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Birsen Ülkü
Kann klinik kullanm kitab kan güvenli�i için  küresel stratejileri
destekleyen WHO/BTS tarafndan geli�tirilen bir dizi e�itici
materyellerden olu�ur. Kan transfüzyonunun klinik yönlerinde odak-
la�r ve güvenlik ile kalite standartlarnda uzla�ma olmakszn bile,
herhangi bir ülkede sa�lk bakm sisteminin tüm düzeylerinde nasl
gereksiz transfüzyonlarn azaltlabilece�ini göstermeyi amaçlar.

�ki ksmdan olu�ur. Bunlar:

� E�itim ve deneyim programlarnda kullanlmak  ya da kan
transfüzyon uzmanlar ile herhangi bir klinisyenin ba�msz
bireysel çal�malar için �ekillendirilmi� bir ö�reti modül’ü
/klavuzu  ve

� Klinik pratikte kullanlmak üzere bir el kitab’dr.

Modül/Klavuz
Klavuz geli�mekte olan ülkelerde sa�lk sisteminin tüm düzeylerinde
kan reçetesi yazanlar,  özellikle klinisyenler ve bölge hastanelerinde
ilk müracaat düzeyindeki kdemli paramedikal personel için hazr-
lanm�tr.

Kan ve kan ürünlerinin kullanm ve de özellikle gereksiz
transfüzyonlar en aza indirme yollar için  kapsaml bir rehber olmak-
tadr.

El Kitab
Cep (el) kitab  transfüzyonda acil karar gerekti�inde hzl bir referans
ve özet klavuz  anahtar bilgilerini  sa�lar.

Klinik kan kullanm ulusal rehberlerinin,  klavuz ve el kitabnn içer-
di�i yönlendirmelerden herhangi bir �ekilde farkl olmas durumunda,
ulusal rehberlerin izlenmesi  önemlidir. Bu nedenle ki�iler, ulusal
klavuzlara kendi tanmlamalarn  ya da transfüzyon kurallarna ken-
di  deneyimlerini eklemeyi yararl  bulabilirler.

Giri�
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Veri temelinde klinik pratik
Kann klinik kullanm klinisyenler ve kan transfüzyon uzmanlarndan
olu�an uluslararas bir ekip tarafndan hazrlanm�tr ve ilgili WHO
bölümleri ile tüm alt WHO bölgesini içeren klinik disiplinlerden ele�-
tirel düzeltmenler tarafndan yo�un olarak tekrar gözden geçirilmi�tir.

Kitabn içeri�i ele�tirmenlerin ve katkda bulunanlarn deneyimleri ve
bilgilerini yanstmaktadr. Bununla beraber, klinik pratikte etkin veri-
ler devaml olarak geli�mekte oldu�undan, ki�iler bilgilerini Cochrane
Kütüphanesi, Ulusal Tp Kütüphanesi verileri ve WHO Reprodüktif
Sa�lk Kütüphanesi gibi bilgi kaynaklarndan (a�a�ya bkz)  güncel-
le�tirmek için dan�maya özendirilmelidirler.

Cochrane Kütüphanesi. Sa�lk bakm giri�imlerinin etkilerinin sistematik
de�erlendirilmeleri, disket, CD-ROM ve internet aracl� ile sa�lanmaya
hazrdr. Afrika, Asya, Avustralya, Avrupa, Kuzey Amerika ve Güney Ame-
rika’da Cochrane Merkezleri bulunmaktadr. Bilgi için, Summertown
Pavilion, Middle Way, Oxford OX2 7LG, UK.
Tel: +441865 516300,Fax: +44 1865 516311, www.cochrane.org

Ulusal Tp Kütüphanesi. Klinik ara�trma çal�malarnn  bilgilerini sa�la-
yan Klinik Deneyleri ve 4300 biomedikal dergiden özetler ile referanslar
içeren Medline’ kapsayan bir online biomedikal kütüphanedir.

WHO Reprodüktif Sa�lk Kütüphanesi. Geli�mekte olan ülkelerde
reprodüktif sa�lk sorunlarnn veri temelinde çözümüne odaklanan bir
elektronik de�erlendirme dergisidir.
CD-ROM olarak Reproductive Health and Research, World Health
Organization, 1211 Geneva, Switzerland. www.who.int‘den elde edilebilir.
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1 Kan ve kan ürünlerinin uygun/do�ru kullanmnn anlam ba�ka yollarla
etkin bir �ekilde kontrol edilemeyen ya da önlenemeyen, anlaml
mortalite ya da morbiditeye yol açan durumlarn tedavisinde yalnzca
güvenli kan ve kan ürünlerinin transfüzyonudur.

2 Transfüzyon, ters reaksiyonlar ve transfüzyonla geçebilen
infeksiyonlarn risklerini ta�maktadr. Plazma da tam kanda mevcut
infeksiyonlarn ço�unu alcya geçirebilir ve plazma transfüzyonu için
çok az endikasyon bulunur.

3 Aile içi kan ba��çlar / yönlendirilmi� donörler, gönüllü ücretsiz ba��-
çlara göre daha fazla transfüzyonla - geçebilen infeksiyon  riski ta�-
maktadr. Transfüzyonla geçebilen infeksiyonlarn insidans ve
prevalans paral kan donörlerinde genellikle daha yüksektir.

4 Kan, uygun olarak seçilmi� donörlerden sa�lanmadkça ulusal gerekli-
likler do�rultusunda transfüzyonla geçebilen infeksiyonlar  ve  donör e-
ritrositleri  ile hasta plazmasndaki antikorlar arasnda uygunluk test ta-
ramalar  yaplmadkça transfüze edilmemelidir.

5 Transfüzyon gereksiniminden sklkla �unlarla saknlabilinir:

� Anemiye sebep olan ko�ullarn önlenmesi ya da aneminin erken
tan ve tedavisi

� Planlanan cerrahi giri�imden önce bo�alm� demir depolarnn ye-
rine konmas ve aneminin düzeltilmesi

� Transfüzyona alternatif intravenöz sv verilmesi gibi basit yakla-
�mlar

� �yi bir anestetik ve cerrahi yönetim

Anahtar noktalar

Kan ve kan ürünlerinin
do�ru kullanm
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Kan transfüzyonu hayat kurtarc bir giri�im olabilir. Ancak, tüm di�er
tedaviler gibi, akut ya da gecikmi� komplikasyonlarla sonlanabilir ve
transfüzyonla geçebilen HIV, hepatit virüsleri, sifiliz, malarya ve
Chagas hastal�n içeren infeksiyonlar için risk ta�r.

Transfüzyonun güvenli�i ve etkinli�i iki anahtar faktöre dayanr:
� Ulusal gereksinimleri kar�lamaya yeterli  güvenli, kabul edi-

lebilir mantkl bir fiyatta  kan ve kan ürünlerinin temini
� Kan ve kan ürünlerinin uygun/do�ru  klinik kullanmlar

Transfüzyon a�a�da belirtilen durumlarda sklkla gereksizdir:

1 Transfüzyon gereksinimi sklkla aneminin erken tan ve te-
davisi ya da anemiyi  olu�turan sebeplerin önlenmesi ile en
aza indirilebilir  veya giderilebilir.

2 Kan genellikle cerrahi öncesi hastann hemoglobin düzeyini
arttrmak ya da  hastaneden erken çk� sa�lamak için ge-
reksiz bir �ekilde verilmektedir. Bunlar  transfüzyon için nadi-
ren geçerli sebeplerdir.

3 Tam kan, eritrosit veya plazma transfüzyonlar  akut kana-
malarda sklkla daha güvenli, daha az pahal ve e� etkinlikte
olan serum fizyolojik solüsyonu ya da  intravasküler
replasman svlar gibi di�er tedaviler yetersiz kald�nda  ya-
plr.

4 Hastalarn transfüzyon gereksinimi iyi bir anestetik ve cerrahi
organizasyon ile sklkla en aza indirilebilir.

5 E�er kan gereksinim olmadan verilmi� ise alan hasta yarar-
lanmaz ve lüzumsuz bir riske maruz kalr.

6 Kan pahaldr,  kaynak temini zordur. Gereksiz transfüzyonlar
gerçekten ihtiyaç içinde olanlara ürün yetersizli�inin sebebi
olabilirler.

Transfüzyonun  riskleri
Baz klinik durumlarda hayat kurtarmak ya da ciddi durumu hzla
düzeltmek için transfüzyon tek yol olabilir. Bununla beraber, bir has-
taya  kan ya da kan ürünleri reçetesini yazmadan önce daima
transfüzyon yapmamaya göre yapmann risklerinin tartlmas esasdr.

Uygun ve uygun olmayan
transfüzyon
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Eritrosit transfüzyonu
1 Eritrosit ürünü transfüzyonu ciddi bir hemolitik transfüzyon

reaksiyon riski ta�r.

2 Kan ürünleri HIV, hepatit B, hepatit C, malarya ve Chagas has-
tal�n   içeren infeksiyonlar alcya geçirebilir.

3 Herhangi bir kan ürünü do�ru / uygun �ekilde hazrlanmam�
ya da depo edilmemi� ise bakteri bula�abilir ve çok tehlikeli
hale gelebilir.

Plazma transfüzyonu
1 Plazma tam kanda mevcut infeksiyonlarn ço�unu geçirebi-

lir.

2 Plazma ayn zamanda transfüzyon reaksiyonuna da sebep o-
labilir.

3 Plazma transfüzyonu için çok az, net klinik endikasyon bulu-
nur. Riskleri, hastaya   herhangi bir muhtemel yarardan sk-
lkla daha fazladr.

Tüm kan ve kan ürünlerinin kalite ve güvenli�i donör seçiminden
hastaya kann verilmesine kadar geçen tüm evrelerde sa�lanmaldr.
Bu �unlar gerektirir:

1 �yi organize olmu�, tüm alanlarda kalite sistemleri olan bir
kan transfüzyon servisinin tesis edilmesi.

2 Kann yalnzca dü�ük riskli, gönüllü, kar�lksz ve ciddi usul-
lerle seçilmi� donörlerden toplanmas.

3 Tüm ba�� kanlarda transfüzyon ile geçen infeksiyonlarn ta-
ranmas: HIV, hepatit viruslar, sifiliz ve Chagas hastal� ve
uygun oldu�u yerlerde malarya gibi  di�er infeksiyon ajanlar.

4 Kan gruplama, uygunluk testleri, bile�en hazrlama ile kann
ve kan ürünlerinin di�er depolama ve nakil i�lemlerinin tüm
yönlerinde iyi laboratuar prati�i.

5 Kan ve kan ürünlerinin do�ru klinik kullanm ve her zaman
mümkün oldu�unda transfüzyonun basit alternatiflerinin kul-
lanm ile gereksiz transfüzyonlardan kaçnma

Kan Güvenli�i
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Çok istisnai hayat tehdit  eden durumlar d�nda kan, uygun olarak seçil-
mi� donörlerden sa�lanmadkça ve transfüzyonla geçen infeksiyonlar ulu-
sal gerekliliklere göre taranmadkça, transfüzyon için kullanlmamaldr.

Klinisyenler, o bölgenin  kan toplama, tarama ve i�leme sistemlerini
bilmeli, kann uygunlu�unu ya da güvenli�ini zorlayacak herhangi bir
snrlandrmaya a�ina olmal ve farketmelidir.

Transfüzyon, hastann kontrolünün yalnzca bir ksmdr. Transfüzyon
ihtiyac a�a�da belirtilenler dikkate alnarak azaltlabilir:

1 Aneminin erken tan ve tedavisi ya da anemiye sebep olan
ko�ullarn önlenmesi. Hastann hemoglobin düzeyi, sklkla
demir ve eksik vitaminin yerine konmas ile transfüzyon ge-
reksinimi olmadan yükselebilir. Eritrosit transfüzyonu, yal-
nzca kronik aneminin etkileri  hemoglobin düzeyinin hzla
yükseltilmesini gerektirecek kadar a�r ise gereklidir.

2 Planlanan cerrahi giri�imden önce bo�alm� demir depolar
yerine konmal ve  anemi düzeltilmeli.

3 Akut kan kayplar olgularnda intravenöz kristaloid ve
kolloid kullanm.

4 A�a�da belirtilen durumlar içeren iyi bir anestetik ve cerra-
hi yönetim:
� Cerrahi srasnda kan kaybn en aza indirecek cerrahi ve

en iyi anestetik  tekni�in kullanm
� Yaplmasnda bir saknca bulunmad� durumlarda plan-

lanan cerrahi i�lem öncesi antiagregan ve antikoagulan
tedavinin durdurulmas

� Özellikle çocuklarda, laboratuar tetkikler için kan almn
en aza indirme

� Cerrahi kan kayplarnn kazanm ve tekrar kullanm
� Desmopressin, aprotinin ya da eritropoietin gibi alterna-

tif yakla�mlarn kullanm

Klinik transfüzyon prati�inin
ilkeleri
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KL�N�K TRANSFÜZYON PRAT���N�N PRENS�PLER�

1 Transfüzyon hasta kontrolünün yalnzca bir parçasdr.

2 Kann klinik kullanm, hastann bireysel gereksinimleri de dikkate a-
lnarak ulusal rehberler temelinde düzenlenmelidir.

3 Kan kayb en aza indirilerek  hastann transfüzyon gereksinimi azal-
tlmaldr.

4 Akut kan kayb olan olgularda, kan transfüzyonu gereksinimi için ka-
rar alnrken  etkin canlandrma “resüsitasyon” (intravenöz replasman
svlar, oksijen, v.d)  uygulanyor olmaldr.

5 Hastann hemoglobin düzeyi, her ne kadar önemli olsa da,
transfüzyon ba�latlmasnda tek ba�na belirleyici faktör olmamaldr.
Karar, ilgili klinik bulgu ve belirtilerin giderilme ve de anlaml mortalite
ve morbititeyi önleme gereklili�i ile  desteklenmelidir.

6 Klinisyen, her bir hasta için uygun olan kan ürünlerinin transfüzyonla
geçebilen infeksiyon  riski ta�malar yönünden uyank olmaldr.

7 Transfüzyon yalnzca hastaya yararlar risklerini a�t�nda uygulan-
maldr.

8 Klinisyen transfüzyon nedenini açkça kaydetmelidir.

9 Bu i� için e�itilmi� bir ki�i transfüze edilen hastay izlemeli ve her-
hangi bir ters etki olu�tu�unda derhal gere�ini yapmaldr.
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Notlar
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Yalm Dikmen

1 Replasman svlar, özellikle a�a�da saylan durumlarda damar içi sv
hacmini arttrarak anormal kan, plazma veya ekstrasellüler sv kaypla-
rn yerine koymak için kullanlrlar.
� Hemorajik �ok gibi belirgin hipovolemi geli�mi� hastalarn tedavi-

sinde
� Cerrahi kan kayplar gibi sürekli sv kayb olan hastalarda

normovoleminin devam ettirilmesinde.
2 �ntravenöz replasman svlar, hipovolemide ilk tercih edilecek tedavidir.

Bu svlar ile uygulanan ilk tedavi hayat kurtarc olabilir, kanamann
kontrol altna alnmasn sa�lar ve e�er gerekli olursa transfüzyon ama-
cyla kan bulunmas için yeterli zaman kazandrr.

3 Plazma ile e�it konsantrasyonda sodyum içeren kristaloid solüsyonlar
(serum fizyolojik veya dengeli tuz solüsyonlar ) replasman svlar ola-
rak etkindirler. Dekstroz (glukoz) solüsyonlar sodyum içermezler ve
replasman svs olarak etkinlikleri yoktur.

4 Hipovoleminin düzeltilmesi için kristalloid replasman svlar kaybedilen
hacmin en az üç kat miktarda verilmelidir.

5 Tüm kolloid solüsyonlar (albumin, dekstranslar, jelatinler ve
hidroksietil ni�asta solüsyonlar) replasman svlardr. Ancak
resüsitasyonda kristalloidlere üstünlükleri gösterilememi�tir.

6 Kolloid solüsyonlar, kan volüm kaybna e�it miktarlarda verilmelidir.
7 Plazma hiçbir zaman replasman svs olarak kullanlmamaldr.
8 Sade su hiçbir zaman intravenöz olarak uygulanmamaldr. Böyle bir

durumda büyük olaslkla ölüme yol açacak hemoliz geli�ir.
9 �ntravasküler yol d�nda kemik içi, oral, rektal veya cilt alt yollar da

svlarn verilmesi için kullanlabilir.

Anahtar noktalar

Replasman Svlar
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�ntravenöz replasman sv uygulamas  dola�an kan hacmini eski
haline getirir, doku perfüzyonu ve oksijenasyonunun  devamll�n
sa�lar.

A�r kanama durumlarnda intravenöz replasman svlar ile ba�langç
tedavisi (resüsitasyon) hayat kurtarcdr, kanamann kontrol altna
alnmasn sa�lar ve e�er gerekli olursa transfüzyon amacyla kan
bulunmas için yeterli zaman kazandrr.

Kristalloid solüsyonlar
� Plazmaya benzer sodyum içerikleri vardr.
� Hücre membran genellikle sodyumun geçmesine izin ver-

medi�i için ekstrasellüler kompartmanda kalrlar.
� Kapiller membran yolu ile vasküler kompartmandan

interstisyel kompartmana geçerler.
� Tüm ekstrasellüler kompartmana da�lrlar.
� Normalde, uygulanan kristalloid hacminin bir çeyre�i damar

içi kompartmanda kalr.

KR�STALLO�D REPLASMAN SOLÜSYONLARININ B�LE��M�

Sv Na+

mmol/L
K+

mmol/L
Ca2+

mmol/L
Cl-

mmol/L
Baz-

mEq/L
Kolloid
ozmotik
basnç
mmHg

Serum fizyolojik
(% 0.9 sodyum klorür)

154 0 0 154 0 0

Dengeli tuz çözeltileri
(Laktatl Ringer veya
Hartmann solüsyonu)

130-140 4-5 2-3 109-110 28-30 0

Dola�mdaki  kan hacminin (damar içi hacim) tamamlanmas için kristalloid
solüsyonlar kaybedilen hacmin en az üç kat olarak verilmelidir.

�ntravenöz Replasman Tedavisi

�ntravenöz Replasman Tedavisi
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Dekstroz (glukoz) solüsyonlar sodyum içermezler ve uygun bir replasman
svs de�illerdir. Hipovolemi tedavisinde ba�ka bir alternatif oldu�u sürece
kullanlmamalar önerilir..

Kolloid solüsyonlar
� Ba�langçta damar kompartmannda kalmaya e�ilimlidirler.

� Plazma proteinlerini taklit ederek, kann kalloid ozmotik ba-
sncnn devam ettirilmesini veya arttrlmasn sa�larlar.

� Kristalloid solüsyonlarna göre daha uzun süreli plazma ha-
cim geni�lemesi sa�larlar.

� Daha küçük infüzyon hacimleri gerektirirler.

KOLLO�D REPLASMAN SOLÜSYONLARININ B�LE��M�

Sv Na+

mmol/L
K+

mmol/L
Ca2+

mmol/L
Cl-

mmol/L
Baz-

mEq/L
Kolloid
ozmotik
basnç
mmHg

Jelatin (üre ba�l):
ör. Haemaccel

145 5.1 6.25 145 Eser
miktarda

27

Jelatin
(süksinillenmi�): ör.
Gelofusine

154 <0.4 <0.4 125 Eser
miktarda

34

Dekstran 70 (%6) 154 0 0 154 0 58

Dekstran 60 (%3) 130 4 2 110 30 22

Hidroksietil ni�asta
450/0.7 (%6)

154 0 0 154 0 28

Albumin (% 5) 130-160 <1 D D D 27

Normal plazmann
iyon yaps

135-145 3.5-5.5 2.2-2.6 97-110 38-44 27

D= Farkl markalarda de�i�kenlik gösterir

Kolloidler, kristalloidlere göre daha az infüzyon hacmi gerektirirler.
Genellikle kaybedilen kan hacmine e�it miktarlarda verilirler.

Ancak, kapiller geçirgenli�in artt� durumlarda, dola�mdan damar
d�na kaçabilir ve yalnzca ksa süreli bir  hacim geni�letici etki olu�-
tururlar.
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A�a�da belirtilen  durumlarda yeterli kan hacminin sa�lanmas için
ek infüzyonlar gerekebilir:

� Travma
� Akut ve kronik sepsis
� Yanklar
� Ylan sokmalar (hemotoksik ve sitotoksik)

  Avantajlar       Dezavantajlar

KR�STALLO�DLER � Yan etkisi az � Etki süresi ksa
� Maliyeti dü�ük � Ödeme neden olabi-

lirler
� Bulunmas kolay � Yo�un ve hacimli

KOLLO�DLER �  Etki süresi daha uzun � Klinik olarak daha
etkin olduklar kant-
lanmam�tr

� Hipovolemiyi düzeltmek
için daha az sv gerekir

� Maliyeti yüksek

� Kristalloidlerden daha az
yo�un ve hacimli

� Anaflaktik reaksiyon
riski

Resüsitasyon amacyla kullanlan kolloid solüsyonlarn serum fizyolo-
jik (% 0.9 sodyum klorür) veya dengeli tuz solüsyonlarndan daha
üstün oldu�unu gösteren bir kant yoktur.

� Deri, akci�erler, d�k ve idrar ile olu�an normal fizyolojik ka-
yplarn yerine konmas için kullanlrlar.

� Bir hastann gereksinimi olan idame svs miktar, özellikle
gereksinimlerin artt� ate�, ortam scakl� ve neminin art-
mas gibi durumlarda de�i�iklik gösterir.

� Esas olarak su ve dekstroz solüsyonundan olu�mu�lardr; ba-
z elektrolitleri içerebilirler.

� Tüm idame svlar kristalloid solüsyonlardr.

�dame svlarna örnekler
� % 5 Dekstroz

� % 0.18 sodyum klorürlü % 4 Dekstroz

�dame Svlar
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Herhangi bir intravenöz infüzyonu uygulamaya ba�lamadan önce
1. �nfüzyon �i�esi veya torbasnn kapa�nn sa�lam olup olma-

d�n kontrol edin.
2. Son kullanma tarihini kontrol edin.
3. Solüsyonun berrak olup olmad�n ve içinde partiküller gö-

rünüp görünmedi�ini kontrol edin.

Sv uygulamalar için intravenöz yolun d�nda ba�ka yollar da vardr.
Ancak kemik içi yol hariç hiç biri a�r hipovolemik hasta için genellik-
le uygun de�ildir.
Kemik içi yol

� Damar yolunun açlmasnn mümkün olmad� �oktaki bir
çocukta  dola�ma hzl eri�im sa�lar.

� Svlar, kan ve baz ilaçlar bu yol kullanlarak verilebilir.
� A�r hipovolemideki hastalar için uygundur.

Oral ve nazogastrik yol
� Oral yolun kontrendike olmad� hafif hipovolemik hastalar-

da kullanlabilir.
� A�a�da saylan durumlardaki hastalarda kullanlmamaldr:

- A�r hipovolemik ise
- Bilinci kapal ise
- Gastrointestinal lezyon varl�nda veya barsak hare-

ketlerinin azald� durumlarda
- Hemen uygulanmas planlanan genel anestezi ve

cerrahi öncesi
Oral rehidrasyon svs için WHO/UNICEF formülü
Bir litre içme suyunun içinde eritin
Sodyum klorür (sofra tuzu) 3.5 g
Sodyum bikarbonat (karbonat) 2.5 g
Potasyum klorür (muz veya gaz kaçm� kolal içecek) 1.5 g
Glukoz (�eker) 20.0 g
Sonuç konsantrasyonlar
Na+ 90 mmol/L  K+ 20 mmol/L  Cl- 80 mmol/L  Glukoz 110 mmol/L

Di�er sv uygulama yollar

Güvenlik
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Rektal Yol
� A�r dehidratasyonu olan hastalar için uygun de�ildir.

� Svlarn emilimi kolaydr.

� Hidrasyon tamamland�nda svlar d�ar atlarak emilim
sonlandrlr.

� Solüsyon �i�esi veya torbasna ba�l plastik veya kauçuk
lavman tüpünün rektuma yerle�tirilmesi  ile uygulanrlar.

� Gerekli oldu�unda sv ak� hz infüzyon seti yardm ile kont-
rol edilir.

� Kullanlan svlarn steril olmas gerekmez;  bir çay ka�� sof-
ra tuzu eklenmi� bir  litre temiz içme suyu etkili ve güvenli bir
rektal rehidrasyon solüsyonudur.

Cilt alt yolu
� Di�er uygulama yollarnn bulunamad� hallerde nadir olarak

kullanlabilir.

� A�r hipovolemik hastalar için uygun de�ildir.

� Bir i�ne veya kanül cilt alt dokulara (tercih edilen bölge karn
duvardr) yerle�tirilir ve steril svlar standart �ekilde uygula-
nr.

� Dekstroz içeren solüsyonlar dokularn �i�mesine neden olur,
bu nedenle cilt altna verilmemelidir.
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SERUM F�ZYOLOJ�K (% 0.9 SODYUM KLORÜR)

�nfeksiyon riski Yok

Endikasyonlar Kan hacmi ve di�er ekstrasellüler kayplarn
yerine konmas

Dikkat edilmesi gereken
noktalar

� Lokal ödemin patolojiyi arttraca� kafa
travmas gibi durumlarda dikkatli olunmal-
dr

� Sv yüklenmesi ve kalp yetersizli�ine ne-
den olabilir

Kontrendikasyonlar Belirgin böbrek yetersizli�i olan hastalarda
kullanmayn

Yan etkileri Büyük hacimler kullanld�nda doku ödemi
meydana gelebilir

Doz Kaybedilen kan hacminin en az üç kat

DENGEL� TUZ SOLÜSYONLARI

Örnekler � Laktatl Ringer
� Hartmann solüsyonu

�nfeksiyon riski Yok
Endikasyonlar Kan hacmi ve di�er ekstrasellüler kayplarn

yerine konmas
Dikkat edilmesi gereken nok-
talar

� Lokal ödemin patolojiyi arttraca� kafa
travmas gibi durumlarda dikkatli olunma-
ldr

� Sv yüklenmesi ve kalp yetersizli�ine
neden olabilir

Kontrendikasyonlar Belirgin böbrek yetersizli�i olan hastalarda
kullanmayn

Yan etkileri Büyük hacimler kullanld�nda doku ödemi
meydana gelebilir

Doz Kaybedilen kan hacminin en az üç kat

Kristalloid solüsyonlar
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DEKSTROZ VE ELEKTROL�T SOLÜSYONLARI

Örnekler � % 0.18 sodyum klorür içinde % 4.3
dekstroz

� % 0.45 sodyum klorür içinde % 2.5
dekstroz

� Yarm güçlü Darrow solüsyonu içinde
% 2.5 Dekstroz

Endikasyonlar Genelde idame svlar olarak kullanlrlar,
ancak daha yüksek konsantrasyonlarda
sodyum içerenleri gerekti�inde replasman
svs olarak kullanlabilirler

Not
Yarm güçlü Darrow solüsyonu içinde % 2.5 Dekstroz solüsyonu gastroenteritli
çocuklarda olu�an dehidratasyon ve elektrolit bozukluklarn tedavi etmek için
kullanlr.

Bu amaçla kullanlmak üzere çe�itli ürünler geli�tirilmi�tir. Elinizdeki ürünün
a�a�dakileri içerdi�ine emin olmalsnz:

� Dekstroz % 2.5

� Sodyum 60 mmol/L

� Potasyum 17 mmol/L

� Klorür 52 mmol/L

� Laktat 25 mmol/L
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Plazmadan elde edilen kolloidler donör kan veya plazmasndan hazrlanrlar.
Bunlar:

� Plazma
� Taze donmu� plazma
� Sv plazma
� Dondurularak kurutulmu� plazma
� Albumin

Bu ürünler basit bir replasman svs olarak kullanlmamaldrlar. Tam
kanla ayn düzeyde HIV veya hepatit gibi infeksiyonlarn bula�trma riski  ta�r-
lar. Genel olarak kristalloid ve yapay kolloidlere oranla daha pahaldrlar.
Baknz sayfa 29-30 ve 32.

JELAT�NLER (Haemaccel, Gelofusine)
�nfeksiyon riski Bugüne kadar bilinmiyor
Endikasyonlar Kan hacminin yerine konmas
Dikkat edilmesi gereken noktalar � Kalp yetersizli�ini a�rla�trabilir

� Böbrek fonksiyon bozuklu�unda dikkatli
olunmal

� Haemaccel içerdi�i yüksek kalsiyum
konsantrasyonu nedeniyle sitratl kan ile
kar�trlmamaldr

Kontrendikasyonlar Yerle�mi� böbrek yetersizli�i olan hastalarda
kullanlmamaldr

Yan etkileri � Histamin salglanmasna ba�l minör
allerjik reaksiyonlar

� Kanama zamann geçici olarak uzatabi-
lir

� Nadir de olsa a�r anafilaktik reaksiyon-
lar da dahil olmak üzere a�r duyarlk
reaksiyonlar geli�ebilir

Doz Bilinen doz limiti yoktur

Plazmadan kökenli (do�al) kolloid solüsyonlar

Yapay kolloid solüsyonlar
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DEKSTRAN 60 ve DEKSTRAN 70
�nfeksiyon riski Yok
Endikasyonlar � Kan hacminin yerine konmas

� Ameliyat sonras venöz tromboz
profilaksisi

Dikkat edilmesi gereken nok-
talar

� Phtla�ma bozukluklar olu�turabilir

� Trombosit agregasyonu bozulabilir
� Baz preparatlar kan uygunluk (çapraz

kar�la�trma) testlerini bozabilir
Kontrendikasyonlar Bilinen hemostaz ve phtla�ma bozuklu�u

olan hastalarda kullanlmamaldr
Yan etkileri � Minör allerjik reaksiyonlar

� Kanama zamann geçici olarak uzatabilir
� Nadir de olsa a�r anafilaktik reaksiyonlar

da dahil olmak üzere a�r duyarlk reaksi-
yonlar geli�ebilir. Bu reaksiyonlar, bulu-
nabilirse infüzyondan hemen önce 20 ml
Dextran 1 verilerek engellenebilir

Doz � Dextran 60: 24 saatte 50 ml/kg’ geçme-
melidir

� Dextran 70: 24 saatte 25 ml/kg’ geçme-
melidir

DEXTRAN 40 ve DEXTRAN 110

Replasman svs olarak önerilmezler.
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H�DROKS�ET�L N��ASTA (Hetastarch veya HES)
�nfeksiyon riski Yok
Endikasyonlar � Kan hacminin yerine konmas
Dikkat edilmesi gereken
noktalar

� Phtla�ma bozukluklar olu�abilir

� Sv yüklenmesi ile kalp yetersizli�ini a�rla�t-
rabilir

Kontrendikasyonlar � Bilinen hemostaz ve phtla�ma bozuklu�u
olan hastalarda kullanlmamaldr

Yan etkileri � Yerle�mi� böbrek yetersizli�i olan hastalarda
kullanlmamaldr

� Histamin salglanmasna ba�l minör allerjik
reaksiyonlar

� Kanama zamann geçici olarak uzatabilir
� Nadir de olsa a�r anafilaktik reaksiyonlar da

dahil olmak üzere a�r duyarlk reaksiyonlar
geli�ebilir

� Serum amilaz düzeyleri hafifçe yükselebilir
� HES retiküloendotelyal sistem hücreleri tara-

fndan tutulur; bunun uzun vadeli etkileri bilin-
memektedir

Doz 24 saatte 20 ml/kg’ geçmemelidir
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Notlar
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Hülya Bilgen

1. Do�ru kullanld�nda güvenli kan ürünleri hayat kurtarcdr. Bu-
nunla beraber, kalite standartlarnn yüksek oldu�u yerlerde  bile,
transfüzyon baz riskler ta�r. E�er standartlar yetersiz ya da tutar-
sz ise, transfüzyon a�r derecede riskli olabilir.

2. Hiçbir kan ve kan ürünü ülkenin kanunlarna göre zorunlu saylan
testler yaplmadan kullanlmamaldr

3. Her ünite için ABO ve Rh grubu belirlenmeli ve etiketlenmelidir.
4. Tam kan akut kanamada beraberinde hipovolemiyi de düzeltmek

gerekti�inde eritrositleri yerine koymak için transfüze edilebilir
5. Kann bile�enlerine ayrlarak hazrlanmas tek bir kan ba��ndan

iki ya da üç hastann tedavisine olanak  sa�lar ve ayn zamanda
tam kann içindeki hastaya gerekmeyen transfüzyon elementlerinin
de verilmesini önler. Kan bile�enleri aferez ile de elde edilebilir.

6. Plazma tam kan içinde bulunan ço�u infeksiyonu bula�trabilir ve
transfüzyonu için çok az endikasyon vardr

7. Birçok ki�inin büyük hacimlerdeki plazma ba��lar farmasötik üre-
ticiler tarafndan i�lenerek  plazma türevleri elde edilir. Bu i�lemde
kullanlan plazmalar infeksiyon bula�n minimale indirmek için ha-
vuzlanmadan önce tek tek test edilmelidir.

8. Rekombinant DNA teknolojisi ile elde edilen Faktör VIII, Faktör IX
ve immünoglobulinler hastaya infeksiyon bula�trma riski ta�ma-
dklarndan daha sk tercih edilirler. Bununla beraber, maliyetleri
yüksektir ve bu preparatlar ile bildirilen baz komplikasyonlar var-
dr.

Kan Ürünleri

Anahtar noktalar
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TANIMLAR
Kan ürünü  �nsan kanndan hazrlanan tedavi edici herhangi

bir madde

Tam kan  Antikoagülanl koruyucu sv içeren onaylanm�
bir torbaya toplanm� ayr�trlmam� kan

Kan Bile�enleri  1. Tam kandan ayr�trlarak elde edilen  kan
bile�en örnekleri �unlardr:

� Eritrosit konsantresi
� Eritrosit süspansiyonu
� Plazma
� Trombosit konsantresi

2. Aferez1 ile toplanan plazma  veya trombosit
3. Kriyopresipitat ,taze donmu� plazmadan topla-
nr: Faktör VIII ve fibrinojenden zengindir.

Plazma Türevleri Farmasötik üretim ko�ullarnda üretilen insan
plazma proteinleri, örne�in:

� Albumin
� Koagülasyon faktör konsantreleri
� �mmünoglobulinler

Not
1 Aferez : mekanik bir metod ile donörden plazma  veya trombositleri toplama

2  Plazma türevlerinin bula� riskini azaltmak için  s yada kimyasal i�leme tabi
tutulmas lipid zarfa sahip virüslere kar�  çok etkilidir :

- HIV –1 ve 2
- Hepatit B ve C
- HTLV I ve II

Lipid zarf olmayan hepatit A ve insan parvovirus B19 da daha az etkilidir.

K
a

n
 ü

rü
n

le
ri

 



23

TAM KAN (CPD- Adenin-1)
450 ml tam kan donasyonu içeri�i
Tanm Total hacim 510 ml’ye kadar olabilir (hacim yerel uygula-

malar do�rultusunda de�i�iklik gösterebilir)
� 450 ml donör kan
� 63 ml antikoagulan solüsyon
� Hemoglobin yakla�k 12 gr/ dl
� Hematokrit %35-45
� Fonksiyonel olmayan trombositler
� Labil koagülasyon faktörleri (V ve VII) yoktur

Ünite Bir donasyon, ünite ya da torba olarak da  adlandrlr.
�nfeksiyon riski Sterilize edilmedi�inden  plazma ya da hücrelerde  bulu-

nabilecek HIV 1, HIV 2, hepatit B, hepatit C, di�er hepatit
virüsleri, sifiliz, malarya ve Chagas hastal�n tarayan
rutin testler ile saptanamayan  herhangi bir ajann bula�
mümkündür.

Saklama � +2°C ile + 6°C arasnda, alarml ve s kontrollü,
onayl bir kan merkezi dolabnda saklanmal

� +2 °C ile + 6°C arasnda muhafaza srasnda eritrosit
metabolizmasndan kaynaklanan içerik/bile�im  de�i-
�iklikleri olur

� Buzdolabndan çkartldktan sonra 30 dakika içinde
transfüzyona ba�lanmaldr

Endikasyonlar � Hipovolemi olu�turan akut kan kaybnda eritrosit
replasman amaçl

� ‘Exchange’ transfüzyon ( Kan de�i�imi)
� Eritrosit süspansiyonu ve konsantreleri temin edile-

meyen ancak eritrosit  transfüzyonu gerektiren has-
talar

Kontrendikasyonlar A�a�daki  durumlarn  varl�nda dola�m yüklenmesi
riski vardr:
� Kronik Anemi
� Kalp Yetersizli�i

Uygulama � Alc  ile ABO ve RhD uygun olmal
� Kan torbasna asla herhangi bir tbbi ilaç eklenme-

meli
� Transfüzyon  4 saat içinde bitirilmeli

Tam kan
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ER�TROS�T KONSANTRES� (  “plazmas azaltlm� kan”)

Tanm � Plazmasnn ço�u uzakla�trlm� 150 -
200 ml eritrosit

� Hemoglobin yakla�k 20 gr/ 100 ml ( bir
ünitede en az 45 gram)

� Hematokrit %55- %75
Ünite Bir donasyon
�nfeksiyon riski Tam kan gibi
Saklama Tam kan gibi

Endikasyonlar � Anemik hastalarda eritrosit replasman
� Akut kan kaybnda kristaloid ve

replasman svlar ile beraber kullanm
Uygulama � Tam kan gibi

� Transfüzyon  ak�n arttrmak için Y tipi
infüzyon setinden 50-100 ml serum fiz-
yolojik eklenebilir.

ER�TROS�T SÜSPANS�YONU

Tanm � 100 ml normal salin, adenin, glukoz,
mannitol (SAG-M) veya e�de�er ek so-
lüsyon eklenmi� minimal plazma içeren
150-200 ml eritrosit

� Hemoglobin yakla�k 15 gr/ 100 ml (bir
ünitede en az 45 gram)

� Hematokrit  %50-70
Ünite Bir donasyon
�nfeksiyon riski Tam kan gibi
Saklama Tam kan gibi
Endikasyonlar Eritrosit konsantresindeki gibi
Kontrendikasyonlar Yenido�anlarn kan de�i�im (exchange)

transfüzyonlarnda önerilmez. Ek solüsyon;
plazma, % 45 albumin, kristalloid sv veya
serum fizyolojik ile de�i�tirilebilir.

Uygulama � Tam kan gibi
� Eritrosit konsantresi ya da tam kandan

daha iyi akm hz sa�lanr.

Kan bile�enleri
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LÖKOS�T� AZALTILMI� ER�TROS�TLER

Tanm � Lökosit filtresi kullanlarak filtrelenmi� olarak ha-
zrlanan bir ünitede < 5 x 106 lökosit bulunduran e-
ritrosit süspansiyonu ya da konsantresi

� Hemoglobin veya hematokrit konsantrasyonu
ürünün tam kan, eritrosit süspansiyonu ya da erit-
rosit konsantresi olmasna göre de�i�kenlik göste-
rir.

� Lökosit azaltlmas sitomegalovirüs (CMV) bula�
riskini anlaml �ekilde azaltr.

Ünite Bir donasyon
�nfeksiyon riski Tam kandaki gibi
Saklama Üretim yöntemine göre de�i�ir: Kan merkezine dan�-

nz.

Endikasyonlar � Tekrarlayan transfüzyon alan hastalarda lökosit
immünizasyon riskini en aza indirir; ancak  bunun
için hastaya verilen  tüm kan bile�enleri lökositten
fakir olmaldr.

� Özel durumlarda CMV geçi� riskini azaltr (Baknz
sayfa 100 ve 147)

� Eritrosit transfüzyonu ile daha önce iki ya da daha
fazla ate�li reaksiyon geçiren hastalar

Kontrendikasyonlar � Graft versus host hastal�n önlemeyecektir:
Bunun  için  kan  bile�enleri  uygun  merkezlerde
25-30 Gy �nlanmaldr.

Uygulama � Tam kan gibi
� Lökositi azaltlm� ürünler hazrlanamyorsa

transfüzyon srasnda lökosit filtresi de kullanlabi-
lir.

Alternatifler � ‘Buffy coat’u alnm� tam kan ya da eritrosit süs-
pansiyonu genellikle hemolitik olmayan febril reak-
siyonlar önlemede etkilidir.

� Kan merkezi ‘buffy coat’u, kan ürününü hasta
yatak ba�na göndermeden hemen önce steril bir
çevrede uzakla�trmaldr.

� Transfüzyon, kan merkezinden kann çk�ndan
sonra 30 dakika içinde ba�lamal ve mümkünse lö-
kosit filtresi kullanlmaldr.

� Transfüzyon 4 saat içinde tamamlanmaldr.
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TROMBOS�T KONSANTRES� ( Tam kan donasyonlarndan hazrlanm�)

Tanm 50-60 ml plazma hacmi içindeki tek donör ünitesi
a�a�daki özelliklere sahip olmaldr:
� En az 55 x 109 trombosit
� <1.2 x 109 eritrosit
� <0.12 x 109 lökosit

Ünite �ki �ekilde elde edilir:
� Tek donör ünitesi : bir donasyondan elde

edilen trombositler
� Havuzlanm� ünite : 4-6 donörden hazrlan-

m� üniteler en az 240 x 109 trombosit içere-
cek eri�kin dozu �eklinde bir torba içine “ha-
vuzlanr”.

