›n, belli
ödentileri yap›larak fikri mülkiyet haklar›n›n kald›r›l›p genel
kamu lisans›na tabi olmas› ve bunu üretebilecek kadar
donan›m› olan birçok ülkede serbestçe üretilerek olas› bir
insandan insana bulaflma tehlikesine karfl› önlemler almas›
önerilebilir. Kufl gribi bahane edilerek köy tavukçulu¤u ve
organik tavukçulu¤un yok edilmesi yaklafl›m›na karfl› olmak
gerekmektedir.

Kufl Gribi ile Mücadelede Yap›lmas› Gerekenler;

- Hastal›¤›n kufllardaki da¤›l›m›n›n incelenmesi
- Göçmen kufllar›n hareketlerinin izlenmesi
- Riskli bölgelerden kufl ve kufl ürünlerinin al›flveriflinin

durdurulmas›
- Do¤u Asya’da H5N1 virusu salg›nlar›n›n saptand›¤›

ülkelere gidenlerin, kümes hayvanlar› çiftliklerinden, canl›
kufl sat›lan yerlerden ve kontamine olmas› olas› yüzeylerden
uzak durmas›

- Tan› için testlerin gelifltirilmesi
- Ulusal laboratuvar ve sürveyans sisteminin güçlen-

dirilmesi.
- Etkin bir afl› üretimi için çal›flmalar yap›lmas›.

*Afyon Kocatepe Üniversitesi T›p Fakültesi
Mikrobiyoloji ve Kinik Mikrobiyoloji
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Kufl gribi hastal›¤›na karfl› al›nabilecek olan tedbirler
Türkiye’de abart›lm›flt›r. Abart› öyle bir düzeye vard›r›lm›flt›r
ki insanlar tavuk eti ve yumurtaya dokunmaya korkar hale
gelmifllerdir. Türkiye’deki  hayvansal üretim yar›fl›nda
geliflmifllik aç›s›ndan en önde giden sektör tavukçuluk
sektörüdür. Piliç eti ve yumurta sektörü gerek üretim hijyeni,
gerek üretimde kullan›lan her türlü yem hammaddesinin
besleyici de¤eri ve mikrobiyolojik standard› konusunda bu
gün için dünyan›n tüm geliflmifl ülkelerinden afla¤› de¤il, en
az onlar düzeyinde veya onlardan ileridedir. Türkiye’de
üretilmekte olan piliç etinin % 85-90 kadar› en güvenilir
yem hammaddeleriyle ve en hijyenik koflullarda bulunan
kümeslerde beslenen piliçlerin, ameliyathane standartlar›
kadar temiz ve hijyenik koflullarda faaliyet gösteren kesim-
hanelerde uzman veteriner hekimlerin gözetiminde kesilme-
siyle üretilmekte ve paketlenmektedir.

Yaklafl›k 70 kg a¤›rl›¤›ndaki eriflkin bir insan›n günlük
en az 70 g protein ile beslenmesi gerekmektedir. Bu miktar-
daki günlük protein ihtiyac›n›n yar›s› olan 35 g’›n hayvansal
kökenli g›dalardan ve di¤er yar›s›n›n da bitkisel kökenli
g›dalardan sa¤lanmas› gerekir. Türkiye’de ise günlük hay-
vansal protein tüketimimiz en fazla 20 g civar›nda bulun-
maktad›r. Görüldü¤ü üzere Türkiye’de halk›n beslenmesinde
büyük bir hayvansal protein aç›¤› bulunmaktad›r. Hal
böyleyken, ülkede böylesine büyük bir hayvansal protein
aç›¤› bulunmaktayken halk›m›z›n kanatl› eti ve yumurtas›
gibi çok ucuz ve bir o kadar da k›ymetli olan hayvansal pro-
tein tüketme imkan›ndan, korkutularak vazgeçirilmesini
anlamak mümkün de¤ildir.

Baz› mesleki örgütlerin halk› bilgilendirmek amac›yla
maksad› aflan bildiriflleri halk› tavuk eti ve yumurta tüketme
konusunda paranoyak hale getirmifltir. Örne¤in demektedirler
ki, “tavuk eti ve yumurta ile yemek haz›rlarken haz›rlama
sonras›nda ellerinizi mutlaka y›kay›n›z.” Bunlar› yazanlara
sormak gerekir. “Ispanak yeme¤i yapt›ktan sonra ellerin
y›kanmas› gerekti¤ini tavsiye etmeye de gerek yok mudur?”
Veya düflünmek gerekir ki hangi ev han›m› yemek yapt›ktan
sonra ellerini y›kamaz. Bu konuda halk› paranoya benzeri
duygulara sürüklemek ne derecede hakkaniyet duygular›yla
örtüflmektedir?

