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Bağışçılar arasında nadir kanların sürekli olarak tanımlanması Amerikan Nadir Bağışçı 

Programı (ARDP) gibi ulusal programları desteklemek için önemlidir. Nadir kan grupları için grup 

antijen uyumlu kan ihtiyacı, sürekli bir ihtiyaç olarak devam etmektedir ve antijen negatif kanlar 

için karşılanamayan istemler nadir kan grupları için endişe uyandırmaktadır. Bu nedenle aktif 

nadir kan bağışçılarının taranması, kazanılması ve korunması, bağışçı veritabanı ve nadir kan 

grubu istemleri arasındaki eşitsizliğin düzeltilmesi için özellikle önemlidir.  

GEREÇ VE YÖNTEM 

Bu çalışmada internal bir veritabanından (LifeTrak,Mediware Bilgi Sistemleri,Oak 

Brook,IL) elde dilmiş nadir bağışçılar retrospektif olarak gözden geçirilmiştir. Tüm nadir 

bağışçılar eritrosit genotiplendirme ile tanımlanmıştır. Bağışçı alt grupları; Beyaz olanlar ve 

Beyaz olmayanlar olarak sınırlandırılmış ve tüm azınlık bağışçılar beyaz olmayan gruba 

eklenmiştir. Bağışçılara ARDP programına katılmaları istenen bir mektup gönderilmiş ve 

sonrasında mektup cevabından bağımsız olarak en az 2 telefon araması yapılmıştır. Her bağışçı 

için onay mektubunu almadan önce ve aldıktan sonraki yıllık ortalama bağış sayıları 

karşılaştırılmıştır. Bağışçılar isteği kabul eden ve reddeden olarak sınıflandırılmıştır. Kategoriler 

içi ve kategoriler arası istatistiksel anlamlılık non-parametrik T testi ile karşılaştırılmıştır. 

SONUÇ-TARTIŞMA 

4 yıl boyunca toplam 270 adet moleküler olarak tiplendirilmiş nadir bağışçıya mektup 

gönderilmiştir. Bağışçıların yarısı (132, %49) ARDP ye katılmayı kabul etmiştir. Tümünde katılım 

sonrasında bağış sıklığının arttığı görülmüştür. Tüm beyaz ve beyaz olmayan bağışçılar katılım  



 

 

 

sonrasında bağışlarını arttırarak 3 yıl içinde ek 159 ünite eritrosit süspansiyonu bağışlamışlardır. 

Katılımı reddetme durumu bağış sıklığını değiştirmemiştir. Gruplar arasındaki davranış trendi 

benzer olsa da beyazların çoğu ARDP’ ye katılırken beyaz olmayanlarda tersi söz konusu 

olmuştur. Veri görüntülemesi ARDP’ ye katılan bağışçıların daha varlıklı, yüksekokul veya lisans 

mezunu ve uzun zamandır kendi evlerinde yaşayan kişiler olduğunu göstermiştir. Nadir 

bağışçıların ortalama yaşı 41 ve beyaz olmayan bağışçılar beyaz olanlara göre daha genç 

bulunmuştur. Afro-Amerikanlar (%53, 142/270) ve beyazlar (%37, 100/270) nadir bağışçılar 

arasındaki en yaygın etnik gruplardır. İki grup arasında yaş ve cinsiyet farkı istatistiksel olarak 

anlamlı bulunmamıştır. 

Etnik kökeni ne olursa olsun ARDP’ ye katılan bağışçılar ortalama bağışı 0,4 oranında 

artırmıştır. Nadir bağışçılar için yüksek verimli genotipleme ve genişletilmiş antijen 

eşleştirmeden fayda gören hastalıkların sayısı arttıkça nadir bağışçıların bulunması ve yönetimi 

gerekli hale gelmektedir. Nadir bir bağışçıyla ilk iletişimin iyileştirilmesi yaşam boyu bağış teşviki 

için çok önemlidir.  Nadir bağışçılardaki en büyük kazanç ARDP’ ye katılmayan beyaz olmayan 

bağışçıların kazanımıyla sağlanabilir. Mektup ve telefonla karşılaştırıldığında kişiselleştirilmiş bir 

metot daha uygun bir yanıtla sonuçlanabilir. Nadir gruplarda arttırılan bağışlar eritrosit kazanımı 

için gerekli organizasyonel kaynakların da azaltılmasına katkı sağlayabilir ve aynı zamanda 

gelecekte kullanım için dondurulabilecek nadir kanlar elde edilebilir. Başarılı bir nadir bağışçı 

kazanım programı için bağışçı katılımı anahtar noktadır. Daha genç bağışçılar için telefon 

uygulamalarıyla katılımın sağlanması ve geliştirilmiş pazarlama stratejileri ile ilk temasların 

tekrarlayan bağışlara dönüştürülmesi gereklidir. Her şeye rağmen kan endüstrisi mevcut 

kaynakların daha etkili kullanılmasını ve kan toplama stratejilerinin optimizasyonunu 

gerektirmektedir.  



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