�nfeksiyon riski � Tam kandaki gibi, fakat bir normal eri�kin
dozu 4-6 donöre maruz kalnmay gerektirir.

� Bakteriyel kontaminasyon havuzlanm� ürün-
lerin %1’ini etkiler.

Saklama � Daha uzun süreli saklamaya uygun ve onayl
torbalarda olmad� sürece 20-24°C de
ajitasyonda/sallanarak 72 saate kadar; 2-6°C
de saklamayn.

� Daha uzun süreli saklama alcada bakteriyel
proliferasyon  ve septisemi riskini arttrr.

Endikasyonlar � Trombositopeni ve trombosit fonksiyon bo-
zuklu�una ba�l kanamalarda

� Kemik ili�i yetersizli�inde görülen
trombositopeniye ba�l kanamalarn önlen-
mesinde

Kontrendikasyonlar � Cerrahi hastalarda preoperatif ciddi trombosit
yetersizli�i olmad� sürece kanamay önle-
mek için genellikle endike de�ildir.

� �dyopatik trombositopenik purpura (�TP)
- Trombotik trombositopenik purpura

(TTP)
- Tedavi edilmemi� dissemine

intravasküler koagülopati (D�K)
- Septisemiye ba�l trombositopenide

tedavi ba�lamadan önce ve
hipersplenizm olgularnda endike de-
�ildir.
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Dozaj � Her 10 kg vücut a�rl� için 1 ünite  trombosit
konsantresi : 60-70 kg eri�kinde, en az 240 x
109 trombosit içeren  4-6 tek donör üniteleri
trombosit saysn 20-40 x 109/ L arttrmaldr.

� Art� e�er hastada :
- Splenomegali
- Dissemine intravasküler koagülasyon
- Septisemi varsa daha az olacaktr.

Uygulama � Bakteriyel proliferasyon riski nedeniyle ha-
vuzlanm� trombositler en ksa sürede, genel-
likle havuzlandktan sonraki ilk 4 saat içinde
infüze edilmelidirler.

� Trombosit fonksiyonlarn bozaca�ndan
trombositler asla buzdolabna konmamaldr.

� Havuzlanm� trombositler yeni standart bir
kan verme setiyle taklmaldr.

� Trombositler için kan verme seti d�nda özel
bir infüzyon setine ihtiyaç yoktur.

� 30 dakikalk bir zaman içinde infüze edilmeli-
dir.

� Do�urganlk ça�nda  Rh D negatif bir bayana
Rh D pozitif trombosit konsantresi verilmeme-
lidir.

� Mümkün oldu�unca ABO uygun trombosit
süspansiyonu verilmelidir.

Komplikasyonlar Hemolitik olmayan  febril ve allerjik ürtikeryal
reaksiyonlar özellikle  multipl transfüzyon alan-
larda seyrek de�ildir (tedavi için sayfa 62-63’e
baknz).
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TROMBOS�T KONSANTRES� ( Tromboferez ile elde edilmi�)

Tanm � Hacim 150-300 ml
� Trombosit içeri�i 150-900 x 109; 3-10

ünite tek donasyona e�de�er
� Trombosit içeri�i, plazma hacmi ve

lökosit miktar uygulanan toplama yön-
temine ba�l olarak de�i�iklik gösterir.

Ünite Tek donörden hücre ayrc cihaz kullanla-
rak hazrlanan bir torba   trombosit konsant-
resi

�nfeksiyon riski Tam kandaki gibi
Saklama Daha uzun süreli saklamaya uygun  kabul

görmü� torbalarda olmad� sürece 20-24°C
de ajitasyonda 72 saate kadar;

       2-6°C de saklamayn
Daha uzun süreli saklama alcada bakteriyel
proliferasyon  ve septisemi riskini arttrr.

Endikasyonlar � Genellikle tam kandan elde edilen
trombosit konsantreleri ile e�de�er doz-
dadr.

� E�er hasta için özellikli bir   donör gere-
kiyorsa seçilen donörden birçok doz
sa�lanabilir.

Dozaj Tek bir donörden aferez ile elde edilen bir
torba trombosit konsantresi genellikle  1
tedavi dozuna e�de�erdir.

Uygulama Tam kandan elde edilen trombositler gibidir,
ancak ABO uygunlu�u daha önemlidir:
Trombositleri süspanse etmek için kullanlan
donör plazmasndaki yüksek titrede bulunan
Anti-A ya da anti-B antikorlar alcnn eritro-
sitlerinde hemolize yol açabilir.
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TAZE DONMU� PLAZMA

Tanm � Tam kan donasyonunu izleyen ilk 6 saat içinde
tam kandan ayrlm� ve hzla -25°C  ya da daha alt
sda so�utularak hazrlanm� plazmay içeren tor-
ba

� Normal plazma düzeylerinde stabil koagülasyon
faktörleri, albumin ve immünglobulin içerir.

� Faktör VIII düzeyi normal taze plazma düzeyinin
%70’i kadardr.

Ünite � Normal torba 200-300 ml hacimdedir.
� Çocuklar için daha küçük hacimler hazrlanabilir.

�nfeksiyon riski � E�er i�leme tabi tutulmuyorsa tam kan gibidir.
� Metilen mavisi/ ultraviyole �k gibi inaktivasyon

uygulanyorsa çok dü�ük risk vardr (baknz virüs
“inaktive edilmi�” plazma).

Saklama � -25°C ve daha alt sda 1 yl süreyle
� Kullanlmadan önce kan merkezinde plazma eritici

cihazlar ile 30-37°C  arasnda eritilmelidir. Daha
yüksek slar koagülasyon faktörlerini ve proteinleri
bozar.

� Eritildikten sonra buzdolabnda +2°C ile +6°C
arasnda saklanmaldr.

Endikasyonlar � Multipl koagülasyon faktör eksikliklerinin yerine
konmas

- Karaci�er hastal�
- Warfarin (antikoagülan) a�r dozu
- Masif transfüzyon alan hastalarda

koagülasyon faktör düzey dü�üklükleri
� Dissemine intravasküler koagülasyon (D�K)
� Trombotik trombositopenik purpura (TTP)

Dikkat edilmesi gere-
ken noktalar

� Özellikle hzl infüzyonlarda akut allerjik reaksi-
yonlar seyrek de�ildir.

� Ciddi hayat tehdit eden anafilaktik reaksiyonlar
olu�abilir.

� Tek ba�na hipovolemi kullanm endikasyonu
de�ildir.

Dozaj Ba�langç dozu 15 ml/ kg’dr.
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Uygulama � Alcda hemoliz riskinden kaçnmak için ABO
uygun olmaldr.

� Uygunluk/çapraz kar�la�trma testi gerekmez.
� Eritildikten sonra standart kan verme seti kulla-

narak hemen infüze edilmelidir.
� Labil koagülasyon faktörleri hzla parçalanr;

eritildikten sonra 6 saat içinde kullanlmaldr.

SIVI PLAZMA

Tanm � Tam kandan ayrlm� ve + 4°C’de saklanm�
plazma

� Labil koagülasyon faktörleri ( Faktör V ve VIII)
bulunmaz.

DONDURULARAK KURUTULMU� HAVUZLANMI� PLAZMA

Tanm Birçok donörden elde edilen plazma dondurulup
kurutulmadan önce havuzlanr.

�nfeksiyon riski � Virüs inaktivasyonu yoktur; o yüzden
transfüzyonla geçen infeksiyon riski birkaç kat
artm�tr.

� Kullanlmamas gereken eski bir üründür.

KR�YOPRES�P�TATI ALINMI� PLAZMA

Tanm Fibrinojen ve Faktör VIII’in yakla�k yars
kriyopresipitat olarak alnm�, fakat di�er tüm plaz-
ma bile�enlerini içeren  plazma

V�RÜS “�NAKT�VE” ED�LM�� PLAZMA

Tanm � HIV, hepatit B ve hepatit C riskini azaltmak için
Metilen mavisi/U.V. �k ile muamele görmü�
plazma

� Klasik plazmaya göre bu plazmann maliyeti
oldukça yüksektir.

�nfeksiyon riski Hepatit A ve insan parvovirüs B19 gibi di�er virüs-
lerde “inaktivasyon” daha az etkilidir.
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KR�YOPRES�P�TAT

Tanm � Taze donmu� plazmann +4°C ‘de kontrollü
olarak eritilmesi srasnda olu�an presipitatn 10-
20 ml plazma içinde  süspansiyonu ile hazrlanr.

� Ba�� tam kanndaki fibrinojen ve Faktör VIII’in
yakla�k yarsn içerir : Örn. Faktör VIII : 80-100
�Ü/ torba; fibrinojen : 150-300 mg/ torba

Ünite Genellikle tek donör  ya da 6 veya daha fazla
donörden hazvuzlanm� plazma torbalar  halinde
sa�lanr.

�nfeksiyon riski Plazmadaki gibidir, fakat bir eri�kin dozu en az 6
farkl donöre maruz kalmay gerektirir.

Saklama � -25°C  veya daha so�ukta 1 yla kadar

Endikasyonlar � A�a�daki kaltsal faktör eksikliklerinin tedavisin-
de FVIII konsantresine bir alternatif olarak kulla-
nlr:
- Von Willebrand Faktör eksikli�inde (von

Willebrand Hastal�)
- Faktör VIII eksikli�inde (hemofili A)
- Faktör XIII eksikli�inde

� Kazanlm� koagülopatilerde (örn. D�K) fibrinojen
kayna� olarak kullanlr.

Uygulama � Mümkünse ABO uygun ürün kullanlmaldr.
� Transfüzyon öncesi uygunluk (çapraz kar�la�-

trma) testi gerekmez.
� Eritildikten sonra standart kan verme setiyle

mümkün oldu�u kadar erken transfüze edilmeli-
dir.

� Eritildikten sonra 6 saat içinde infüze edilmelidir.
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�NSAN ALBUM�N SOLÜSYONU

Tanm Donasyon ile elde edilen büyük miktarlardaki plazma
havuzlarndan fraksinasyon ile elde edilir.

Ürünler � % 5 albumin: 50 mg/ml albumin içerir.
� % 20 albumin: 200 mg /ml albumin içerir.
� %25 albumin: 250 mg/ml albumin içerir.
� Stabil plazma protein solüsyonu (SPSS) ve plazma

protein fraksiyonu (PPF): %5 albuminle e�de�er
albumin içerir.

�nfeksiyon riski Standartlara uygun üretilenler viral  infeksiyon  riski ta�-
maz.

Endikasyonlar � Terapötik plazma de�i�iminde replasman svs ola-
rak : %5 albumin kullann.

� Hipoproteinemili hastalarda diüreti�e dirençli ödem
tedavisi: örn.nefrotik sendrom ya da asit. Diüretik ile
beraber %20 ‘lik albumin kullann.

� Her ne kadar %5 lik albumin �imdi çok geni� bir
kullanm endikasyonuna ( volüm replasman, yanklar
ve hipoalbunemi) sahip ise de akut plazma
replasmannda serum fizyolojik ya da di�er kristaloid
svlarna üstünlü�ünü kantlayan veri yokur.

Dikkat edilmesi
gereken noktalar

%20’lik albumin uygulamas pulmoner ödem riski ile
beraber intravasküler hacmin akut olarak geni�lemesine
neden olabilir.

Kontrendikasyonlar �ntravasküler beslenme  için kullanmayn:  esansiyel
aminoasitler açsndan yetersiz ve pahal bir kaynaktr.

Uygulama � Uygunluk testi gerektirmez.
� Filtre gerekmez.

Plazma türevleri
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KOAGÜLASYON FAKTÖRLER�

Faktör VIII konsantresi
Tanm � Donör plazmalarnn büyük havuzlarndan elde edil-

mi� yar saflkta Faktör VIII
� Faktör VIII 0.5-20 IU /mg protein arasndadr, daha

yüksek aktiviteli preperatlar hazrlanabilir.
� Belirli ülkelerde lisans alm� ürünlerin tümü (örn.USA

ve Avrupa Birli�i ülkeleri) virüs bula� riskini azaltmak
için s ya da kimyasallarla muamele edilmi�tir.

Ünite Dondurularak kurutulmu� flakonlarn protein içerikleri
etiketlerinde mevcuttur, genellikle 1 flakon yakla�k 250
IU Faktör VIII içerir.

�nfeksiyon riski Yeni yöntemlerle virüs inaktive edilmi� ürünler HIV,
HTLV, hepatit C ve lipid zarf olan di�er virüsleri geçir-
memekle beraber lipid zarf olmayan hepatit A ve
parvovirüse kar� daha az etkilidir.

Saklama Üretici firmann ba�ka bir uyars yoksa  +2 0 C ile +6 0C
arasnda üzerinde belirtilen son kullanma tarihine kadar-
dr.

Endikasyonlar � Hemofili A tedavisi
� Von Willebrand hastal� tedavisi : Sadece von

Willebrand faktörü içeren ürünleri kullann.
Dozaj Baknz sayfa 113
Uygulama � Üretici talimatlarna göre sulandrn.

� Toz eritildi�inde olu�an solüsyonu filtreli i�ne ile
aktardktan sonra standart infüzyon seti kullanarak 2
saat içinde  infüze edin.

Alternatifler � Kriyopresipitat , taze donmu� plazma
� Rekombinant DNA teknolojisi kullanlarak in vitro

hazrlanm� faktör VIII ticari preparatlar bulunmakta-
dr. Plazmadan elde edilen Faktör VIII preparatlar ile
klinik olarak e�de�erdir ama plazma donörlerinden
geçebilecek infeksiyon riskini ta�mamaktadr.
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FAKTÖR IX �ÇEREN PLAZMA ÜRÜNLER�

Protrombin kompleks kansantresi (PCC)
Faktör IX konsantresi
Tanm �çerik PCC           Faktör IX

� Faktör II, IX ve X � �
� Sadece Faktör IX �
� Baz preparatlar

  Faktör XII de içerir �
Ünite Dondurularak kurutulmu� protein, içeri�i flakonlarn

üzerinde etiketlenmi�tir, flakonlar genellikle 350-600
IU Faktör IX içerir.

�nfeksiyon riski Faktör VIII’dekine benzer
Saklama Faktör VIII’dekine benzer

Endikasyonlar � Hemofili B Tedavisi
(Christmas  hastal�) � �

� Uzun protrombin �
zamannn ksa
sürede düzeltilmesi

Kontrendikasyonlar PCC’in  karaci�er hastal� olanlar ile trombotik
e�ilimi olanlarda kullanlmas önerilmez.

Dozaj Baknz sayfa 114
Uygulama Faktör VIII gibi
Alternatifler Plazma

Hemofili B tedavisinde yaknda  in vitro rekombinant DNA yöntemleri ile Faktör
IX preparatlar kullanma sunulacaktr.

FAKTÖR VIII �NH�B�TÖRLÜ HASTALAR �Ç�N KOAGÜLASYON FAKTÖR
ÜRÜNLER�

Tanm Is ile muamele edilmi� yar aktif koagülasyon  fak-
törlerini  içeren plazma fraksiyonu

�nfeksiyon riski Is ile muamele edilmi� di�er ürünler gibidir.
Endikasyonlar Sadece Faktör VIII inhibitörlü hastalarda kullanlr.

Uygulama Yalnz  uzman önerisi ile kullanlmaldr.
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�MMÜNOGLOBUL�NLER

Kas içi kullanm için immünoglobulinler
Tanm Plazmann IgG  antikor bile�enini içeren konsant-

re edilmi� solüsyon
Hazrlama Standart ya da normal immünoglobulin : Geni�

havuzlanm� donasyonlardan hazrlanr ve donör
toplulu�unun maruz kald� infeksiyonlara kar�
geli�tirdi�i antikorlar içerir.

�nfeksiyon riski �ntramusküler  immünoglobulinler ile virüs
infeksiyon geçi�i bildirilmemi�tir.

Endikasyonlar � Hiperimmün ya da spesifik immünoglobulin :
�nfeksiyon ajanlarna kar� spesifik antikorlar
yüksek titrede bulunduran ki�ilerden elde edi-
lir: Örn. hepatit B, kuduz, tetanoz antikorlar

� Spesifik infeksiyonlarn önlenmesi
� �mmün yetersizlik durumlarn tedavisi

Uygulama Ciddi reaksiyon olu�aca�ndan �V olarak kullanl-
maz.

Anti –RhD �mmünoglobulin ( Anti -D RhIG)
Tanm Daha önce immünize olmu� plazmalarnda yük-

sek düzeyde anti-D antikor  bulunan ki�ilerden
hazrlanr.

Endikasyonlar Rh D negatif annelerde yenido�an hemolitik
hastal�n önleme (Baknz sayfa 132-134)

�ntravenöz �mmünoglobulin
Tanm �ntramüsküler preparata benzer, ancak �V

uygulanm daha güvenli klmak için ek i�leme tabi
tutulmu�tur.

Endikasyonlar � �dyopatik otoimmün trombositopenik purpura
ve di�er baz immün bozukluklar

� �mmün yetersizlik durumlarnn tedavileri
� Hipogamaglobulinemi
� HIV ba�lantl hastalk

K
a

n
 ü

rü
n

le
ri

 



36

Notlar
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M. Cem Ar

1. Hastaneler klinik transfüzyon sürecinin her a�amas için uygulama
standartlarna sahip olmaldr. Hastane çal�anlar bu standartlar
izleyecek �ekilde e�itilmelidir.

2. Transfüzyon amaçl hazrlanan kan ürünlerinin güvenilirli�ini sa�-
lamada klinisyenler ile kan bankas çal�anlar arasnda açk bir ile-
ti�im ve i�birli�i esastr.

3. Hastadan gelen kan örne�ine ait etiket bilgilerinin ve kan ürünü is-
tek formunun tam ve do�ru olarak doldurulmad� durumlarda kan
bankas istenen kan ürününü vermemelidir.

4. ��lev kayb ve bakteriyel bula�n engellenebilmesi için kan ürünleri
nakledilirken ve transfüzyon öncesi kliniklerde bekletilirken do�ru
saklama ko�ullarnn sa�lanmasna özen gösterilmelidir.

5. Uygunsuz kan ürünü transfüzyonu kimi zaman ölümle sonuçlana-
bilecek akut transfüzyon reaksiyonlarnn en sk nedenidir. Kann
güvenli olarak transfüze edilmesi için:
� Hastaya ait kimlik bilgileri, tam ve do�ru olarak kaydedilmeli-

dir.
� Test için alnan kan örne�i üzerine hastaya ait kimlik bilgileri

do�ru olarak yazlmaldr.
� Transfüzyon öncesi do�ru kann do�ru hastaya gitti�inden e-

min olmak için son bir kez daha hasta bilgileri ile kan ürünü
torbas üzerindeki bilgiler kar�la�trlmaldr.

6. Kan transfüzyonu öncesinde, esnasnda ve i�lem sonrasnda hasta
e�itimli personel tarafndan takip edilmelidir.

Klinik transfüzyon
uygulamalar

Anahtar noktalar
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Bir kez transfüzyon karar alndktan sonra transfüzyon sürecinde
klinik görev alan herkes do�ru kan ürünün do�ru hastaya zamannda
ula�masndan sorumludur.
Transfüzyon uygulamalar yaplan tüm hastanelerde kan ve kan ürün-
lerinin klinik kullanm ile ilgili ulusal klavuzlar esas alnmaldr. Ulu-
sal klavuzlarn bulunmad� durumlarda her hastane kendi yerel
klavuzlarn olu�turmal ve bir transfüzyon komitesi kurarak kann
klinik kullanmn denetlemeli, transfüzyona ait herhangi bir erken
veya geç reaksiyonu irdelemelidir.
Her hastane a�a�da belirtilen noktalarn sa�lanm� olmasna özen
göstermelidir:

1. Kan istem formu.
2. Sk yaplan baz cerrahi giri�imlerde kullanlmak üzere hazr-

lanm� bir transfüzyon çizelgesi.
3. Kan, kan ürünleri ve intravenöz replasman svlar, ilaçlar ve

tbbi cihazlar dahil transfüzyon gereksinimini azaltabilecek
basit alternatif tedavilerin kullanm hakknda klinik ve labo-
ratuar endikasyonlar içeren klavuzlar.

4. Klinik transfüzyon sürecinin her a�amasn kapsayan stan-
dart uygulama protokolleri:
� Elektif/planl cerrahi i�lemler öncesinde kan ve kan ürü-

nü temini için istek yaplmas
� Acil �artlarda kan ve kan ürünü iste�i, Kan istek formu-

nun doldurulmas
� Hastadan transfüzyon öncesi testler için kan örne�i a-

lnmas ve etiketlenmesi
� Kan ve kan ürünlerinin kan bankasndan alnmas
� Kan ve kan ürünlerinin kliniklere transportu ve saklanmas
� Kan ve kan ürünlerinin hastaya verilmesi, son kez hasta

kimlik bilgilerinin kontrolü
� Transfüzyonun hasta dosyasna i�lenmesi
� Transfüzyon öncesinde, esnasnda ve sonrasnda hasta-

nn izlenmesi
� Transfüzyon reaksiyonlarnn tedavisi, ara�trlmas ve

kayda geçirilmesi.
5. Transfüzyon sürecinin her a�amasnda görev alan personelin

uygulama standartlarn kullanmasn sa�layacak �ekilde e-
�itilmesi

Transfüzyon gereksinimi olan hastann güvenli�i klinisyenler ve kan
bankas çal�anlar arasndaki i�birli�i ve etkili ileti�ime ba�ldr.

Do�ru hastaya do�ru kann do�ru
zamanda temini
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DO�RU HASTAYA DO�RU KANIN  DO�RU ZAMANDA TEM�N�
1. Hastann kan ihtiyacnn klinik gereklili�ini  ve zamann de�erlendirin.
2. Hastay ve/veya yaknlarn planlanan kan transfüzyonu hakknda bil-

gilendirin ve bilgilendirmenin yapld�na dair kayd hasta dosyasna
i�leyin.

3. Hastaya transfüzyon yaplmasn gerektiren endikasyonlar hasta
dosyasna kaydedin.

4. Gerekecek kan miktarn ve kan ürününü belirleyin. Sk yaplan cerra-
hi giri�imlerde kan gereksinimini belirlerken mevcut kan transfüzyon
klavuzlarndan yararlann.

5. Kan istem formunu kurallara uygun ve tam olarak doldurun. Kan ban-
kasnn hasta için en uygun kan ürününü seçebilmesi için transfüzyon
yapma nedenini yazl olarak belirtin.

6. Acil kan temini gerekti�inde  kan bankas ile telefon  yoluyla hemen
irtibata geçin.

7. Uygunluk testleri için hastadan kan örne�i aln ve do�ru hasta kimlik
bilgilerini içerecek �ekilde etiketleyin.

8. Kan istek formunu ve kan örne�ini kan bankasna yollayn.
9. Kan bankas laboratuarnda transfüzyon öncesi antikor taramas ve

uygunluk testleri yaplarak hasta için en uygun kan seçilir.
10. Kan ürünlerinin ilgili hastaya ula�mas kan bankas elemanlarnca ve-

ya klini�e ait personel tarafndan sa�lanr.
11. Transfüzyon hemen yaplmayacaksa kan ürünlerinin do�ru saklama

ko�ullar altnda muhafaza edilmesini sa�layn.
12. Kimlik bilgilerini kontrol edin:

� Hastaya sorarak
� Kan ürünü üzerindeki etiketten
� Hasta dosyasndan.

13. Kan ürününü hastaya damar yoluyla uygulayn.
14. Hasta dosyasna a�a�da belirtilen bilgileri kaydedin:

� Transfüze edilen kan ürününün çe�idi ve hacmi
� Kan ürünü torbasnn özgün donasyon numaras
� Transfüze edilen kan ürününün kan grubu
� Transfüzyona ba�lama zaman
� Kan transfüzyonunu yapan ki�inin imzas.

15. Hastay transfüzyon öncesinde, esnasnda ve sonrasnda izleyin.
16. Transfüzyon biti�ini hasta dosyasna kaydedin.
17. Transfüzyonla ili�kili olu�an yan etkileri tespit edin ve hemen müda-

hale edin. Olu�an her transfüzyon reaksiyonunu hasta dosyasna
kaydedin.
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Transfüzyon gerektiren her hasta için, transfüzyonu uygun gören he-
kim a�a�daki noktalardan sorumludur:

1. Kan istek formunun do�ru ve tam olarak doldurulmas.
2. Kan örne�inin do�ru hastadan do�ru tüpe alnarak üzerinin

do�ru kimlik bilgileri ile etiketlenmesi.
3. Kan iste�inin mümkünse önceden haber verilmesi.
4. Kan bankasnn a�a�daki konularda net bir �ekilde bilgilen-

dirilmesi:
� �stenen kan ürünü ve miktar
� Transfüzyon  nedeni
� Kan iste�inin aciliyeti
� Ne zaman ve nerede kullanlaca�
� Kann kim tarafndan ilgili yere ula�trlaca�.

5. Transfüzyona kadar geçen süre içinde kann klinikte do�ru
saklama ko�ullarnda muhafazas.

6. Transfüzyon öncesi hasta ba�nda hasta kimlik bilgileri ile ü-
rün ve hasta kayt bilgilerinin kar�la�trlarak kontrol edil-
mesi.

7. Oda scakl�nda 4 saatten daha fazla beklemi� veya açlm�
ve uygun görünüm sergilemeyen her kan ürününün atlmas
veya güvenli atk sistemine verilebilmesi için kan bankasna
geri yollanmas.

8. Transfüzyon kaytlarnn do�ru �ekilde hasta dosyasna i�-
lenmesi:
� Transfüzyon nedeni
� Transfüze edilen kan ürünü ve miktar
� Transfüzyon süresi
� Transfüzyon öncesi, esnasnda ve sonrasnda hasta taki-

bi ile ilgili notlar
� Ters etkiler

Hastann Kimli�i
� Her hasta, hastaya özgü hastane protokol numarasn ta�-

yan bir bileklik veya çkarlmas kolay olmayan bir ba�ka be-
lirteç ile tanmlanm� olmaldr.

� Hastann tannabilmesi için bu numarann her zaman kan
örnek tüpleri ve kan istek formlar üzerinde bulunmasna
dikkat edilmelidir.

Hastann Bilgilendirilmesi
Mümkün olan her ko�ulda hasta ve/veya yaknlar planlanan
transfüzyon hakknda bilgilendirilmeli ve bilgilendirilmenin yapld�
hasta dosyasna i�lenmelidir.
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Elektif cerrahi için kan istemi
Elektif �artlarda yaplacak cerrahi için kan ürünü iste�inin zamanla-
mas yerel kurallara, miktar ise merkezin kan istem protokollerine
göre belirlenmelidir.

Kan istem çizelgesi
Her hastane sk yaplan cerrahi i�lemlerde gereken transfüzyon mik-
tarn gösteren bir kan isteme çizelgesi olu�turmaldr. Bu çizelge
ameliyat ekibinin, cerrahi giri�imin karma�kl�, beklenen kan kayb
gibi kriterlere göre hangi kan ürününden ne miktarda kulland�n,
ayrca transfüzyona alternatif tedavi seçenekleri hakkndaki uygula-
malarn yanstmaldr.
Bir kan istem çizelgesi örne�i 172-173. sayfalarda verilmi�tir.
Do�um ve cerrahi ameliyatlarn yapld� hastanelerde intravenöz
kristaloid ve kolloid svlarn hazrda bulundurulmas zorunludur.
Bir çok cerrahi giri�im transfüzyon gerektirmez ancak majör kanama
riski olan ameliyatlarda kann zamannda temini �arttr. Kan grubu,
antikor taramas yaptrlp kan ayrtma yöntemi ile kan ürünlerinin
ksa süre içinde temini sa�lanabilir (baknz sayfa 48) böylece tek bir
hasta için çok miktarda kann kan bankasndan çkartlarak ve di�er
gereksinimi olanlar için kullanlmadan ziyan olmas önlenir.

Kan �stemi
Transfüzyon gereksinimi
açsndan hastay de�er-

lendirin

AC�L
Kan  1 saat içinde ya
da daha ksa sürede

temin edilmelidir.

Kan gereksinimi
kesin

Örn: elektif cerrahi

Kan gereksinimi olas
Örn : do�um, elektif

cerrahi

Acil olarak ABO ve
RhD uyumlu kan iste-
�inde bulunan kan

bankas O grubu gön-
derebilir.

Planlanan tarihte
kullanlacak �ekilde
kan ürünü iste�inde

bulunun.

Kan grubu ve antikor
tarama iste�inde

bulunun ve ayrtn.
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Acil Durumlarda Kan �stemi
Acil durumlarda kan istemi ile ilgili i�lemlerin herkesin kolayca anla-
yp uygulayabilece�i basitlikte olmas �arttr.

AC�L DURUMLARDA KAN �STEM�
1. �V kanülle bir damar yolu açn ve buradan uygunluk testleri için kan

örne�i aldktan sonra izotonik veya dengeli bir ba�ka tuz solüsyonu
(örn:Ringer laktat veya Hartman) ile intravenöz sv replasmanna
ba�layn. Alnan kan örne�ini kan bankasna mümkün olan en ksa
süre içinde ula�trn.

2. Kan örne�inin içinde bulundu�u tüpe ve kan istem formu üzerine
hasta kimlik bilgilerini açk ve okunakl bir �ekilde yazn. Hasta henüz
hastane sistemi tarafndan tanmlanmam� ve bir protokol numaras
almam�sa, acil ba�vuru numaras gibi bir ayrt edici numara kullann.
Hasta adn sadece do�ru kimlik bilgilerini ald�nzdan eminseniz
kullann.

3. Ayn hasta için ksa süre içinde ikinci bir kan ürünü isteminde buluna-
caksanz, kan bankasnn ayn hasta ile u�ra�ld�n anlamas aç-
sndan  ilk kan istem formunda kulland�nz numara ve kimlik bilgile-
rini kullann.

4. Acil olgusu ile ilgilenen birden fazla personel varsa kan iste�inde bu-
lunulmas ve kan bankas ile ileti�im kurulmas konusunda sadece biri
görevlendirilmelidir. Bu durum özellikle e� zamanl birden fazla yaral
hastann ba�vurdu�u hallerde önem kazanr.

5. Kan bankasna her acil hasta için kann hangi sürede temin edilmesi
gerekti�i belirtilmelidir. Kan iste�inin aciliyetini belirtirken kan bankas
ile önceden üzerinde anla�lm� olan terminolojinin kullanlmasna ö-
zen gösterin.

6. Hastaya kan kimin getirece�i ve hastann nerede oldu�u (ameliyat-
hane, do�umhane,v.s.) konusunda kan bankas ve klinik çal�anlar-
nn bilgilendirilmi� oldu�undan emin olun.

7. Hastann kimlik ve kan grubu bilgilerinde herhangi bir tutarszlk oldu-
�unda kan bankas O grubu (ve muhtemelen  RhD negatif) kan gön-
dermeyi tercih edebilir. Acil �artlarda bu uygulama uyumsuz kan
transfüzyonundan kaynaklanacak ciddi reaksiyonlardan kaçnmak için
en güvenilir yol olabilir.

Kan �stem Formu
Kan temini gerekti�inde endikasyonu koyan hekim tarafndan sayfa
43’te bir örne�i görülen kan istem formu gerekli bilgileri tam olarak
içerecek �ekilde doldurulup imzalanmaldr.
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KAN �STEM FORMU ÖRNE��

Hastane Ad________________

Hasta Bilgileri
Soyad ____________________
Ad _______________________
Protokol No_________________
Adres _____________________
__________________________
__________________________

Öykü
Tan ______________________
Transfüzyon Nedeni __________
Anemi _____________________
�laç Öyküsü_________________

�stek
� Kan grubu, antikor tarama ve

serum saklama
� Kan ürünü hazrlaynz
Kullanma tarihi ______________
Kullanma saati ______________
Ula�trlacak yer _____________

Hekim ad soyad ___________

�stek Tarihi _________________________

Do�um Tarihi _________  Cinsiyet _______
Servis _____________________________
Kan grubu (biliniyorsa)  ABO

RhD

Antikorlar Var/Yok _____
Önceki Transfüzyonlar Var/Yok _____
Transfüzyon Reaksiyonu Var/Yok _____
Gebelik Öyküsü Var/Yok _____

Tam kan ________________ ünite
Eritrosit süsp. _____________ ünite
Plazma __________________ ünite
Trombosit ________________ ünite
Di�er____________________ ünite

�mza _____________________________

Kan istem formu üzerindeki tüm ayrntlar kurallara uygun ve tam
olarak doldurulmaldr. Acil durumlarda ayrca kan bankas ile telefon
ile görü�ülerek istek sözlü olarak  da bildirilmelidir.

Kan istem formlarnn ve beraberindeki hastaya ait kan örne�inin
mutlaka a�a�daki bilgileri içerecek �ekilde etiketlenmi� olmasna
özen gösterilmelidir:

� Hastaya özgü kimlik bilgileri
� �stenen kan ürününün tipi ve miktar
� Kullanlacak yer ve zaman
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Uygunluk testi için kan örnekleri

Hastadan alnan kan örne�inin hasta bilgilerini ve protokol numara-
sn do�ru olarak üzerinde gösteren bir tüpe alnm� olmas hayati
önem ta�r.

UYGUNLUK TESTLER� �Ç�N KAN ÖRNE��N�N ALINMASI
1. Kan örne�i alnd�nda hastann bilinci yerinde ise kendisine ad, so-

yad, do�um tarihi ve di�er ayrt edici kimlik bilgileri sorulmaldr.

2. Hastann kimlik bilgilerini
� Bileklikteki ad ile
� Hasta dosyas ile
� Doldurulmu� kan istem formundaki bilgilerle kar�la�trn.

3. Hastann bilinci yerinde de�ilse yaknlarna veya di�er hastane çal-
�anlarna sorarak kimlik bilgilerinin do�rulu�unu tespit edin.

4. Kan örne�ini kan bankasnn önerdi�i kan tüpüne aln. Eri�kinler için
bu  yakla�k 10 ml olmal ve antikoagülan içermemelidir.

5. Kan örne�ini aldktan hemen sonra yatak ba�nda örnek  tüpünün ü-
zerini a�a�daki bilgileri açk ve do�ru olarak içerecek �ekilde etiketle-
yin:

� Hastann ad soyad
� Hastann do�um tarihi
� Protokol numaras
� Servisi
� Tarih
� Örne�i alan ki�inin imzas

Hastann isminin do�ru yazld�ndan emin olun. Kan tüpleri üzerine
hasta kimlik bilgilerini  yanl�l�a yol açmamak için kan almadan önce
yazmayn.

6. Hastaya ikinci bir eritrosit süspansiyonu taklmas gerekiyorsa, uy-
gunluk testi için yeni bir kan örne�i gönderin. Bu durum özellikle iki
kan transfüzyonu arasndaki süre 24 saatten fazla olmu�sa önem ka-
zanr. Taze kan örne�i hastann halihazrda alaca� kan ile uyumsuz-
lu�unu göstermesi açsndan gereklidir.
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Kan örne�ini içeren  tüp üzerindeki bilgilerin hastaya özgü oldu�unun
bilinmesi ve kan istem formu üzerindeki bilgilerle tamamen
örtü�üyor olmas hayati önem ta�r.

Uygulamada olu�acak herhangi bir hata uygunsuz  kan transfüzyonu
verilmesine yol açabilir. Kan istem formu veya örnek tüpü üzerindeki
bilgilerin eksik oldu�u veya birbirini tutmad� hallerde kan bankas
personellerinin bu iste�i reddetmeleri do�ru bir davran�tr. Herhangi
bir tutarszlk söz konusu oldu�unda kan bankas yeni bir kan örne�i
ve bir istem formu talep etmelidir.

Her kann transfüzyondan önce a�a�da belirtilen testlerden geçmesi
esastr:

� Transfüze edilecek eritrositlerin hasta (alc) plazmasndaki
antikorlarla etkile�medi�i görülmeli

� Alcda yeni antikorlarn (özellikle anti-RhD ) olu�masna yol
açacak uyarmlardan   kaçnlmal

Transfüzyon öncesi tüm testler hasta ve kan torbas hakknda a�a�-
daki bilgileri sa�lamaldr:

� ABO grubu
� RhD tipi
� Alcda hemolize yol açabilecek antikorlarn varl�

ABO kan grubu antijenleri ve antikorlar

Klinik transfüzyon uygulamas srasnda en önemli kan grubu A-
BO’dur. Buna göre 4 temel eritrosit tipi vardr: O, A, B, AB.
A, B, ve O grubu olan her sa�lkl ki�inin plazmasnda sahip olmad�
di�er kan grublarna kar� eritrosit antikorlar bulunur:

� A grubu bireylerde B grubuna kar� antikor bulunur.
� B grubu bireylerde A grubuna kar� antikor bulunur.
� O grubu bireylerde hem A hem B grubuna kar� antikor bulu-

nur.
� AB grubu bireylerde ise A ve B grubuna kar� antikor bulun-

maz.
Antikorlar genellikle IgG ve IgM snfdr ve transfüze edilen eritrositle-
ri hemolize edebilirler.

Eritrosit uygunluk testleri
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ABO uygunsuzlu�u : hemolitik reaksiyonlar
Anti-A ve anti-B antikorlar alcya uygunsuz bir kan transfüzyonu ya-
pld�nda verilen kan damara girer girmez hemolize (parçalanmaya)
yol açacak güçtedir.

Bu nedenle uygunluk testi yaplmam� bir eritrosit transfüzyonu akut
hemolitik reaksiyon açsndan yüksek risk ta�r. Benzer �ekilde kan
ürünü yanl� hastaya verildi�inde uygun olmayabilir.

Gerçek uygunsuz olma riski ABO gruplarnn toplumdaki da�lm ile
ilgilidir. Tipik olarak uygunluk testleri yaplmadan verilmi�
transfüzyonlarn en az üçte biri ABO uygunsuz çkacaktr ve bunlarn
% 10 kadar ciddi, ölümcül reaksiyonlarla sonuçlanacaktr.
Baz özel durumlarda verici antikorlarnn da alc eritrositleri ile u-
yumlu olmas istenebilir. Ancak bu durumda her zaman ayn ABO
grubundan kan vermek gerekmez.

ER�TROS�T B�LE�ENLER�
Eritrosit transfüzyonlarnda hastann eritrositleri ile vericinin plazmas arasnda
ABO ve RhD uyumu aranr.

1. O grubu hastalar sadece O grubu vericilerden kan alabilirler.
2. A grubu hastalar A ve O grubu vericilerden kan alabilirler.
3. B grubu hastalar B ve O grubu vericilerden kan alabilirler.
4. AB grubu olan hastalar AB, A, B ve O grubu vericilerden kan alabilir-

ler.

Not: Gruba özgü olmayan kan transfüzyonlar yaplrken özellikle plazmas
ayrlm� eritrosit süspansiyonlar tercih edilir.

PLAZMA VE PLAZMA �ÇEREN B�LE�ENLER

Plazma transfüzyonu yaplrken AB grubu plazma anti-A ve anti-B antikor içer-
medi�i için herhangi bir ABO grubundan hastaya verilebilir.

1. AB grubu plazma (antikor yok) ABO grubundan herhangi birine ve-
rilebilir.

2. A grubu plazma (anti-B) sadece A ve O grubu hastalara verilebilir.
3. B grubu plazma (anti-A)  sadece B ve O grubu hastalara verilebilir.
4. O grubu plazma (anti-A + anti-B )  yalnz O grubu hastalara verilebi-

lir.
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Güvenli transfüzyon vericinin eritrositleri ile alcnn antikorlar ara-
snda uygunsuzluk olmamasna ba�ldr.

1. Ciddi akut hemolitik transfüzyon reaksiyonlar de�i�mez ola-
rak hastann ABO grubu ile uygunsuz kan transfüzyonu son-
rasnda görülür. Bu reaksiyonlar ölümcül olabilir. En çok a�a-
�da belirtilen nedenler sonucu olu�ur:
� Hastadan gelen kan örne�i üzerindeki kimlik bilgilerinin

yanl� olmas
� Kan ürünü toplanrken olu�an hatalar
� Transfüzyon öncesi hasta bilgileri ile kan torbas üzerin-

deki bilgilerin son bir kez kontrol edilmemesinden kay-
naklanan hatalar

2. Baz hastalklarn varl�nda laboratuar testleri anti-A ve anti-
B antikorlar saptamakta yetersiz kalabilir.

3. Küçük bebeklerde plasenta yoluyla anneden geçen IgG tipi
kan grubu antikorlar olabilir. Çocuklar ancak do�um sonras
kendi kan gruplarn olu�turmaya ba�larlar.

RhD eritrosit antijenleri ve antikorlar
Eritrositler üzerinde ABO sistemi d�nda birçok antijen tanmlanm�
olmasna kar�n ki�iler bu antijenlerle do�um, geçmi� transfüzyonlar
veya gebelik gibi dönemlerde kar�la�madklar takdirde bu antijenle-
re kar� antikor üretmezler.

ABO sistemi d�nda en önemli antijen RhD’dir. RhD negatif bir ki�iye
RhD pozitif tek bir ünite kan transfüzyonu dahi anti RhD antikorunun
olu�mas için yeterlidir. Bu durum:

� �zleyen gebeliklerde yenido�ann hemolitik anemisine
� Tekrarlayan RhD pozitif transfüzyonlarda hzl bir hemolize

yol açabilir.