Risk nerededir?

Risk göçmen kufllarla temas riski olan kanatl›lardad›r.
Göçmen kufllar›n göç yollar› üzerinde bulunan bölgelerde
aç›kta kanatl› hayvanlar›n beslenmesi maalesef büyük

tehlikeler arz etmektedir. Göçmen kufllar›n d›flk›lar›yla veya
onlar›n ölüleriyle temas eden, insan dahil, canl› veya cans›z
her türlü arac› faktörün evcil kanatl› hayvanlar›m›zla temas
etmesi büyük risk do¤urmaktad›r. Yap›lmas› gereken bu
temas›n kesilmesidir.

D›fl ortama kapal› entegre sistemlerde yaban hayat›yla
temas riski alt›nda bulunmadan üretilen piliç etleri ve bu
standartlar alt›nda bulunan tavuklar›n yumurtalar› her zaman
güvenli flekilde tüketilebilir. Tabii ki bu etlerin ve yumurtalar›n
iyi flekilde piflirilmifl olmas› gerekir. Bu neden gereklidir?
Yeflil halde ve taze olarak tüketilen baz› sebze ve meyvelerin
d›fl›ndaki di¤er g›da maddelerinin piflirilerek tüketilmesi
onlar›n sindirilebilirli¤ini art›rmakta ve hazm› kolaylafl-
t›rmaktad›r. Yani temelde baz› salata malzemeleri ve mey-
velerin d›fl›ndaki tüm g›da maddelerinin iyi flekilde piflirilerek
tüketime arz edilmesi gereklidir. Üstüne basa basa tavuk
etlerini 70 derece s›cakl›kta en az yar›m saat piflirerek tüketin
tavsiyesi malumun ilan›ndan ve dolay›s›yla gereksiz bir
bildiriflten baflka bir fley de¤ildir. Zaten kim k›rm›z› veya
beyaz eti çi¤ olarak tüketir ki. Üzerinde düflünülmesi gereken
konu, kufl gribi olan bir kanatl›y› yedi¤inden dolay›
hastalanm›fl ve ölmüfl bir insan›n görüldü¤üne dair bir
bildiriflin dünyada bulunmad›¤›d›r. Köy flartlar›nda insanlar
hayvanlarla iç içe yaflad›klar›ndan dolay› bu hasta hayvanlar›
kesme ve tüylerini yolma aflamas›nda meydana gelen tozuma
s›ras›nda toz partiküllerinin inhalasyon (nefes ile buruna
çekme) yoluyla al›nmas› ve böylece enfeksiyonun kap›lma-
s›ndan dolay› hastal›k meydana gelebilir.

Tavuk eti yeme konusunda tavsiye edilmesi gereken flu
olabilir;

E¤er kufl gribi hastal›¤›na yakalanm›fl veya yakalanm›fl
oldu¤undan flüphelendi¤iniz bir tavuk mevcutsa ve siz de
bunu yemek istiyorsan›z en az 70 derece ›s›da ve en az yar›m
saat süre ile piflirmeden ve yemek haz›rlama iflleminden
sonra da ellerinizi y›kamadan yemeyiniz olmal›d›r. Asl›nda
böyle flüpheli bir tavu¤unuz varsa yap›lmas› gereken en
uygun fley onu yemeye çal›flmadan itlaf etmek olmal›d›r.

Sonuç olarak, halk›m›z›n dikkat etmesi gereken husus,
sa¤l›kl› olarak üretildi¤ine güvendi¤i bir markay› tafl›yan ve
ambalajl› olan piliç etleri ve yumurtalar› sat›n alarak, bu
güne kadar hangi usulle pifliriyorlarsa yine ayn› usulle
piflirerek sofraya getirmeleridir.

*Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Zootekni ve Hayvan Besleme Bölüm Baflkan›
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2006 Kas›m ay› itiba-
riyle Erciyes Üniversitesi
Kan Merkezi olarak üni-
versite genelinde; ö¤re-
tim görevlilerini, ö¤retim
üyelerini, üniversite per-
sonelini ve ö¤rencileri
kapsayan s›nav ve tatil

dönemleri d›fl›nda kalan zamanlarda, bir y›l boyunca devam
edecek “Gönüllü Kan Ba¤›fl› Kampanyas›n›” bafllatt›k.

‹lk olarak; kan ba¤›fl›n›n önemini vurgulamak ve kiflilerin
dikkatini kan ba¤›fl›na çekmek amac›yla çeflitli afifller
haz›rlanarak birçok fakülte, yüksekokul ve Gevher Nesibe
T›p Fakültesi Hastaneleri’nin içindeki duyuru panolar›na
as›ld›.

Üniversitemiz d›fl›ndaki bireylerin ilgisini kan ba¤›fl›na
çekmek için de Kayseri Büyükflehir Belediyesi ile görüflülerek
27 Ocak – 5 fiubat 2007 tarihleri aras›nda belediye oto-
büslerine, 12–18 fiubat tarihleri aras›nda ise özel halk
otobüslerine afifllerin as›lmas› sa¤land›.

Kampanyam›z›n bafllad›¤› ilk günlerde; kendisini sayg›yla
and›¤›m›z üniversitemiz ö¤rencilerinden R.Elmac›’n›n
hastal›¤› sebebiyle günde yaklafl›k 15 ünite kana ihtiyac›n›n
olmas›, arkadafllar›n›n da bu konuda göstermifl olduklar›
duyarl›l›klar›, üniversite gençli¤inin bu kampanyaya kay›ts›z
kalmayaca¤›n› ortaya koyuyordu. Sadece bir günde 300’ün
üzerinde üniversite ö¤rencisi arkadafllar› için kan vermek
için kan merkezimize baflvurmufl ve bunlardan yaklafl›k
200’ü kan vermifltir.

Kampanyam›z 9 Kas›m 2006 tarihinde Kayseri Meslek
Yüksek Okulu’nda bafllad›. Okulda ilk olarak kan ba¤›fl›n›n
önemi konusunda yaklafl›k 150 ö¤rencimize e¤itim verildi.
E¤itim sonras›nda ba¤›fl yapmak isteyen ö¤renci ve perso-
nelimizden okulun içerisinde oluflturulan seyyar kan alma
biriminde bütün gün boyunca kan al›nd›. Kan ba¤›fl›nda bu-
lunmak isteyen 130’a yak›n ö¤rencimizden yap›lan muayene
ve testler sonucunda kan vermek için uygun olan 107’sinden
kan al›nm›flt›r.

Bunu takiben 13 Kas›m 2006 tarihinde Veteriner Fakül-
tesi’nde yaklafl›k 50 ö¤rencimize e¤itim verilerek ba¤›fl yap-
mak isteyen ö¤renci ve personelimizden okulun içerisinde
oluflturulan seyyar kan alma biriminde bütün gün boyunca
kan ba¤›fl› al›nd›. Kan ba¤›fl›nda bulunmak için baflvuran
50’ye yak›n ö¤rencimizden yap›lan muayene ve testler
sonucunda kan vermek için uygun olan 38 gönüllüden kan
al›nm›flt›r.

23 Kas›m 2006’de Halil Bayraktar SHYO’nda yap›lan
seminere yaklafl›k 100 ö¤rencimiz kat›lm›fl ve kan ba¤›fl›nda
bulunmak isteyen yaklafl›k 20 ö¤rencimiz kan merkezimize
gelerek kan ba¤›fl›nda bulunmufltur.

1 Aral›k 2006’da Yabanc› Diller Yüksek Okulu’nda
yap›lan seminere yaklafl›k 170 ö¤rencimiz kat›lm›fl, seminer
sonras›nda oluflturan seyyar kan alma biriminde ba¤›fl yapmak
isteyen ö¤renci ve personelimizden bütün gün boyunca 123
gönüllüden kan ba¤›fl› toplanm›flt›r. Baflvuruda bulunup da
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yap›lan muayene ve testler sonucunda kan vermek için uygun
olmayan 34 gönüllüden kan al›namam›flt›r. Görmüfl oldu¤u-
muz yo¤un ilgi karfl›s›nda kampanyaya olan inanc›m›z bir
kat daha artm›flt›r.

15 Aral›k 2006’da ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakültesi’nde
yap›lan kan ba¤›fl› kampanyas›nda ise gün boyunca 58 ö¤renci
ve personelimiz kan ba¤›fl›nda bulunmufltur.

Kampanya dahilinde bahar yar›y›l›n›n bafllamas›yla
beraber etkinliklerimiz artarak devam edecektir. 20 fiubat
2007 BESYO’da iki gün sonra 22 fiubat 2007 tarihinde ise
E¤itim Fakültesi’nde seminer ve kan ba¤›fl› kampanyas›
yap›lacakt›r.