Di�er eritrosit antijen ve antikorlar
�nsan eritrositleri üzerinde duyarl alcya transfüze edildiklerinde
antikor olu�umuna yol açabilecek bir çok antijen tanmlanm�tr.
Bunlar arasnda:

� Rh sistemi: Rh C,c,E,e
� Kidd
� Kell
� Duffy
� Lewis   yer alr.

Bu antikorlar varl�nda da ciddi hemolitik reaksiyonlar görülebilir.
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Transfüzyon öncesi testler (Uygunluk/crossmatch
testi)

Hilmi Apak

Direkt uygunluk testi (crossmatch= çapraz kar�la�trma) kan ürünü
transfüze edilmeden önce yaplr. Bu test ile:

� Hasta serumu ve

� Verici eritrositleri arasndaki reaksiyon saptanr.
Laboratuarda

� Hastann ABO ve RhD tipi

� Direkt uygunluk testi veya çapraz kar�la�trma uygulanr.

Bu testler normalde yakla�k 1 saat sürer. Daha ksa süren testler de
vardr. Ancak bu testler ile baz uygunsuzluklar saptamada yetersiz
kalabilirler.

Uygunsuzluk problemleri
1. E�er hasta serumunda klinik olarak önemli eritrositlere kar�

antikor varsa uygun bir kan temini için laboratuarn daha fazla
zamana ya da yeni bir kan örne�ine gereksinimi olabilir.

2. E�er acil transfüzyon gerekiyorsa, hastadan sorumlu olan hekim
ve kan bankas ili�ki içine girip tam uygunluk testi yapmadan
kan hastaya vermenin risklerini birlikte de�erlendirmelidirler.

Grup, antikor taramas ve saklama i�lemleri
1. Hastann ABO ve RhD tipi belirlenir.
2. Hasta serumu klinik olarak önemli eritrosit antikorlar açsndan

taranr.
3. Hasta serumu dondurulup -20 oC de ortalama 7 gün saklanr.
4. Bu süre içinde kan gerekirse örnek eritilerek acil uygunluk testi

için kullanlr.
5. Kan bankas kann mümkün oldu�u kadar ksa sürede teminin-

den sorumludur.

Bu uygulama ile:

� Kan 15-30 dakikada temin edilebilir.

� Kan verilmesi gerekmeyebilecek hastalar için gereksiz yere
çarpraz kar�la�trma yaplm� kanlarn bankada “her ihtima-
le kar�” saklanmas   önlenir.

� �� gücü ve kan ürünü tasarrufu sa�lanr.
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Transfüzyon reaksiyonlarnn sk bir sebebi ba�ka hastaya hazrlan-
m� olan kann yanl�lkla kullanlmasdr. Bu durum genellikle kan
merkezinde kan toplama srasnda yaplan hatalardan kaynaklan-
maktadr.

KAN MERKEZ�NDEN KAN ALINMASI
1. Kan almak için hastay tanmlayan  yazl bir belge getirin.
2. Uygunluk i�areti bulunan kan torbas etiketindeki  bilgilerin hastaya ait

a�a�da belirtilen bilgilerle tam tam olarak uyu�tu�unu kontrol edin:
� Hastann soyad, ad
� Hastann hastane protokol numaras
� Hastann yatt� servis
� Hastann ABO ve Rh grubu

3. Kan merkezinden verilen formu doldurun.

Tüm kan merkezleri  buzdolaplar  kan saklanmas için özel olarak
düzenlenmi� olmaldr.

Tam kan, eritrosit süspansiyonu ve çözülmü� taze donmu� plazma
kan bankasndaki so�utuculardan çkarldktan sonra en fazla 30
dakika içinde kullanlmaldr.

Bu süre içinde transfüzyon ba�latlamayacak ise bu i�e uygun bir
so�utucuda 2-6 0 C de saklanmaldr.

Servislerde ve merkezlerde bulunan bütün so�utucularn slar
monitorize ediliyor olmaldr ve hergün kontrol edilerek slarnn 2-6 0

C arasnda olmas sa�lanmaldr.

E�er serviste ya da ameliyathanede uygun so�utucu yok ise kan has-
taya kullanlaca� ana kadar kan merkezinde muhafaza edilmelidir.

Kullanlmayan bütün kan ve kan ürünleri kayt edilmek, saklanmak
veya imha edilmek üzere kan merkezine geri gönderilmelidir.

Transfüzyon öncesi kan ürünü toplama

Kan ürününün transfüzyondan önce saklanmas
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Tam kan ve eritrosit süspansiyonu
� E�er d� s 250C üzerinde ise veya kan ürünü hemen kullan-

lamayacak ise kan merkezinden so�uk muhafaza kutusunda
veya izolasyonlu bir kutuda 2-6 0C sda ta�nabilecek �ekilde
çkartlmas gerekir.

� Hastaya verilene kadar hastann yatt� serviste ya da ameli-
yathanede 2-60C de muhafaza edilmelidir.

� Üst snrn 60C olmas bakteriyel bula� riskinin en aza indiril-
mesi için gereklidir.

� Alt snrn 2 0C altna indirilmemesi  ölümcül kanama veya
böbrek yetmezli�ine neden olabilecek bir hemolizi önleme
açsndan önemlidir.

Tam kan veya eritrosit süspansiyonu buzdolabndan çkarldktan
sonra 30 dakika içinde hastaya verilmelidir.

Trombosit konsantreleri

� Kan merkezinden çkartlrken ssn 20-24 0C arasnda koru-
yacak bir ta�yc içine konulmaldr.

� Daha dü�ük slarda saklanan trombosit konsantreleri pht-
la�ma yeteneklerini kaybederler; asla buzdolabna konul-
mamalar gerekir.

� Trombosit konsantreleri mümkün oldu�u kadar  ksa za-
manda hastaya verilmelidir.

Taze Dondurulmu� Plazma (TDP) ve kriyopresipitat

� TDP kan merkezinde, kullanlncaya kadar –25°C veya daha
dü�ük sda saklanmaldr.

� Eritilme i�lemi kan merkezinde yaplmal ve sy  2-6°C ara-
snda tutan kan  ta�ma kutularnda ta�nmaldrlar.

� Eritildikten sonra 30 dakika içinde infüze edilmelidir.

� Hemen kullanlma gere�i yok ise  so�utucuda 2-6 0C arasn-
da saklanmal ve   24 saat içinde tüketilmelidir.

� Oda ssnda saklanrsa tam kan ya da eritrosit süspansi-
yonlarnda oldu�u gibi plazmada da bakteri üreyebilir.
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� Faktör V ve Faktör VIII hariç birçok phtla�ma faktörü buzdo-
lab ssnda stabildir:
- E�er plazma –25 0C veya daha dü�ük sda  saklanmaz

ise 24  saati a�t�nda  Faktör VIII düzeyi hzla azalr. Bu
dü�ük   Faktör VIII düzeyli plazmalar hemofili tedavisin-
de  kullanlmaz. Ancak di�er faktör eksikliklerinin
replasmannda kullanlabilir.

- Faktör V daha yava� dü�er.

Her hastanede kan ürünlerinin hastaya verilmesine yönelik özellikle
hasta kimli�inin, kan torbasnn, uygunluk kaydnn  son kontrol stan-
dartlarn belirleyen  yazl klavuzlar bulunmal ve kayt yaplmaldr.
Her kan ürünü için kan merkezinde a�a�daki kaytlar tutulmaldr:

� Hastann ad ve soyad
� Hastann ABO ve Rh grubu
� Kan torbasnn seri numaras
� Kan torbasnn kan grubu

Uyumluluk Etiketi
Uyumluluk etiketi kan torbasna skca yap�trlmal ve üzerinde �u
bilgiler olmaldr:
BU KAN A�A�IDAK� HASTA �LE UYUMLUDUR        Kan ürünü torba no:
Hastann ad :
Hastann hastane protokolu ve do�um tarihi :
Hastann yatt� servis:
Hastann ABO ve RhD grubu:
Kann son kullanm tarihi:
Uygunluk testinin yapld� tarih:
Kan torbasnn kan grubu :

KULLANILMAZ �SE KAN MERKEZ�NE GER� GÖNDER�N�Z

Kan torbasnn kontrolü:
Kan torbas daima hasar açsndan :

� Hastann yatt� servise getirildi�i anda
� E�er hemen kullanlmayacaksa transfüzyondan önce  ince-

lenmelidir.

Kan ürünlerinin hastaya uygulanmas
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Herhangi bir d�ar szma ya da renk de�i�imi  belirtisi, hayati önemi
olabilecek bakteri ile bula�n ve de transfüze edildi�inde ciddi ya da
öldürücü bir reaksiyon  olabilece�inin tek uyarcs olabilir.

A�a�dakileri kontrol edin:
1. Kann kontamine oldu�una, donduruldu�una veya çok scak-

ta bekletildi�ine i�aret eden kan plazmasnda herhangi bir
hemoliz i�areti

2. Eritrositler ile plazma arasndaki çizgide herhangi bir hemoliz
i�areti

3. Sklkla eritrositlerde daha koyu bir renk ya da pembe/siyah
bir renk olu�umu ile karakterlenen ve bakteriyel
kontaminasyonu gösteren renk de�i�imi

4. Antikoagülann iyi kar�trlamad�na ya da sitratn bakteri-
ler tarafndan kullanld�na dolays ile bakteri
kontaminasyonuna i�aret eden  herhangi bir pht varl�

5. Torbann herhangi bir yerinde delik ya da kaçak oldu�una ya
da daha önce açlm� oldu�una i�aret eden bulgular.

E�er kan torbas  hasarl  ya da anormal görünüyorsa veya buzdola-
bndan çkt�  süre 30 dakikadan fazla ise hastaya transfüzyon için
kullanmayn ve hemen kan merkezini bilgilendirin.

Torba skld�nda
Kaçak var m?

Plazmay büyük
Pht açsndan
de�erlendiriniz

Eritrositlere
baknz normal

mi?
Mor-siyah m?

Hemoliz?
Plazma-eritrosit

hatt

Hemoliz?
Plazma pembe

mi?
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Hastann kimli�i ve  kan torbasnn transfüzyon öncesi
kontrolü

Transfüzyona ba�lamadan önce hastane standart uygulama i�lemle-
rine uygun olarak son kimlik kontrolünün yaplmas hayatidir.

Son kimlik kontrolü hasta yata� ba�nda hastaya kan ürünü uygu-
lanmadan hemen önce yaplmaldr. Bu i�lemde iki ki�i bulunmaldr.
Bu iki ki�iden en az biri sorumlu hekim ya da sorumlu hem�ire olma-
ldr.

HASTA K�ML�K B�LG�LER�N�N SON KEZ KONTROLÜ
1. Hastaya adn, soyadn, do�um tarihini ve gerekli di�er kimlik bilgile-

rini sorun. E�er hastann bilinci yerinde de�ilse yaknna  ya da kimli-
�ine tanklk için ikinci bir hastane personeline sorun.

2. Hastann kimli�ini ve cinsiyetini kontrol edin:
� Koldaki bileklikten
� Hastann kaytlarndan

3. Uygunluk etiketi bulunan kan torbasndaki  bilgilerin  hastann kimlik
bilgi kaytlar ve el  bile�indeki kimli�i ile tam olarak  uyu�tu�unu kont-
rol edin:

� Hastann ad, soyad
� Yat� protokol numaras
� Yatt� servis/ cerrahi odas
� Hastann  kan grubu

4. ABO ve RhD gruplar arasnda uyu�mazlk varl�n kontrol edin:
� Kan torbasnda
� Uygunluk kartnda

5. Kan ürünü seri numarasn kontrol edin :
� Kan torbasnda
� Uygunluk kartnda

6. Kann son kullanma tarihini kontrol edin.
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Hasta yata� ba�nda yaplan  son kontrol,  kimlik hatalarn sapta-
mak ve  ölümcül olabilecek uygunsuz bir  transfüzyonu önlemek için
son �ansnzdr.

�nfüzyon süreleri

Uygun so�utma ko�ullar sa�lanamad�nda kan ürünlerinde
bakteriyel bula� riski artar.

�NFÜZYON SÜRELER�
Ba�langç Süresi Uygulama süresi

Tam kan veya eritrosit
süspansiyonlar

Trombosit konsantreleri

TDP ve kriyopresipitat

So�utucudan çktktan
sonraki 30 dakika içinde

Hemen

Mümkün olan en ksa
zamanda

4 saat içinde (ortam ss
yüksek ise daha çabuk)

20 dakika içinde

20 dakika içinde

Kan taklrken kullanlan  tek kullanmlk (disposable)
malzemeler:
Kan ürünü infüzyon kanülleri:

� Steril olmal ve asla tekrar kullanlmamaldr.
� Fleksibl plastik kanüller kullanlmaldr.
� Kanül çapnn iki katna çkmas ço�u svnn akm hzn 16

kat arttrr.

Tam kan, eritrosit süspansiyonu, plazma ve
kriyopresipitat

� Yeni, üzerinde 170-200 mikron filtre bulunan steril bir set
kullanlmaldr.

� Kan bile�eni infüzyonu srasnda set en az  12 saatte bir de-
�i�tirilmelidir.

� Çok scak iklimde set daha sk de�i�tirilmeli ve her ünite
kandan sonra yeni set kullanlmaldr.
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Trombosit konsantreleri
Transfüzyon öncesi serum fizyolojik ile ykanm� kan seti ya da
trombosit seti kullann.

Pediatrik Hastalar
� Pediatrik hastalar için mümkünse özel pediatrik set kullann.
� Bu �ekilde kann ya da di�er infüzyon svsnn tedrici olarak

hazneye ve infüzyon setine akmas sa�lanr.
� Bu setler verilen hacmin ve infüzyon hznn daha basit ve

do�ru olarak kontrolüne imkan verir.

Kann stlmas
Yava� yaplan infüzyonlarda kan önceden stmann hastaya herhan-
gi bir yarar sa�lad�na dair  veri yoktur.

E�er infüzyon hz 100ml/dakikadan hzl ise so�uk kan kalp durma-
sna neden olabilir. Ancak hastay stmak verilen kan stmaktan
daha önemlidir.

Kann stlmas sklkla �u durumlarda istenilir:

� Büyük miktarda hzl kan transfüzyonlarnda
- Eri�kinler : 50 ml/kg/saatte daha fazla verilmesi
- Çocuklar: 15ml/kg/saatte daha fazla verilmesi

� Süt çocuklarnda kan de�i�imi

� Hastada klinik olarak önemli so�uk agglutinin varl�

Kan sadece özel kan stcsnda stlmaldr. Kan stclar görünür bir
termometre ve sesli bir alarma sahip olmal ve düzenli bakmdan
geçmelidir. Eski  tip stclar svnn infüzyon hzn  yava�latabilir.

Kan hiçbir zaman bir kap içindeki scak suda stlmamaldr; bu du-
rum hayat tehdit eden bir hemolize neden  olabilir.

�laçlar ve kan ürünleri

1. Hiçbir kan ürününe serum fizyolojik d�nda herhangi bir
infüzyon solüsyonu ya da tbbi ilaç eklenmemelidir.

2. Serum fizyolojik d�nda verilecek maddeler ayr bir damar
yolundan uygulanmaldr.
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Kan transfüzyonunun kaydedilmesi

Kan ürünü verilmeden önce hastaya ne amaçla kan verilece�inin
hasta dosyasna i�lenmesi çok önemlidir. Kan transfüzyonu nedeniyle
herhangi bir sorun olu�tu�unda kaytlar kimin ve neden kan ürünü
verilmesini istedi�ini göstermelidir. Bu bilgiler transfüzyon prati�inin
kontrolünde de yararldr.
Hasta dosyasna yapt�nz kaytlar  ayrca, e�er tbbi hukuksal bir
sorun olursa sizin en iyi koruyucunuzdur.

TRANSFÜZYON KAYDI
Hasta kaytlarnda a�a�daki bilgiler yer almaldr :

1. Hasta ya da yaknlar kan verilme endikasyonu hakknda bilgilendirildi
mi?

2. Transfüzyon uygulanma nedeni
3. Transfüzyon isteyen ve onaylayan doktorun imzalar
4. Transfüzyon öncesi yaplan kontroller:

� Hastann kimli�i
� Kan torbas
� Uygunluk etiketi
� Transfüzyon öncesi kontrolleri yapan ki�inin imzas

5. Transfüzyonda
� Verilen ürünlerin tipi ve miktar
� Her ürünün donör numaras
� Verilen ürünlerin kan grubu
� Transfüzyon zaman
� Transfüzyonu yapan ki�inin imzas
� Hastann transfüzyondan önce, transfüzyon srasnda ve son-

rasnda  yakn takibine ait notlar
6. Geli�en transfüzyon reaksiyonlar

Transfüzyon öncesi temel bulgularnn gözlenmesi esastr.
Transfüzyon srasnda ve sonrasnda herhangi bir ters etkinin müm-
kün oldu�u kadar erken saptanmas için hasta kontrol edilmelidir. Bu
�ekilde muhtemel hayat kurtarc giri�imlerin hzla yaplmas sa�lanr.

Transfüze edilen hastann izlenmesi
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Transfüzyon ba�lamadan önce :

� Herhangi bir titreme, kzarma, a�r, nefes darl� veya sknt
hissi gibi bir belirti oldu�unda hemen doktora ya da hem�ire-
ye haber vermesi gerekti�inin hastaya hatrlatlmas esastr.

� Hastann direkt olarak  gözlenebilece�i bir yerde bulunmas
sa�lanmaldr.

TRANSFÜZE ED�LEN HASTANIN  KONTROLÜ
1. Transfüze edilen her  kan  ünitesinde hasta a�a�daki �ekilde takip e-

dilir:
� Transfüzyondan önce
� Transfüzyon ba�laynca
� Transfüzyonun 15. dakikasnda
� Transfüzyon srasnda en azndan  her saat
� Transfüzyon bitiminde
� Transfüzyondan 4 saat sonra

2. Bu evrelerin her birinde a�a�daki bilgiler hasta dosyasna i�lenmeli-
dir:

� Hastann genel görünü�ü
� Iss
� Nabz
� Kan basnc
� Solunum says
� Sv dengesi

- Ald� oral ve �V ald� sv
- �drar atm

3. Kayt
� Transfüzyon ba�langç zaman
� Transfüzyon biti� zaman
� Transfüze edilen kan ürününün  tipi ve hacmi
� Transfüze edilen her ürününün özgün donasyon numaralar
� Ters etkiler

A�r reaksiyonlar genellikle transfüzyonun ilk 15 dakikasnda olur.
Özellikle bilinci kapal hastalar olmak üzere kan transfüzyonu uygu-
lanan tüm hastalar ilk 15 dakikada dikkatle gözlenmelidir.
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Kan ya da kan ürününün  infüzyonu  torbaya i�ne girmesini takip
eden dört saat içinde tamamlanmaldr. E�er bir ünitenin infüzyonu
dört saatte tamamlanamam� ise o ürünün kullanmna devam  e-
dilmez ve kalan ksm klinik atk sistemi ile çöpe atlr.

Akut transfüzyon reaksiyonlar

E�er bir hastada ters  transfüzyon reaksiyonu bulgular mevcut ise
transfüzyona son verin ve hemen tbbi yardm ba�latn. Ya�amsal
bulgular tbbi görevli hastay de�erlendirinceye kadar düzenli olarak
kaydedin.
Akut transfüzyon reaksiyonlarnn klinik tablosu ve kontrolü için sayfa
62-65’e bakn.
Transfüzyon reaksiyonundan ku�kulanlan olgularda, kan ürününü ve
infüzyon setini atmayn, bunlar incelenmek amacyla kan merkezine
geri gönderin.
Bütün klinik olaylar ve yaplanlar hastann dosyasna i�leyin.
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Notlar
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Hüseyin Öz

1. Bütün �üpheli akut transfüzyon reaksiyonlar hastann sorumlu dokto-
runa ve kan bankasna derhal bildirilmelidir. Bu konuda deneyimli
meslekta�lardan yardm istenmelidir.

2. Transfüzyon yaplan hastalarn % 1-2’sinde akut reaksiyonlar meydana
gelebilir. Reaksiyonlarn hzla tanmlanmas  ve tedavisi hastann haya-
tn kurtarabilir. Acil ve derhal yaplmas gerekenler tamamlandktan
sonra hastann asl problemlerini belirlemek ve tedavi etmek için dik-
katli ve tekrarlayan klinik de�erlendirmeler esastr.

3. Hayat tehdit eden akut hemolitik transfüzyon reaksiyonlarnn en sk
sebebi do�ru olarak yaplmas gereken i�lemlerin yetersiz ve hatal ya-
plmasdr.

4. Eritrosit süspansiyonlarndaki ve trombosit konsantrelerindeki
bakteriyel kontaminasyon, olmas gerekenden daha az tannan ve orta-
ya konan akut transfüzyon reaksiyonu nedenlerindendir.

5. Düzenli olarak transfüzyon yaplan hastalar, özellikle akut febril reaksi-
yonlar açsndan risk altndadrlar. Deneyimle bunlar kolayca
tannanabilir, böylece gereksiz yere transfüzyonun gecikmesi veya ke-
silmesi önlenir.

6. Transfüzyonla geçen infeksiyonlar en ciddi gecikmi� transfüzyon
komplikasyonlardr. Gecikmi� transfüzyon reaksiyonu, transfüzyondan
günler, haftalar veya aylar sonra ortaya çkt� için transüzyonla olan i-
li�kisi kolaylkla ortaya konamayabilir. Bu nedenle tüm transfüzyonlarn
kaytlarn do�ru bir �ekilde hastann dosyasna kaydetmek ve ayrc
tanda kan transfüzyonunu da dikkate almak önemlidir.

7. Büyük miktarlardaki kan ve intravenöz svlarn infüzyonlar hemostatik
veya metabolik bozukluklara neden olabilir.

Transfüzyonun Ters
Etkileri

Anahtar noktalar
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Akut transfüzyon reaksiyonlar transfüzyon esnasnda veya
transfüzyondan  ksa bir süre sonra (ilk 24 saatte) meydana gelir.

Ba�langç tedavisi ve inceleme
Bir akut reaksiyon ilk meydana geldi�inde, ba�langçta bulgu ve
semptomlar spesifik veya  tan koydurucu olmayabilece�inden, reak-
siyonun tipi ve ciddiyetine karar vermek zor olabilir. Bununla birlikte,
allerjik ürtiker ve hemolitik olmayan febril reaksiyonlar hariç, di�er
reaksiyonlarn hepsi muhtemelen öldürücüdür ve acil tedavi gerekti-
rir.

Bilinci kapal veya anestezi uygulanm� hastalarda, hipotansiyon ve
kontrol edilemeyen kanamalar, uygun olmayan transfüzyonun tek
i�areti olabilir.
Ciddi hemolitik transfüzyon reaksiyonu geli�en, bilinci açk hastalar-
da belirti ve bulgular, sadece 5-10 mL kan infüzyonuyla bile dakika-
lar içinde görülebilir. Her ünitenin infüzyonuna ba�larken yakn göz-
lem esastr.

E�er  bir akut transfüzyon reaksiyonu meydana gelirse, ilk kontrol
edilecek kan torbas üzerindeki etiket ve hastann kimli�idir. Herhan-
gi bir  uyumsuzlukta hemen tansfüzyonu durdurulmal ve durum kan
bankas ile konsülte edilmelidir.

Klinikte veya kan bankasnda olas bir kimlik belirleme hatas söz
konusu oldu�unda dikkatli ve tam bir kontrol yaplncaya kadar, o
klinikteki ya da ameliyathanedeki tüm transfüzyonlar durdurun. Ayn
servis veya ameliyat odasnda transfüzyon alan  ba�ka bir hasta var-
sa, kan merkezinden transfüzyon reaksiyonun sebebi ortaya çknca-
ya ya da tam olarak kontrolu ve incelenmesi yaplncaya kadar
transfüzyon için kan çk�nn durdurulmasn isteyin.

Akut transfüzyon reaksiyonunun üç ana kategorisinin bulgu, belirti,
olas nedenleri ve tedavisi için sayfa 62-65’e bakn.

Akut transfüzyon reaksiyonlarnn tedavisinde kullanlan ilaçlar ve
dozlar için sayfa 66’ya bakn.

Transfüzyonun akut komplikasyonlar
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Akut transfüzyon reaksiyonlarnn tan ve tedavi  kla-
vuzu
KATEGOR� 1: HAF�F REAKS�YONLAR

Bulgular
� Lokalize cilt reaksiyon-

lar:
- Ürtiker
- Döküntüler

Belirtiler
� Ka�nt (Pruritus)

Olas nedenler
� A�r duyarllk

(hafif )

KATEGOR� 2: ORTA DERECEDE C�DD� REAKS�YONLAR

Bulgular
� Kzarklk
� Ürtiker
� Titreme
� Ate�
� Huzursuzluk
� Ta�ikardi

Belirtiler
� Anksiyete
� Ka�nt
� Çarpnt
� Hafif dispne
� Ba�a�rs

Olas nedenler
� A�r duyarllk

(hafif-orta)
� Hemolitik olmayan

febril transfüzyon
reaksiyonlar:
- Lökositlere ve

trombositlere
kar� antikor

- Proteinlere
kar� antikor
(IgA dahil)

� Pirojen ve/veya
bakterilerle bu-
la�ma ihtimali
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KATEGOR� 1 : HAF�F REAKS�YONLAR

Acil tedavi

1. Transfüzyonu yava�latn.
2. �ntramüsküler antihistaminik verin. (örn. klorfeniramin 0.1 mg/kg veya

e�de�eri)
3. Otuz dakika içinde bir iyile�me olmazsa veya belirti ve bulgular kötüle�irse,

Kategori 2’ deki gibi tedavi edin.

KATEGOR� 2 : ORTA DERECEDE C�DD� REAKS�YONLAR

Acil tedavi

1. Transfüzyonu durdurun. �nfüzyon setini de�i�tirin ve %0.9 NaCl ile damar
yolunu açk tutun.

2. Derhal hastann sorumlu doktoruna ve kan bankasna durumu bildirin.
3. Laboratuvar ara�trmalar için infüzyon seti ile birlikte kan torbasn,

infüzyon yapmad�nz kar� koldan ald�nz kuru ve antikoagülanl kan
örneklerini, taze idrar örne�ini kan bankasna yollayn.

4. �ntramüsküler antihistaminik (örn. klorfeniramin 0.1 mg/kg veya e�de�eri)
ve oral yada rektal antipiretik (örn.eri�kinlerde parasetamol 10 mg/kg: 500
mg- 1g ) verin. Trombositopenik hastalarda aspirinden kaçnn.

5. Anaflaksi bulgular (örn. bronkospazm, stridor) varsa intravenöz
kortikosteroid ve bronkodilatatör verin.

6. Hemoliz tespiti için 24 saatlik idrar toplayp laboratuvara gönderin.
7. Klinik düzelme durumunda yeni  bir kan ünitesi ile  yava� olarak kan

transfüzyonuna ba�layp dikkatle gözleyin.
8. E�er 15 dk içinde klinik iyile�me olmaz ise veya bulgu ve belirtiler kötüle-

�irse Kategori 3’teki gibi tedavi edin.
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KATEGOR� 3 : HAYATI TEHD�T EDEN REAKS�YONLAR

Bulgular
� Titreme
� Ate�
� Huzursuzluk
� Hipotansiyon (sistolik

kan basncnda %20 ve
daha fazla dü�ü�)

� Ta�ikardi (kalp hznda
%20 ve daha fazla art�)

� Hemoglobinüri (krmz
idrar)

� Açklanamayan kanama
(D�K)

Belirtiler
� Anksiyete
� Gö�üs a�rs
� �nfüzyon yerinde a�r
� Solunum sknts,

hzl solunum
� Bel / srt a�rs
� Ba� a�rs
� Dispne

Olas nedenler
� Akut

intravasküler
hemoliz

� Bakteriyel bu-
la�ma ve septik
�ok

� A�r sv yükle-
mesi

� Anaflaksi
� Transfüzyona

ba�l akut akci-
�er hasar (TRA-
LI)

Not

1. Bir akut transfüzyon reaksiyonu belirdi�inde, öncelikle kan torbasnn
etiketindeki ve hastann kartndaki bilgileri kontrol edin. Uyumsuzluk varsa
derhal transfüzyonu durdurun ve kan bankas ile konsülte edin.

2. Bilinci kapal veya anestezi uygulanm� hastalarda, hipotansiyon ve kontrol
edilemeyen kanamalar uygun olmayan kan transfüzyonunun tek bulgusu
olabilir.

3. Ciddi hemolitik transfüzyon reaksiyonu geli�en �uuru açk hastalarda bulgu
ve semptomlar (5-10 mL kan infüzyonunu takibeden dakikalar içinde) çok
hzl ortaya çkabilir. Her ünitenin infüzyonunun ba�langcnda yakn göz-
lem esastr.
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KATEGOR� 3 : HAYATI TEHD�T EDEN REAKS�YONLAR

Acil tedavi

1. Transfüzyonu durdurun. �nfüzyon setini de�i�tirin ve %0.9 NaCl ile �V yolu
açk tutun.

2. Sistolik kan basncn idame ettirmek için  %0.9 NaCl infüzyonu (ba�lan-
gçta 20-30 mL/kg) ba�layn. E�er hipotansif ise 5 dk daha verin ve hasta-
nn bacaklarn kaldrn.

3. Hava yolunu açk tutun, maske ile yüksek akml oksijen verin.
4. Yava�  intramüsküler enjeksiyonla 0.01mg/kg adrenalin (1/1000’lik solüs-

yon) yapn.
5. Anaflaksi bulgular varsa (örn. bronkospazm, stridor) �V kortikosteroid ve

bronkodilatatörler verin.
6. Diüretik verin: örn. Furosemid 1mg/kg iV veya e�de�eri.
7. Derhal hastann doktoruna ve kan bankasna haber verin.
8. Kan ünitesini infüzyon seti ile birlikte, yeni alnm� idrar, kan verilmeyen

kar� taraftan alnan kuru ve antikoagülanl kan örneklerini uygun istek
formu ile beraber gerekli ara�trmalar için kan bankasna yollayn.

9. Hemoglobinüri olup olmad�n anlamak için taze idrar örne�ini gözle
kontrol edin.

10. Yirmidört saatlik idrar toplamaya ba�layn, sv dengesi takip çizelgesine
hastann ald�-çkard� svlar kaydedin. Sv dengesini idame ettirin.

11. Yara yerlerinden veya i�ne deliklerinden kanama durumunu de�erlendirin.
E�er DiK’in klinik veya laboratuvar bulgular varsa (bkz. sayfa 115-117)
trombosit (yeti�kin: 5-6 ünite),  ek olarak kriyopresipitat (yeti�kin: 12 ünite)
yada taze donmu� plazma (yeti�kin: 3 ünite) verin.

12. Yeniden de�erlendirin. Hipotansiyon varl�nda:
� Be� dakikann üzerinde ek olarak 20-30 mL/kg %0.9 NaCl verin.
� E�er devam ediyor ise inotrop ba�layn.
� Diürez azalyor yada böbrek yetersizli�inin laboratuvar bulgular varsa

(K+ , üre, kreatinin art�):
� Sv balansn do�ru olarak düzenleyin.
� Daha fazla furosemid verin.
� Dopamin infüzyonunu dü�ünün.

13. Uzman yardm isteyin: hastann diyalize gereksinimi olabilir.
14. E�er bakteriyemi bekleniyorsa (titreme, ate�, kollaps; hemolitik reaksiyon

bulgusunun  olmamas), geni� spektrumlu  �V antibiyotik ba�layn.

T
ra

n
s
fü

zy
o
n

u
n

 t
e

rs
 e

tk
il

e
ri



66

ÖRNEKLER�LAÇ T�P� ETK�LER�

Ad Verili� yolu /
Doz

NOTLAR

�ntravenöz
replasman
svlar

Kan
volümünü
geni�letir

Normal serum
fizyojik

Hasta
hipotansif ise
minimum 5 dk
içinde 20-30
mL/kg

Kolloid solüsyon-
larndan kaçnn

Antipiretik Ate�i dü�ürür,
inflamasyonu
azaltr

Parasetamol Oral veya
rektal     10
mg/kg

Trombosit says
dü�ükse aspirin
içeren ürünlerden
kaçnn

Antihistami-
nikler

Histamine
ba�l cevab
azaltr

Klorfeniramin �M veya �V
0.1 mg/kg

Bronko-
dilatatörler

�mmünitenin
arac oldu�u
bronkospazm
azaltr

Adrenalin

Salbutamol

Aminofilin

0.01 mg/kg
(1/1000 lik
solüsyon)
yava� �M
enjeksiyon

Nebulizer ile
5 mg/kg

10 dk’da bir kan
basnc ve nabz-
da iyile�me olana
kadar tekrarlana-
bilir

�notrop Miyokardn
kaslmasn
artrr

Dopamin

Dobutamin

�V infüzyon
1 µg/kg/dk

IV infüzyon
1-10 µg/kg/dk

� Dü�ük dozda
vazodilatasyon
ve renal
perfüzyonda
iyile�me

� 5 µg/kg/dk’nn
üzerinde
vazokonstriksi
yon ve kalp
yetersizli�inde
kötüle�me

Diüretik Henle’nin
çkan kolunda
sv geri
alnmn önler

Furosemid Yava� �V
enjeksiyon
1 mg/kg
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AKUT TRANSFÜZYON REAKS�YONLARININ �NCELENMES�

1. Hafif hipersensitivite hariç (Kategori 1), tüm akut transfüzyon reaksiyonlar-
n derhal hastann sorumlu hekimine ve kan ürününü sa�layan kan banka-
sna bildirin.

Hayat tehdit edici ciddi bir reaksiyon bekliyorsanz, görevli anestezistten,
size yardmc olabilecek deneyimli acil ekibinden yardm isteyin.

2. Hastann dosyasna a�a�daki bilgileri kaydedin:
� Transfüzyon reaksiyonunun tipi
� �nfüzyonun ba�langcndan reaksiyon belirinceye kadar geçen süre
� Transfüze edilen kan ürününün hacmi, tipi, torba numaras.

3. Laboratuvar ara�trmalar için a�a�daki örnekleri alp kan bankasna yolla-
yn:

� Transfüzyondan hemen sonra a�a�daki tetkikler için, infüzyon yaplma-
yan taraftaki venden kan örnekleri (1 kuru ve 1 adet antikoagülanl: ED-
TA/Sequestrene) aln:
- ABO ve RhD grup tekrar
- Antikor tarama testleri ve ‘crossmatch’i  tekrarlayn
- Tam kan saym
- Koagülasyon testleri
- Direkt antiglobülin testi
- Üre ve kreatinin
- Elektrolitler

� Özel kan kültür �i�esinde kan kültürü
� Transfüze edilen donör kanndan eritrosit ve plazma kalntlar içeren

kan torbas ve infüzyon seti
� Transfüzyon sonras hastadan alnan ilk idrar örne�i.

4. Transfüzyon reaksiyonu bildirim formunu tamamlayn.

5. Ba�langçtaki reaksiyonun ara�trlmasndan sonra a�a�daki örnekleri
laboratuvar incelemeleri için kan bankasna yollayn:
� �nfüzyon yaplmayan kar� taraftaki venden reaksiyonun ba�langcn-

dan 12 ve 24 saat sonra alnan kan örnekleri (1 kuru ve 1 adet
antikoagülanl: EDTA/Sequestrene)

� Hastann 24 saatlik idrar örne�i.

6. E�er gerekiyorsa gelecekteki takip için  incelemenin sonuçlarn hasta
dosyasna  kaydedin.
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Akut intravasküler hemoliz

1. Uygun olmayan eritrositlerin infüzyonu akut intravasküler
hemolitik reaksiyonlara neden olur. Hastann plazmasndaki an-
tikorlar transfüze edilen uygunsuz eritrositleri hemolize u�ratr.

2. Uygun olmayan kan az hacimde (10-50 mL) verilse bile ciddi
reaksiyonlara sebep olabilir ve hacim arttkça risk artar.

3. En yaygn neden ABO uyumsuz transfüzyondur. Bu hemen daima
a�a�daki nedenlerden kaynaklanr:
� Kan istem formundaki hatalar
� Önceden etiketlenmi� örnek tüpüne yanl� hastadan alnan

kan örne�inin konmas
� Kan bankasna gönderilen örnek tüpünün yanl� etiketlen-

mesi
� Transfüzyona ba�lamadan önce verilecek kann hasta kimlik

bilgileri ile uyumunun yetersiz kontrolu.
4. Hastann plazmasndaki antikorlar transfüze edilen kandaki

Kidd, Kell veya Duffy sistemleri gibi di�er kan grup antijenleri ile
de  reaksiyona girerek akut intravasküler hemolize neden olabi-
lir.

5. Bilinci açk hastalarda belirti ve bulgular transfüzyonun ba�lama-
sn takiben dakikalar içinde ortaya çkar. Bazen 10 mL’nin altn-
daki hacimlerin verilmesi ile dahi görülebilir.

6. Bilinci kapal ya da anestezi uygulanm� hastalarda hipotansiyon
ve D�K’e ba�l kontrol edilemeyen kanamalar uygunsuz
transfüzyonun yegane bulgular olabilir.

7. Her bir ünite kan transfüzyonunun ba�langcnda hastay
monitorize edip takip etmek esastr.

Önlem

1. Kan örneklerini ve istek formlarn do�ru olarak etiketleyin.
2. Hastann kan örne�ini do�ru örnek tüpüne koyun.
3. Transfüzyon öncesi daima yatak ba�nda hasta bilgileri ile kan

kar�la�trn.

Bakteriyel bula�ma ve septik �ok

1. Bakteriyel bula�ma eritrosit konsantrelerinin %0.4, trombosit
konsantrelerinin de  %1-2 sinde görülebilir.
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2. Kan ürününde bula� a�a�daki yollarla  olabilir:
� Donörden kan alnmas srasnda  donör cildinden kaynakla-

nan bakteriler (genellikle deri stafilokoku)
� Kan alnmas srasnda donörde bakteriyemi varl� (örn.

yersinya)
� Kann uygun olmayan �ekilde alnmas ve i�lenmesi
� Plastik kan torbalarndaki  hatalar ya da hasarlar
� Taze donmu� plazmay veya kriyopresipitat’ (sklkla bula�l

olan) scak su içinde eritmek.
3. Özellikle pseudomonaslar gibi baz ajanlar 2-6 °C sda büyürler,

böylece eritrosit içeren buzdolabndaki ürünlerde de canl kalp ü-
reyebilirler. Buzdolabnda saklanma süresini a�an ürünlerde risk
artar.

4. Stafilokoklar özellikle trombosit konsantrelerinin sakland� 20-
24 °C scaklklarda büyür ve ürerler. Bu nedenle trombosit kon-
santrelerinin saklama süreleri kstldr.

5. Bulgular genellikle transfüzyonun ba�lamas ile hzla ortaya çk-
tklar gibi birkaç saat sonra da görülebilirler.

6. Ciddi bir reaksiyon ani ba�layan yüksek ate�, titreme ve hipotan-
siyon ile karakterize olabilir.

7. Acil destek tedavisi ve yüksek doz intravenöz antibiyotiklerin
kullanm gerekir.

Sv yüklenmesi

1. Sv yüklenmesi kalp yetersizli�i ve akci�er ödemi ile sonuçlana-
bilir.

2. Sv yüklenmesinin görüldü�ü durumlar:
� a�r sv transfüzyonu
� hzl transfüzyon
� böbrek fonksiyon bozuklu�u

3. Sv yüklenmesi özellikle a�a�daki belirtilen hastalk tablolarnda
geli�ir:
� kronik, ciddi anemiler
� altta yatan kalp damar hastal�

Anaflaktik reaksiyon

1. Kan bile�enleri veya plazma kaynakl ürün transfüzyonunun
nadir görülen bir komplikasyonudur.
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2. Risk, tipik olarak hzl infüzyon ile terapötik plazma de�i�i-
minde taze donmu� plazmann de�i�im svs olarak kullanl-
d�  durumlarda  artar.

3. Plazmadaki sitokinler baz alclarda görülen
bronkokonstriksiyon ve vazokonstriksiyonun bir sebebi olabi-
lir.

4. Alcdaki IgA yetersizli�i çok ciddi anaflaksinin nadir bir ne-
denidir. Bu herhangi bir  kan ürünü ile geli�ebilir zira ço�u ü-
rün eser de olsa IgA içermektedir.

5. Anaflaksi, transfüzyonun ilk dakikalar içinde belirir ve a�a-
�daki bulgular ile karakterizedir:
� kardiyovasküler kollaps
� solunum sknts
� ate� yoklu�u

6. Anaflaksi hzla ve agresif olarak tedavi edilmezse öldürücü-
dür.

Transfüzyonla ili�kili akut akci�er hasar (TRALI)

1. Genellikle hastann lökositlerine kar� donör plazmasnn i-
çerdi�i antikorlar aracl� ile geli�ir.

2. Transfüzyonun ba�lamasndan sonra genellikle 1-4 saat için-
de akci�er fonksiyonlarnda hzl bir yetersizlik ve akci�er
grafisinde diffüz opasiteler görülür.

3. Özel bir tedavisi yoktur. Yo�un bakm ünitesinde solunum ve
genel destek tedavileri uygulanr.

Teoman Soysal

Gecikmi� hemolitik transfüzyon reaksiyonlar
Belirti ve bulgular:
1. Transfüzyondan 5-10 gün sonra �u bulgular geli�ir :

� Ate�
� Anemi
� Sarlk
� Bazen hemoglobinüri

2. �ok, böbrek yetersizli�i, D�K ile beraber görülen ciddi, hayat tehdit
eden gecikmi� hemolitik transfüzyon reaksiyonlar nadirdir.