Etkinliklerimiz s›nav dönemleri hariç di¤er Fakülte ve
Yüksekokullarda devam edecektir. Ö¤renciler kan ba¤›fl›
konusunda bilinçlendirilip, onlar›n gönüllü donör olmalar›
teflvik edilecektir.

Üniversite ö¤rencilerinin kan ba¤›fl› kampanyas›nda aktif
olarak çal›flmalar›n› sa¤lamak amac›yla mediko-sosyal binas›

içinde Erciyes Üniversitesi Kan Ba¤›flç›lar› Klubü (EUKAN)
isimli klüp kuruldu. Klüp üye say›s›n› yeterli rakama ulafl-
t›rd›ktan sonra aktif olarak faaliyetlere bafllayacakt›r. Üyelik
için Erciyes Üniversitesi Kan Merkezi’ne ya da mediko-
sosyal birimine baflvurulabilir.

Kampanya kapsam›nda Türkiye’de bu alanda bir ilk
olarak; Gönüllü Kan Ba¤›flç›lar›n› bilgilendirmek ad›na,
ba¤›flç›lar›n kan grubu ve EL‹SA sonuçlar› bir sonraki gün
cep telefonlar›na mesaj olarak iletilmektedir. Bu yap›lan
uygulama gönüllü ba¤›flç›lar›m›z› motive etmektedir.

Ekim 2006’dan itibaren gönüllü kiflilerden olufltur-
du¤umuz kan ba¤›flç›s› listesindeki kiflilerin cep telefonlar›na
SMS göndererek kan ba¤›fl› yapmaya davet etmekteyiz. Bu
sayede özellikle çevre il ve ilçelerden gelen kan bulmakta
zorluk çeken ve hastanemizde tedavi gören bütün hastala-
r›m›z›n kan ihtiyac› giderilmeye çal›fl›lmaktad›r. Bu sayede
üç ay gibi k›sa süre de 500’ün üzerinde gönüllü kiflinin kan
ba¤›fl› yapmas› sa¤lanm›flt›r. Ba¤›fl için baflvuruda bulunan
kiflilerin ulafl›m sorunu yaflamamas› için, ücretsiz olarak araç
temin edilerek onlar›n daha rahat kan ba¤›fllamalar›na olanak
sa¤lanmaktad›r.

Son dönemlerde yapt›¤›m›z çal›flmalar sadece kampus
içinde s›n›rl› kalmam›fl, kampus d›fl›nda da e¤itim verilerek,
seyyar ekipler kurularak kamu ve özel kurulufllara gidilmifl
gönüllü kiflilerden kan al›nm›flt›r. Bundan sonra da özellikle
üniversitemizin tatil ve s›nav dönemlerinde; kamu ve özel
kurulufllara gidilerek kampanyam›z› devam ettirmeyi plan-
lamaktay›z. Bu konuda duyarl› olan kifli ve kurumlar›n kam-
panyam›za desteklerini bekliyoruz.

*Erciyes Üniv. Hastaneleri Kan Merkezi Sorumlusu

**Erciyes Üniv. Hastaneleri
Kan Merkezi Kalite Kontrol Sorumlusu

***Erciyes Üniv. Hastaneleri
Kan Merkezi Dönor Kazan›m Uzman›
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Kan gruplar› üzerine çeflitli araflt›rmalar› bulunan "Kan
Grubunuza Göre Diyet" kitab›n›n yazar› natüropatik hekim
Peter J. D'Adamo'ya göre insano¤lunun geliflimi kan
gruplar›n›n da evrimleflmesine yol açt›.

Kan gruplar›, kiflilik özelliklerini genetik olarak tafl›yor:
0 grubu: Kendine güvenen, cesur.
A grubu: Sinirli ve hassas.
B grubu: Uyumlu ve yarat›c›.
AB grubu: Çekici ve ilginç.
Kan gruplar›n›n oluflumu: “En eski kan grubu 0

grubundan di¤er kan gruplar›na kadar olan süreç flöyle;
insan›n g›da zincirinin en tepesine yükselmesi (0 grubunun
tam anlam›yla evrimleflmesi), avc›-toplay›c› yap›dan daha
evcil tar›m kökenli bir hayata geçilmesi
(A grubunun oluflmas›), Afrika'dan
Asya, Avrupa ve Amerika'ya göçlerin,
kar›fl›p birleflmelerin oluflmas› (B
grubu), ayr› toplumlar›n bir araya gelip
kar›flmas› nedeniyle oluflan ça¤dafl
kar›fl›m (AB Grubu)"

Kan gruplar› ve kiflilik aras›nda bir
ba¤lant› oldu¤una dikkat çeken
J.D'Adamo, "Her kan grubu atala-
r›m›z›n (her ne kadar aradan uzun
zaman geçmifl olsa da, onlar›n birçok
davran›fl› bizi hala etkiler) davran›fllar›
ve yedikleri hakk›nda genetik mesajlar
içerir" diyor.