Gecikmi� transfüzyon komplikasyonlar
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KOMPL�KASYONLAR ÇIKMA �EKL�           TEDAV�
Geç hemolitik reaksiyonlar Transfüzyondan 5-10

gün sonra
� Ate�
� Anemi
� Sarlk

� Genellikle tedavi
gerekmez

� Hipotansiyon ve
oligüri olu�ur ise akut
intravasküler hemoliz
gibi tedavi edin

Post-transfüzyon purpuras Transfüzyondan 5-10
gün sonra
� Kanama e�ilimi
� Trombositopeni

� Yüksek doz steroid
� Yüksek doz

intravenöz
immunoglobulin

� Plazma de�i�imi
Graft-versus-host hastal� Transfüzyondan 10-

12 gün sonra
� Ate�
� Deri döküntüsü

ve soyulma
� Diyare
� Hepatit
� Pansitopeni

Genellikle fataldir
� Destek tedavisi
� Spesifik tedavi yoktur

Demir birikimi Transfüzyon ba�m-
ls olgularda kalp ve
karaci�er yetersizli�i

� Önleme:Demir ba�-
layc ajanlar örn.
desferrioksamin

Tedavi
1. Normalde tedavi gerekli de�ildir.

2. Hipotansiyon ve renal yetersizlik olu�ur ise akut intravasküler
hemoliz gibi tedavi edilir.

3. Tetkikler:

� Hastann kan grubunu yeniden kontrol edin.

� Direkt antiglobin testi genellikle pozitiftir.

� �ndirekt bilirubin artm�tr.
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Önlem

1. Hasta plazmasnda eritrosit antikorlarnn dikkatle taranmas ve
bu antikorlarla uyumlu  eritrositlerin seçimi.

2. Baz reaksiyonlar nadir antijenlerden (örn.transfüzyon öncesinde
saptanabilmesi güç olan anti-Jka kan grubu antikorlar) kaynak-
lanr.

Post-transfüzyon purpuras

1. Eritrosit veya trombosit transfüzyonunun nadir fakat potansiyel
olarak ölümcül olabilen  bir komplikasyonudur. Trombosite özgü
antijenlere kar� alcda bulunan antikorlardan kaynaklanr.

2. En sk olarak kadn hastalarda görülür.

Belirti ve bulgular

1. Kanama belirtileri

2. Transfüzyondan 5-10 gün sonra geli�en trombosit saysnn
100x109/L’nin altnda olu�u ile tanmlanan a�r akut  bir
trombositopeni.

Tedavi

Trombosit saysnn 50x109/L oldu�u durumda gizli kanama tehlikesi
nedeniyle klinik olarak tedavi önem kazanr.
1. Yüksek doz kortikosteroid verin.
2. Yüksek doz �V immünoglobulin , 2g/kg veya 0.4 g/kg 5 gün süre

ile verin.
3. Plazma de�i�imi.
4. Hastann trombosit says izlenir; normal snrlar 150x109/L -

440x109/L arasndadr.
5. Hasta ile ayn ABO grubundan trombositlerin verilmesini tercih

edin.
6. E�er  mümkünse hastada bulunan antikorlarn yönlenmi� oldu�u

trombosite özgü antijenlerin negatif oldu�u trombosit konsantre-
leri verin.

7. Uygunsuz trombosit konsantreleri genellikle etkisizdir. Trombosit
says genellikle 2-4 haftada toparlanr.

Önlem
Uzman önerisi esastr ve sadece hastann antikorlar ile uyumlu
trombosit konsantreleri kullanlmaldr.
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Graft – versus –host hastal�

1. Transfüzyonun nadir fakat ölümcül olabilen bir
komplikasyonudur.

2. A�a�daki  hasta gruplarnda olu�ur:
� Kök hücre nakli yaplan immün yetersizlikli hastalar
� Uygun doku grubundan (HLA:insan lökosit antijeni) olan bi-

reyler arasnda genellikle kan akrabalarndan transfüzyon
yaplan immünokompetan hastalar

Belirti ve bulgular

Tipik olarak transfüzyondan 10-12 gün sonra ortaya çkar.
� Ate�
� Deri döküntüsü ve soyulma
� Diyare
� Hepatit
� Pansitopeni ile karakterizedir.

Tedavi

Genellikle ölümcüldür. Tedavi destekleyici tiptedir; spesifik bir tedavi-
si yoktur.

Önlem

Transfüzyonla verilecek lenfositlerin gamma �nlama ile
proliferasyonlarnn önlenmesi.

Demir birikimi

Fazla demirin organizmadan atlmn sa�layacak fizyolojik bir meka-
nizma yoktur ve böylece transfüzyon ba�mls hastalarda  zaman
içinde hemosideroz ile  sonlanan demir birikimi olur.

Belirti ve bulgular

Transfüzyon ba�mls hastalarda özellikle kalp ve karaci�er organ
yetersizlikleri.

Tedavi ve önleme

Transfüzyon ba�mls hastalarda demir birikimini en aza indirmek
için yaygn olarak desferrioksamin gibi demir ba�layc ajanlar kulla-
nlmaktadr (baknz sayfa 108)
Serum ferritin düzeyini 2000 mg/L altnda tutmak amaçlanr.
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A�a�daki infeksiyonlar transfüzyonla  geçebilir:
� HIV-1 ve HIV-2
� HTLV-I ve HTLV-II
� Hepatit B ve C
� Sifiliz (Treponema pallidum)
� Chagas hastal� (Trypanosoma cruzi)
� Malarya
� Sitomegalovirüs (CMV)
� Transfüzyonla geçebilen Parvovirüs B19, bruselloz, Epstein-

Barr virüsü, toksoplazmoz, infeksiyöz mononükleoz ve Lyme
hastal�’n içeren di�er nadir  infeksiyonlar.

Geç transfüzyon reaksiyonlar transfüzyondan günler, haftalar hatta
aylar sonra ortaya çkabildi�i için transfüzyonla ba�lantlar kolaylkla
dikkatten kaçabilir.
Hastann tbbi kaytlarnda her transfüzyonun do�ru biçimde kayde-
dilmesi ve problemlerin ayrc tansnda transfüzyonun da akla geti-
rilmesi esastr.

“Masif transfüzyon” hastann toplam kan hacmi kadar ya da daha
fazla kan kaybnn 24 saatten daha ksa bir süre  içinde  replasman
olarak tanmlanr:

� Eri�kinlerde 70 ml/kg
� Bebek veya çocuklarda 80-90 ml/kg

Bu  hastalarda morbidite ve mortalite yalnz infüze edilen yüksek
hacimler nedeniyle de�il fakat ba�langçtaki travma, hemoraji ve
hipovolemiye ba�l doku ve organ hasar nedeniyle de yüksek olma
e�ilimindedir.

Artm� morbidite ve mortalite, transfüzyonun kendisinden çok, sklk-
la altta yatan sebep ve komplikasyonlardan veya majör kanamadan
kaynaklanr.

Her�eye  ra�men büyük miktarda  kan ve intravenöz svlarn uygu-
lanmas da kendi ba�na a�a�daki komplikasyonlara yol açabilir.

Transfüzyonun geç reaksiyonlar:
transfüzyonla geçen infeksiyonlar

Masif veya büyük hacimli kan
transfüzyonlar
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Asidoz

Büyük miktarda transfüzyon yaplan bir hastada asidoz
transfüzyonun etkilerinden çok hipovoleminin yetersiz tedavi edilme-
sinin bir sonucudur.
Normal ko�ullarda organizma transfüzyonla gelen bu asit yükünü
kolaylkla nötralize edebilir. Transfüze edilen ünite saysna ba�l
olarak bikarbonat veya di�er alkalinize edici ajanlarn rutin  kullanm
gereksizdir.

Hiperpotasemi

Kann ekstraselüler potasyum konsantrasyonu, kan bankasndaki
bekletilme/depolama  süresi ile ili�kili olarak artar. Bu art� neonatal
kan de�i�imi d�nda nadiren klinik önem ta�r.
Neonatal kan de�i�imi için 147-151 sayfalara baknz. Kan banka-
snda temini mümkün olan  en taze kan ve 7 günlükten daha eski
olmayan kullann.

Sitrat toksisitesi ve hipokalsemi

Sitrat toksisitesi nadirdir ama büyük miktarda  tam kan transfüzyonu
srasnda ortaya çkma ihtimali yüksektir.
Hipokalsemi, özellikle hipotermi ve asidoz ile birlikte oldu�unda,
kardiyak atm hacmini azaltabilir ve bradikardi veya di�er ritim bo-
zukluklarna  neden olabilir. Sitrat genellikle hzl bir �ekilde bikarbo-
nata metabolize olur.
Bu nedenle transfüzyonun asit yükünü metabolize etmeye kalk�mak
gereksizdir. Eritrosit konsantreleri ve süspansiyonlarnda çok az sitrat
bulunur.

Fibrinojen ve di�er koagülasyon faktörlerinin azalmas

Depolama srasnda plazma, -25�C veya daha so�ukta tutulmadkça
özellikle Faktör V ve VIII ba�ta olmak üzere koagülasyon faktörlerinin
progresif kaybna yol açar.
Eritrosit konsantreleri ve plazmas azaltlm� ürünler plazma
komponentinde bulunan koagülasyon faktörlerinden yoksundur.
Yüksek hacimde yerine koyma svlarnn verilmesinin ardndan
koagülasyon faktörleri ve trombositlerin dilüsyonu söz konusu olur.
Masif veya büyük  hacimli transfüzyonlar bu nedenle koagülasyon
bozukluklar ile sonlanabilir.
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Tedavi
1. Protrombin zaman (PT) uzam� ise ABO uygun 15ml/kg dozun-

da taze donmu� plazma verin.

2. APTT de uzam� ise taze donmu� plazmaya ek olarak Faktör
VIII/fibrinojen konsantresi de tavsiye edilmektedir. E�er bunlarn
hiçbirisi elde edilemiyor ise , Faktör VIII ve fibrinojen içeren, 10-
15 ünite ABO uygun kriyopresipitat verin.

Trombositlerin azalmas

Tam kann depolanmas srasnda trombosit fonksiyonu hzla kaybo-
lur ve 24 saat sonra neredeyse hiç trombosit fonksiyonu kalmaz.

Tedavi

Trombosit konsantreleri sadece;

Hasta mikrovasküler klinik kanama bulgular gösteriyor ise
(örn.mukozalardan, yaralardan, kateter alanlarndan kanama veya
sznt)

Hastann trombosit says 50x109/L altna dü�mü� ise verilmelidir.

Mikrovasküler kanamay durduracak ve yeterli trombosit saysn
idame ettirebilecek miktarda trombosit konsantresi verin.

Trombosit says 20x109/L altna dü�tü�ünde , klinik olarak açk
kanama gözlenmese de, beyin dokusu gibi alanlara gizli kanama
olasl� nedeniyle trombosit transfüzyonu yapmay dü�ünün.

Yüksek hacimde kan transfüzyonu yaplan hastalara profilaktik ola-
rak trombosit transfüzyonu yaplmas önerilmez.

Yaygn damar içi koagülasyon (Dissemine
intravasküler koagülasyon)

Yaygn damar içi koagülasyonu  (Dissemine intravasküler
koagülasyon-D�K),   koagülasyon faktörleri ile trombositlerin tüketimi
ile sonlanan koagülasyon ve fibrinolitik sistemin anormal
aktivasyonudur.

Masif transfüzyon srasnda D�K olu�abilirse de sebebi transfüzyonun
kendisinden çok altta yatan nedenle ili�kilidir.örn:

� Hipovolemik �ok

� Travma

� Obstetrik komplikasyonlar
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Tedavi
Tedavi altta yatan nedene ve ortaya çkan koagülasyon problemleri-
nin düzeltilmesine dönük olmaldr. Baknz sayfa 115-117 ve 130-
131.

Hipotermi
So�utucudan do�rudan alnan  büyük miktarda  kan veya replasman
svlarnn hzl olarak uygulan� vücut scakl�nda belirgin dü�ü�lere
yol açabilir. Baknz sayfa 169.

Tedavi
Hipotermi bulgusu  var ise yüksek hacimli kan veya intravenöz sv
uygulamalar srasnda dikkatli olunmaldr.

Mikroagregatlar
Depolanm� kanda beyaz hücreler ve trombositler mikroagregatlar
olu�turacak �ekilde kümele�ebilirler.

Bu mikroagregatlar transfüzyon, özellikle de masif transfüzyon sra-
snda akci�erlerde emboli olu�turabildi�i gibi  eri�kinin skntl solu-
num sendromunda (ARDS) da katklar oldu�u dü�ünülmü�tür. Buna
kar�lk transfüzyonu takiben geli�en ARDS en büyük olaslkla
hipovolemik �ok nedeniyle olu�an doku hasarndan kaynaklanmak-
tadr.

Tedavi
1. Mikroagregatlar uzakla�trmak için filtreler vardr fakat bunlarn

kullanmnn bu sendromu önledi�i konusunda kant azdr.
2. Buffy-coat azaltlm� eritrositlerin kullanm ARDS olasl�n azal-

tacaktr.
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Notlar
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Mehmet Rza Altparmak

1. Do�ru kullanlrsa transfüzyon hayat kurtarc olabilir. Uygun olmayan
kullanm hayat tehlikeye sokabilir.

2. Kan ve kan ürünlerinin transfüzyon karar her zaman transfüzyonun
hastann hayatn kurtarmak veya belirgin morbiditeyi önlemek için ge-
rekli oldu�una dair dikkatli klinik ve laboratuar endikasyonlara dayand-
rlmaldr

3. Transfüzyon hasta tedavi ögelerinden yalnzca biridir.

4. Kan reçeteleme karar hastann ihtiyaçlar göz önüne alnarak her za-
man kann klinik kullanm hakkndaki ulusal rehberlere dayanmaldr.
Ancak transfüzyon kararnn sorumlulu�u sonuçta bireysel olarak
klinisyene aittir.

Transfüzyonda Klinik
Kararlar

Anahtar noktalar
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Transfüzyon ihtiyacnn de�erlendirilmesi
Kan ve kan ürünlerinin transfüzyon karar, her zaman transfüzyonun
hastann hayatn kurtarmak veya belirgin morbiditeyi önlemek için
gerekli oldu�unu gösterir, dikkatli klinik ve laboratuar de�erlendiril-
melere dayanmaldr.

Transfüzyon hasta tedavi ögelerinden yalnzca biridir. Altta yatan
nedenin  tedavisi ve destek tedavisine ek olarak transfüzyonun ge-
rekli olup olmad�n belirleyen temel faktörler için a�a�ya baknz.

TRANSFÜZYON GEREKS�N�M�N� BEL�RLEYEN FAKTÖRLER

Kan kayb
� D�a kanama
� �ç kanama (travmatik olmayan); örne�in:

- Peptik Ülser
- Varisler
- Ektopik gebelik
- Do�um öncesi kanama
- Uterus rüptürü

� �ç kanama (travmatik):
- Gö�üs
- Dalak
- Pelvis
- Femur

� Eritrosit ykm: örne�in, malarya, sepsis, HIV

Hemoliz: örne�in
� Malarya
� Sepsis
� Dissemine intravasküler koagülasyon

Kardiorespiratuar durumlar ve doku oksijenizasyonu
� Nabz
� Kan basnc
� Solunum hz
� Kapiller dolum
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� Periferik nabzlar
� Ekstremite ss
� Dispne
� Kalp yetersizli�i
� Anjina
� Bilinç durumu
� �drar miktar

Aneminin de�erlendirilmesi
Klinik
� Dil
� Avuç içi
� Gözler
� Trnaklar
Laboratuar
� Hemoglobin veya hematokrit

Hastann kan kayb ve/veya anemiye tolerans
� Ya�
� Di�er klinik durumlar; örne�in

- Preeklampsi
- Böbrek yetersizli�i
- Kardiorespiratuar hastalk
- Kronik akci�er hastal�
- Akut infeksiyon
- Diyabet
- Beta bloker tedavisi

Ön görülen kan ihtiyac
� Cerrahi veya anestezi ön görülüyor mu?
� Kanama devam ediyor mu, durdu mu veya tekrarlyor mu?
� Hemoliz devam ediyor mu?
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Kararn  yazm hastann ihtiyaçlar göz önüne alnarak kann ulusal
klinik kullanm rehberlerine dayandrlmaldr. Ayn zamanda hastalk-
larn yerel özelliklerinin, hasta bakm için elde olan kaynaklarn ve
kan, intravenöz replasman svlarnn güvenilirli�i ve varl�  bilgilerine
de dayanmaldr. Ancak transfüzyon kararnn sorumlulu�u sonuçta
bireysel olarak klinisyene aittir.

KANIN  REÇETELEND�R�LMES�: KL�N�SYEN �Ç�N KONTROL L�STES�

Bir hastaya kan veya kan ürünü transfüze etmeden önce kendinize a�a�daki
sorular sorun.
1. Hastann klinik durumunda hangi iyile�meyi hedefliyorum?
2. Kan nakli ihtiyacn azaltmak için hastann kan kaybn en aza indirebilir

miyim?
3. �ntravenöz sv tedavisi veya oksijen gibi kan naklinden daha önce verebi-

lece�im tedaviler  var m?
4. Bu hastaya transfüzyon yapmak için hangi spesifik klinik ve laboratuar

bulgular var?
5. Bu hastaya HIV, hepatit, sifiliz veya di�er infeksiyon ajanlarnn kan ürünle-

ri yolu ile bula�mas için hangi risk faktörleri vardr?
6. Bu hasta için transfüzyonun yararlar risklerinden daha m  a�r basmakta-

dr ?
7. Zamannda kan mevcut de�ilse di�er hangi seçenekler vardr?
8. E�er herhangi bir akut transfüzyon reaksiyonu olur ise bu hastay gözlem-

leyecek ve giri�imde bulunacak deneyimli bir ki�i var mdr?
9. Kan istem formuna ve hasta dosyasna transfüzyon karar ve nedenlerimi

kaydettim mi?
Son olarak e�er �üphe varsa kendinize �u soruyu sorun:
10. E�er bu kan kendim veya çocu�uma verilecek olsa kan trasfüzyonunu bu

durumda  kabul eder miydim?
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Notlar

T
ra

n
s
fü

zy
o
n

d
a

 k
li

n
ik

 k
a

ra
rl

a
r 



84

1. Gereksiz kan transfüzyonundan kaçnmann en önemli yollarndan biri
anemiden korunma ve aneminin tedavisidir.

2. Kronik anemide transfüzyon nadiren gereklidir , fakat gebelik ve do-
�um, hemoliz,  kanama ile ani  eritrosit kayb kronik anemide
transfüzyon ihtiyacn arttrr.

3. Anemi tedavisinin ilkeleri :
� Altta yatan anemi  nedenini düzeltin.
� Dokulara giden oksijen miktarn artrmak için oksijen da�tm sis-

teminin tüm elemanlarn en uygun hale getirin.
� Anemi e�er  dokulara oksijen teminini azaltacak  ve hastann ihti-

yacn kar�layamayacak ölçüde a�r ise transfüzyon yapn.

4. �üpheli bir malaryay acil bir durum gibi tedavi edin. Tedaviye hemen
ba�lanmas hastann hayatn kurtarabilir.

5. �ayet kan stoklar güvenli ise, aralkl, küçük transfüzyonlarla beta
talasemi majörlu hastalarda hemoglobin düzeyleri 10–12 g / dl de tu-
tulmaldr. �nfeksiyonlara ve demir yüklenmesine kar� özel önlemler a-
lnmaldr.

6. Yaygn damar içi phtla�ma olgularnda destek tedavisi ile birlikte altta
yatan nedenin hzl tedavisi veya ortadan kaldrlmas esastr. Altta ya-
tan neden çözülene kadar transfüzyona ihtiyaç duyulabilir.

Genel Tp

Anahtar noktalar
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Vücudun doku ve organlarna gereken oksijeni sürekli sa�layabilmesi
için dört önemli kademe  mevcuttur.

1. Akci�erlerden kana oksijen transferi
2. Eritrositlerdeki hemoglobin molekülünde oksijen depolan-

mas
3. Dola�mla vücudun dokularna oksijen ta�nmas
4. Oksijenin kandan kullanlaca� dokulara  geçi�i

Dokulara oksijen temini a�a�dakilere ba�ldr :
� Hemoglobin konsantrasyonu
� Hemoglobinin oksijen ile doyma derecesi
� Kalp debisi

Normal hemoglobin de�eri
Normal hemoglobin de�eri sa�lkl bireylerdeki hemoglobin konsant-
rasyon de�eridir. Bu de�er :

� Sa�l�n göstergesidir.
� Evrenseldir ancak ya� , cinsiyet , gebelik ve ya�anlan yük-

seklikle de�i�ir.

Deniz seviyesindeki normal hemoglobin de�erlerine göre anemi kri-
terleri
Ya� / Cinsiyet Normal Hb Hb de�eri:(g/dl)’den

dü�ük ise anemik
Do�um(miyadnda) 13.5 – 18.5 13.5 (Hct %34 )
Çocuklar : 2 – 6 ay 9.5 – 13.5 9.5 (Hct % 28 )
Çocuklar : 6 ay – 2 yl
Çocuklar : 2 – 6 yl 11.0 – 14.0 11.0 (Hct %33 )
Çocuklar : 6 – 12 yl 11.5 – 15.5 11.5 (Hct % 34 )
Eri�kin erkekler 13.0 – 17.0 13.0 (Hct % 39 )
Eri�kin kadnlar :
Gebe de�ilse         12.0 – 15.0   12.0 (Hct % 36 )
Gebe ise
    Birinci trimester :
    0 – 12 hafta 11.0 – 14.0 11.0 (Hct %33 )
�kinci trimester :

    13 – 28 hafta 10.5 – 14.0    10.5 (Hct % 31 )
    Üçüncü trimester :
    29 hafta – do�um 11.0 – 14.0   11.0 (Hct % 33 )

Kan, oksijen ve dola�m
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Seksen be�inci sayfadaki hemoglobin de�erleri basitçe anemiyi ta-
nmlar. Bu de�erler ço�u kez ara�trma ve tedavi için e�ik de�er ola-
rak kullanlr. Transfüzyon için gösterge te�kil etmez.

Hemoglobin konsantrasyonu ;

� Dola�an hemoglobin miktarndan

� Kan hacminden , etkilenir.

Aneminin olu�um hz sklkla aneminin semptomlarnn �iddetini
belirler.
Özellikle kronik seyirli , orta derece bir anemi semptomlara yol aç-
mayabilir. Ancak, bu anemi hastann kanama , infeksiyon ve do�um
gibi akut olaylara uyumu için gerekli yedeklerini azaltr.
�ster akut olsun ister kronik, a�r anemi hastann doku oksijen temi-
nini kritik seviyelere kadar indirebilen önemli bir etkendir. Bu durum-
da acil tedavi gerekir ve transfüzyon gereksinimi de�erlendirilmelidir.

Kronik anemi Nedenler
Kronik kan kaybnda uzun bir dönemde , dola�mdan küçük kan ka-
yplar olur ancak normal kan hacmi korunur.

Etkileri
Kronik kan kayb tipik olarak kann oksijen ta�ma kapasitesini azal-
tan demir eksikli�i anemisi ile sonlanr.

     Hemoglobin   x    Satürasyon   x    Kalp debisi =    Dokulara oksijen

Kompansatuvar cevaplar

� Kalp debisi artar.
� Hemoglobin oksijen dissosiasyon e�risi oksijen salnmn ar-

tracak �ekilde de�i�ir.
� Kan vizkositesi azalr: akm artar.
� Sv birikir.

Anemi
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ANEM� NEDENLER�

Eritrosit kaybnda art�
� Akut kan kayb : travma , cerrahi veya do�um nedeniyle kanama
� Kronik kan kayb , genellikle gastrointestinal , üriner veya üreme sistemleri:

paraziter hastalklar , malignite , iltihabi hastalklar , menoraji
Normal eritrosit yapmnda azalma
� Beslenme yetersizlikleri: demir, B12, folat, malnütrisyon , malabsorbsiyon
� Viral infeksiyonlar : HIV
� Kemik ili�i yetersizli�i : aplastik anemi , kemik ili�inin malign infiltrasyonu,

lösemi
� Azalm� eritropoietin üretimi: kronik böbrek yetersizli�i
� Kronik hastalklar
� Kur�un zehirlenmesi
Eritrosit ykmnda art� ( hemoliz )
� �nfeksiyonlar : bakteriyel , viral , paraziter
� �laçlar ; örne�in, dapson
� Otoimmün hastalklar: scak ve so�uk antikorla olu�an hemolitik hastalk
� Kaltmsal hastalklar: orak hücreli anemi , talasemi , G6PD eksikli�i ,

sferositoz
� Yenido�ann hemolitik hastal� ( HDN )
� Di�er hastalklar: yaygn damar içi phtla�mas, hemolitik üremik sendrom,

trombotik trombositopenik purpura
Artm� eritrosit gereksinimi
� Gebelik
� Laktasyon

Klinik belirtiler

Kronik anemi çok dü�ük hemoglobin konsantrasyonlarna ininceye
kadar çok az semptom ve bulgu verebilir. Öte yandan a�a�daki du-
rumlarda aneminin klinik belirtileri erken dönemlerde belirgin hale
gelebilir :

� Kompansatuvar yant artrmada snrl kapasite : örnek ; cid-
di kardiyovasküler veya respiratuvar hastalklar

� Oksijen ihtiyacnda art� oldu�unda : örnek;  infeksiyon, a�r,
ate�, egzersiz

� Oksijen temininde ileri derecede azalma : örnek; kan kayb ,
pnömoni
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Akut anemi
Nedenler
Akut kan kayb : kanama :

� Travma
� Cerrahi
� Obstetrik kanamalar

Etkileri
� Kan hacmi azalr ( hipovolemi )
� Dola�mdaki total hemoglobin  azalr

A�a�dakilere yol açar :
� Azalm� oksijen transportu
� Azalm� oksijen depolanm
� Azalm� oksijenizasyon

   Hemoglobin x   Satürasyon x    Kalp debisi =      Dokulara oksijen temini

Kompansatuar yantlar
� Plazma hacminin düzeltilmesi
� Kalp debisinin düzelmesi
� Dola�m kompansasyonu
� Ventilasyonun uyarlmas
� Oksijen dissosiasyon e�risinde de�i�iklikler
� Hormonal de�i�iklikler
� Plazma proteinlerinin sentezi

Klinik belirtiler
Hemorajinin klinik belirtilerini büyük ölçüde  a�a�dakiler belirler :

� Kan kaybnn miktar ve hz
� Hastann kompansatuvar yantlar

Majör Kanama
� Susama
� Ta�ikardi
� Kan basncnda dü�me
� Nabz basncnda dü�me

� So�uk , soluk , terli cilt
� Artm� solunum hz
� �drar miktarnda azalma
� Huzursuzluk veya konfüzyon

Not : Baz hastalar tipik klinik belirtileri göstermeden önce önemli
miktarda kan kaybedebilir.
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ANAMNEZ

Aneminin spesifik olmayan
belirtileri
� Yorgunluk / bitkinlik
� Nefes darl�
� Bilek �i�li�i
� Ba� a�rs
� Sersemlik, ba� dönmesi
� Önceden var olan semp-

tomlarn a�rla�mas: örne-
�in anjina

Altta yatan hastalkla ilgili anamnez ve
belirtiler
� Beslenme yetersizli�i
� �laç anamnezi
� Dü�ük sosyal ekonomik durum
� Aile öyküsü, etnik köken

(hemoglobinopatiler )
� HIV infeksiyonu için yüksek risk ta�ma
� Ate� , gece terlemesi
� Stma ata� hikayesi :stmann endemik

oldu�u bölgelerde oturma veya o bölge-
lere seyahat

� Obstetrik / jinekolojik  hikaye, menoraji
veya di�er vajinal  kanamalar, do�um
kontrol yöntemi

� �drar yolundan kanama
� Di� eti kanamas, burun  kanamas,

purpura (kemik ili�i yetersizli�i )
� Gastrointestinal rahatszlklar: melena,

üst G�S kanamas,  diyare, kilo kayb,
hazmszlk

F�Z�K MUAYENE

Anemi ve klinik
dekompansasyon bulgular
� Soluk mukoz membranlar
� Hzl soluma
� Ta�ikardi
� Juguler ven basncnda art�

Kalp üfürümleri
� Malleoler ödem
� Postural hipotansiyon
� Mental durumda de�i�iklik

Altta yatan hastal�n  bulgular
� Kilo kayb / boy ve ya�a göre dü�ük tart
� Angular stomatit, koiloni�i (demir eksikli-

�i)
� Sarlk (hemoliz)
� Purpura ve morluk (kemik  ili�i yetersizli-

�i, trombosit   hastalklar )
� Lenf dü�ümlerinde büyüme,

hepatosplenomegali (infeksiyon,
lenfoproliferatif  hastalk , HIV / AIDS )

� Bacak ülserleri (orak hücreli  anemi )
� �skelet deformiteleri  (talasemi)
� Nörolojik bulgular  ( vit B12 eksikli�i)
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Klinik de�erlendirme
Klinik de�erlendirme ile aneminin ciddiyeti ve muhtemel sebebi veya
sebepleri belirlenmelidir. Bir hastada aneminin beslenme yetersizli�i,
HIV, stma, parazit infeksiyonlar gibi bir çok sebebi olabilir.

Laboratuar Ara�trmalar
Tam kan saym, periferik yaymann incelenmesi ve eritrosit indeksle-
ri genellikle aneminin nedeninin ortaya konmasn sa�layacaktr
(baknz sayfa 92).

� �leri de�erlendirmeler demir ve folat eksikli�ini beta talasemi
gibi benzer özellikte olan di�er durumlardan ayrmak için ge-
rekli olabilir.

� G6PD eksikli�i veya anormal hemoglobin için tarama gerekli
olabilir.

� Fizik muayene bulgular, kan yaymasnn incelenmesi, orak
testi ve hemoglobin elektroforezi kaltsal hemoglobinopati-
lerin en sk tiplerini belirleyecektir.

� Retikülositlerin (olgunla�mam� eritrositler) varl� hzl erit-
rosit üretimi oldu�unu gösterir.

� Anemik bir hastada retikülositlerin bulunmamas,
infiltrasyon, infeksiyon, primer yetersizlik veya
hematiniklerin eksikli�ine ba�l kemik ili�i disfonksiyonu için
hemen ara�trma yaplmasn gerektirir.

Tedavi
Aneminin tedavisi nedenine, geli�me hzna ve aneminin
kompansasyon derecesine  göre de�i�ikenlik gösterir. Bu durum her
hastann detayl de�erlendirilmesini gerektirir. Ancak tüm anemilerin
tedavi prensipleri ayndr. Tedavi yakla�m a�a�daki gibidir:

1. Aneminin altta yatan nedenini tedavi edin ve cevab gözleyin
(baknz sayfa 93).

2. E�er hastada yetersiz doku oksijenizasyonu varsa dokulara
oksijen ula�abilmesi için oksijen sa�lama sisteminin tüm bile-
�enlerini en iyi hale getirin.

3. Transfüzyonu yalnzca, e�er anemi hasta oksijen gereksinimle-
rini kar�lamaya  uygun olmayacak kadar dü�ük  ise yapn:
� Megaloblastik anemide zayf miyokard fonksiyonu nede-

niyle kalp yetersizli�i geli�ebilece�i için trasfüzyon tehlikeli
olabilir.

� �mmün hemolizde transfüzyonu yalnzca potansiyel olarak
ya�am tehdit eden anemisi olan hastalara uygulayn; has-
tann serumundaki antikorlar transfüze edilen eritrositleri
hemolize edebilir ve transfüzyon hastann kendi eritrositle-
rinin ykmn daha da artrabilir.
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Klinik de�erlendirme

Anamnez Fizik muayene

Hb/Htc belirleyin

Anemik Anemik de�il

�leri tetkik için ön de�erlendirmeler
� Tam kan saym (Hb, Hct, periferik yay-

ma)+lökosit saym ve di�er ilgili indeksler
� Retikülosit saym
� Parazitler veya hzl tan testleri için ince ve

kaln periferik yayma
� D�kda gizli kan testi

Ön tan: demir eksikli�i
anemisi

Aneminin nedenini teda-
vi edin

E�er endike ise oral
demir verin

Hasta cevap ver-
miyor: tany göz-

den geçirin

Hasta cevap veriyor.
Hemoglobin yükseliyor:

periferik yaymada
retikülositler var. Tan

muhtemelen do�ru

Demir tedavisine en az 3
ay devam edin

Hasta oral
demir alyor

mu?

Tany tekrar do�rula-
yn/anemi tip ve nedenini

belirleyin

Evet

Hayr
Oral demir alma

gereklili�ini
vurgulayn

Mevcut yaknmann di�er
nedenlerini gözden geçirin

Tan belli de�il

Aneminin nedenini ve
tipini anlamak için ileri

ara�trmalar

4-8 hafta da bir hemog-
lobini kontrol edin

G
e

n
e

l 
T

ıp
  



92

PER�FER�K YAYMA ER�TROS�T �NDEKS� NEDEN
Mikrositik, hipokrom
ve anormal eritrositler

� Dü�ük ortalama hücre
volümü (MCV)

� Dü�ük ortalama hücre
hemoglobini (MCH)

� Dü�ük ortalama hücre
hemoglobin konsant-
rasyonu (MCHC)

Edinsel
� Demir eksikli�i
� Sideroblastik anemi
� Kronik hastalk anemisi

Do�umsal
� Talasemi
� Sideroblastik anemi

Makrositik,
normokromik

Artm� MCV Megaloblastik kemik ili�i
� Vitamin B12 ve Folik

asit eksikli�i

Normoblastik ilik ile
� Alkol fazlal�
� Myelodisplazi

Makrositik
polikromazi

Artm� MCV Hemolitik anemi

Normositik,
normokrom

Normal MCV, MCH,
MCHC

Kronik hastalklar
- �nfeksiyon
- Malinite
- Otoimmun hasta-

lklar
� Böbrek yetersizli�i
� Hipotiroidi
� Hipopitüarizm
� Aplastik anemi
� Eritrosit  aplazisi
� �lik infiltrasyonu

Löko-eritroblastik �ndeksler erken ve çe�itli
formlardaki eritrosit ve
lökositler yüzünden anor-
mal olabilir

� Miyelodisplazi
� Lösemi
� Metastatik kanser
� Miyelofiboz
� Ciddi infeksiyon

Not: MCV yalnzca iyi kalibre edilmi� bir elektronik kan hücre saycs ile tespit
edilirse güvenilirdir.
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KRON�K ANEM�N�N TEDAV�S�
1. Hemoglobinopati olasl�n d�layn.

2. Tespit edilebilen kan kayb nedenlerini düzeltin.
� Helmint veya di�er infeksiyonlar tedavi edin.
� Lokal kanama kaynaklarn düzeltin.
� Mümkünse antikoagülan tedaviyi durdurun.
� Gastrik mukozay irite eden ilaçlar kesin; örne�in aspirin, non

steroid anti inflamatuar ilaçlar (NSA��)
� Anti -trombosit ilaçlar kesin; örne�in aspirin, NSA��

3. Oral demir (demir sülfat eri�kin için 200mg günde üç kez, çocuk için
15mg/kg/gün). Bu tedaviye üç ay veya hemoglobin konsantrasyonu
normale döndükten sonra bir ay daha devam edin. Hemoglobin 3
hafta gibi bir sürede 2g/dl artmal bu olmaz ise tan ve tedaviyi tekrar
gözden geçirin.

4. Belirlenen vitamin eksikliklerini oral folik asit (5mg günlük) veya vita-
min B12 (hidroksokobalamin) injeksiyonu ile yerine koyun.

5. E�er ikisinin de eksikli�i varsa kombine demir ve folik asit preparatlar
yararldr. Anemi için di�er çok bile�enli preparatlarn avantaj yoktur
ve genellikle çok pahaldrlar.

6. Stmay etkili antimalaryal ilaçlar ile, yerel direnç �ekillerini dikkate ala-
rak tedavi edin.  Yalnzca spesifik endikasyonlar varsa stma
proflaksisi uygulayn.

7. Hemoliz kant varsa, ilaç tedavisini gözden geçirin ve mümkünse ne-
den olabilecek ilaclar kesin.

8. Hastann kemik ili�ini basklayan ilaç kullanp kullanmad�n gözden
geçirin  ve e�er kullanyorsa mümkünse kesin.

Ciddi (dekompanse) anemi
Eri�kinde kompanse olmu� bir anemi ya hiç belirti veya bulgu vermez
ya da az  verir.

Dekompansasyonun nedenleri
1. Kompansatuar cevaplar snrlayan kalp veya akci�er hastalklar.
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2. Artm� oksijen ihtiyac
� �nfeksiyon
� A�r
� Ate�
� Egzersiz

3. Oksijen temininde akut azalma
� Akut kan kayb/ hemoliz
� Pnömoni

Akut dekompansasyon bulgular

Ciddi dekompanse olan hastada aneminin altta yatan nedeninin
düzeltilmesine ve destek önlemlerinin alnmasna ra�men yetersiz
doku oksijeni sunumuna ba�l bulgular görülür.

� Biliç durumu de�i�iklikleri
� Azalm� periferik nabzlar
� Konjestif kalp yetersizli�i
� Hepatomegali
� Zayf (Kötü) periferik perfüzyon (kapiller dolum  2 saniyeden

uzun)
Bu bulgular gösteren bir hastaya acil tedavi uygulanmaldr; çünkü
yetersiz oksijen ta�ma kapasitesine ba�l yüksek ölüm riski vardr.
Hipoksinin ciddi anemi ile beraber oldu�unda klinik belirtileri akut
infeksiyon veya astm ata� gibi solunum skntsnn  di�er nedenle-
rinde görülen bulgularla çok benzerlik gösterebilir. Transfüzyondan
önce e�er varsa bu di�er nedenler tespit ve tedavi edilmelidir.

C�DD� (DEKOMPANSE OLMU�) ANEM�N�N TEDAV�S�

1. Bakteriyel gö�üs infeksiyonlarn tedavi edin. (agresif olarak)
2. Maske ile oksijen verin.
3. Sv dengesini düzenleyin; e�er intavenöz sv veriliyorsa hasta-

da kalp yüklenmesi geli�memesi için dikkatli olun.
4. Eritrosit transfüzyonunun gerekli olup olmad�na karar verin.
5. �nfüzyonun onkotik ve hacim etkilerini azaltmak için tam kan-

dan ziyade eritrosit süspansiyonu kullann.
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Kan transfüzyonu yalnzca, anemi e�er hastann ihtiyaçlarn kar�-
layamayacak kadar dü�ük oksijen temin edecek a�rlkta ise ya da
bu ihtimal var  ise göz önüne alnmaldr.

C�DD� (DEKOMPANSE OLMU�) ANEM�DE TRANSFÜZYON

1. Gerekli olandan fazla transfüzyon yapmayn. E�er semptomlarn düzelmesi
için bir ünite yeterli ise ikinciyi vermeyin. A�a�dakileri hatrlayn:
� Amaç hipoksinin düzeltilmesi için hastaya yeterli hemoglobin vermektir.
� Doz hastann boyuna ve kan hacmine uygun olmaldr.
� 450 ml’lik bir ünite kann hemoglobin içeri�i 45 ile 75 gram arasnda

de�i�ir.
2. Ciddi anemisi olan hastalarda kan veya intravenöz sv verilmesi kalp

yetersizli�i tetikleyebilir. E�er kan nakli gerekli ise tercihen eritrosit süspan-
siyonunu 2- 4 saat içinde verin ve sonrasnda hzl etkili bir diüretik (örne-
�in furasemid 40mg �M) uygulayn.

3. Hastay tekrar de�erlendirin ve e�er ciddi anemi semptomlar devam edi-
yor ise  1-2 ünite daha transfüzyon yapn.

4. Hemoglobin konsantrasyonunu normal düzeylere çkarmak gerekli de�ildir.
Klinik durumu rahatlatacak kadar yükseltin.

Emine Küçükate�

Ba��k olmayan ki�ilerde  48 saat içinde ölüm olu�abilece�inden
malaryann te�hisi tedavisi ve onunla ili�kili komplikasyonlar aciliyet
gerektirir.

Malarya non-spesifik akut ate�li bir hastalk olarak geli�ir ve klinik
zeminde ate�in di�er birçok nedenlerinden net bir �ekilde
ayrlamayabilir.

Ayrc tanda di�er infeksiyonlar ve ate�in di�er nedenleri dikkate
alnmaldr.

Malarya
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� Klinik  belirtiler antimalaryal ilaçlarn dü�ük-iyile�tirici dozla-
rnn kullanm ya da geçirilmi� infeksiyon sonucu olu�an
ksmi ba��klk nedeni ile de�i�kenlik gösterebilir.

� Ate� ço�unlukla düzensiz ya da aralkl oldu�undan, son 48
saat içindeki ate� öyküsü önemlidir.

� Malarya gebelikte ciddi sonuçlar olu�turur; anne ve fetüs için
tehlikelidir. Ksmen ba��k gebe kadnlar özellikle ilk gebe-
liklerinde  malaryaya ba�l ciddi anemi geli�imine  yatkndr.

� Ba��klk sistemi geli�memi� küçük çocuklar parazit açsn-
dan özel bir risk altndadr.

C�DD� FALS�PARUM MALARYA
�NFEKS�YONUNUN  KL�N�K ÖZEL-

L�KLER�

TANI

Tek ba�na olabilir, ya da daha
sklkla, ayn hastada kombine ola-
rak geli�ebilir.
� Serebral malarya, ba�ka herhangi

bir nedenle açklanamayan koma
olarak tanmlanr.

� Generalize konvülziyonlar
� Ciddi normositik anemi
� Hipoglisemi
� Solunum distresi ile giden

metabolik asidoz
� Sv ve elektrolit dengesizli�i
� Akut böbrek yetersizli�i
� Akut akci�er ödemi  ve eri�kinde

solunum distres sendromu
� Dola�m kolaps, �ok septisemi

(‘algid malarya’)
� Anormal kanama
� Sarlk
� Hemoglobinüri
� Yüksek ate�
� Hiperparazitemi
A�r derecede halsizlik (sürünme
hissi) birlikte konfüzyon ya da sersem-
lik kötü prognoza i�aret eder

� �lk planda �üphe etmek önemlidir
� Endemik alanlara olan seyahat

hikayesi  ya da enjeksiyon veya
transfüzyon yoluyla muhtemel
infeksiyon

� Ayrntl muayene ve tercihen
çevresel kan ince ve kaln damla
yaymasnn mikroskop ile incelen-
mesi

� Dipstik antijen test, e�er mümkün-
se: örn
- Parasight F testi (yalnzca

falciparum  malaria
- ICT testi (falciparum ve vivax

malaria
� Ba��k olmayan halkta yüksek

parazit yo�unlu�u ciddi hastalk
göstergesidir, fakat ciddi/a�r ma-
larya dü�ük parazitemi ile de geli-
�ebilir; çok nadirdir, kan yaymas
negatif olabilir.

� Kan saym ve yaymay her 4-6
saatte tekrarlayn.
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TEDAV� TRANSFÜZYON
1. Yerel tedavi rejimlerini takiben,

herhangi bir ili�kili komplikasyon ve
infeksiyonu hemen tedavi edin.

2. �üpheli bir gösterge oldu�unda
laboratuvar incelemelerinde muh-
temelen gecikme söz konusu ise,
yalnzca klinik tanya dayal olarak
acilen tedavi edin.

3. Dehidratasyon ve hipoglisemiyi
düzeltin: a�r sv yükselmesine
ba�l akci�er ödemi olu�masndan
kaçnn

4. Ciddi komplikasyonlar için spesifik
tedaviler:
� Ya�am tehdit eden anemiyi i-

yile�tirmek için transfüzyon
� Hemofiltrasyon ve böbrek yet-

mezli�i için diyaliz
� Uygun antikonvülzanlar

Eri�kinler, gebe kadnlar dahil
Hemoglobin <7 g/dl ise transfüzyonu
dü�ünün (baknz sayfa 126 gebe-
likte kronik anemide transfüzyon)

Çocuklar
� Hemoglobin < 4 g/dl ise

transfüzyon yapn
� Hemoglobin 4-6 g/dl ve a�a�da-

ki klinik özelliklerin varl�nda
transfüzyon yapn:
- Hipoksi
- Asidoz
- Bilinç bozuklu�u
- Hiperparazitemi (>%20)

Endemik malarya bölgelerinde, transfüzyon yoluyla ma-
larya bula�ma riski yüksektir. Transfüze olan hastaya
rutin malarya  tedavisi uygulayn.

HIV infeksiyonu çe�itli nedenlere ba�l olarak geli�en anemi ile birlik-
tedir. AIDS’li hastalarn yakla�k %80’inde hemoglobin 10 g/dl’den
daha az seviyededir. HIV infeksiyonunda aneminin tedavisi alttaki
nedenler temelinde yaplr.

Transfüzyon

Anemi ciddi oldu�unda, transfüzyon karar herhangi bir di�er hasta
için geçerli kriterler kullanlarak yaplmaldr.

HIV/AIDS
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G6PD eksikli�i  sklkla asemptomatiktir; sarl�a  neden olabilir.
Anemi olu�umunu  infeksiyon, ilaçlar ve kimyasallar hzlandrabilir.
G6PD’de enzim eksikli�i olan hücrelerin ykm tamamland� zaman
hemoliz duracaktr. Hemolize yol açan her etkeni tedavi etmek ya da
ortadan kaldrmak önemlidir.

Transfüzyon
1. G6PD noksanl�na ba�l olgularn ço�unda transfüzyon gerek-

mez.
2. Hzl hemoglobin dü�ü�ü devam eden bir hemolizde transfüzyon

ya�am kurtarabilir.
3. Fototerapiye yant vermeyen ve kernikterus riski olan yeni do�an-

lar için “exchange” de�i�im  transfüzyonlar endikedir (baknz
sayfalar 47-153).

Çevresel kanda bulunan kan hücrelerini normal saylarda tutmak içi
gereken yapmn sa�lanamad� durmlarda kemik ili�i yetersizli�in-
den bahsedilir. Genellikle pansitopeni -kann iki ya da üç hücresel
bile�eninin azalmas (eritrosit, lökosit, trombosit)- �eklinde ortaya
çkar.
Anemi altta yatan hastal�a ba�ldr. Tedavi semptomatik olabilir ve
eritrosit replasmann  gerektirebilir.

KEM�K �L��� YETRS�ZL���N�N VEYA BASKILANMASININ TEDAV�S�
1. �nfeksiyonu tedavi edin.
2. Sv dengesini sa�layn.
3. Destek tedavi verin: örn, beslenme, a�r kontrolü
4. Potansiyel toksik ilaç tedavilerini durdurun.
5. �yi beslenmeyi sa�layn.
6. Altta yatan hastal� tedavi edin:

� Lösemi veya lenfoma için kemoterapi, ek olarak
� Baz durumlar için �n tedavisi
� Baz durumlar için kemik ili�i transplantasyonu

Glukoz -6-fosfat dehidrogenaz
(G6PD) eksikli�i

Kemik ili�i yetersizli�i
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Kemoterapiye ba�l kemik ili�i basklanmas  ya da
kemik ili�i yetersizli�i olanlarda transfüzyon

Kemoterapi, �n tedavisi ve kemik ili�i transplantasyonu genellikle
kemik ili�ini basklar, kemik ili�i toparlanana kadar  trombosit ve
eritrosit transfüzyon deste�i gerekir.

1. Sk transfüzyon gere�i olan hastalarda alloimmünizasyon ve
reaksiyon riskini azaltmak için, mümkünse lökositi azaltlm�
eritrosit ve trombosit  kullann.

 Muhtemel
nedenler
� �laçlar
� Zehirler
� �nfeksiyon
� Malignite
� Di�er

 Hikaye
 A�a�daki durumlara
maruz kalma:
� Toksik ilaçlar
� Çevresel kimyasallar
� �nfeksiyon
� Radyasyon
� Malignite
� Di�er

 Kemik ili�i
yetersizil�ine ba�l
yapmda azalma:
� Eritrositler
� Lökositler
� Trombositler

 Fizik muayene
� Anemi
� Çürükler/ekimoz
� Kanama
� Ate�
� Büyümü� lenf bezleri
� Splenomegali

Laboratuvar incelemeleri
Tam kan saym ve yayma:
� Anemi
� Azalm� ya da anormal

lökositler
� Azalm� trombositler

Kemik ili�i incelemesi:
� Lösemi
� Lenfoma
� Aplazi ya da hipoplazi
� Malign infiltrasyon
� �nfeksiyöz infiltrasyon

gösterebilir.

�leri �nceleme
Uzman görü�ü ve olanakla-
rn gerektirir.

� Anemi
� Kanama
� �nfeksiyon

Anemi ya da
trombositopeni ve
infeksiyona ba�l

semptomlar
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2. �mmünsuprese hastalarda (baknz sayfa 73) graft-versus-
host-hastal� (GVHH) riskini önlemek için herhangi bir yakn
akraba kan ve kan bile�enleri transfüzyonundan kaçn.

3. Baz immünsuprese hastalar kan transfüzyonuyla bula�an
sitomegalovirus (CMV) infeksiyonu riski altndadr. Bu du-
rumdan, lökositten fakir/azaltlm�   kan bile�enlerinin kulla-
nmyla ya da CMV antikorlar içermeyen  kan bile�enlerinin
transfüzyonuyla kaçnlabilir ya da risk azaltlabilir .

Eritrosit transfüzyonu:
Altta yatan bir hastal�a ve tedavisine  ba�l olarak anemi
semptomatik hale gelebilir ve eritrosit replasman gerekebilir. Bu
durumda hastann kardiyak yüklenme riski oldu�undan tam kan
yerine eritrosit süspansiyonu tercih edilir.

Trombosit transfüzyonu
Trombositopeniye ba�l kanamay önlemek ve kontrol etmek için
trombosit transfüzyonu yaplabilir.
Eri�kin için kullanlan üründe   trombosit ‘dozu’ en az 240x109

trombosit içermelidir. Bu ancak bir donörden elde edilmi�
tromboferez ürünü ile ya da 4-6 ünite tam kandan ayrlan trombositin
infüzyonuyla sa�lanabilir.

Kanamay kontrol etmek için trombosit transfüzyonu
1. Her hasta için trombosit transfüzyon plan olu�turun. Amaç

tekrarlanan trombosit transfüzyonu (infeksiyon ve
alloimmünizasyon) riskine kar� kanama riskini dengelemek-
tir.

2. Dü�ük trombosit sayml hastada purpura veya mukozal ya
da  retinal kanama gibi klinik i�aretler, genellikle kanamann
trombosit transfüzyonlar ile kontrolünün  gereklili�ine i�aret
eden  göstergelerdir. Ancak ayn zamanda bunlar infeksiyon
gibi sebepler  açsndan da kontrol edilmelidir.

3. Ço�unlukla bir trombosit transfüzyonu kanamay kontrol e-
decektir, ancak bir süre  tekrarlayan transfüzyonlar gerekebi-
lir.

4. Kanamann kontrolü  a�a�daki nedenlere ba�l  olarak ye-
tersiz olabilir:
� �nfeksiyon
� Splenomegali
� Lökosit ve trombosit antijenlerine kar� antikorlar
� Altta yatan hastal�  kontrol etmede yetersizlik

5. Trombosit transfüzyonu skl�nnn arttrlmas veya daha
nadir olarak HLA-uygun trombosit konsantrasyonunun kulla-
nm kanamay kontrol etmede yardmc olabilir.
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Kanamay önlemek için trombosit transfüzyonu
1. Genellikle trombosit says 10x109/L üzerinde olan ate�siz

hastalara trombosit transfüzyonu yaplmaz.
2. Hasta ate�li ve  infeksiyon ihtimali var ise , birçok klinisyen

transfüzyon alt e�ik de�eri olarak 20x109 /L’i seçer.
3. Hasta stabilse,   2 ya da 3 günde bir transfüzyon genellikle

e�ik de�erini korumak için yeterlidir.

Gökhan Demir
Akut krizler
A�a�daki akut krizleri içerir:

� Enfarktüs ve a�rya yol açan vazo-okluzif krizler
� Splenik sekestrasyon krizleri
� �nfeksiyona ba�l aplastik krizler: örn:parvovirus,  folat eksikli�i
� Hemolitik krizler (nadiren olu�ur)

Kronik komplikasyonlar
Kronik  komplikasyonlar enfarktüse yol açan tekrarlayan ya da uza-
m� iskeminin sonucudur:

� �skelet anormallikleri ve gecikmi� puberte
� Darbeye ba�l nörolojik kayp
� Hiposplenizm
� Kronik böbrek yetersizli�i
� Priapizmi takiben impotans
� Akci�er fonksiyon kayb
� Görme kayb.

Laboratuvar incelemeleri
Aneminin ara�trlmasnda, eritrosit hücrelerinin karakteristik anor-
mallikleri ve anormal hemoglobin varl�n saptamaya yönelik
laboratuvar incelemeleri:

� Hemoglobin konsantrasyonu: Hb 5-11 g/dl (genellikle anemi
semptomlar ile ba�lants dü�ük)

� Orak hücreleri, hedef hücreleri ve retikülositozu tesbit için
çevresel kan yaymas

� Orak hücreleri tanmlamada  orak  solübilite veya yayma testi
� HbF art�n göstermek için  HbF miktar ölçümü
� Anormal hemoglobin paternlerini tanmlama için hemoglo-

bin elektoforezi (HbSS homozigot durumunda ,  hiç normal
HbA saptanmaz)

Orak hücre hastal�
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Tedavi
Ana hedefler

� Krizlerin önlenmesi

� Kriz ortaya çkt�nda uzun vadeli hasarn en aza indirilmesi.

ORAKLA�MA KR�ZLER�N�N ÖNLENMESI

1. A�a�da belirtilen tetikleyici faktörlerden koruyun:
� dehidratasyon
� hipoksi
� infeksiyon
� so�uk
� dola�m yava�lamas

2. Uzun süreli oral 5mg/g folik asit verin.
3. Penisilin verin:

� Uzun süreli �M 2.4 milyon ünite benzatin penisilin veya
� Uzun süreli  oral penisilin V 250 mg/gün

4. Pnömokoklara  ve mümkünse hepatit B ye kar� a� yapn.
5. Malarya var ise erken tan koyun ve hemen tedavi edin. Stmaya ba�l

hemoliz bir orak hücre krizini tetikleyebilir.
6. Ba�ka infeksiyonlar varsa derhal tedavi edin.
7. Düzenli transfüzyonun gerekip gerekmedi�ini de�erlendirin.

ORAKLA�MA KR�Z�N�N TEDAV�S�

1. Oral svlarla, ve gerekirse intravenöz izotonik ile rehidratasyonu
sa�layn.

2. Gerekiyorsa sistemik asidozu �V bikarbonat ile tedavi edin.
3. Hipoksiyi  düzeltin;  gerekti�inde oksijen deste�i sa�layn.
4. Etkin a�r kesiciler kullann: örn. morfin gibi opiyat türevi güçlü

analjeziklerin kullanm gerekebilir.
5. Hasta stma ile enfekte olmu� ise tedavi edin.
6. Bakteriyel infeksiyonlar mevcut en etkili antibiyotikle ve tam dozla

tedavi edin.
7. Gerekirse transfüzyon yapn.
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Orak hücre krizlerinin önlenmesinde ve tedavisinde
transfüzyon ve kan de�i�imi
Krizlerin ve uzun süreli sakatlklarn önlenmesi

1. Orak hücre  hastal�nda ( homozigot SCD) düzenli eritrosit
transfüzyonunun krizlerin skl�nn azaltlmasnda ve
tekrarlayan inmelerin önlenmesinde rolü vardr. Ayrca hayat
tehdit eden  tekrarlayc akut akci�er sendromu ve kronik orak
hücre akci�er hastal�nn  önlenmesine de yarar olabilir.

2. Transfüzyon endikasyonu  sadece dü�ük hemoglobin
düzeyinin yükseltilmesi için yaplmaz. Orak hücre
hastal�nda hastalar  7-10 g/L gibi dü�ük hemoglobin
düzeylerine uyum sa�lam�tr ve orak hücrelerin orannda
azalma olmakszn hastann hemoglobin de�erinin bazal
düzeyin ciddi derecede üzerine yükseltildi�i durumlarda
hiperviskozite riski ortaya çkar.

3. Amaç, kanda yeterli normal HbA (% 30 ya da üzeri) orann
sürdürmek, HbS içeren  eritrositlerin yapmn basklamak ve
orakla�ma epizotlarnn riskini  en aza indirmektir.

4. SCD’li çocuklarn %7-8’inde inme meydana gelir ve bu durum
önemli bir morbidite nedenidir. Düzenli transfüzyonlarla inmenin
tekrarlama oran %46-90’lardan %10’un altna indirilebilir.

5. Düzenli transfüzyon uygulanan hastalarda demir birikmesi
(baknz sayfa 107), transfüzyonla bula�an infeksiyonlar ve
otoimmünizasyon riski vardr.

Krizlerin ve a�r aneminin tedavisi
1. Transfüzyon a�r akut anemide  (hemoglobin

konsantrasyonunun <5 g/dl veya hastann normal  bazal
düzeyinin >2 g/dl altnda olmas)  endikedir.

2. Acil transfüzyon sekestrasyon krizinde ve aplastik krizde
ya�am kurtarc olabilir. Amaç  hemoglobin düzeyi için
yalnzca 7-8 g/dl’dr.

Sekestrasyon krizleri
1. Hasta dola�mdan dalaktaki harabiyetle kaybedilen  kan

nedeni ile hipovolemik �oka e�de�er bir tabloda kar�mza
gelir.

2. Dola�mdaki kan hacmi acilen intravenöz sv ile yerine
konmaldr.

3. Ço�unlukla kan transfüzyonu gerekir.

Aplastik kriz
Aplastik krizler  genellikle infeksiyon (örn: parvovirüs) ile  tetiklenir.
Geçici bir akut kemik ili�i yetersizli�i mevcuttur ve kemik ili�i
toparlanana kadar transfüzyon gerekebilir.
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Orak hücreli anemi hastalarnda gebeli�e ve
anesteziye yakla�m

1. Gebelik srasnda rutin transfüzyonlar kötü bir obstetrik
öyküsü olanlar ya da   krizleri sk olanlar için dü�ünülebilir.

2. Do�um veya anestezili cerrahi giri�imler öncesi hazrlk
transfüzyonla HbS orannn %30’un altna dü�ürülmesini
içerebilir.

3. Anestezik teknikler ve destek tedavileri en az düzeyde kan
kayb, hipoksi, dehidratasyon ve asidoz olu�umu
sa�lamaldr.

Orak hücreli anemi ta�ycl�
1. Orak hücreli anemi ta�yclar (HbAS), asemptomatiktir,

hemoglobin düzeyleri normal olabilir ve periferik kan
yaymasnda eritrosit morfolojisi normal görünebilir.

2. Dehidratasyon ve hipoksi krizlere yol açabilir.
3. Ta�yc oldu�u bilinenlerde  anestezi, gebelik ve do�um

dikkatle ele alnmaldr.

Hastalk Genetik defekt Klinik özellikler

Homozigot � talasemi
(� talasemi majör)

� zincirinde basklanma
veya delesyon

A�r anemi: Hb<7-8 g/dl
Transfüzyona ba�ml

Heterozigot � talasemi
(� talasemi minör
ta�yc)

� zincir delesyonu Asemptomatik, hafif
anemi: Hb> 10 g/dl

Talasemi intermedia � zincirinde basklanma
veya delesyon

Heterojen: asemptomatik
ile � talasemi major
arasnda bir tablo olabilir.
Hb: 7-10 g/dl

Homozigot � talasemi 4 � globin zincir delesyonu Fetus ya�amaz (hidrops
fetalis)

� talasemi minör Iki veya üç � gen kayb Genellikle hafif veya orta
�iddette

� talasemi ta�yc Bir veya iki � gen kayb Asemptomatik: hafif
hipokromik, mikrositer
anemi

Talasemiler
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Hastada uygun tedavi seçiminde talasemi intermedia ile talasemi
majör ayrmnn yaplmas  hayati önem ta�r. Klinik, hematolojik,
genetik ve moleküler verilerin dikkatli bir biçimde incelenmesi ayrc
tanda yardmc olabilir (a�a�ya baknz).

Majör �ntermedia Minör
Hemoglobin (g/dl) <7 7-10 >10
Retikülosit (%) 2-15 2-10 <5
Çekirdekli
eritrositler

++/++++ +/+++ 0

Eritrosit
morfolojisi

++++ ++ +

�kter +++ +/++ 0
Splenomegali ++++ ++/+++ 0
�skelet
de�i�iklikleri

++/+++ +/++ 0

Klinik özellikler
Talasemi majör

1. � talasemi majör ya�amn ilk yl içinde, geli�me gerili�i ve
anemi ile ortaya çkar. Etkin bir tedavi yaplmazsa genellikle
10 ya�ndan önce ölümle sonlanr.

2. Dokulara yeterli oksijeni ta�yabilecek bir hemoglobin düzeyi
sa�lanabilmesi için hastalar transfüzyona ba�mldr.

3. Eritrositlerin hasarlanmasna, demir emiliminin artmasna ve
eritrosit transfüzyonlarna ba�l olarak vücutta demir birikir.
Bu da, demir �elasyon tedavisine ba�lanmazsa kalp
yetersizli�ine, hormonal bozukluklara, siroza ve sonuçta
ölüme yol açar (baknz sayfa 108).

Laboratuvar bulgular
Talasemi majör

1. Hipokrom, mikrositer a�r anemi
2. Kan yayma preparatnda: eritrositler hipokrom ve mikrositer

görünümdedir, hedef hücreleri, bazofilik noktalanma ve
çekirdekli eritrositler görülür.

3. Hemoglobin elektroforezi: HbA hiç yoktur, HbF ve HbA2
düzeyleri artm�tr.

Talasemi intermedia, talasemi minör veya ta�yclk
1. Hipokrom, mikrositer anemi: normal demir ve total demir

ba�lama kapasitesi .
2. Hemoglobin elektroforezi: talasemi varyantlarna göre

de�i�ir.
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TALASEM� MAJÖR TEDAV�S�

1. Transfüzyon

2. �elasyon tedavisi

3. C vitamini: demir ekskresyonunu arttrmak için, sadece demir
�elatörü tedavisi gününde a�zdan 200 mg

4. Folik asit: a�zdan 5 mg/gün

5. Transfüzyon gereksinimini azaltmak için splenektomi
gerekebilir. Yüksek infeksiyon riski nedeni ile 6 ya�ndan küçük
çocuklarda yaplmamaldr.

6. Uzun süreli penisilin

7. A�lama:

� hepatit B

� pnömokok
8. Diabet ve hipofiz yetersizli�i için endokrin replasman

9. Paratiroid yetersizli�i için D vitamini ve kalsiyum

TALASEM� MAJÖR’DE TRANSFÜZYON

1. Planl kan transfüzyonlar, kemik ili�i hipertrofisi ve erken kalp
yetersizli�i gibi komplikasyonlar önleyerek ya�am kurtarc
olabilir veya ya�am kalitesini yükseltebilir.

2. Transfüzyonlar demir birikimine neden olarak kalp, endokrin
sistem ve karaci�ere hasar verece�inden, demir birikimini
önlemek açsndan sadece zorunlu transfüzyonlar verilmelidir.

3. Eritropoiezi basklamaya yetecek miktar ve sklkta eritrosit
transfüzyonlarnn yaplmas hedeflenmelidir.

4. Transfüzyon riskinin dü�ük oldu�u hesaplanyorsa  demir
�elasyon tedavisinin uyguland�  hastalarda hedef hemoglobin
de�eri olarak 10.0-12.0 g/dl seçilebilir. Hemoglobin düzeyinin
15 g/dl düzeyini a�mas önerilmez.

5. Daha az kan miktar gerektirdi�inden ve eritrosit üretimini daha
etkin olarak basklayabildi�inden küçük miktarlarda
transfüzyonlar tercih edilmelidir.

6. Splenektomi gerekebilir ve genellikle kan transfüzyonu
gereksinimini azaltacaktr.
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TEKRARLAYAN ER�TROS�T TRANSFÜZYONLARINA BA�LI SORUNLAR
Alloimmünizasyon Mümkünse, özellikle alcda klinik  yönden önemli

antikor geli�imini hzla uyaracak Kell, RhD ve RhE
fenotip açsndan uygun eritrosit verilmelidir.

Febril hemolitik
olmayan transfüzyon
reaksiyonlar

� Lökositten arndrlm� eritrosit transfüzyonlarnn
uygulanmas allimmünizasyonun ortaya çk�n
geciktirebilir veya �iddetini azaltabilir.

� Parasetamol ile premedikasyon belirtilerin
�iddetini azaltabilir:
- Eri�kinler:transfüzyondan 1 saat önce 1g oral

olarak verilir, transfüzyona ba�landktan
sonra gerekirse tekrarlanr.

- Bir aylktan daha büyük çocuklar:30-40
mg/kg/24 saat

Hiperviskozite Vasküler oklüzyonu uyarabilir:
� Dola�an sv hacmi sabit tutulmaldr.
� Maksimum hemoglobin düzeyi 12 g/dl olacak

�ekilde yalnz transfüzyon verilmelidir.
� Viskozite arttrlmadan HbS eritrositlerde etkin bir

azalmaya yol açabilmek için eritrosit de�i�tirme
transfüzyonu gerekebilir.

�nfeksiyon E�er kan hepatit için incelenmemi�se:
� �mmünitesi zayf ki�ilere hepatit B a�s

uygulanmaldr.
� Bütün anti-HCV pozitif talasemililere HAV a�s

uygulanmaldr.
Demir birikimi � Sadece zorunlu transfüzyonlar verilmelidir

� Desferrioksamin verilmelidir (baknz sayfa 108).
Splenektomi � 6 ya�ndan küçük çocuklara uygulanmamaldr.

� Splenektomiden 2-4 hafta önce pnömokok a�s
uygulanmaldr.

� Splenektomili hastalara yllk influenza a�s
uygulanmas önerilmektedir.

� N.meninjitis’e kar� a�lanmann S.pneumonia
kadar etkin ve kullan�l olup olmad�
bilinmemektedir.

� Ya�am boyu penisilin profilaksisi gerekir.
Venöz yollarn
korunmas

Venöz yollarn korunmas konusunda sayfa 184’e
baknz.
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TRANSFÜZYONA BA�IMLI HASTALARDA DEMIR �ELASYON TEDAVIS�

1. Subkutan desferrioksamin infüzyonunu:   haftada 5-7 gün, 25-50 mg/kg
dozunda  8-12 saatte uygulayn. Doz ayarlamas ki�iye özel olmaldr.
Küçük çocuklarda 25-35 mg/kg/gün dozunda ba�lanmaldr, 5 ya�ndan
büyük çocuklarda maksimum 40 mg/kg/gün dozuna çklmal ve  büyüme
durduktan sonra doz 50 mg/kg/gün’e kadar arttrlmaldr.

2. Demir �elasyon tedavisi ba�ladktan bir saat sonra a�zdan günde 200
mg’a kadar C vitamini verin.

3. E�er endike ise splenektomi yapn (Splenektomi 6 ya� öncesi önerilmez)

�stisnai hastalarda, dikkatli gözlem altnda,
Subkutan infüzyon pompas kullanarak sete taklan bir kelebek i�ne yardmyla
desferrioksamini 60 mgkg dozunda 24 saat  boyunca intravenöz olarak verin.
Desferrioksamin kan torbasna katlmamaldr.
Ya da
Desferrioksamini yerle�tirilen bir santral venöz kateter yoluyla sürekli intravenöz
infüzyon �eklinde 50-70 mg/kg/gün dozunda verin. Bu yöntem sadece çok
yüksek demir düzeyine sahip hastalarda ve/veya demire ba�l di�er
komplikasyonlarn geli�ti�i hastalarda uygulanmaldr.
Göz ve kulak üzerine toksisitesinin yakndan izlenmesi kuvvetle önerilir. Baz
hastalar tbbi nedenlerle desferrioksamin kullanamamaktadr.

Trombositlerinde veya phtla�ma/fibrinoliz sisteminde bir bozukluk
bulunan hastalarda do�uma, cerrahiye veya travmaya ba�l ciddi
kanamalar görülebilir.

Hastada olas bir kanama bozuklu�unun fark edilmesi, do�ru tan
konmas ve tedavisi elektif cerrahinin zamann ve tipini etkileyebilir,
transfüzyon gereksinimini azaltr ve kanamaya ba�l risklerden
hastay uzak tutar.
Kanama e�ilimi �u durumlara ba�l olabilir:

� Kan damarlarnn, trombositlerin veya koagülasyon
faktörlerinin konjenital (kaltsal) bozukluklar

� �laç kullanm
� Travma

Kanama bozukluklar ve transfüzyon
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� Kanama
� Obstetrik komplikasyonlar
� Nütrisyonel yetersizlikler
� �mmünolojik bozukluklar

Klinik de�erlendirme
Baknz sayfa 110. Hemostatik i�levlerin de�erlendirilmesinde belki
de en önemli nokta klinik öyküdür. Aile öyküsü kaltsal bir bozuklu�a
i�aret etti�inde mümkünse bir aile a�ac olu�turulmaldr.

Laboratuvar incelemeleri
Bir kanama bozuklu�undan ku�kulanld�nda ilgili laboratuvar
incelemeler gerçekle�tirilmelidir. Özellikle cerrahi giri�im planlanan
durumlarda bu önemlidir.
Kanama bozuklu�una yönelik ara�trma mümkün oldu�unca
metodolojik bir �ekilde yaplmaldr. Kanama bozukluklarnn rutin
testlerle de�erlendirilmesinde  izlenebilecek bir akm �emas örne�i
sayfa 111’de verilmi�tir.

Faktör VIII ve IX  eksiklikleri
Klinik özellikler
Faktör VIII ve IX eksikliklerinin klinik özellikleri ayndr. Her ikisi de
X’e ba�l geçi� gösteren ve hemen her zaman erkekleri etkileyen
bozukluklardr. Hastal�n klinik �iddeti mevcut olan aktif
koagülasyon faktörünün miktarna ba�ldr.

� A�r olgularda özellikle kas ve eklem içinde spontan
gecikmi� tip derin yumu�ak doku kanamalar olur. Bunun
sonucunda a�rya, kemik deformitelerine ve kontraktürlere
neden olan kronik sinovit geli�ir. Bebeklerde sünnet sonras
kanama sk görülen bir ba�vuru nedenidir.

� Orta veya hafif düzeyde hemofilide ise cerrahi veya travmaya
ba�l doku hasar ciddi kanamalara yol açabilir.

Laboratuvar bulgular

� Aktive parsiyel tromboplastin zamannda (APTT) uzama
� Normal protrombin zaman

Anormal APTT normal plazma eklenmesi ile düzelir.

Konjenital kanama ve phtla�ma
bozukluklar
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ÖYKÜ
Di�er belirtiler
� Kilo kayb
� ��tahszlk
� Ate� ve gece terlemeleri

�laç ve kimyasal madde almna
ili�kin öykü
� Alkol kullanm
� Hastann �imdi ve geçmi�te

kulland� bütün ilaçlar
� Evde veya i�yerinde ilaç veya

kimyasal maddelere maruz kalma

Kanama bozuklu�unu dü�ündüren
belirtiler
� Kolay olu�an çürükler
� Purpura geli�mesi
� Burun kanamalar
� Sünnet, di� çekimi veya di�er

cerrahi giri�imlerden sonra a�r
kanama

� Menoraji, özellikle phtl  gelmesi
� Perinatal kanama
� Koyu renkli veya kanl d�klama
� �drarn krmz olmas
� �i�, a�rl eklem ve kaslar
� Küçük çiziklerin a�r kanamas
� Orijinal travmadan saatler veya

günler sonra kanamann
tekrarlamas

� Yara iyile�mesinde gecikme

Aile öyküsü
� Benzer durumu olan akrabalar
� Herhangi bir kanama bozuklu�unu

dü�ündüren akrabalar

F�Z�K MUAYENE
Kanama veya kan kaybn
dü�ündüren bulgular
� Mukozalarn soluk olmas
� Pete�iyal kanamalar
� Purpura veya ekimozlar (çürükler)
� Mukozadan kanamalar
� Kas içi hematomlar
� Hemartroz veya eklem

deformiteleri
� D�kda gizli kann pozitif olmas
� Rektal muayenede kan

Di�er bulgular
� Splenomegali
� Hepatomegali
� �kter
� Ate�
� Hassasiyet
� Lenfadenopati

YORUM
Kanamann yeri ve �ekli altta yatan
bozuklu�a i�aret eder:
� Mukoza kanamalar trombosit

saysnn dü�ük oldu�unu veya
trombosit bozukluklarn, von
Willebrand hastal�n veya
vasküler bozukluklar dü�ündürür.

� Eklem/kas kanamalar ve çürükler
hemofili A veya B’yi dü�ündürür.

Not: Kanama bozukluklarnn cilt
bulgularnn (örne�in pete�iyal
kanamalar ve ekimozlar) esmer
ki�ilerde görülmesi güç olabilir. Bu
nedenle mukozalarn, özellikle
konjonktiva, oral mukoza ve göz dibi
incelenmesi bu hastalarda çok
önemlidir.
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Trombosit says � N � N N/� N/� N N N �
Protrombin Zaman N N � � N � � N N �
Aktive parsiyel
tromboplastin zaman

N � � � N/� � � � � �

Trombin zaman N � � � N � N N N �
Fibrinojen N N � � N � N N N N/�
Fibrin ykm ürünleri N N � � N N/� N N N �

N: Normal

Tarama testi Kanama e�ilimini dü�ündü-
ren klinik özellikler

� Ciltte pete�iler
� Di� eti kanamalar
� Ven ponksiyon

bölgelerinde a�r
kanama

� Retinal kanama

Ven ponksiyon bölgele-
rinde veya cerrahi yara-
larda a�r kanama �u
durumlarla ili�kili olabilir:
� Sepsis
� Uzam� hipotansi-

yon
� Travma
� Do�um

A�a�dakilerden sonra
a�r kanama:
� Sünnet, di� çekimi

veya di�er cerrahi
giri�imler

� Eklem için ekanama
epizotlar

Dü�ük trombosit says
veya anormal trombosit
fonksiyonu ??

D�K? Warfarin (kumarin) doz
a�m? Hemofili A veya
B?

Laboratuvar incelemeleri: tipik bulgular

Uzam� trombin zamannn protamin ile
düzeltilmesi heparin varl�n gösterir.
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Akut kanamaya yakla�m

1. Aspirin ve non-steroidal anti-inflamatuar ajanlar gibi
trombosit agregasyonunu önleyen ilaçlardan kaçnn.

2. �ntramüsküler enjeksiyon yaplmamaldr.
3. Kanama epizotlarn mümkün oldu�u kadar hzl tedavi

etmek için koagülasyon konsantreleri verin. Hemartrozlarda
ba�langçta güçlü analjeziklerin verilmesi, buz uygulamas ve
immobilizasyon gerekir. Hemartroz için asla eklem insizyonu
yapmayn.

4. Hemofili hastalarndaki �i�liklerde insizyon yapmayn.
5. Eklem i�lev kaybnn en aza indirilmesi için erken dönemde

fizyoterapiye ba�layn.

Desmopressin (DDAVP)
� Hafif ve orta derecedeki hemofili A’da kullanlabilir.
� Faktör IX eksikli�inde endike de�ildir.

Faktör konsantrelerinin replasman
� HIV,  hepatit B ve C bula�masn önlemek için virüs inaktive

faktör konsantreleri kullann.
� Phtla�ma faktör konsantreleri mevcut de�ilse a�a�dakiler

kullanlabilir:
- Hemofili A’da: kriyopresipitat
- Hemofili B’de: taze donmu� plazma veya sv plazma

von Willebrand hastal�
Klinik özellikler
von Willebrand faktör (vWF) eksikli�i otozomal dominant geçi�
gösterir. Hem erkekleri hem kadnlar etkiler.
Ba�lca klinik özelli�i mukokotaneöz kanamalardr:

� Burun kanamas
� Kolay çürük geli�imi
� Menoraji
� Di� çekimi sonras kanama
� Travma sonras kanama

Laboratuvar incelemeleri

Trombosit i�lev bozuklu�u en iyi, kanama zaman ve (template
yöntemi) ve APTT’nin uzamas ile gösterilir.
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HEMOF�L�  A TEDAV�S�NDE FAKTÖR VIII  VE ALTERNAT�F TEDAV�LER�N
DOZ
Kanama �iddeti Dozaj Faktör VIII

konsantresi
(500 iü/flakon)

Kriyopresipitat*
(80-100 iü/torba)

Hafif kanama: burun,
di�eti, vs.

14 iü/kg 1-2 flakon
(eri�kin)

1torba/6kg

Orta düzeyde kanama:
eklem, kas, gastrointestinal
sistem, cerrahi

20 iü/kg 2-4 flakon
(eri�kin)

1 torba /4kg

Majör kanama: örne�in
beyin

40 iü/kg 4-6 flakon
(eri�kin)

1 torba /2kg

Majör cerrahi profilaksisi 60 iü/kg 6-10 flakon
(eri�kin)

1 torba /1kg

Not:
* 80-100 iu Faktör VIII içeren kriyopresipitat genellikle 250 ml taze
dondurulmu� plazmadan elde edilir.

1. Hafif, orta veya a�r bir kanamada kanama devam ediyorsa
veya �i�lik artyorsa doz 12 saatte bir tekrarlanr. Daha a�r
kanamalarda genellikle günlük toplam dozun yarsnn 12
saatte bir tekrarlanmas ile 2-3 gün boyunca veya daha uzun
süre devam edilmesi gerekebilir.

2. Major cerrahi profilaksisi için ameliyattan 8 saat önce
tedaviye ba�lanr ve postoperatif 48 saat boyunca 12 saatte
bir tedaviye devam edilir. Herhangi bir kanama olmazsa
izleyen 3-5 gün içinde doz azaltlarak kesilir.

3. Mukozal veya gastrointestinal kanamada veya cerrahide,
replasmana ek olarak fibrinolitik faktör verilir:

4. Traneksamik asit (oral): 500-1000 mg/günde 3 defa.
Hematüride kullanlmamaldr.

5. Yukardakilerin tedavi imkanlarnn bulunamad� acil
durumlarda taze donmu� plazma (ba�langçta 3 torba)
kullanlmaldr.

6. Taze donmu� plazma veya kriyopresipitat kullanlrken sv
yüklenmesinin önlenmesi için hastann sv alm dikkatle
izlenmelidir.
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Hemofili B tedavisinde faktör IX dozu
Kanama
�iddeti

Dozaj Faktör IX konsantresi
(500 iu/flakon)

Taze
donmu�
plazma

Hafif
kanama

15 iü/kg 2 flakon (eri�kin) 1torba/15
kg

Majör
kanama

20-30 iü/kg 3-6 flakon(eri�kin) 1torba/7.
5 kg

Not:
1. Kanama devam ederse 24 saat sonra tekrarlayn.
2. Hemofili B tedavisinde faktör VIII ve kriyopresipitat

yararszdr, bu nedenle do�ru tan çok önemlidir,
3. Replasman tedavisine ek olarak:

Hemofili A tedavisindeki gibi traneksamik asit
(oral): 500-1000 mg günde 3 defa.

von Willebrand hastal�na yakla�m
Kanama zamannn normalle�tirmeyi hedefleyin:

� Desmopressin ile endojen vWF düzeylerinin yükseltilmesi,
veya

� vVF içerdi�i bilinen orta-derecede saflkta bir faktör VIII ürünü
ile veya yine vVF içeren kriyopresipitat ile replasman.

Dozlar
Hafif veya orta düzeyde Hemofili A kanamalarndaki gibi tedavi edin,
ancak von Willebrand faktörünün yar ömrü faktör VIII’den daha uzun
oldu�u için, hemostatik dozun  12 saatte bir yerine 24-48 saatlik
aralklarla da tekrar mümkündür.

1. Desmopressin (DDAVP)
0.3-0.4 µg/kg �V verildi�inde etkisi 4-8 saat sürer; plazma
ürünlerinin kullanmna gerek kalmayabilir. Bu doz her 24
saatte bir tekrarlanabilir, ancak birkaç günlük tedavi
sonrasnda etkisi azalr.

2. Faktör VIII ürünleri
Desmopressine yantsz hastalara saklanmaldr. vWF içeren
ve virus inaktive preparatlarn kullanm önerilir.

3. Kriyopresipitat
Kriyopresipitat etkin bir tedavidir, ancak pek çok ülkede viral
olarak inaktive formu bulunmamaktadr.
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Dissemine intravasküler koagülasyon
Dissemine intravasküler koagülasyonda (D�K), hem koagülasyon
sistemi hem fibrinolitik sistem aktive olarak koagülasyon
faktörlerinin, fibrinojenin ve trombositlerin deplesyonuna neden olur.

Nedenleri
D�K’e yol açan sebepler:

� �nfeksiyon
� Malignite
� Travma
� Akut lösemiler
� Eklampsi
� Abruptio placenta
� Amnion svs embolisi
� Gebelik kalntlarnn uterus içinde kalmas
� Ölü fetusun uterus içinde kalmas

Klinik özellikler
A�r D�K tablosunda a�r ve kontrolsüz kanama vardr. Trombosit ve
koagülasyon faktörlerinin eksikli�i a�a�dakilere yol açar:

� Kanama
� Çürükler
� Ven ponksiyon bölgelerinden szma �eklinde kanama

Mikrovasküler trombüsler çoklu organ yetersizliklerine yol açarak
a�a�daki durumlara neden olurlar:

� Solunum yetersizli�i
� Koma
� Böbrek yetersizli�i
� �kter

Klinik tablo trombotik komplikasyonlarn e�lik edebildi�i veya
etmedi�i majör hemorajiden sadece laboratuvar testleri ile
saptanabilen subklinik formlara kadar de�i�en bir çe�itlilik
gösterebilir.