J.D'Adamo, bireylere tafl›d›klar›
kan gruplar›n›n kiflilik özelliklerini
flöyle anlat›yor:

En cesur ve güçlü 0 grubu: Bu kan grubundaki herkes
gücü, dayan›kl›l›¤›, kendine güveni, cesareti, sezgiyi ve tanr›
vergisi bir iyimserli¤i genetik haf›zas›nda tafl›r. Sa¤l›kl› bir
bünye, iyimserlikle desteklenmifl liderlik özellikleri (güç,
etki, güvenilirlik) ve baflar› için gerekli güdüler size kalan
mirast›r.

En paylafl›mc› A grubu: Kalabal›k insan topluluklar›nda
yerleflik ama daha k›rsal yaflam gerilimleri ile bafl edebilmek
üzere ortaya ç›km›flt›r. Psikolojik özelliklerinin baz›lar›,
kalabal›k çevresel kitlelerin ihtiyaçlar›na katlanabilmekle
geliflir. Büyük bir olas›l›kla, bu oluflumun içindeki bireyde
olmas› gereken en önemli özellik; paylafl›mc› yap›d›r. ‹lk

A'lar, karmafl›k bir hayat›n meydan okumalar›na karfl› duyarl›,
kurnaz, istekli ve ak›ll› olmak zorundayd›lar. Ancak bütün
bu niteliklerin tek bir yap›da toplanmas› gerekiyordu. Belki
de bu durum bugün bile A'lar›n daha gerilimli bir yap›ya
sahip olmalar›n›n bir nedenidir. S›k›nt›lar›n› içlerine atarlar.
Fakat patlad›klar›nda da dikkatli olmal›s›n›z. O gruplar›n›n
çok baflar›l› oldu¤u gerilimli ve s›k›fl›k liderlik pozisyonlar›na
A'lar pek uygun de¤ildir. Bu onlar›n lider olamayacaklar›
anlam›na gelmiyor. Ama içgüdüsel olarak, ç›kar gözeten
liderli¤i istemezler.

En uyumlu B grubu: Irklar›n kar›flmas›, yeni topraklar
ve yabanc› iklimlerle karfl› karfl›ya kalan ilk B gruplar›n›n
yaflamlar›n› sürdürebilmek için uyumlu ve yarat›c› olmalar›

gerekiyordu. Bu nedenle yerleflik A
gruplar› kadar düzenli ve uyumlu bir
konfora gereksinim duymazken O
gruplar›ndan da daha az kararl›l›k
sahibidirler. Bu özellikler, B gruplar›n›n
her hücresinde mevcuttur. Biyolojik
olarak B gruplar› di¤er gruplardan daha
uyumludur. Birçok yönüyle B gruplar›
bütün olas› seçeneklerin en iyisine
sahiptirler. A gruplar›n›n zihinsel ve
duygusal olarak uyar›lm›fl edinimlerinin
yan› s›ra O gruplar›n›n sald›rgan ve
keskin fiziksel tepkilerine ait ö¤eleri
de içlerinde bar›nd›r›rlar. B gruplar›n›n
farkl› kifliliklerle daha kolay iliflkiye
girebilmelerinin nedeni, genetik
do¤alar›  gere¤i  daha uyumlu

olmalar›ndand›r. Çünkü kendilerini rekabet ve savafllara
karfl› daha az e¤ilimli hissederler. Onlar, di¤erlerinin bak›fl
aç›s›ndan da bakabilirler. Empati yetenekleri vard›r.

En çekicisi AB grubu: Bu grup sinirli ve hassas A'larla
dengeli B'lerin birleflmesinden oluflmufltur. Sonuç: tinsel,
yaflam›n özellikle sonuçlar›n›n pek fark›nda olmayarak bir
tak›m etkenlerini kucaklayan, biraz parçalanm›fl bir
karakterdir. Ço¤u kez onlar detaylarla u¤raflarak kendilerini
yormazlar. AB grubu, kan gruplar› aras›nda en çekici ve en
ilginç olan›d›r. Ama do¤al karizmas› ard›nda hep k›r›k kalpler
b›rak›r.

*Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi
Pediatrik Hematoloji AD, Kan Merkezi Sorumlusu
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