Laboratuvar bulgular
D�K a�a�daki özelliklerle karakterizedir:

� Koagülasyon faktörlerinde azalma (bu nedenle bütün
koagülasyon testleri uzam�tr)

Edinsel kanama ve phtla�ma
bozukluklar G
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� Trombositopeni
� Aktive parsiyel tromboplastin zamannda (APTT) uzama
� Protrombin zamannda (PT) uzama
� Trombin zamannda (TT) uzama: bu özellikle D�K varl�nn

veya yoklu�unun ortaya konmasnda yardmcdr.
� Fibrinojen düzeyinde azalma
� Fibrinojenin ykm: artm� fibrin ykm ürünleri (FDP)
� Kan yaymasnda fragmante (parçalanm�)  eritrositler

Bazen D�K tablosu içinde hemostazn idamesine yetecek kadar
trombosit ve koagülasyon faktörleri yaplabilir, ancak laboratuvar
testleri ile fibrinoliz varl� gösterilebilir (FDP).

E�er laboratuvar testleri yaplamyorsa, D�K tansnda a�a�daki basit
phtla�ma testini kullann:

1. Temiz kuru bir test tüpüne 2-3 ml venöz kan aln
(10x75mm).

2. Scak tutulmas için tüpü elinizle kavrayarak tutun (vücut
ssnda).

3. 4 dakika sonra tüpü yava�ça ba� a�a� çevirerek pht olu�up
olu�mad�n kontrol edin. Ardndan kan phtla�ana ve tam
olarak ba� a�a� tutulana kadar her dakikada bir yava�ça
a�a� yukar çevirin.

4. Normalde pht 4 ila 11 dakika içinde olu�acaktr, ancak D�K
tablosu varsa kan 15-20 dakikann üzerinde sv halde
kalacaktr.

Tedavi
Acil tedavi veya altta yatan durumun giderilmesi �arttr.

E�er D�K tablosundan ku�kulanlyorsa, phtla�ma testlerinin
sonuçlanmasn bekleyerek tedavi geciktirilmemelidir. Sebep tedavi
edilmeli ve kanama kontrolü için kan ürünleri kullanlmaldr.

Transfüzyon
Altta yatan neden giderilene kadar kanamann kontrolü için
transfüzyon deste�i verilerek yeterli trombosit says ve koagülasyon
faktörü düzeyleri sa�lanmaldr.
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Ayla Gürel Sayn

D�SSEM�NE �NTRAVASKÜLER KOAGÜLASYONA YAKLA�IM (D�K)
1. A�a�daki parametreleri �zleyin:

� Aktive olmu� parsiyel tromboplastin zaman
� Protrombin zaman
� Trombin zaman
� Trombosit saym
� Fibrinojen.

2. D�K’e yol açan sebebi tanmlayarak tedavi etmeye veya ortadan
kaldrmaya çal�n.

3. Destek tedavisi verin:
� Sv tedavisi
� Vazopressör ajanlar
� Renal, kardiyak ve solunum deste�i

YAYGIN �NTRAVASKÜLER KOAGÜLASYONDA
TRANSFÜZYON:
1. E�er PT, aPTT uzunsa ve hasta kanyorsa

� Koagülasyon faktörleri ve fibrinojenden zengin taze tam
kan transüzyonu ile hastann kaybetti�i eritrositleri replase
edin.

� Ve
� Labil koagülasyon faktörlerini içeren taze donmu� plazma

verin: 1 torba/15 kg vücut a�rl�. (eri�kinlerde  4-5 torba )
2. Klinik cevaba göre  taze donmu� plazma ile replasman tekrar-

layn.
3. Fibrinojen dü�ük  ya da aPTT ve trombin zaman uzam� ise

kriopresipitat da verin. ( fibrinojen ve Faktör VIII  temini): 1 tor-
ba/ 6 kg (eri�kinlerde   8-10  torba )

4. E�er trombosit says 50x109 /L 'den dü�ük  ve hasta kanyor
ise trombosit konsantreleri verin (eri�kinlerde 4-6 torba).

5. Heparin kullanm kanamal D�K hastalarnda tavsiye edilmez.
Not:
TDP, kriopresipitat ve trombosit süspansiyonu dozlar 450 ml’lik
kan ba�� torbalar üzerinden hesaplanarak verilmi�tir.

K vitaminine ba�l koagülasyon faktörlerinin bozukluk-
lar
K vitamini karaci�erde yaplan Faktör II, VII, IX, ve X sentezinde rol
oynayan bir kofaktördür .
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K vitaminine ba�l faktörlerin eksiklikleri a�a�daki durumlarda görü-
lebilir:

� Yenido�an hemorajik hastalklar
� Coumadin antigonistlerinin alnmas (Warfarin)

Not: coumadin kullanrken plazma proteinlerine ba�lanan
yeni bir ilaç ba�land�nda bu ilaç plazma proteinlerine
warfarinden daha kuvvetli ba�lanarak  warfarini serbest hale
getirip plazma düzeyini tehlikeli boyutta arttrabilir ve kana-
maya neden olabilir.

� Dietle K vitaminin az alnmas veya malabsorbsiyon
� Karaci�er hastal� F II, VII, IX'un az üretilmesine sebep olabi-

lir: uzam� bir protrombin zaman hepatositlerde ciddi bir ka-
yp ile giden ço�unlukla a�r bir karaci�er hastal�nn gös-
tergesidir.

Klinik tablo

Klinik olarak bu bozukluklar kendini G�S ve ürogenital sistemden
kanama ile gösterirler.

Laboratuar bulgular

1. Protrombin zaman uzar (sklkla ciddi olarak)
2. Karaci�er hastal� olan hastalarda trombositopeni, fibrinojen

anormallikleri ve fibrinolizis sklkla tan ve tedaviyi karma�k ha-
le getirir.

Tedavi:

1. K vitamini eksikli�ine sebep olan faktörleri ortadan kaldrn:
� Antikoagülanlar kesin (warfarin).
� Malabsorbsiyonu ve diyetle alm eksikliklerini tedavi edin.

2. Gerekli oldu�u zaman TDP ile koagülasyon faktörlerinin
replasmann yapn.

3. E�er hasta kanyorsa ve INR 4.5’tan büyük  ise �V K vitamini vere-
rek Coumadinin etkisini azaltn. K vitamininin 1 mg üzerinde ve-
rilmesi hastay warfarinin etkisine 2 hafta kadar refrakter klar.
E�er  antikoagülasyona hala ihtiyaç  olacak ise 0,1-0,5 mg ara-
snda dozlar dü�ünün.

Cerrahiye ba�l kanama problemleri
Baknz  sayfa l60 – 162.

Gastrointestinal kanamalar

G�S kanamalar sktr ve anlaml bir mortalite riskine sahiptir.
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Klinik özellikler

1. Üst G�S kanamalarnda hasta  kronik kanamaya, hematemeze ve
melenaya ba�l  anemi ile ba�vurur.

2. Alt G�S kanamalarnda hasta anemi, gaitada gizli kan pozitifli�i
veya gaitaya bula�k taze kanama ile ba�vurur.

3. Peptik ülser
4. Özafagus varisleri
5. Gastrik karsinom

Kronik karaci�er hastal�na ba�l özafagus varisleri bulunan hasta-
larda ayn zamanda peptik ülser ve erozyonlar da bulunur.

Tedavi

1. Hastaya acil müdahale için baknz sayfa 120.
2. Kanamann kayna�n bulun (mümkünse endoskopiyle).
3. H2 reseptör blokerleri verin (örnek tagamet, simetidin).
4. Sürekli ve tekrarlayan kanamalar durdurmak için endoskopik

veya cerrahi i�lemlere ba�vurun.
5. Ço�u hastalarn cerrahi ve endoskopik bir giri�ime ihtiyac kal-

madan kanamas durur. Tekrar kanama durumlarnda mortalite
yüksektir ve özellikle
� Ya�l
� Hastaneye �ok tablosuyla ba�vuran
� Endoskopide akut kanama görülen
� Duodenal ülsere göre gastrik ülseri olan
� Karaci�er hastalarnda daha yüksektir.
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AKUT GASTRO�NTEST�NAL KANAMADA RESÜS�TASYON VE TRANS-
FÜZYON
Kanamann
boyutu

Klinik özellikler �V infüzyon/
transfüzyon

Hedef

Hafif Nabz ve hemoglo-
bin normal

� Damar yolunu
tan netle�ene
kadar açk tu-
tun.

� Uygun grupta
kan varl�n a-
ra�trn.

Orta dereceli �stirahatte nabz:
>100/dk ve/veya
hemoglobin < 10
g/dl

� Sv
replasman ya-
pn

� 4 ünite eritrosit
iste�inde bulu-
nun.

Hb > 9 g/dl * olacak
�ekilde idame edin.

A�r Kollaps öyküsü
ve/veya �ok tablo-
su:
� Sistolik TA

< 100 mmHg
� Nabz >100/dk

� Hzla sv verin.
� Uygun gruptan

kan isteyin.
� Klinik de�er-

lendirme ve
Hb/Hct düzeyi-
ne göre
transfüzyon
yapn.

� �drar atmn 0.5
ml/ kg/saat ola-
cak �ekilde tutun.

� Sistolik kan
basncn >100
mmHg

� Hb <9 g/dl*
düzeyinde tutun.

* Hastada  kanamann tekrarlamayaca�ndan emin olana dek; hastaya ilk mü-
dahale yapldktan sonra gerekirse cerrahi giri�ime gönderilir.
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Notlar
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Seyfettin Uluda�

1. Gebelikte anemi, birinci ve ikinci trimesterde hemoglobin konsant-
rasyonunun 11gr/dl’den, üçüncü trimesterde ise 10.5 gr/dl’den az
olmasdr.

2. Gebelikte kronik aneminin tans ve etkili bir �ekilde tedavisi son-
radan gerekli olacak kan transfüzyonlarn önlemede çok önemli-
dir. Transfüzyon karar alrken sadece hemoglobin de�erleri esas
alnmamal, hastann klinik durumu da göz önünde bulundurulma-
ldr.

3. Gebenin hemoglobin düzeyi do�umdan önce 10-11 gr/dl’ den fazla
ise, normal do�um ya da sezaryen ile olacak kan kayb genellikle
transfüzyon gerektirmez.

4. Obstetride kanamalar beklenmedik ve çok fazla miktarda olabilir.
Her obstetri ünitesinin böyle kanamalar için bir protokolü ve bunu
uygulayacak e�itimli bir ekibi olmaldr.

5. Dissemine intravasküler koagülasyondan klinik olarak �üphelenili-
yorsa, phtla�ma testlerinin sonuçlarn bekleyerek tedaviyi gecik-
tirmemek gereklidir.

6. Yenido�ann Rhesus Hastal� için tüm Rh D negatif lohusalara,
do�umdan sonraki ilk 72 saat içinde anti-Rh D immünoglobulini
uygulanmaldr.

Anahtar noktalar

Gebelik ve Do�um
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Gebelik srasnda a�a�daki hematolojik de�i�iklikler olur:
� Gebelikte Plazma hacmi %40-50 orannda artar; bu art� ge-

beli�in 32. haftasnda en yüksek seviyeye ula�r. Kalp debi-
sinde de benzer art�lar dikkati çeker.

� Plazma hacmindekinden daha az olmakla birlikte eritrosit
hacminde de (yakla�k % 18-25 orannda) art� görülür.

� Plazma hacmindeki art�a ba�l hemoglobin konsantrasyo-
nunda do�al bir dü�ü� gözlenir: normal ya da artm� hemog-
lobin düzeyleri, plazma hacminin dü�ük oldu�u preeklampsi
gibi durumlara i�aret edebilir.

� Özellikle son trimesterde demir gereksiniminde artma olur.
� Trombosit aktivasyonunda ve özellikle fibrinojen, faktör VIII,

faktör IX ba�ta olmak üzere phtla�ma faktörlerinde artma
görülür.

� Fibrinolitik sistem basklanr.
� Tromboemboliye artm� e�ilim vardr.

Do�um srasnda kan kayb
� Normal vajinal do�um srasnda yakla�k 200 ml,
� Sezaryen ile do�umda  500 ml’ye kadar kan kayb beklenir.

Gebenin  hemoglobin düzeyi do�umdan önce 10-11 gr/dl’ den
fazla ise , normal do�um ya da sezaryen ile olacak kan kayb
genellikle transfüzyon gerektirmez.

Do�umdan sonraki 8 hafta içinde hemoglobin düzeyi normale
dönmez ise ileri inceleme gerekir.

Gebelik haftas Anemi: <Hb düzeyi (g/dl)
�lk trimester: 0-12 hafta
�kinci trimester: 13-28 hafta
Üçüncü trimester: 29. hafta –gebelik sonu

11.0
10.5
11.0

Gebe kadnlar a�a�daki nedenlerden dolay  anemi açsndan
özel risk altndadr:

� Gebelikte artan demir ihtiyac
� Ksa do�um aralklar (Kan kaybna ba�l)
� Uzam� emzirme (Demir kayb)

Gebelikte hematolojik de�i�iklikler

Gebelikte anemi
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Ayrca a�a�daki durumlar gebelikle birlikte oldu�unda anemi belir-
ginle�ebilir:

� Parazitik veya helmintik infestasyon
� Stma
� Orak hücre hastal�
� HIV infeksiyonu

Bu durumlar hematiniklerde eksikli�e yol açarak anemiye neden
olabilirler:

� Demir eksikli�i
� Folik asit eksikli�i

Gebelikte anemiyi önleyici tedbirler

Anemik hastalarda a�a�daki noktalara dikkat edilerek  transfüzyon
gereksinimi azaltlabilir:

� Beslenme, yemek hazrlama, emzirme konusunda e�itim
� Uygun anne ve çocuk sa�l� bakm
� Aile planlama bilgileri, e�itim ve servislerden yararlanma,
� Temiz su temini,
� �nsan atklarnn uygun bir �ekilde uzakla�trm

Profilaktik demir ve folik asit uygulamas, özellikle demir ve folik asit
eksikli�inin sk görüldü�ü ülkelerde önerilir.
Örnek doz rejimleri :

1. Gebe kadnda besin nedenli  anemiyi önlemek için ideal gün-
lük doz:
� 120 mg elemental demir
� 1 mg folik asit

2. E�er hasta gebelik öncesi de anemik ise ve özellikle de a-
nemi a�rsa daha yüksek tedavi  dozlar etkiyi arttrabilir:
� 180 mg elemental demir
� 2 mg folik asit.

De�erlendirme

Anemi saptand�nda; nedeninin ara�trlmas ve boyutunun de�er-
lendirilmesi çok önemlidir.
De�erlendirme �unlara dayal olmaldr:

� Hastann klinik öyküsü
� Fizik muayenesi
� Aneminin spesifik nedenini saptayacak laboratuar testleri:

örn. serum B12, folik asit ya da ferritin düzeyleri
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H�KAYE
Altta yatan hastal�a ba�l
öykü ve semptomlar
� Besinsel  eksiklik:kötü beslenme
� Ksa do�um aralar
� Anemi öyküsü

Aneminin spesifik olmayan semp-
tomlar
� Yorgunluk/enerji kayb
� Ba� dönmesi
� Nefes darl�
� Ba� a�rs
� Bilekte �i�lik
� Mevcut semptomlarn a�rla�mas

Mevcut gebelik srasnda kanama

F�Z�K MUAYENE
Anemi ve klinik dekompansasyon
bulgular
� Soluk mukozalar (trnak yata�, avuç

içi)
� Hzl solunum
� Ta�ikardi
� Yüksek jugüler venöz basnç
� Kalpte üfürüm
� Malleoler ödem
� Ortostatik hipotansiyon
� Mental durumda de�i�me

Altta yatan hastal�a ba�l bulgular
(baknz sayfa 89)

Kan kayb

Transfüzyon
Transfüzyon karar alrken sadece hemoglobin de�erleri esas aln-
mamal, hastann klinik durumu da de�erlendirilmelidir.

A�a�daki faktörler dikkatle de�erlendirilmelidir :
� Gebelik haftas (baknz sayfa 126)
� Kalp yetersizli�i bulgular
� Bir infeksiyonun varl� (Örn. Pnömoni, stma)
� Obstetrik öykü
� Do�um yöntemi

- Vaginal
- Sezaryen

� Hemoglobin düzeyi
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GEBEL�KTEK� KRON�K ANEM�  TRANSFÜZYON KILAVUZU ÖRNE��
36 haftadan küçük gebeliklerde
1. Hemoglobin düzeyi < 5gr/dl oldu�unda, kardiyak yetersizlik ya da hipoksi

bulgular olmasa da
2. Hemoglobin düzeyi 5 - 7 gr/dl arasnda ise ve:

� Kardiyak yetersizlik bulgular ya da hipoksinin klinik bulgularnn varl-
�nda.

� Pnömoni yada ba�ka bir ciddi bakteriyel infeksiyon durumunda
� Stma
� Önceden var olan kalp hastal�

36 hafta veya daha büyük gebelikte
1. Hemoglobin düzeyi < 6 gr/dl oldu�unda
2. Hemoglobin düzeyi 6 – 8 gr/dl arasnda ve :

� Kardiyak yetersizlik bulgular ya da hipoksinin klinik bulgularnn varl-
�nda.

� Pnömoni ya da ba�ka bir ciddi bakteriyel enfeksiyon durumunda
� Stma
� Mevcut kalp hastal� varl�nda

Elektif Sezaryen
Elektif sezaryen planlanyorsa ve :

� Antepartum kanama,
� Postpartum kanama,
� Geçirilmi� sezaryen ameliyat öyküsü varsa ;

1. Hemoglobin düzeyi 8 – 10  gr/dl arasnda ise kan grubu do�rulanp uyum
testi için serum alnmaldr.

2. Hemoglobin düzeyi < 8 gr/dl ise 2 ünite kan uygunluk testi yaplp hazr
bekletilmelidir.

Not : Bu klavuzlar sadece bir örnek olarak verilmi�tir. Kronik anemisi bulunan
gebelerde spesifik transfüzyon endikasyonlar yerel olarak olu�turulmaldr.

Unutmayn! Kan transfüzyonu aneminin nedenini tedavi etmez ve
demir  eksikli�inin hematolojik olmayan etkilerini düzeltmez.
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Ani kan kayb anne mortalitesinin önemli bir nedenidir. Kanama,
plasental alandan, travma sonucu genital organlardan veya her iki-
sinden birden kaynaklanabilir. Artm� do�um says (parite) obstetrik
kanamann görülme skl�n arttrr.

Ciddi saylabilecek kanamalar, gebelik boyunca ve lohusalk döne-
minde herhangi bir zaman görülebilir.

Peripartum dönemde meydana gelen hayat tehdit edebilecek boyut-
taki kan kayplar majör obstetrik kanama olarak adlandrlr.

Miatta plasental kan akm yakla�k dakikada 500 - 700 ml’dir. Has-
tann tüm kan hacmi 5-10 dakika içinde kaybedilebilir. Do�um eyle-
minin üçüncü evresi tamamlansa bile miyometriyum kaslmaz ise
plasental alandan kanama devam eder.

� Obstetrik kanamalar önceden tahmin edilemez ve çok fazla
miktarda olabilir.

� Majör obstetrik kanama sonras a�ikar hipovolemik �ok bul-
gular görülebilir ancak;

� Ciddi saylabilecek miktarlardaki kanamalarda ,gebelikteki
fizyolojik de�i�imler nedeniyle hipovolemi bulgular maske-
lenebilir.

Hipovolemi Bulgular

� Ta�ipne
� Susama hissi
� Hipotansiyon
� Ta�ikardi
� Artm� kapiller dolum zaman
� Azalm� idrar çk�
� Uykuya meyil

Obstetrik kanamalarda hipovolemik �ok bulgular olmasa da hastay
izlemek ve gerekli tetkikleri istemek çok önemlidir. Gerekti�inde
resüsitasyon için hazrlkl  olunmaldr.

Majör do�um kanamalar
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GEBEL�KTE AKUT KAN KAYBI NEDENLER�

Gebelik Kayplar � �nkomplet Abortus
� Septik abortus

Ektopik Gebelik � Tubal
� Abdominal

Antepartum kanama � Plasenta previa
� Plasenta dekolman
� Uterus rüptürü
� Vasa previa
� Servikal ya da vaginal rastlantsal

kanamalar

Travmatik lezyonlar � Epizyotomi
� Perineal ya da vajinal yrtklar
� Servikal yrtklar
� Uterus rüptürü

Primer Postpartum Kanama (Do-
�umdan sonraki ilk 24 saatte 500
ml’den fazla kanamalar)

� Atoni
� Kotiledon veya zar retansiyonu
� Travmatik lezyonlar
� Plasenta yap�ma anomalileri
� Phtla�ma defektleri
� Akut uterin inversiyon

Sekonder Postpartum Kanama
(Do�umu takip eden ilk 24 saat
sonras ile 6 hafta aras)

� Puerperal sepsis
� Kotiledon veya zar retansiyonu
� Zor do�um sonras do�um travmas
� Geçirilmi� sezaryen sonras uterin skar

ayr�mas

Yaygn Damariçi Phtla�ma � �ntrauterin ölüm
� Amniyon sv embolisi
� Sepsis
� Preeklampsi
� Dekolman plasenta
� Kotiledon veya zar retansiyonu
� Septik abortus
� Artm� kanama
� Akut karaci�er ya�lanmas, karaci�er

yetersizli�i
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MAJÖR DO�UM KANAMALARINA YAKLA�IM

�LK YARDIM
1. Yüksek konsantrasyonda oksijen verin.
2. Hastann ba�n indirip, bacaklarn yukar kaldrn.
3. �ki büyük damar yolu açn (14 ya da 16 gauge).
4. Normovolemi sa�lanncaya kadar kolloid veya kristalloid infüzyonu

yapn.
5. Kan bankasn durum hakknda bilgilendirin.
6. Çapraz testli kan gelene kadar antikor taramas yaplm� ve/veya çap-

raz kar�la�trma yaplmam� O Rh (-) kan verilebilir.
7. Rh D negatif kadnlarn çok az bulundu�u toplumlarda O grubu kan

kullann.
8. Mümkün ise stc ve basnçl infüzyon aleti ile transfüzyon yapn.
9. Yardm isteyin:

� Kdemli kadn do�um uzman
� Kdemli anestezyolog
� Ebe
� Hem�ire
� Hematolog (varsa durumdan haberdar edilmelidir)
� Yardmclarn ksa sürede gelmelerini sa�layn.

�ZLEM/TETK�K
1. Çapraz uyum testi için kan bankasna kan örne�i yollayn ancak, ciddi

kanamalarda uyum testinin sonucu bekleyerek zaman kaybetmeyin.
2. Hemogram isteyin.
3. Koagülasyon testlerini isteyin.
4. Kan basnc ve nabz takibi yapn.
5. Üriner katerizasyon yapp, saatlik idrar çk� takip edin.
6. Dakika solunum saysn izleyin.
7. Bilinç durumunu yakndan takip edin.
8. Kapiller dolum süresini  izleyin.
9. Mümkünse santral venöz kateter takp CVP takibi yapn.
10. Hemoglobin ve Hematokrit takibine devam edin.
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MAJÖR DO�UM KANAMALARINA YAKLA�IM (devam)
Kanamay durdurun
1. Kanamann kayna� bulmaya çal�n.
2. Serviks ve vajinay yrtklar açsndan de�erlendirin.
3. E�er konsepsiyon ürünleri uterusta kalm� ve a�r kanama varsa

hastay yaygn damar içi koagülasyon gibi de�erlendirerek tedavi e-
din.

4. Uterus hipotonik ve atonik ise:
� Mesanenin bo� oldu�una emin olun.
� 20 ü Oksitosin IV verin.
� 0.5 mg ergometrini IV olarak verin.
� Oksitosin infüzyonuna ba�layn (500 ml sv içine 40ünite).
� Kontraksiyonu uyarmak için uterus fundusa masaj yapn.
� �ki elle uterus kompresyonu yapn (baknz �ekil).
� Kanama devam ederse intramusküler veya intramiyometriyal

derin enjeksiyonla direkt uterus içine prostoglandin verin (örn
Carboprost 250�g -1ampulü 10 ml salin içinde seyrelterek
kullann).

5. Cerrahi tedavi kararn gecikmeden aln.
6. Histerektomi kararnda  gecikmeyin.

Uterusun iki elle bastrlmas
Bir elin parmaklar ile vagina ön fornikse bastrp, di�er el ile karn-
dan fundusa bas uygulanr. Vagina gev�ek oldu�u ve iyi bas uygula-
namad� durumlarda vajen içine el yumruk �eklinde yerle�tirilebilir

Dissemine intravasküler koagülasyon (D�K)
D�K’te hem koagülasyon hem de fibrinolitik sistemin aktive olmasy-
la, phtla�ma faktörleri, fibrinojen ve trombositler tüketime girer.
Do�um hekimli�inde, D�K masif kanama nedenleri arasnda atlan-
mamas gereken önemli bir nedendir. Di�er nedenler için sayfa 128’e
baknz.
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D�K’ten  klinik olarak �üpheleniliyorsa tedaviye ba�lamak için pht-
la�ma testlerinin sonuçlar beklenilmemelidir.

D�SSEM�NE �NTRAVASKÜLER KOAGÜLASYONA YAKLA�IM
Baknz sayfa 115-117.

1. Esas sebebi tedavi edin.
� Fetus ve plasentay do�urtun.
� Konsepsiyon artklar ve nekrotik dokular uzakla�trmak için gere-

kiyorsa uterin kaviteyi kürete edin.
2. Kontraksiyonu uyarmak için uterotonik uygulayn (örn: oksitosin,

ergometrin ve/veya prostoglandin).

3. Kanamay kontrol etmek için kan ürünleri kullann (akut kan kaybyla
giden pek çok durumda kan hacmi Hartman solüsyonu veya ringerli
laktat gibi dengeli elektrolit solüsyonlar ile yerine kondu�unda D�K ön-
lenebilir).
Oksijenizasyon için gerekiyorsa eldeki en taze tam kan veya eritrosit
süspansiyonunu verin.

4. Kriyopresipitat yada trombosit konsantrelerini kontrol edilemeyen ka-
nama yok ise kullanmayn.

Ancak kanama durmuyorsa ve koagülasyon testleri dü�ük trombosit ve
fibrinojen uzam� PTveya aPTT de�erleri gösteriyorsa, yerine koyma
tedavisine a�a�dakilerle ba�layn:
� Kriyopresipitat : En az 15 ünite (toplam 3-4 gr fibrinojen içerir)
� Kriyopresipitat bulunamyorsa ,
� Taze Donmu� Plazma (TDP) :15 ml/kg, her 4-6 ünite kan ba�na 1

ünite TDP verilmelidir.
� Obstetrik kanamalarda trombosit konsantreleri nadir olarak

endikedir.
Bu ürünlerden hiç birinin bulunamad� durumlarda eldeki en taze tam
kan (36 saatten daha taze) verin.

5. Aerob ve anaerob organizmalar kapsayacak �ekilde  geni� spektrumlu
antibiyoterapi ba�layn.
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Yenido�ann hemolitik hastal� annede olu�an antikorlarn fetusa
geçmesiyle olu�ur. Bu antikorlar Ig G yapsnda olduklar için plasen-
tadan geçebilirler ve fetal eritrositleri ykarlar. Anne bu antikorlar
a�a�daki durumlarda olu�turabilir:

� Gebelik yada do�um srasnda fetal eritrositlerin anneye
geçmesiyle (Feto-maternal kanama)

� Daha önce yaplm� kan transfüzyonu ile

ABO uyu�mazl� fetusu anne karnnda etkilemez ancak neonatal
sarl�n önemli nedenlerindendir.

RhD uyu�mazl� ise RhD negatif kadnlarn fazla oldu�u ülkelerde
a�r fetal aneminin önemli nedenlerindendir. Özellikle ABO uyumlu
RhD negatif annelerde RhD pozitif fetusa kar� antikor geli�ir. Bu
antikorlar fetal eritrositlerin hemolozine yol açarak ciddi anemiye
neden olurlar.

A�r hemolitik anemi  tablolarnda,

� Fetus uterus içinde ölebilir.

� Fetus a�r anemi do�abilir ve kan de�i�imi gerektirebilir.

� ‘Exchange’ tranfüzyon yaplmaz ise yüksek bilirubin düzeyle-
rine ba�l olarak nörolojik hasar olu�abilir.

Yenido�ann hemolitik hastal� ba�ta anti-c (Rh grubu içinde bir ba�-
ka antikor) ve anti-Kell olmak üzere di�er kan grup antikorlar ile de
görülebilir. Birkaç nadir istisna d�nda bu iki antikor ve RhD uterus
içindeyken fetal transfüzyon gerektirecek boyutta anemiye sebep
olan yegane antikorlardr.

Gebelikte Tarama

Antenatal izlem için ba�vuran her gebede ABO ve RhD kan gruplarna
mutlaka baklmaldr. Yenido�ann hemolitik anemisine yol açabile-
cek IgG antikorlar açsndan anne taranmaldr.

E�er  ilk muayene annede antikor saptanmaz ise 28- 30. gebelik
haftalarnda annede antikor taramas tekrarlanmaldr.

Yenido�ann hemolitik hastal�
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E�er  ilk muayenede annede antikor saptanrsa, gebelik boyunca sk
aralklarla antikor titreleri herhangi bir art� açsndan izlenmelidir.
Artan düzeylerde antikor titreleri yenido�anda geli�en hemolitik a-
neminin habercisidir. Amniyosentez ile amnion svsnda bilirubin
düzeyini saptayarak  hastal�n ciddiyetini daha kesin olarak tayin
edilebilir.

Anti-Rh D immünoglobulin

Anti-Rh D immünoglobulin, maternal dola�ma kar�an Rh pozitif
fetal eritrositlerin anneyi duyarlla�trmasn ve annenin antikor üret-
mesini önler.

Postpartum profilaksi

Rhesus hastal�nn önlenmesi için postpartum profilaksi en sk kul-
lanlan yöntemdir.

1. RhD pozitif bebek do�uran RhD negatif anneye do�umdan sonra
ilk 72 saat içinde Anti-Rh D immünoglobulin 500 mg �M yoldan uygu-
lanmaldr. Bu doz 4 ml fetal kan için koruma sa�lar.

2. E�er Kleihauer testi veya ba�ka yöntemlerle gösterilmi� 4 ml’den
fazla feto-maternal kan geçi�i varsa her 1 ml için 125 mg Anti-Rh D
immünoglobulin uygulanmaldr.

Selektif profilaksi

E�er duyarlla�ma do�um öncesi olmu�sa

1. 20. gebelik haftas öncesi 250 mg Anti-Rh D immünoglobulin,

2. 20. hafta sonras gebeliklerde  500 mg Anti-Rh D
immünoglobulin uygulanmaldr.

Antenatal profilaksi

Baz ülkelerde tüm RhD negatif gebelere rutin olarak Anti-RhD
immünoglobulin uygulanmaktadr.

�ntramüsküler kullanmda etkinliklerinin e�de�er oldu�u gösterilmi�
iki uygulama yöntemi vardr:

1. 28-34 haftalar arasnda 500 mg

2. Üçüncü trimester ba�nda 1200 mg
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ANTENATAL DÖNEMDE SELEKT�F PROF�LAKS�
� Gebelikte yaplan invazif giri�imler:

- Amniyosentez
- Kordosentez
- Koryon villus örneklemesi

� Abortus imminens
� Abortus
� Antepartum kanamalarda( Plasenta previa, plasenta dekolman)
� Abdominal travma
� Eksternal sefalik versiyon
� Fetal ölüm
� Ço�ul gebelik
� Sezaryen
� Ektopik gebelik
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Notlar
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�nci Yldz

1. Pediatride transfüzyonu azaltmann en temel yöntemi anemiyi önleme
ve erken tedavi etmektir.

2. Vücudun anemiyi düzeltme çabalarna kar�n hipoksi geli�ir ise derhal
destek tedavi gerekir. Çocu�un durumu klinik olarak kötüle�iyor ise
transfüzyon endikasyonu do�abilir.

3. Transfüzyon endikasyonu sadece hemoglobin düzeyine bakarak kon-
maz, çocu�un klinik durumu da de�erlendirilmelidir.

4. Dola�m yüklenmesi riski olan hastalarda tam kan yerine eritrosit
transfüzyonu seçilmelidir. Pediatrik eritrosit konsantreleri kullanlmal-
dr ve mümkünse çok sayda donör tecih edilmemelidir.

5. Hemoglobinopatiler (orak hücre anemisi, talasemi) gibi baz durumlarda
eritrosit transfüzyonlarnn tekrar gerekebilmektedir.

6. Taze donmu� plazma transfüzyonu endikasyonlar snrldr. Uygun
olmayan ve etkisiz kullanmlardan  HIV ve hepatit bula�trma riski ne-
deniyle kaçnlmaldr.

Anahtar noktalar

Pediatri ve Neonatoloji
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Pediatrik anemi, eritrosit kan hacminin veya hemoglobinin sa�lkl
çocuklar için geçerli normal de�erlerin altna inmesi olarak tanmla-
nr. Çocukluk ça�nda normal hemoglobin ve hematokrit de�erleri
ya�a göre de�i�kenlik gösterir.

Ya� Hemoglobin (g/dl)
Kordon kan (miadnda yenido�an) + 16.5
Yenido�an : 1 günlük + 18.0
1 aylk + 14.0
3 aylk + 11.0
6 ay-6 ya� + 12.0
7-13 ya� + 13.0
> 14 ya�     eri�kinler gibi, cinse ba�l

Nedenler

Çok küçük çocuklarda a�r anemi riski daha yüksektir. Pediatrik ya�
grubunda transfüzyonlarn büyük ço�unlu�u ilk 3 ya�ta yaplr. Bunun
sebebi hzl bir büyüme fazna girilmesine ba�l olarak kan hacminde
art� görülmesi ve a�a�daki faktörlerin varl�dr:

� Demirden fakir beslenme
� Tekrarlayan veya kronik enfeksiyon
� Malarya bölgelerinde hemolitik krizler.

Ba�ka bir nedene ba�l hastal� (örne�in infeksiyon) olan a�r ane-
mik çocukta mortalite riski yüksektir. Anemiyi düzeltirken di�er has-
tal� da (diyare, pnömoni, malarya) tedavi etmek gerekir.

Önlem

A�r anemide, anemiye ba�l mortaliteyi  ve gereksiz transfüzyon
kullanmn azaltmada en yararl ve maliyet-etkin yöntem a�a�daki
tedbirleri almaktr:

� anemiyi erken saptama
� aneminin nedenlerini belirleyerek etkin tedavi ve profilaksi

yapma
� hafif ve orta derece anemide klinik takip

Pediatrik ya� grubunda anemi P
e
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PED�ATR�K YA� GRUBUNDA ANEM� NEDENLER�
Normal eritrositlerin yetersiz üretimi
� Yetersiz alm veya emilime ba�l besinsel eksiklikler (demir, B12, folik asit)
� HIV infeksiyonu
� Kronik hastalk veya inflamasyon
� Kur�un zehirlenmesi
� Kronik böbrek hastal�
� Habis hastalklar (lösemi, kemik ili�ine yaylan tümörler)

Eritrositlerin a�r ykm
� Malarya
� Hemoglobinopatiler (orak hücre anemisi, talasemi)
� G6PD eksikli�i
� Yenido�anda Rh D ve ABO uyu�mazl�
� Otoimmün hastalklar
� Sferositoz

Kan kayb
� Kancal kurt infeksiyonlar
� Akut travma
� Cerrahi
� Tan amacyla çok sayda kan örne�i alma

Klinik De�erlendirme
Aneminin boyutu klinik olarak de�erlendirilmesi güvenilir hemoglobin
ve hematokrit ölçümleri ile desteklenmelidir.

�lk 48 saatte ölümle sonuçlanabilece�inden malarya ve
komplikasyonlarnn hzl tan ve tedavisi (baknz sayfa 95-97) ya�am
kurtarcdr.

Kompanse anemide  tedavi

Çocuklarda, eri�kinlerde oldu�u gibi, kronik anemiyi kompanse eden
vücut mekanizmalar aneminin geli�me sürecine göre de�i�ir. Hafta-
lar veya aylar içinde geli�en derin bir anemide vücut çok az semptom
ile dü�ük hemoglobin düzeylerini tolere eder.
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�yi kompanse bir anemide çocukta:
� solunum hzl
� kalp ritmi artm� olabilir.

Ama çocuk
� hareketli ve uyanktr
� mamasn alr veya annesini emer
� solunumu sakindir, karn hareketleri normaldir
� minimal gö�üs hareketi vardr

Dekompanse anemide tedavi

Bir çok faktör anemik çocukta dekompansasyonu hzlandrp doku ve
organlarda ya�am tehdit edici hipoksiye yol açar.

Dekompansasyon nedenleri

1. Artm� oksijen gereksinimi
� infeksiyon
� a�r
� ate�
� egzersiz

2. Oksijenasyon eksikli�inin devam
� akut kan kayb
� pnömoni

Dekompansasyonun erken belirtileri

� interkostal, subkostal ve suprasternal çekilmeler ile birlikte
hzl ve zorlu solunum

� burun kanad solunumu
� beslenme güçlü�ü

Akut dekompansasyonun belirtileri

� zorlu ekspirasyon, respiratuar distres
� bilinç de�i�iklikleri
� periferik nabzlarn zayflamas
� konjestif kalp yetersizli�i
� hepatomegali
� zayf periferik perfüzyon (kapiller dolum zaman 2 saniyeden

uzun)
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Destek tedavi
Çocuk çok anemik ise, a�a�daki durumlarda acil destek tedavi gere-
kir:

� respiratuar distres
� beslenme güçlü�ü
� konjestif kalp yetersizli�i
� bilinç de�i�iklikleri

Bu klinik belirtileri gösteren bir çocukta oksijen ta�ma kapasitenin
yetersiz olmasna ba�l ölüm riski yüksektir ve acil tedavi gerekir.

A�IR DEKOMPANSE ANEM�DE TEDAV�
1. Soluk almasn sa�layacak �ekilde hava yolunu açn, örn. çocu�u o-

turtun.
2. Oksijenasyonu artrmak için yüksek konsantrasyonda oksijen verin.
3. Çapraz kar�la�trma, hemoglobin ölçümü ve di�er gerekli testler için

kan örne�i aln.
4. Oksijen gereksinimini azaltmak için ate�i kontrol altna aln:

a. Ilk sünger ile serinletin.
b. Antipiretik verin;örn. Parasetamol

5. Volüm yükünü ve kalp yetersizli�ini diüretikler ile azaltn;örn.
Furosemid 2 mg/kg oral veya 1 mg/kg i.v.(maksimum 20mg/24 saat).

6. Akut bakteriyel infeksiyon veya malaryay tedavi edin.

TEKRAR DE�ERLEND�RME
1. Pozisyon verme, diüretik ve oksijen tedavileri ile çocu�un düzelip dü-

zelmedi�ini çocu�u tekrar de�erlendirin.
2. Klinik olarak artm� oksijen kapasitesine gereksinimi belirleyin.
3. Aneminin derecesini belirlemek için hemoglobin konsantrasyonuna ba-

kn.

A�r anemik çocuklarda, sanlann aksine, nadiren kalp yetersizli�i
görülür ve dispne asidoza ba�l görülür. Çocuk ne kadar hasta görü-
nüyor ise transfüzyona o kadar hzl ba�lanmaldr.
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Transfüzyon

Transfüzyon karar çocukta tek ba�na  hemoglobine göre verilmeme-
li de�erlendirme klinik ve laboratuar olarak yaplmaldr.

Hafif anemik ve pnömonili bir çocukta, klinik olarak stabil ama daha
dü�ük hemoglobinli bir çocu�a oranla oksijenasyonu artrma gerek-
sinim daha fazladr.

Çocuk stabil ise ve iyi bir �ekilde izleniyor ise, infeksiyon gibi di�er
durumlar etkin �ekilde tedavi ediliyor ise kan vermeye gerek olma-
dan oksijenasyon düzelebilir.

TRANSFÜZYON END�KASYONLARI
1. Hemoglobin 4 g/dl (veya hematokrit % 13-18) altnda ise, hastann

klinik durumu ne olursa olsun,
2. Hemoglobin 4-6 g/dl (veya hematokrit % 13-18) olup a�a�daki du-

rumlardan biri mevcut ise:
� hipoksinin klinik bulgular:

- asidoz (genellikle dispne yapar)
- bilinç bozuklu�u

� hiperparazitemi (>%20)

Pediatrik transfüzyon i�lemleri sayfa 142’de özetlenmi�tir.

Çocuk ve yenido�anda transfüzyon için özel donanm-
lar

Bir hastaya kullanlp, içinde kan artm� bir eri�kin ünitesi kan torba-
snda kalan kan ikinci bir çocuk hastaya kullanmayn çünkü birinci
transfüzyon i�leminde torbaya bakteriler girmi� ve torba buzdolab
d�nda bekledi�i için ço�alm� olabilirler, infeksiyon riski vardr.

� Mümkün olabildi�i ölçüde pediatrik torba kullann; tek bir ve-
riciden ayn hastaya mültipl transfüzyon olana� bulursunuz.
Bu durum infeksiyon riskini azaltr.

� Süt çocuklar ve çocuklara verilecek sv miktar kstldr ve i-
yi kontrol edilmez ise dola�mda yüklenme olabilir. Mümkün
ise infüzyonun hz ve hacmini ayarlayan infüzyon pompalar
kullann.
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TRANSFÜZYON ��LEM�
1. Transfüzyon gerekiyor ise, çocu�u klinik olarak stabil hale getirecek

düzeyde kan verin.
2. Oksijen ta�ma kapasitesindeki yetersizli�i düzeltmek için 5 ml/kg erit-

rosit veya 10 ml/kg tam kan yeterlidir. Bu miktarlar kanama ve hemoliz
devam etmiyor ise hemoglobin düzeyini 2-3 g/dl artrr.

3. Dola�m yükü olu�abilecek hastada eritrosit transfüzyonu tam kana
tercih edin yoksa kalp yetersizli�i geli�ebilir veya artabilir.

4. Mümkün ise pediatrik torba kullann ve transfüzyon hz ve hacmini
kontrol edin.

5. Hzl sv verilmesi hacim yükünü arttrsa da, ilk anda 5 ml/kg eritrositi
verin, bu sayede doku hipoksisi ortadan kalkar. Daha sonraki
transfüzyon ise yava� yaplmaldr örn: 5 ml/kg eritrosit 1 saatte verin.

6. Hastada kalp yetersizli�i veya akci�er ödemi riski var ise 1 mg/kg oral
veya 0.5 mg/kg yava� iv  enjeksiyon ile maksimum 20 mg/kg
furosemid verin. �lac kann içine enjekte etmeyin.

7. Transfüzyon srasnda a�a�daki belirtiler yönünden hastay izleyin:
� kalp yetersizli�i
� ate�
� respiratuvar distres
� ta�ipne
� hipotansiyon
� akut transfüzyon reaksiyonlar
� �ok
� hemoliz (sarlk, hepatosplenomegali)
� D�K’e ba�l kanama

8. Transfüzyon bitiminde hastann hemoglobin ve hematokriti ile klinik
durumunu tekrar de�erlendirin.

9. Hasta hala anemik ise ve klinik olarak hipoksi belirtileri gösteriyor ise
5-10 ml/kg eritrosit veya 10-15 ml/kg tam kan verin.

10. Hematolojik düzelmeyi sa�lamak için anemi tedavisine devam edin.
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Orak hücreli anemi

� Orak hücre anemili çocuklarda belirtiler 6.aya kadar göz-
lenmez. Bu dönemde hemoglobini yükseltmek için
transfüzyon gerekmez.

� Altnc aydan sonra, orak hücre anemili çocuklarda ara ara
krizlerin geli�ti�i arada iyi olduklar uzun dönemler vardr.
Tedavide asl amaç orakla�ma krizlerini önlemektir.

� Vazo-oklüzif krizlerde ve sadece sv tedavisine yant verme-
yen  priapizmde kan de�i�imi endikasyonu vardr (kan de�i-
�imi için hesaplamalar için baknz sayfa 149).

ORAKLA�MA KR�ZLER�N�N ÖNLENMES�

1. Bakteriyel infeksiyonlara kar� ya�am boyu profilaksi verin.
Oral Penisilin V 0-1 ya� 62.5 mg/gün

1-3 ya� 125 mg/gün
> 3 ya� 250 mg/gün

2. Pnömokok infeksiyonuna kar� a�layn.
3. Enfeksiyonu erken tedavi edin.
4. Günde 1-5 mg folik asit verin.
5. Kusma veya diyare dönemlerinde oral, nazogastrik veya IV yol ile svı
vererek hidrasyonu sa�layn.

ORAKLA�MA KR�ZLER�NDE TEDAV�

1. Oral, nazogastrik veya intravenöz svlar ile hidrasyonu
sa�layn.

2. Yeterli oksijenasyon için oksijen maskesi ile ek oksijen verin.
3. Hzl ve etkin a�r kesici verin.
4. Antibiyotik verin:

� Etken belirlenemedi ise geni� spektrumlu antibiyotik örn.
amoksisilin 125-500 mg/3 kez/gün uygulayn.

� Etken belirli ise uygun etkili antibiyoti�i verin.

Özel klinik durumlarda transfüzyon P
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Talasemi

� Talaseminin a�r tiplerinde doku oksijenasyonu yeterince
sa�lanamad�ndan düzenli transfüzyon yaplmas gerekir.

� Vücuttaki demir birikimi düzenli olarak �elatör ajanlarn kul-
lanm ile önlenebilir. Bunlardan en etkilisi parenteral verilen
desferrioksamindir (Baknz sayfa 108)

Habis Hastalklar

� Lösemi ve di�er habis hastalklar anemiye ve
trombositopeniye  neden olabilir.

� E�er bir çocuk aylar sonra tekrarlanan transfüzyonlara ge-
reksinim gösteriyor ise bu çocukta habis bir hastalk olabilir.
En önemli tetkiki tam kan saymdr.

� Kemoterapi de a�r anemi ve trombositopeniye neden olur.
Kemik ili�i kemoterapi sonras toparlanncaya kadar süt ço-
cuklarnda sk sk kan ve trombosit transfüzyonlar gerekir.

� Kanama öyküsü olan bir çocukta hemostaz bozuklu�undan
�üphelenilmelidir.

� Phtla�ma sorunu (örne�in hemofili) olan çocuklarda
- eklem ve kaslar içine kanama dönemleri
- büyük ekimoz ve hematomlar olur.

� Dü�ük trombosit says olan veya trombosit fonksiyonlar bo-
zuk olan hastalarda:
- pete�iler
- çok sayda küçük ekimozlar
- mukoza kanamalar (a�z içi, burun kanamas,

gastrointestinal kanama) olur.

Konjenital hastalklar
Hemofili A, B ve von Willebrand hastal� için baknz sayfa 109-114.

Kanama ve phtla�ma
bozukluklar
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Edinsel Hastalklar
Yenido�anda K vitamini eksikli�i

� Yenido�anda do�umdan sonraki ilk 48-72 saatte normalde
K vitaminine ba�ml faktörlerde geçici azalma olur.

� Ya�amn 7-10. günlerinde bu faktörler normal düzeylerine u-
la�r.

� Do�umda profilaktik olarak 1 mg ya�da eriyen K vitamininin
�M yaplmas yenido�ann ve prematürenin  hemorajik hasta-
l�n önler.

Profilaksiye ra�men, baz prematüre bebekler ve baz miadnda
yenido�anlarda yenido�ann hemorajik hastal� (YHH) geli�ebilir:

� Antikonvülzan (fenobarbital ve fenitoin) ilaç kullanan annele-

� YHH gösteren bebeklerde PT ve PTT uzam�tr, trombosit sa-
ys ve fibrinojen düzeyi normaldir.

� K vitaminine ba�ml faktörleri tedavi eder gibi kanama te-
davi edilir, 1-5 mg K vitamini �V verilir.

� Ciddi kanama e�iliminde taze donmu� plazma transfüzyonu
gerekebilir.

� Geç ba�langçl YHH’de (do�umdan 1 hafta sonrasndan da
geç) K vitamini absorpsiyon bozuklu�u vardr. Barsaktan
emilim sorununa veya karaci�er hastal�na ba�l olabilir. A-
�zdan, suda eriyen K vitamini ile tedavi edilebilir.

� Normal bir yenido�anda trombosit says 80-450 x 109/l’dir.
� Birinci haftadan sonra eri�kin de�erlerine ula�r, 150-400 x

109/l olur.
� Bu düzeylerin altndaki trombosit saylar trombositopeni ka-

bul edilir.
Trombopeniye ba�l kanamas olan hastada tipik olarak �unlar görü-
lür:

� pete�iler
� retina kanamalar
� di�eti kanamalar
� damara girme yerlerinden kanamalar

Trombositopeni

rin bebekleri risk ta�r.
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Tedavi
Trombositopeni tedavisi nedenine göre farkldr:

� �dyopatik trombositopenik purpura: Genellikle kendili�inden
düzelirse de gamaglobulin ve kortikosteroidlerle tedavi edilir.
Ya�am tehdit edici kanama olur ise kan veya trombosit
transfüzyonu verilebilir.

� Di�er edinsel nedenler infeksiyonun ortadan kaldrlmas ve-
ya hastal�a neden olan ilaçlarn kesilmesi gibi destek tedavi
tedbirleri alnr.

� Yenido�ann immün trombositopenisi: �ntravenöz gamaglo-
bülin yararl olabilir. Mümkünse antijen uyumlu trombositler
(annenin ykanm� trombositleri) bebe�e verilebilir.

Trombopeniye ba�l kanamada trombosit
transfüzyonu

Trombosit tedavisinde amaç kanamay durdurmak veya kontrol alt-
na almaktr. Trombosit saysndan çok klinik yant önemlidir.

TROMBOS�T KONSANTRES� TRANSFÜZYONU
Doz-ünite: 1 ünite tam kandan (450 ml) elde edilen trombosit konsantratnda
60x109/l trombosit vardr.
Dozaj                                                            Volüm       Trombosit konsantresi
< 15 kg      1 trombosit konsantresi 30-50 ml 60 x 109/L
15-30 kg    2 trombosit konsantresi 60-100 ml 120 x 109/L
> 30 kg      4 trombosit konsantresi 120-400 ml 240 x 109/L

* küçük süt çocuklarnda kan bankas transfüzyon öncesi bir miktar
plazmay azaltabilir.

TROMBOS�T KONSANTRELERİNİN  VER�L���
1. Trombosit konsantresini alr almaz transfüzyonu yapn.
2. Buzdolabna koymayn.
3. Serum fizyolojik geçirilmi� standart, yeni bir kan infüzyon seti kullann.

Profilaktik trombosit transfüzyonu

� Stabil, kanamas olamayan trombositopenik hastada
trombosit says 10 x 109/l altna dü�tü�ünde endikasyon
vardr.
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� Baz klinisyenler stabil hastalarda daha yüksek e�ik de�erle-
rini, örn: 20 x 109/l tercih ederler.

� Hastada yüksek ate� veya infeksiyon varl�nda 20-50 x
109/l’lik bir e�ik de�eri uygundur.

Yldz Perk
NEONATAL TRANSFÜZYON �Ç�N ÜRÜN SEÇ�M�
Ürün Endikasyon Özellik

Tam Kan YHH “ exchange” kan de�i-
�im transfüzyonu

Mevcut en taze  (5 gün-
den eski olmayan) ve
alloantikorlardan arnm�
uygun  kan

Eritrositler Prematüre hasta bebeklerde
sk kan örnekleri alnmasna
ba�l olu�an semptomatik
kronik anemide hemoglobin
konsantrasyonunu arttrmak
için “top-up transfüzyon”

Küçük miktarlarda kan
ünitesi (tek donörden
hazrlanm� pediyatrik
torba), farkl donör kanla-
rna maruz kalmay  en
aza indirir.

Özel olarak i�lenmi�
hücresel
bile�enler

�ntrauterin transfüzyon:
� GVHH riski

prematürlerde  daha
yüksek olabilir.

� Donör ile arasnda kan
ba� varsa GVHH riski
daha yüksektir.

GVHH'ndan kaçnmak
için:
� Hemen :2500 cGy ile

�nla
� Kan ba� olan

donörden alnan kan
kullanmayn.

Alcda CMV
infeksiyonundan
kaçnn

CMV infeksiyonu veya
reaktivasyonu hasta bebek-
lerin tedavisini  komplike
hale getirebilir.CMV kan ile
bula�abilir veya allojenik
lökosit transfüzyonu ile
reaktive olabilir.

CMV negatif kan ba��la-
r kullann

ve/veya
Lökositten arndrlm�
ürün kullann.

Kan de�i�imi
� Yenido�anda kan de�i�iminin  ana endikasyonu; hzla yükse-

len indirekt bilirubin düzeylerinin neden oldu�u nörolojik
komplikasyonlar (kernikterus) önlemektir.

Neonatal transfüzyon
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� Bu durumun ortaya çkma nedeni, immatür karaci�erin he-
moglobin ykm ürünlerini metabolize edememesidir. Genel-
likle altta yatan sebep, bebe�in eritrositlerine kar� geli�en
antikorlarn yol açt� hemolizdir (eritrosit ykm).

E�er kan de�i�imine ihtiyaç olur ise:

1. Anne antikorlarnn hedefi olan antijenleri içermeyen 0 grubu kan
kullann:

� Anti-D'ye ba�l YHH için: 0 grubu Rh D negatif kan kullann.

� Anti-Rh c'ye ba�l YHH için: c antijen ta�mayan 0 grubu Rh D
pozitif kan kullann (R1 R1, CDe/CDe).

2. Yenido�ann kan hacminin yakla�k iki kat miktarda kanla yap-
lacak kan de�i�imi (yakla�k 170 ml/kg) bilirubini dü�ürmede ve
hemoglobin düzeylerini düzeltmede en etkin yöntemdir; bu da
genelde tek ünite kan ile uygulanabilir.

3. Bir ünite tam kan genelde % 37-45 aras bir hematokrit düzeyine
sahiptir; bu da yenido�ann ihtiyac olandan daha fazladr.

4. Kan ünitesinin hematokritini ayarlamaya gerek yoktur: e�er %50-
60’a çkartlrsa, polisitemi ve do�abilecek sonuçlar ile ilgili risk-
ler; özellikle yenido�an fototerapi de alyorsa, artacaktr.

Ya�                                                                      Total Kan Hacmi

Prematüre süt bebekleri                                             100 ml/kg
Miadnda yenido�an                                                 85-90 ml/kg
1 aylktan büyük                                                           80 ml/kg
1 ya�ndan büyük                                                          70 ml/kg

Sayfa 149-151’de  yenido�anda kan de�i�iminin  hesaplanmas ve
i�lemin uygulanmas ile ilgili dikkat edilecek noktalar ve olas
komplikasyonlar içeren klavuz bilgiler verilmi�tir.

Materno-fetal ABO uygunsuzlu�una ba�l yenido�an’n
hemolitik hastal� (ABO YHH)
Ayrca baknz sayfa 132. Dünyann birçok yerinde a�r yenido�an
sarl�nn önemli nedenlerinden biri de ABO uygunsuzlu�udur ve
yenido�anda kan de�i�iminin en sk endikasyonunu olu�turur.
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YEN�DO�ANIN KAN DE����M HESAPLAMALARI

Semptomatik polisitemide ksmi kan de�i�imi:
Alnan kan kadar izotonik veya 5% albumin ile replasman yapn.

De�i�tirilecek kan hacmi (ml):
     Tahmini kan hacmi x (Hastann hematokriti – Hedeflenen hematokrit)
                                                                      Hastann hematokriti

Orak hücre krizi ve neonatal hiperbilirubineminin tedavisi için iki hacim
eritrosit de�i�imi
Hesaplanan kan hacmini tam kan ile veya 5% insan albumini içinde süspanse
edilmi� eritrosit ile replase edin.

De�i�tirilecek hacim (ml):
     Tahmini kan hacmi x       (Hastann hematokriti (%) x 2)                 
                                       Transfüze edilecek kann hematokriti (%)*

* Hematokrit de�erleri
Tam kan                        %35-45
Eritrosit konsantresi       %55-75
Eritrosit süspansiyonu   %50-70

TRANSFÜZYON ��LEM�

1. Kan de�i�imi srasnda veya sonrasnda en az 4 saat boyunca çocu�a
a�zdan hiçbir �ey vermeyin. ��lemden  önceki 4 saat içinde çocuk bes-
lenmi� ise, mideyi bo�altn.

2. Vital bulgular, kan �ekerini ve vücut ssn yakndan izleyin. Resüsitasyon
ekipmann hazr bulundurun.

3. Yenido�an için, steril olarak yerle�tirilmi� göbek ve venöz kateterler kulla-
nlabilir (kan arteryal kateterden alnr ve venöz kateterden verilir). Alterna-
tif olarak, iki periferik kateter kullanlabilir.

4. Kan yalnzca kalite kontrol i�leminden geçmi� bir kan stcs var ise ön-
ceden stn. Scak su banyolar kullanmayn.

5. Tam miadnda bebeklerde 15 ml arttrmlarla; daha küçük ve stabil olma-
yan bebeklerde daha küçük hacimlerle de�i�imi yapn. Donör kanndaki
hücrelerin çökelti olu�turmasna izin vermeyin.
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6. Hasta ve donör hücrelerini mekanik olarak travmatize etmemek için; kan
2-3 ml/kg/dak hznda aln ve verin.

7. EKG ile gösterilmi� hipokalsemi varsa (uzam� Q-Tc mesafesi), �V olarak
yava�ça 1-2 ml 10% kalsiyum glukonat solüsyonu verin. Kalsiyum verilme-
den önce ve verildikten sonra, tüplerden izotonik geçirin. �nfüzyon esna-
snda olu�abilecek bradikardiler açsndan hastay gözleyin.

8. �ki volümlü bir de�i�imi tamamlamak için, miadnda bebek için 170 ml/kg ve
pretermler  için 170-200 ml/kg transfüzyon yapn.

9. Alnan son kan örne�i hemoglobin veya hematokrit, kan yaymas, glukoz,
bilirubin, potasyum, kalsiyum ve kan grubu ile çapraz kar�la�trma de�er-
lendirmesi için laboratura gönderin.

10. Glukoz içeren bir kristalloid ile infüzyona devam ederek kan de�i�imi son-
ras olu�abilecek hipoglisemiyi önleyin.

D�KKAT ED�LMES� GEREKEN NOKTALAR

1. Kan de�i�imi yenido�ann hemolitik hastal�n tedavi etmek için
yaplyor ise, transfüze edilecek krmz kan hücreleri anne serumu
ile uyumlu olmaldr; çünkü plasentay geçip fetal eritrositleri yka-
rak hemolize neden olan IgG antikorlar  anneden gelmektedir.
Yani; verilecek kann anne serumu ile çapraz kar�la�trmas yapl-
maldr ve IgG antikorlarn saptayan antiglobulin yöntemi kullanl-
maldr.

2. Donör tam kannn hematokritinin ayarlanmasna gerek yoktur.

KAN DE����M�N�N  KOMPL�KASYONLARI
1. Kardiyovasküler

� Tromboemboli veya hava embolisi
� Portal ven trombozu
� Disritmiler
� Volüm yüklenmesi
� Kardiyorespiratuvar arrest

2. Sv elektrolit dengesizlikleri
� Hiperpotasemi
� Hipernatremi
� Hipokalsemi
� Hipoglisemi
� Asidoz
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3. Hematoloji
� Trombositopeni
� Dissemine intravasküler koagülasyon
� A�r heparinizasyon (donör kanndaki her 100 U heparin için 1 mg

protamin kullanlabilir)
� Transfüzyon reaksiyonu

4. �nfeksiyon
� Hepatit
� HIV
� Sepsis

5. Mekanik
� Donör hücrelerine hasar (özellikle a�r stmaya ba�l)
� Damar hasar
� Kan kayb

� ABO uyumsuzlu�una ba�l  YHH’nn tans  genellikle do�um-
da fazla anemik olmayan, fakat do�umdan sonraki ilk 24
saatte sarlk geli�en  bebeklerde konulur .

� ABO uyumsuzlu�u in utero bulgu vermez ve hiç bir zaman
hidropsa neden olmaz.

� Yenido�ana fototerapi uygulanmal ve destek  tedavisi  ve-
rilmelidir; bu tedavilere zaman kaybetmeden ba�latlmaldr
çünkü ciddi sarlk kernikterus geli�imine neden olabilir.

� Kan de�i�iminde kullanılacak kanlar 0 grubu olmaldır, anti-
A ve anti-B titreleri dü�ük olmal ve hiç IgG lizinleri içerme-
melidir.

� Bilirubini uzakla�trmada en etkin yöntem, iki volümlü de�i-
�imdir (yakla�k 170 ml/kg).

� E�er bilirubin seviyeleri tekrar tehlikeli düzeylere yükselirse,
tekrar iki-volümlü de�i�im uygulanmaldr.

�ndirekt (ba�l olmayan) hiperbilirubinemi
Sa�lkl miadnda bebekler , 25 mg/dl'ye kadar olan  bilirubin düzey-
lerini tolere edebilirler. A�a�daki durumlara sahip bebekler
bilirubinin toksik etkilerine daha duyarldrlar:

� Asidoz
� Prematurite
� Septisemi
� Hipoksi
� Hipoglisemi
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�

� Hipotermi
� Hipoproteinemi
� Bilirubini albuminden ayran ilaçlarn kullanm
� Hemoliz

Tedavinin amac, indirekt bilirubin konsantrasyonlarnn nörotoksik
düzeylere ula�masn önlemektir.

Erken do�mu� ve miadnda bebeklerde önerilen maksimum serum indirekt
bilirubin konsantrasyonlar (mg/dl)
Do�um Kilosu (gr)       Komplike olmayan                      Komplike*
<1000 12-13 10-12
1000-1250 12-14 10-12
1251-1499 14-16 12-14
1500-1999 16-20 15-17
>2000/miadda 20-22 18-20

* Komplike olgular ile; kernikterus riskinin artt� yukarda listede verilmi� risk
faktörleri kastedilmektedir.

�ND�REKT H�PERB�L�RUB�NEM�L� HASTALARA YAKLA�IM

1. Hiperbilirubinemiye neden olan sebeplerin ve kernikterus riskini arttran
durumlarn tedavisi (sepsis, hipoksi v.s.)

2. Hidrasyon
3. Kan de�i�imi için belirlenen snrlarn altndaki de�erlerde fototerapinin

ba�latlmas.
Ölçülebilir bir etkisinin olabilmesi için fototerapinin üzerinden 6-12 saat
geçmesi gerekebilir.

4. Erken do�anlarda ve miadnda bebeklerde bilirubin düzeylerinin izlenmesi.
5. Serum indirekt bilirubin düzeyleri  üst snra eri�ince kan de�i�iminin ba�la-

tlmas.
6. Fototerapi yaplmadan bilirubinde bir dü�ü� gözlenene kadar bilirubin

düzeylerinin takibi.

Asfiksi
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� Kan de�i�imi a�a�da belirtilen durumlarda gereklidir:
- Fototerapi sonras, indirekt bilirubin düzeylerinin do�um

sonras ilk iki gün için kritik oldu�u dü�ünülen düzeylerin
üzerine çkmas.

- Bilirubinde daha fazla bir yükselme bekleniyorsa.
� Miadnda bebeklerde 4. günden veya erken do�anlarda 7.

günden sonra kan de�i�imi  gerekli olmayabilir, çünkü bu
dönemlerde hepatik konjugasyon mekanizmalar daha etkili
hale gelir ve bilirubinde bir dü�me beklenir.

� Bir  kan de�i�iminde  en az bir kan hacmi olmaldr.
� E�er indirekt bilirubin  güvenli saylabilecek bir düzeyde tutu-

lamyorsa kan de�i�imi tekrarlanlmaldr.

Eritrosit Tansfüzyonu
Bu transfüzyonlarn ço�u, genellikle kötü durumdaki erken do�an
bebeklere verilir:

�

�

�

kan kaybnn ve prematürite anemisinin birlikteli�inin olu�-
turdu�u etkileri kar�layabilmek için transfüzyon yaplr.

Bir kan transfüzyonuna gereksinim duyan yenido�anlar genellikle
birkaç gün sonra ikinci bir transfüzyona  gereksinim duyarlar; bunun
nedeni yenido�anlarn anemiye kar� etkili bir eritropoetin yant ge-
li�tirememesidir.

Özel klinik durumlar (yenido�an döneminde)
Kritik derecede hasta yenido�anlar
1. Laboratuar için alnan her kan örne�inin hacmini kaydedin. E�er

24-48 saat içinde total  kan  hacminin  10%'u  alndysa,  bunun
eritrosit konsantreleri ile kar�lanmas gereklidir.

2. Kritik derecede hasta yenido�anlarda, yeterli doku
perfüzyonunun sa�lanabilmesi için hemoglobin düzeylerinin 13-
14 g/dl aral�nda tutulmas gereklidir.

�yile�me döneminde olan çok dü�ük do�um a�rlkl
bebekler
1. Hemoglobin düzeylerini haftalk olarak ölçün. Hemoglobin hafta-

da ortalama 1 g/dl dü�melidir.
2. Yalnzca hemoglobin düzeyine bakarak transfüzyon karar alma-

yn. Her ne kadar 7 g/dl veya altndaki hemoglobin düzeylerinin
ara�trlmas gerekli ise de; transfüzyon yaplmayabilir.

Laboratuar tetkikleri için alnan kanlar yerine koymak.
Hipotansiyon ve hipovolemiyi tedavi etmek.
Laboratuar testleri için alnaan örnekler dolayısyla olu�an
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Geç dönemde anemisi ortaya çkan yenido�anlar
E�er anemi a�a�dakilerden birine neden oluyorsa transfüze etmeyi
dü�ünün:

� Yetersiz kilo alm
� Beslenme esnasnda yorulma
� Takipne ve ta�ikardi
� Dekompansasyona ait olabilecek di�er bulgular

Yenido�an transfüzyonundaki risklerin en aza indiril-
mesi ve transfüzyonun etkinli�inin arttrlmas
A�a�daki pratik uygulamalar, yenido�an transfüzyonunun risklerini
azaltacak ve etkinli�ini arttracaktr:

1. Birkaç gün veya hafta içerisinde çok sayda transfüzyona ih-
tiyaç gösterebilecek bebeklerde, tek bir ünite kandan hazr-
lanan pediyatrik torbalardaki eritrositleri kullann.

2. Tansal amaçl örneklemeden kaynaklanan kan kaybn a-
zaltn:
� Gereksiz tekrarlanan uygunluk testlerinden kaçnn.
� Zorunlu olmayan laboratuar testlerinden kaçnn.
� Olabildi�ince, laboratuarn mikro-yöntemler kullanmas

ve uygun boyda küçük örneklem tüpleri seçmesini sa�la-
yn.

3. Akrabalardan alnan kanlar  kullanmaktan kaçının; bu du-
rumda graft-versus-host hastal� riski art� gösterir.

Yenido�anda alloimmün trombositopeni
Yenido�anda alloimmün trombositopeni intrauterin dönemde
serebral kanamann bir nedenidir. Ykanm�, �nlanm�
trombositlerin transfüzyonu, tehlikeli derecede trombositopenisi
oldu�u dönemde bebe�e yardmc olabilir.

Taze donmu� plazma
Taze donmu� plazma, yalnzca etkin oldu�u gösterilmi� özel klinik
endikasyonlarn varl�nda kullanlmaldr:

� Phtla�ma  faktörlerinin   eksikli�inden   kaynaklanan   klinik
olarak önemli kanama diyatezlerinin düzeltilmesi için (ancak
daha güvenli, virüslerden arndrlm� ba�ka bir ürün yoksa
bu endikasyon geçerlidir).

� Trombotik trombositopenik purpura veya hemolitik üremik
sendrom gibi ender rastlanan durumlarn tedavisinde,
infüzyon veya kan de�i�imi amaçl.
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Polisitemi ve hiperviskozite
Ksmi kan de�i�imi semptomatik polisitemi tedavisinde skça kulla-
nlmaktadr:

1. Sa�lkl miadnda yenido�anlarda polisitemi ve hiperviskozite
riski oldukça azdr ve rutin olarak taranmalar gerekmez.

2. Semptomlar hafif olan veya hiç olmayan polisitemik
yenido�anlarda, periferik dola�mda mikrotrombüs olu�u-
munu önlemek için yaplmas gereken,  yalnzca bebe�i s-
cak tutmak ve iyi hidrate etmektir.

3. Genellikle kabul edilen tarama testi santral venöz
hematokritin  % 65  veya daha yüksek olmasdr.

4. Hiperviskoziteden �üphelenilen bebeklerde hematokrit dü-
zeylerinin mikrosantrifüj ile ölçülmesi önerilmektedir; çünkü
viskozite testleri ço�u yerde yaplamamaktadr.

5. Otomatik hematoloji analizörlerinde yanl� olarak dü�ük
hematokrit de�erleri saptanabilir.

Kayda de�er semptomlar olan tüm bebeklerde, hematokrit de�erle-
rini güvenli olan %50-55 aral�ına getirebilmek için % 4,5’luk
albumin ile ksmi kan de�i�imi uygulanmaldr.

KISM� KAN DE����M� �Ç�N HESAPLAMALAR

Tahmini kan hacmi* x (Hastann hematokriti – Hedeflenen hematokrit)
                                                     Hastann hematokriti
* Yenido�an kan hacminin 85 ml/kg oldu�u varsaylmaktadr.

1   Volüm de�i�imi genellikle 20 ml/kg civarndadr.
2   ‘Exchange’ transfüzyon 10 ml'lik bölümler halinde yaplmaldr.
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Kamil Kaynak

1. Ço�u elektif cerrahi i�lem kan transfüzyonu gerektirecek düzeyde kan
kayb ile sonuçlanmaz. Elektif cerrahiyi kolayla�trmak için ameliyat
öncesi kan transfüzyonu kullanmak nadiren kabul edilebilir bir
endikasyondur.

2. Hastann cerrahi öncesi dikkatli bir �ekilde de�erlendirilmesi ve hazr-
lanmas, morbidite ve mortaliteyi azaltacaktr. Bunun için:
�     Cerrahi öncesi aneminin te�his ve tedavi edilmesi.
�     Cerrahi öncesi tbbi durumun de�erlendirilmesi ve tedavi edilmesi.
�     Kanama diatezlerinin te�his edilmesi ve hemostaz bozan ajanlarn

kesilmesi önemlidir.
3. Cerrahi srasnda kan kaybn en aza indirmek için:

�     Titiz bir cerrahi teknik,
�     Postürün kullanm,
�     Vazokonstriktör ajanlarn kullanm,
�     Turnike kullanm,
�     Uygun anestezi tekniklerinin seçimi,
�     Antifibrinolitik ajanlarn kullanm  gereklidir.

4. Cerrahi giri�imler srasnda olu�abilecek ciddi kan kayplar sklkla
intravenöz replasman svlar ile normovolemi sa�layarak transfüzyon
gerekene kadar güvenle kontrol edilebilir.

5. Uygun oldu�unda, transfüzyon ihtiyacn azaltmak veya ortadan kal-
drmak için otolog transfüzyon kullanlabilir. Otolog transfüzyon, cer-
rahinin allojeneik transfüzyon gerektirece�i olgularda ön planda dü�ü-
nülmelidir.

6. Kan kayb ve hipovolemi ameliyat sonras dönemde de her an geli�e-
bilir. Bu nedenle, cerrahi yarann ve vital bulgularn dikkatli �ekilde iz-
lenmesi tedavinin temel parças olmaldr.

Cerrahi ve Anestezi

Anahtar noktalar
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Elektif cerrahi i�lemlerde transfüzyon kullanm hastanelere ve
klinisyenlerin ki�isel tercihlerine göre büyük farkllklar göstermekte-
dir. Bu farkllklar ksmen hastann tbbi durumundaki de�i�ikliklere
ba�ldr. Ancak,

klar,
�        Kan kullanımındaki de�i�ik tutumlar,
�        Kan ürünlerinin bulunulabilirli�i, fiyatlar  ve transfüzyon se-

çenekleri gibi faktörlerde transfüzyon politikalarn etkiler.

Baz hastalarda transfüzyon ihtiyac belirgindir, fakat sklkla
transfüzyonun gerçekten gerekli olup olmad� kararn vermek zor-
dur.

Dokularn oksijenizasyonunun yetersiz oldu�unu veya azald�n gös-
teren tek bir ölçüm yoktur. Hastay de�erlendirirken birçok faktör
hesaba katlmaldr; bunlar arasnda:

�     Ya�
�     Anemi hikayesi
�     E�lik eden hastalklar
�   Anestezi (klinik bulgular gizleyebilir)
�     Hemoglobin konsantrasyonu
�     Sıvı durumu saylabilir.

Birçok elektif cerrahi i�lem nadiren transfüzyon gerektirir. Bununla
birlikte, baz majör prosedürlerde kan önceden hazr olmaldr.

Cerrahi öncesi hastann dikkatli bir �ekilde de�erlendirilmesi ve hazr-
lanmas i�leme ba�l morbidite ve mortalitenin  azaltlmasnda  etkili-
dir. Hastay en son de�erlendiren cerrah, hastann cerrahi ve anestezi
için yeterli �ekilde  hazrland�ndan emin olmaldr.  Bu hazrlk esna-
snda anestezist cerraha yardm etmelidir.
Cerrahi i�lem öncesinde, esnasnda ve sonrasnda cerrah ile
anestezist arasnda iyi bir ileti�im hayati önem ta�r.

Cerrahinin snflandrlmas
Ameliyatlar genellikle majör ve minör olarak snflandrlrlar. Kana-
ma gibi, birçok faktör komplikasyon olasl�n etkiler.

Elektif cerrahide transfüzyon

Hastann hazrlanmas

�     Cerrahi ve anestezi tekniklerindeki farkll
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Kanama riskini etkileyen faktörler

� Cerrahn ve anestezistin deneyimi
� Cerrahi i�lemin süresi
� Hastann durumu
� Kullanlan anestetik ve cerrahi teknik
� Beklenen kan kayb.

Preoperatif anemi

1. Anemiyi tespit etmek için hastalara preoperatif testler yaplma-
ldr. Planlanan ameliyattan önce anemi düzeltilmeli ve e�er
mümkünse altta yatan sebep bulunup tedavi edilmelidir.

2. Zaten anemik olan hastalarda, akut kan kaybna ve anestezik
ajanlarn etkilerine ba�l olarak oksijenin ta�nmasndaki azal-
mann artmas dekompansasyona sebep olabilir.

3. Hastann klinik durumu ve planlanan elektif cerrahi i�leme göre
her hasta için uygun preoperatif hemoglobin seviyesi belirlenme-
lidir.

4. Ameliyat öncesi uygun hemoglobin seviyesini sa�lamak ameli-
yat srasnda kan kayb oldu�unda gerekebilecek transfüzyon ih-
timalini azaltr. Elektif cerrahiyi kolayla�trmak için preoperatif
kan transfüzyonu kullanm nadiren gereklidir.

Preoperatif hemoglobin seviyesi

Birçok hekim, iyi kompanse ve altta yatan dahili bir hastal� bulun-
mayan hastalarda uygulanacak minör cerrahi i�lem öncesi e�ik he-
moglobin de�erini yakla�k olarak 7-8 g/dl olarak kabul eder. Bunun-
la birlikte a�a�daki durumlarda elektif cerrahi öncesi daha yüksek
hemoglobin de�erleri gerekir:

1. Aneminin kompanse olmamas durumunda

2. E�lik eden belirgin kardiyo-respiratuar hastalk varl�nda

3. Majör cerrahi giri�imde veya belirgin kan kayb beklenen
hastalarda
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Kardiyo-respiratuvar hastalk
Özellikle kardiyak veya solunum sistemini de etkileyen kronik hasta-
l� olan ki�ilerde oksijen ta�nmas üzerine bozukluklar olu�abilir.
Bu hastalklar tedavi etmek veya daha iyi duruma getirmek :

� Dokulara oksijen ta�nmasn arttrmakta
� Ameliyat srasnda gerekebilecek transfüzyon olasl�n a-

zaltmaktadr.

Phtla�ma bozukluklar :

Ameliyat olacak hastalarda tanmlanamam� veya tedavi edilmemi�
phtla�ma bozukluklarnn varl� ameliyat srasnda a�r kan kayb-
na sebep olabilir. Ayrca, phtla�ma bozukluklar kontrol edilemeyen
kanama nedeniyle hastann ölümüne yol açabilir.
Hastann veya ailesinin ola�an d� kanama e�ilimi ile birlikte ilaç
hikayesini de preoperatif olarak dikkatli bir �ekilde sorgulamak ge-
reklidir. Kantlanm� phtla�ma bozuklu�u olan hastalar ameliyat
öncesi hematoloji tarafndan konsülte edilmelidir.

Cerrahi ve sonradan kazanlm� phtla�ma bozukluklar
Cerrahi srasnda veya sonrasnda görülen kanamay de�erlendirmek
bazen zordur. Çok basit olarak cerrahi giri�imi takiben ortaya çkan
bir problem olabilir, ve bu durumda hastay tekrar ameliyata almak
gerekebilir. Cerrahi sonras görülen kanamalar a�a�daki hemostatik
nedenlere ba�l olabilir:

� Masif transfüzyon: 24 saatten az bir zaman içinde hastann
kan kadar veya daha fazla miktarda kan kaybnn
replasman koagülasyon faktörlerinin ve trombositlerin sey-
relmesine sebep olur.

� Dissemine intravasküler koagülasyon (D�K),
- hipofibrinojenemi
- phtla�ma faktörlerinin basklanmas
- trombositopeniye sebep olur.

Cerrahi ve do�umsal phtla�ma bozukluklar

Cerrahi giri�imin güvenli bir �ekilde uygulanabilmesi için hemostatik
ajanlarn ve kan ürünlerinin bölgesel ula�labilirliklerine ba�l gerekli
profilaktik yakla�mlar için baknz sayfa 113.
Tedaviye cerrahiden en az 1-2 gün önce ba�lanmal ve postoperatif
kanama riskine göre 5-10 gün kadar devam edilmelidir. Beklenme-
yen bir kanamay tespit etmek için hastann perioperatif dönemde
yakn takibi gerekmektedir.
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Trombositopeni
Baz hastalklar trombosit saysnda azalmaya sebep olabilir.
�dyopatik trombositopenik purpura (�TP) nedeniyle splenektomi ya-
plm� hastalarn cerrahisinde profilaktik trombosit konsantrasyonlar
gereklidir.

Klinik olarak e�er ciddi mikrovasküler kanama bulgusu varsa ve
trombosit saym 50x109/l’nin altndaysa trombosit transfüzyonu
yaplmaldr.

Antikoagülanlar: warfarin (coumarin), heparin
Antikoagülanlar (oral veya parenteral) ile tedavi gören hastalarda,
preoperatif antikoagülan tedavinin kesilmesi planland�nda cerrahi
i�lemin türü ve tromboz riski hesaba katlmaldr.

Birçok cerrahi i�lem için �NR ve/veya aPTT oran cerrahi öncesi
2.0’den az olmaldr.

WARFAR�N �LE TAM ANT�KOAGÜLASYON UYGULANAN HASTALAR
Elektif Cerrahi için

1. Ameliyattan 3 gün önce warfarini kesin ve günlük �NR takibi yapn.
2. Gerekiyorsa infüzyon veya subkutan olarak heparin verin.
3. Heparini ameliyattan alt saat önce kesin.
4. Cerrahi i�lemden hemen önce �NR ve aPTT oranlarn kontrol edin.
5. E�er �NR ve aPTT oran 2.0’nin altnda ise cerrahiye ba�lanabilir.
6. Ameliyat sonras en ksa zamanda warfarine tekrar ba�layn.
7. Heparine de ayn anda ba�layn ve �NR tedavi aral�na gelene kadar

devam edin.

Acil Cerrahi
1. 0.5-2.0 mg K vitaminini �V yava� infüzyon �eklinde verin.
2. 15 ml/kg olacak �ekilde taze donmu� plazma verin. Bu dozu

koagülasyon faktörleri istenen de�erlere gelinceye kadar tekrarlayn.
3. Cerrahi i�lemden hemen önce �NR ve aPTT oranlarn kontrol edin.
4. E�er �NR ve aPTT oran 2.0’nin altnda ise cerrahiye aln.
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HEPAR�N �LE TAM ANT�KOAGÜLE ED�LEN HASTALAR
Elektif Cerrahi
� Heparini ameliyattan alt saat önce kesin.
� Cerrahi i�lemden hemen önce aPTT oranlarn kontrol edin.
� E�er aPTT oran 2.0’nin altnda ise cerrahi i�leme ba�layn.
� Ameliyat sonras en ksa zamanda heparine tekrar ba�layn.

Acil Cerrahi
�V protamin sülfat ile heparini nötralize edin (1 mg protamin sülfat 100 IU
heparini nötralize eder).
DÜ�ÜK DOZ HEPAR�N ALAN HASTALAR
Derin ven trombozu ve pulmoner emboli proflaksisi için kullanlan dü�ük doz
heparin enjeksiyonunun cerrahi öncesi kesilmesi nadiren gerekir.

Di�er ilaçlar ve kanama
Trombosit fonksiyonlarn bozan ilaçlar (aspirin ve NSA�� gibi) cerrahi-
den 10 gün önce kesilmelidir. Bu, operasyon srasndaki kan kaybn
belirgin �ekilde azaltacaktr.

Hekimin cerrahi i�lemi uygulamadaki e�itimi, tecrübesi ve dikkati
ameliyat srasndaki kan kaybn azaltmada en önemli faktördür.
Kullanlan anestezi tekni�i de kan kaybn azaltmada etkilidir.

Cerrahi teknik

1 Kanayan noktalara müdahale edin.

2 E�er varsa diatermi kullann.

3 Kollajen, fibrin yap�trc veya scak uygulama gibi lokal
hemostatik teknikler  kullann.

Hastann pozisyonu

1 Operasyon alannn kalp seviyesinden hafif yukarda olmasn
sa�layn.

2 Alt ekstremite, pelvik ve batndaki giri�imler için ba� a�a�
(Trendelenburg) pozisyonu kullann.

Ameliyata ba�l kan kaybn azaltan
teknikler
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3 Ba� ve boyun cerrahisi için ba� yukar pozisyonu kullann.

4 Cerrahi srasnda kalp seviyesinin üzerinde geni� bir ven a-
çlm�sa hava embolisi olasl�n unutmayn.

Vazokonstriktörler

1 �nsizyon srasnda ciltteki kanamay en aza indirmek için cer-
rahi bölgesindeki cilde vazokonstriktör enjekte edin. E�er
vazokonstriktör lokal anestetik de içeriyorsa, bu teknikle
postoperatif analjezi de sa�lanabilir.

2 Deri grefti donör alanndan, açlm� alanlardan ve tanjansiyal
eksizyonlardan kaynaklanan kanamalar vazokonstriktör içe-
ren serum içine batrlm� tamponlar ile azaltn.

3 Adrenalin (epinefrin) yaygn kullanm olan etkili bir
vazokonstriktördür. Eri�kinde total doz olan 0.1 mg a�lma-
maldr; bu doz etki olarak 1/200000’de 20 ml,
1/400000’de ise 40 ml’ye e�de�erdir.

4 Sistemik etkilerinden dolay vazokonstriktör ve lokal
anestezik ajann önerilen dozu a�lmamaldr. Bu ajanlarn
insizyon sahasnda kald�ndan ve sistemik dola�ma katl-
mad�ndan emin olun.

5 Bütün inhale anestezik ajanlar içinde e� zamanl
vazokonstriktör kullanld�nda en sk kardiyak ritim bozuk-
lu�una yol açan halotandr.

6 El ve ayak parmaklar ve penis gibi uç arterler bulunan yer-
lerde vazokonstriktör ajanlar  kullanmayn.

Turnikeler

1. Ekstremite ameliyat yaplyorsa  turnike uygulayarak kan
kaybn azaltn.

2. Uygun boyda ve iyi oturan bir turnikeyi uygulamadan önce
bandaj veya elevasyon yardm ile ekstremitenin kann bo-
�altn.
Turnikenin basncn hastann sistolik kan basncnn yakla�k
100-150 mmHg üzerinde olacak �ekilde ayarlayn.

3. Giri�imin sonuna do�ru turnikeyi hafif indirerek gözden ka-
çan kanama odaklar olup olmad�na bakn ve yaray ka-
pamadan önce hemostazn tam olarak sa�land�ndan emin
olun.
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4. A�a�daki durumlarda turnike kullanm sakncaldr:

� Orak hücreli anemi hastas veya ta�ycs olan (HbSS,
HbAS, HbSC) hastalarda turnike orakla�may arttrr.

� Ciddi ateroskleroz  gibi  ekstremite  kan  ak m n  zaten 
azaltan klinik durumların varl �nda.

Anestetik teknikler
1. Yeterli dozda anestezi ve analjezi vererek sempatetik

aktiviteye ba�l geli�en hipertansiyon ve ta�ikardi ataklarn
engelleyin.

2. Öksürme, knma ve venöz kan basncn arttracak di�er has-
ta manevralarndan kaçnn.

3. Kontrollü ventilasyon kullanarak yaygn vazodilatasyon ve
kan kaybna yol açan karbon dioksit retansiyonu
(hiperkarbiden) geli�mesini önleyin.

4. Kanamay azaltmak amacyla uygun olan durumlarda
epidural ve subaraknoid  gibi bölgesel anestetik teknikleri
kullann.

5. Tecrübeli anestezist ve yeterli monitorizasyon olana� bu-
lunmad� durumlarda, kan kaybn azaltmak için hipotansif
anesteziyi tercih edin.

Antifibrinolitikler  ve di�er ilaçlar
Aprotinin ve traneksamik asit gibi fibrinolitik sistemi basklayan ve
pht olu�umunu arttran birçok ajan, kalp cerrahisinde kan kaybn
azaltmak için kullanlmaktadr. Ba�ka endikasyonlar halen açklan-
mam�tr.

Desmopressin (DDAVP) hemofilililerde ve karaci�er sirozu gibi sonra-
dan kazanlm� baz kanama bozukluklarnda fazla kanamay
engelemede etkili olabilir. DDAVP, faktör VIII üretimini arttrarak etki
eder.

Gerekli hacmin kristalloid veya kolloid svlar ile sa�land� durumlar-
da eritrosit transfüzyonu yaplana kadar hastalar belirgin kan kaybn
tolere edebilirler.

1 Sa�lkl, istirahat halinde normal hemoglobin konsantrasyonu-
na sahip eri�kindeki oksijen kayna� dokulardaki metabolizma
için gerekenden 3-4 kat daha fazladr. Bu oksijen tüketimi ile

Edinsel kanama ve phtla�ma
bozukluklar
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kaynak arasndaki güvenli aralk ciddi problemler olmadan
hemoglobinde azalmaya izin verir.

2 Belirgin kan kayb oldu�unda, dokulara oksijen sa�layacak
kompansasyon mekanizmalar devreye girer.

3 Kan kayb olurken normal kan hacmi sv replasman ile sa�la-
nrsa, bu kompansasyon mekanizmalar daha etkili olur ve do-
ku oksijenasyonu daha iyi sa�lanr. Bu, kalp verimini arttrr ve
e�er hemoglobin konsantrasyonu dü�erse oksijen arzn sa�-
lar.

4 Kan kaybnn kristalloid veya kolloid svlar ile replasman kan
dilüe eder (hemodilüsyon). Bu durum kann viskozitesini azal-
tarak hem kapiller kan akmn  hem de kardiyak atm hacmini
arttrr ve dokulara oksijen geçi�ini hzlandrr.

Önemli olan cerrahi i�lem süresince kesintisiz olarak normovolemiyi
sa�lamaktr.

Tahmini kan kaybnn hesaplanmas

Kan hacmini do�ru �ekilde tamamlamak için, i�lem boyunca cerrahi
kan kaybn devaml olarak hesaplamak gerekir. Bu özellikle
yenido�an ve bebek cerrahisi gibi ufak miktarlarda kaybn kan hac-
minin önemli bir ksmn içerdi�i durumlarda önemlidir.

Kan hacmi

Yenido�an 85-90 ml/kg vücut a�rl�
Çocuk 80 ml/kg vücut a�rl�
Eri�kin 70 ml/kg vücut a�rl�

Örnek: 60 kg a�rl�ndaki bir eri�kinin kan hacmi 70x60’a yani 4200
ml e�ittir.

1 Gazl bezleri kuru halde ve steril po�etlerindeyken tartn.

2 Kanlanm� olan gazl bezleri tartn ve kuru a�rlklar çkartn (1
ml kan yakla�k 1 gr gelir).
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3 Ölçüsü olmayan drenleri veya aspiratör �i�elerini tartn ve bo�
a�rlklarn çkartn.

4 Cerrahi örtülerde, hastann altnda ve yerde biriken kan kaybn
da hesaplayn.

5 Ameliyat  srasnda   kullanlan   gazl  bezleri,  aspiratör �i�ele-
rini kontamine eden irrigasyon ve ykama svlarnn miktarla-
rn da not edin. Son hesab yaparken bu miktarlar ölçülmü�
kan kaybndan çkartn.

Hipovolemi bulgularnn takibi
1 Belirgin hipovoleminin otonomik ve santral sinir sistemi üze-

rindeki etkisine ba�l birçok bulgu genel anestezinin etkisiyle
maskelenebilir.

2 Huzursuz, konfüze, hiperventile eden (hava açl�), so�uk ter-
leyen ve susuzluktan yaknan bir hasta genel anestezi altnda
de�ildir.

3 Bu bulgularn bir ço�u lokal veya rejyonel anestezi alan veya
genel anesteziden uyanan hastalarda görülür.

Genel anestezi altndaki hastalar hipovolemiye ba�l çok az bulgu
verirler. Müköz membranlarda solukluk, azalm� nabz hacmi ve
ta�ikardi hipovolemiye i�aret eden ilk bulgular olabilir.

� Mükoz membranlarn rengi
� Solunum hz
� Bilinç durumu
� �drar çk�
� EKG
� Santral venöz basnç, e�er

santral venöz kateter varsa

� Kalp hz
� Kapiller dolum hz
� Kan basnc
� Periferik s
� Hemoglobin satürasyonu

Kan kaybnn yerine konmas
A�a�daki yöntemler bir hastada kabul edilebilir cerrahi kan kaybnn
miktarn hesaplamak için skça kullanlmaktadr.
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KABUL ED�LEB�L�R KAN KAYBINI HESAPLAMADA YÜZDE YÖNTEM�
Bu yöntem, kabul edilebilir kan kaybn hastann kan hacminin yüzdesi olarak
hesaplar:
1. Hastann kan hacmini hesaplayn.
2. Kayp olabilecek fakat normovolemi sa�land�nda tolere edilebilecek kan

hacminin yüzdesine karar verin. Örne�in; e�er %10 seçildiyse, 60 kg bir
hastada izin verilen kan kayb 420 ml’dir.

3. ��lem süresince, normovolemiyi sa�lamak için ön görülen miktara kadar
olan kan kayplarn kristaloid veya kolloid svlar ile replase edin.

4. E�er ön görülen miktar a�lrsa daha ileri replasmanlar kan transfüzyonu
ile yapn.

KABUL ED�LEB�L�R KAN KAYBINI HESAPLAMADA HEMOD�LÜSYON
YÖNTEM�
Bu yöntem, kabul edilebilir kan kaybn, sv replasmanyla olu�acak
hemodilüsyonda hasta tarafndan güvenle tolere edilebilen en dü�ük hemoglo-
bin (veya hemotokrit) de�erine göre hesaplar.
1. Hastann kan hacmini hesaplayn ve ameliyat öncesi hemoglobin (veya

hemotokrit) de�erine bakn.
2. Hasta tarafndan güvenle tolere edilebilen en dü�ük hemoglobin (veya

hemotokrit) de�erine karar verin.
3. Kan transfüzyonu gerekene kadar tolere edilebilecek kan kayb miktarn

hesaplamada a�a�daki formülü kullann:
Tolere edilebilir kayp = Kan Hacmi x (Preop Hb - Kabul edilebilir en dü�ük
Hb) / (Preop ve kabul edilebilir en dü�ük Hb ortalamas)

4. ��lem süresince, normovolemiyi sa�lamak için izin verilen miktara kadar
olan kan kayplarn kristalloid veya kolloid svlar ile replase edin.

5. E�er izin verilen miktar a�lrsa daha ileri replasmanlar kan transfüzyonu
kullanarak yapn.

Bu yöntemler sv replasman ve transfüzyon miktarn hesaplamak
için basit �ekilde yol gösterirler. Sonuç olarak, cerrahi srasnda
transfüzyon kararlar a�a�daki faktörlerin dikkatlice de�erlendiril-
mesine dayanmaldr:

�      Kan kaybnn miktar

�    Kan kaybnın hz (mevcut durumdaki ve ön görülen).
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� Kan kayb ve sv replasmanna hastann yant

� Yetersiz doku oksijenizasyonunu gösteren bulgular

Ko�ullar gerektirdi�inde her türlü klavuzu bir kenara brakp erken
dönemde transfüzyon yapmalsnz.

Kayp yüzdesinin veya kabul edilebilir en dü�ük hemoglobin düzeyinin
hastann güvenli bir �ekilde dayanabilece�i kan kayb miktarna i�a-
ret etti�ini do�rulamak ya�amsal önem ta�maktadr.

Bu karar her hastann kendi klinik durumuna göre alnmaldr. Hasta-
nn, oksijen sa�lanmasndaki dü�ü�ü kompanse edebilme kapasitesi
�u ko�ullarda azalr:

� Kardiyorespiratuvar hastal�n varl�
� Beta-bloker gibi ilaçlarla tedavi
� E�lik eden anemi
� �leri ya�

YÖNTEM SA�LIKLI ORTA DERE-
CEDE KL�N�K

DURUM

KÖTÜ KL�-
N�K DURUM

Yüzde yöntemi
Kabul edilebilir kan kayb hacmi

%30 %20 %10’un altn-
da

Hemodilüsyon yöntemi
Kabul edilebilir en dü�ük he-
moglobin (veya hematokrit)
düzeyi

9 g/dl
(hematokrit

%27)

10 g/dl
(hematokrit

%30)

11 g/dl
(hematokrit

%33)

Replasman Svs Seçimi

Kan hacmini koruyabilmek amacyla, kan kaybn yerine koyarken
öncelikli olarak hangi svlarn tercih edilmesi gerekti�i konusu tar-
t�maldr.

1. Normal serum fizyolojik veya Ringer laktat solüsyonu gibi
kristalloid replasman svlar, dola�m kolloidlere göre daha
çabuk terk ederler. Kan kaybn yerine koyma amaçl kulla-
nld�nda kayp hacmin en az üç kat kadar verin (örne�in
her 1 ml’lik kan kayb için 3 ml kristalloid solüsyonu).

2. Kolloid svlar kullanlrsa kan kaybna e�it miktarda kullan.
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Normovolemiyi korumak
Kan hacmini her ko�ulda korumak esastr. Müsaade edilen kan kay-
bnn üzerinde bir kayp olsa ve transfüzyon için kan bulunamasa dahi
normovolemiyi korumak amacyla kristalloid replasman svlarnn
veya kolloidlerin infüzyonuna devam edin.

Hipotermiden saknmak
Vücut ssndaki dü�ü�ler a�a�daki istenmeyen etkilere neden olabilir:

� Hipovolemiye normal kompansatuvar yant olu�turamama
� Cerrahi kanamada artma
� Postoperatif dönemde, normotermi yeniden sa�lanana ka-

dar oksijen gereksiniminde artma; bu durum hipoksiye ne-
den olabilir

� Yara infeksiyonu skl�nda artma
Perioperatif dönemde, intravenöz svlarn stlmas da dahil olmak
üzere, normal vücut ssn korumaya yönelik giri�imlerde bulunun. Is
kayb çocuklarda daha kolay geli�ir.

Hasta Svlar
� Battaniyeyle örtün.
� Istc battaniye kullann.
� Anestezi gazlarn nemlendi-

rin.

� Svlar stcs olan bir dolapta saklayn.
� Sv torbalarn scak su içinden geçirin.
� �nfüzyon setlerinde stclar kullann.

Ertu�rul Göksoy

Normovolemiyi sa�lamak ve korumak amacyla hacim kaybn he-
saplarken  kan kaybna ek olarak operatif dönemde meydana gelen
di�er sv kayplarn da göz önüne aln.

�dame svs gereksinimi
Ortalama bir eri�kinde deri, solunum yolu, d�k ve idrardan günlük
normal sv kayb yakla�k 2.5-3 litre veya 1.5 ml/kg/saat’dir. Bu
oransal olarak çocuklarda daha da fazladr.
�dame sv gereksinimi �u ko�ullarda artar:

� Scak iklimde
� Ate�li hastada
� Diyareli hastada
� Preoperatif açlk srasnda (oral almn kstlanmas nedeniy-

le)

Di�er sv kayplarnn replasman
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NORMAL �DAME SIVILARI VE ELEKTROL�T GEREKS�N�M�
Kilo Sv

ml/kg/24 saat
Sodyum

mmol/kg/24
saat

Potasyum
mmol/kg/24

saat
Çocuklar
�lk 10 kg 100(4*) 3 2
�kinci 10 kg 50(2*) 1.5 1
Sonraki her kg 20(1*) 0.75 0.5
Eri�kin
Tüm a�rlklar (kg) 35(1.5*) 1 0.75

* ml/kg/saat olarak sv gereksinimleri

CERRAH� UYGULANAN ER��K�N HASTALARDA REPLASMAN SIVISI
HACM�

Kaybn tipi Hacim Sv tipi

Kan
Müsaade edilen hacme kadar Kaybedilen

hacim x 3
Kristalloid replasman

svs
veya Kaybedilen

hacim x 1
Kolloid

Müsaade edilen hacim a�ld�nda Kaybedilen
hacim x 1

Kan

+di�er svlar

�dame svlar 1.5 ml/kg/saat Kristalloid idame svs
�dame aç� 1.5 ml/kg/saat Kristalloid idame svs
Vücut bo�uklarna kayplar 5 ml/kg/saat Kristalloid idame svs
Süregelen kayplar Ölçün Kristalloid /kolloid

Eri�kin replasman hacmi = Kan kayb + di�er kayplar

Ameliyat öncesi açlk
Replasman svs hacmine, ameliyat öncesi açlk srasnda olu�an
idame sv kaybn da ilave edin.
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Vücut bo�luklarna kayplar
Laparotomi veya torakotomi srasnda buharla�an suyu yerine koy-
mak amacyla, her açlan bo�luk için 5 ml/kg/saat’lik sv verin.

Süregelen kayplar

Nazogastrik aspirasyon svs veya drenaj svs gibi süregelen sv
kayplarn ölçerek  replasman svs hacmine ilave edin.

Kan transfüzyonu stratejileri
Kan reçeteleme tarifeleri

Kan reçeteleme tarifeleri, ameliyata girecek bir hasta için ne kadar
kann uygunluk testleri yaplm� olarak hazrlanmas konusunda yol
gösterici olur (baknz sayfa 172 – 173).

Kan reçeteleme tarifeleri her zaman yerel kullanm �artlar göz önüne
alnarak hazrlanmal ve ksaca cerrahi i�lemler srasnda yerine
konmas gereken normal kan kayb miktarn belirten bir klavuz
niteli�ini ta�maldr (baknz sayfa 41).

Her hastane transfüzyon komitesi, hastaya ayrlandan daha fazla kan
gereksinimi  olabilece�inin (örne�in ameliyatta bir komplikasyon
geli�mesi veya hastada koagülasyon defekti olmas gibi) ve bu konu-
da kan iste�inde bulunan hekimin son karar vermesi gerekti�i konu-
sunda hemfikir olmaldr. Bu durumda, klinisyen tarafndan talep
edilen ek kan istekleri çapraz kar�la�trmalar yaplarak hazr edil-
melidir.

O Grubu RhD negatif kan
Bir hastanede iki ünite grup 0 RhD negatif kann yalnzca acil durum-
lar için hazr bulundurulmas hayat kurtarc bir strateji olabilir.

Kanama kontrolü
Hastann oksijen ta�ma kapasitesini kan transfüzyonu yoluyla art-
trma karar alnd�nda, kan mümkünse cerrahi kanama kontrolü
sonras transfüze ederek alnan fayday en üst düzeye çkarn.

Masif veya yüksek miktarda hacim transfüzyonu
Yüksek miktarda kan ve intravenöz svya gereksinim  duyan hasta-
larda özel sorunlar ortaya çkabilir (baknz sayfa 74-77).
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KAN REÇETELEME TAR�FES� ÖRNE��: ER��K�N HASTALARDA CERRAH�
G�R���MLER �Ç�N BEKLENEN KAN GEREKS�N�M� KILAVUZU
Giri�im ��lem
Genel Cerrahi
Kolesistektomi G&S
Laparotomi: planl eksplorasyon G&S
Karaci�er biyopsisi G&S
Hiatus hernisi X-M 2
Parsiyel gastrektomi G&S
Kolektomi X-M 2
Mastektomi:basit G&S
Mastektomi: radikal X-M 2
Tiroidektomi: parsiyel / total X-M 2 (+2)

Kardiyotorasik
Anjiyoplasti G&S
Açk kalp cerrahisi X-M 4 (+4)
Bronkoskopi G&S
Açk plevral / akci�er biyopsisi G&S
Lobektomi / pnömonektomi X-M 2

Vasküler
Aortik – iliyak endarterektomi X-M 4
Femoral endarterektomi G&S
Femoral-popliteal baypas G&S
�lio-femoral baypas X-M 2
Abdominal aort anevrizmas
rezeksiyonu

X-M 6 (+2)

Beyin cerrahisi
Kranyotomi, kranyektomi
Menenjiyom G&S
Kafa travmas, ekstradural hematom X-M 4
Vasküler cerrahi (anevrizmalar, A-V
malformasyonlar)

G&S

Üroloji
X-M 3

Üreterolitotomi G&S
Sistotomi G&S
Üreterolitotomi ve sistotomi G&S
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Sistektomi X-M
Açk nefrolitotomi X-M 2
Açk prostatektomi X-M 2
Transüretral rezeksiyon prostatektomi (TURP) G&S
Böbrek nakli X-M 2

Obstetrik ve Jinekoloji
Gebeli�in sonlandrlmas G&S
Normal do�um G&S
Sezaryenle do�um G&S
Plasenta previa / plasentann ayrlmamas X-M 4
Antepartum / postpartum kanama X-M 2
Dilatasyon / küretaj G&S
Histerektomi:abdominal veya vajinal:basit G&S
Histerektomi:abdominal veya vajinal:geni�letilmi� X-M 2
Miyomektomi X-M 2
Mol hidatiform X-M 2
Ooferektomi (radikal) X-M 4

Ortopedi
Disk cerrahisi G&S
Laminektomi G&S
Kalça çivisi veya femoral protez çkarlmas G&S
Total kalça protezi X-M 2 (+2)
Ostektomi / kemik biyopsisi (üst femur d�nda) G&S
Femur ba� kr�nda protez uygulamas G&S
Femurun internal fiksasyonu X-M 2
�nternal fiksasyon: tibia veya ayak bile�i G&S
Artroplasti:total kalça X-M 3
Spinal füzyon (skolyoz) X-M 2
Spinal dekompresyon X-M 2
Periferik sinir cerrahisi G&S
X-M= çapraz kar�la�trma (cross-match)
G&S=ABO /Rh grup ve antikor taramas
(+) cerrahi komplikasyonlara ba�l olarak ek ünitelerin gerekebilece�ine i�aret
eder
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Ergun Erdo�an

Otolog kan transfüzyonu tanm olarak, hastann kendi kannn veya
kan ürünlerinin toplanmas ve daha sonra yeniden hastaya verilmesi-
ni kapsar.
Yalnzca, transfüzyon gerektirecek boyutta kan kayb meydana geldi-
�inde veya kanama olmas beklenen durumlarda kullanm dü�ü-
nülmelidir. Acil �artlarda bazen yegane kan temin kayna� olabilir.
Ayrntlar için kan bankasndan tavsiye aln.
Allojeneik kan gereksinimini ortadan kaldrmak veya azaltmak için
bir veya birden fazla  otolog transfüzyon yöntemi bir arada kullanla-
bilir.

Ameliyat öncesi kan ba��
Preoperatif kan ba��, elektif ameliyat öncesi hastann kendi kannn
toplanmas ve depolanmasn kapsar.

1. Ameliyata kadar olan dönemde hastadan be� veya daha faz-
la günlük aralarla birer ünite kan alnr.

2. Otolog kan, allojeneik kan gibi ayn standartta kontrol edilir,
etiketlenir ve depolanr. Bu esnada hastalara destek amaçl
a�zdan demir preparatlar verilir.

3. Ameliyat tarihinde, 4-5 üniteye kadar depolanm� otolog kan
cerrahi i�lem esnasnda transfüzyon ihtiyac olu�tu�unda kul-
lanlmak üzere hazr bulundurulur.

Dezavantajlar

� Önemli planlama ve organizasyon gerektirir.
� �lk maliyet bedeli allojeneik transfüzyondan daha yüksek o-

labilir.
� Otolog kan ba�� için hasta uygunluk kriterleri tanmlanma-

ldr: baz hastalar tekrarlayan kan alm i�lemini kaldracak
düzeyde sa�lkl olmayabilir veya kan bankasndan çok uzak-
ta oturuyor olabilirler.

� Toplama ve depolama i�lemleri esnasnda olu�abilecek
bakteriyel kontaminasyon riski allojeneik kandan farkl de-
�ildir.

� ��lemsel hatalardan do�abilecek yanl�/uygun olmayan
transfüzyon riskini azaltmaz.

Otolog kan transfüzyonu
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Kullanlmam� kan üniteleri,  HBsAg ve anti-HIV gibi de�i�ik hastalk
belirteçleri için gereken testler yaplmadan, di�er hastalara faydas
olaca� gerekçesiyle allojeneik havuza aktarlmamaldr.

Akut normovolemik hemodilüsyon
Akut preoperatif normovolemik hemodilüsyon a�a�daki i�lemlerden
olu�ur:

� Ameliyata ba�lamadan hemen önce hastadan daha önce be-
lirlenen miktarda kann alnmas.

� Alnan kan yerine, damar içi hacmi koruyabilmek için uygun
ve etkili kristalloid veya kolloid svlar ile e�zamanl
replasman.

Cerrahi esnasnda, hemodilüsyon yaplm� hastada kan kayb daha
az sayda eritrosit kaybna yol açacaktr. Otolog kan tercihen cerrahi
kanama kontrol altna alndktan sonra hastaya geri verilmelidir.
Taze otolog kan tüm koagülasyon faktörlerini ve trombositleri içerir.

Dikkat edilmesi gereken noktalar
1. Hemodilüsyon sonras de�i�en doku oksijenizasyon da�lm-

n tolere edemeyecek hastalar için uygun bir yöntem de�ildir.
2. Hastadan alnacak kan hacmi iyi tayin edilmeli ve kristalloid

(her 1ml toplanm� kan için en az 3ml) veya kolloid ( top-
lanm� her 1ml kan için 1ml) solüsyonlarla replase edilmeli-
dir.

3. Her zaman ve özellikle cerrahi kan kayb meydana geldi�i
zaman hastalarn dikkatli olarak düzenli kontrolü ve oksijen
da�lm ve kan volumünün devam ettirilmesi sa�lanr.

Kan kurtarma
Kan kurtarma, yaradan, vücut bo�luklarndan veya eklem bo�lukla-
rndan akan kann toplanmas ve arkasndan ayn hastaya tekrar
verilmesi olarak tanmlanr. Hem elektif cerrahi esnasnda
(kardiotorasik i�lemler v.s.) hem de acilde veya travma cerrahisinde
(ektopik gebelik rüptürü veya dalak rüptürü v.s.) kullanlabilir.

Kontrendikasyonlar
1. Barsak içeri�i, bakteri, ya�, amniotik sv, idrar, malign hücre-

ler veya irrigasyon svs ile kontamine olmu� kan: bununla
birlikte, kurtarmann acil olarak yapld� durumlarda
kurtama ile elde edilen kandan do�acak riskler  hayati tehli-
ke ta�yan klinik tablo kar�snda dengelenmi� olmaldr.
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2. 6 saatten daha uzun süre önce akm� kann toplanarak has-
taya tekrar verilmesi hemoliz, hiperkalemi ve bakteriyel
kontaminasyon riski ta�d�ndan önerilmez.

Kan kurtarma metodlar

Gaz filtrasyon
Bu metod pahal de�ildir ve vücut bo�luklarndan kann kurtarlmas
için uygundur.

1. Operasyon esnasnda aseptik teknikler kullanarak kan kep-
çe veya küçük bir kap yardmyla kaviteden toplanr.

2. Antikoagülan ile kan kar�trlr.
3. Gazl bez vastas ile filtre edilen kan hastaya geri verilir.

Manuel aspirasyon ile toplama sistemi
1. Operasyonda, kan kaviteden veya yaradan direkt olarak �i�e

içine emilir.
2. Baz durumlarda, bu metodla kan cerrahi dren yoluyla

postoperatif olarak da toplanabilir.
3. Aspirasyon i�lemi, eritrositlerde hemolizi önlemek için

mümkün oldu�u kadar yava� olmaldr.

Otomatik aspirasyon ile toplama sistemleri
Hücre koruyucu (cell – savers) ismi verilen ticari olarak hazr
aspirasyon sistemleridir. Kan toplama, antikoagüle etme, ykama,
filtre etme ve reinfüzyon öncesi kristalloid sv içine eritrositlerin yeni-
den süspanse edilmesi a�amalar otomatik olarak yaplr.
��lemlerin büyük ksmnn otomatik olarak yaplmasna ra�men aleti
kullanmasn bilen bir operatöre gereksinim vardr. Ayrca cihazn ve
cihazla birlikte her hasta için ayr olarak kullanlan setlerin yüksek
maliyeti bu yöntemin yaygn olarak kullanmn kstlamaktadr.
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�zlem
� Özellikle hipovolemi ve kan kaybnn klinik belirtilerinin iz-

lenmesi
� Hematom ve kanama açsndan yarann düzenli kontrolü,
� Karn çevresinin ölçülerek kontrol edilmesi.

Postoperatif Oksijen
� Genel anesteziden çkan tüm hastalara destekleyici oksi-

jen verin.

Normovolemiyi devam ettirmek için sv dengesi
� Vücut gereksinimlerinin idamesi ve kayplarn yerine

konmas için intravenöz sv verin.
� Oral alm yeterli oluncaya ve postoperatif kanama ihti-

mali ortadan kalkncaya kadar intravenöz sv
replasmanna devam edin.

Analjezi
� Postoperatif a�r; hipertansiyon ve huzursuzlu�un ba�lca se-

bebidir, bu durum kanamay ve dolays ile kan kaybn artt-
rr.

� Postoperatif dönem boyunca yeterli analjezik tedavi uygula-
yn.

� Ekstremite ameliyatlarndan sonra, postoperatif �i�me ve a�-
ry azaltmak ve venöz kan kaybn kontrol altna alabilmek i-
çin ekstremiteleri elevasyonda tutun.

Cerrahi re-eksplorasyon
Postoperatif dönemde önemli kan kaybnn devam etti�i ve hastada
gösterilebilir koagülasyon bozuklu�u olmad� durumlarda cerrahi re-
eksplorasyonu dü�ünün.

Postoperatif transfüzyonlar
�ntravenöz svlarn kullanm hemodilüsyona ve hemoglobin konsant-
rasyonunun azalmasna neden olabilir. Bu durum tek ba�na
transfüzyon endikasyonu de�ildir.
Transfüzyon sadece, hastalarda hipoksinin klinik belirtileri ve semp-
tomlar olu�tu�unda ve/veya önemli kan kaybnn devam etti�i du-
rumlarda yaplr.

Hematinikler
Hemoglobin seviyesini düzeltmek için postoperatif geç dönemde
destekleyici demir preparat (demir sulfat: 200 mg tid) verin.

Ameliyat sonras dönemde bakm
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Notlar
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Murat Hanc

Acil hastalarn de�erlendirilmesi a�a�da verilen üç a�amada gerçek-
le�tirilmelidir.
1. A�ama : DE�ERLEND�R�N ve RESÜS�TE ED�N
ABC srasn takip edin.

A (Airway) Hava yolu kontrolü
� Hastay de�erlendirin.
� Hava yolunu açn.
� Servikal omurgay stabilize edin.

B (Breathing) Solunum
� Hastay de�erlendirin.
� Yüksek konsantrasyonlarda oksijen verin.
� E�er endike ise solunuma yardm edin.
� Tansiyon pnömotoraks veya masif hematoraks düzeltmeye

çal�n.
� Açk pnömotoraks onarn.

C (Circulation) Dola�m ve kanama kontrolü
� Kanama bölgesine direkt basnç uygulayn.
� Hastay de�erlendirin.
� Damar yolu açn.
� Sv verin.
� E�er endike ise transfüzyon yapn.

D (Disorder) Merkezi sinir sistemi hastalklar
� Bilinç durumunu belirleyin.
� Lokalize eden nörolojik bulgular de�erlendirin.

E (Exposure) Hastay rahatlatn.
� Hastann tüm elbiselerini çkarn.
� �drar yolu kateteri ve nazogastrik tüp takn.

Anahtar noktalar

Acil cerrahi ve travma
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Basamak 2: TEKRAR DE�ERLEND�R�N
Resüsitasyona verilen cevab de�erlendirin.
� Nabz, kan basncn ve kapiller dolum zamann de�erlendirin.
� �drar çk�n de�erlendirin.
� Santral venöz basnç de�i�imlerini de�erlendirin.
� Asit-baz dengesini de�erlendirin.
Ba�langçtaki svya verilen yanta göre tedavi stratejisini belirleyin.
� Hzl yant
� Geçici yant
� Yant yok
Ayrntl fizik muayene yapn.
� E�er hasta stabil hale gelmi� ise tepeden trna�a tekrar muayene

edin.

Basamak 3: KES�N TEDAV�
Tedavi stratejisini olu�turun ve hastay kati tedaviye hazrlayn.
� Cerrahi
� Konservatif tedavi
Resüsitasyon ve tedavinin temel prensipleri pediyatrik hastalarda da
ayn �ekilde uygulanr.
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A Hava yolu kontrolü
1. Hastann hava yolunun açk oldu�undan emin olun.
2. Hrltl solunum veya düzensiz solunum hava yolunun kapal

olabilece�inin i�aretidir.
3. A�z içerisinden kusmuk veya kan parçalarn temizleyin.
4. Bilinci kapal hastann çenesini yukar itin ve dilin sebep o-

labilece�i hava yolu tkankl�n ortadan kaldrn.
5. E�er gerekiyorsa hava yolunu açmak için di�er yollar dene-

yin:
� Çeneyi  ileri do�ru itin.
� Orofarengeal veya nazofarengeal tüp takn.
� Endotrakeal entübasyonu deneyin.
� Krikotiroid delik açn.
� Trakeostomiyi dü�ünün.

6. E�er servikal medulla yaralanmasndan �üpheleniyorsanz
sert boyunluk takn veya    hastann kafasn nötral pozis-
yonda tutun.

7. Hava yolu tüpü taklrken veya hava yolunu temizlerken
boynu stabilize edin.

B Solunum
1. Toraks yaralanmasnn olup olmad�n kontrol edin.
2. Solunum frekansn sayn.
3. E�er hasta yeterli solunum yapmyor veya hiç solumuyor

ise yardmc solunum uygulayn.
4. Yüksek konsantrasyonlarda oksijen verin.
5. Tansiyon pnömotoraks veya masif hematoraks ortaya

koyabilmek için solunum sistemini kontrol edin.
6. E�er olanak varsa toraks tüpü takarak acil tedavi uygu-

layn.
7. Açk toraks yaralarn kapatn.

C Dola�m ve kanama kontrolü
1. Kanamay kontrol edin:

� Kanama bölgesine direkt basnç uygulayarak a�r
kanamay kontrol altna aln.

De�erlendirme ve resüsitasyon
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� Turnike uygulamas doku hasarn arttrabilece�in-
den önerilmemektedir.

� Cerrahi eksplorasyona dek penetran cisimleri yerin-
de brakn.

2. Kardiyo-vasküler sistemi de�erlendirin.
� Nabz
� Kapiller dolum zaman (ksa bir süre ile bas uygu-

landktan sonra parmak uçlar veya trnak yatakla-
rndaki rengin olu�mas için geçen zaman; 2 saniye-
den fazla olmas normal de�ildir)

� Bilinç durumu
� Kan basnc

3. Hipovolemiyi de�erlendirin.
� Hastann klinik bulgularndan, kan veya sv kaybnn

boyutunu de�erlendirin, buna göre yaralanmann ti-
pini ve cerrahi durumu saptamaya çal�n.

� Gizli kanamalar de�erlendirmek zordur. Kan kayb
olasl�n gözden kaçrmayn:
- Kapal femur krklar: 2000 ml’ye kadar
- Pelvis kr�: 3000 ml’ye kadar
- Dalak yrtlmalar veya ektopik gebelik: hzl bir

�ekilde vücuttaki tüm kan kaybedilebilir.
� Yumu�ak doku yaralanmalar ve ödem hipovolemiye

katkda bulunabilir.

D Merkezi sinir sistemi hastalklar
1. �uur durumunu kontrol edin: % 30’dan fazla kan kayb

serebral perfüzyonu bozarak �uur kaybna yol açar.
2. Pupillalarn ��a yantn de�erlendirin.
3. Hastay nörolojik açdan derecelendirin:

A (Alert) Bilinç açk
V (Response to Verbal commands) Sözel emirlere yant
P (Response to Painful stimuli) A�rya yant
U (Unresponsive) Bilinç kapal

E Elbiselerin çkarlmas ve tüm vücut muayenesi
1. Travmal hastann elbiselerinin hepsini çkarn.
2. Hastay scak tutun.
3. �drar sondas takn.
4. E�er anterior kafa taban yaralanmasndan �üphelenilmiyor-

sa özellikle çocuklarda nazogastrik tüp takmay dü�ünün.
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Hipovolemi
Hipovolemi, hastann klinik bulgularna dayanlarak 4 gruba ayrlabi-
lir. Normal bir eri�kinde kan hacmi 70 ml/kg olarak kabul edilir.
Bu snflama kullan�ldr fakat hasta belirlenen 4 grup içerisinde yer
almayabilir ve baz farkllklar görülebilir.

Hastann hipovolemiye yant a�a�daki faktörlerden etkilenebilir:

� Ya�

� Hastalklar: örn. diyabet, iskemik kalp hastal�, böbrek ye-
tersizli�i, pre-eklampsi

� �laçlar
ER��K�NDE H�POVOLEM� SINIFLAMASI

Snf I
(hafif)

Snf II
(ilerleyici)

Snf III
(ciddi)

Snf IV
(terminal)

Kan kayb hacmi
(%)

� %15 % 15-30 % 30-40 � % 40

70 kg eri�kinde
kayp hacmi

� 750 ml 750-1500
ml

1500-2000
ml

� 2000 ml

Nabz Normal � 100 � 120 � 140, fakat
�okun son
döneminde
de�i�kenlik

gösterir
Nabz basnc Normal Azalm� Çok azalm� Çok az/

alnamyor
Sistolik kan basn-
c

Normal Normal Azalm� Çok azalm�

Kapiller dolum
zaman

Normal Uzam� Çok uzam� Yok

Solunum frekans Normal 20-30 30-40 � 45 veya
yava� iç
çekerek
solunum

Mental durum Açk Ajite Konfüze Koma/�uur
kapal

�drar çk� �30
ml/saat

20-30
ml/saat

5-20
ml/saat

� 5 ml/h
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�ntravenöz yol

1. Antekübital fossadaki veya di�er büyük venlerden birini kulla-
narak hastaya 2 damar yolu (eri�kinde 14 g veya 16 g, çocuk-
larda uygun büyüklükte kanül) açn. �ntravenöz damar yolu a-
çarken her zaman eldiven giyin.

2. Yaral ekstremitede damar yolu açmayn.
3. E�er intravenöz yol açmak mümkün de�il ise femoral veya

eksternal jugular vene kanül takn.
4. Veya venöz “cutdown” açn.
5. Ba�langçta santral venöz kateter taklmas nadiren endikedir

fakat daha sonra sv takibi için yararldr. �nternal jugular ven
kateterizasyonu sadece bu konuda deneyimli ki�iler tarafndan
yaplmaldr.

6. Hematolojik,  biyokimyasal  analizler  ve  çapraz  kar�la�trma
için kan aln.

Sv tedavisi

1. Kan hacmini devam ettirmek ve organ perfüzyonunu sa�la-
mak için hasta ba�vurdu�unda hzl bir �ekilde intravenöz sv
verin.

2. Hipovolemiyi düzeltmek için kayp hacmin en az üç kat kadar
normal salin (% 0.9 sodyum klorür) veya dengeli elektrolit so-
lüsyonlarn mümkün oldu�unca hzl bir �ekilde uygulayn.

3. Alternatif olarak, kayp hacim kadar kolloid verebilirsiniz;
kolloid solüsyonlar daha uzun süre ile dola�mda kalrlar.

4. Mümkünse dekstroz veya dü�ük sodyumlu svlar vermeyin.

5. % 15’ten fazla kan kayb (snf II hipovolemi ve üstü) geli�en
bir hastaya ba�langçta 20-30 ml/kg bolus kristalloid veya 10-
20 ml/kg kolloid svy bolus tarzda 5 dakika içerisinde gide-
cek �ekilde verin. Mümkünse hastann daha da fazla s kayb-
n önlemek için verilecek olan svy stn.

6. Hastann sv replasmanna yantn de�erlendirerek sv
infüzyonuna devam konusunda karar verin.

7. E�er acil transfüzyon hastann hayatn kurtaracak ise çapraz
kar�la�trma için beklemeyin; hasta ile ayn ABO ve RhD gru-
bundan veya  O grubu çaprazlanmam� kan kullann.
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�ntravenöz kanül taklmas

1. Venöz drenaj parmak basa-
rak veya turnike ile engelle-
yin. Bu manipülasyon venin
dolmasn sa�layacaktr. Veni
palpe edin.

2. Özellikle çatalla�an bir venin
bifürkasyonunu elinizle belir-
leyin. Ven altnda cildi gerin.
Bu manipülasyon venin clit
altnda hareketini engelleye-
cektir.

3. Kanülü bifürkasyona do�ru
yava�ça ilerletin. Derine git-
meyin. Bu i�lemleri yaparken
her zaman eldiven giyin.

4. Kanül içinde kan görününce i-
leri itmeyi durdurun.

Kafa derisi
venleri

Büyük safen
veni

Ön kol
veni

Bazilik
ven

Sefalik
ven
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�ntravenöz kanül uygulamas

5. ��neyi sabit tutun ve kanülü
damar boyunca ilerletin.

6. Kanül tamamen ven içerisine
girince, turnikeyi açn ve i�-
neyi çkarn.

7. Drip setini kanüle ba�layn.

8. Kanülü flaster ile sabitleyin
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Venöz “cutdown” bölgeleri

Antekübital fossa Safen ven Femoral ven

1. Cilde lokal anestezi uygulayn.

2. Transvers bir insizyon yapn.

3. Veni ortaya çkarn.

4. Venin proksimal ve distal uçlar-
na gev�ek birer sütür koyun.

Bazilik
ven

Sefalik
ven

Küçük safen
ven

Büyük safen
ven

Femoral
ven
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5. Vende küçük bir insizyon yapn.

6. Kanülü açlan insizyondan içeriye
itin

7. Kanülü sabitlemek için üstteki
sütürü ba�layn.

8. Yaray kapatn.
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Santral venöz kateter bölgeleri

Antekübital venler

Bazilik ven sefalik  vene göre daha düz bir trase izler ve
sklkla en ba�arl yakla�m bölgesidir.

Femoral
ven

Antekubital
ven

Subklavian
ven

�nternal juguler ven

Ekstarnal juguler ven

Bazilik ven
Median antekübital ven

Brakial venler

Sefalik ven

Aksiller ven

Subklavian ven
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ral venöz kateter bölgeleri
                       Femoral ven

Cilde  inguinal ligamentin 3cm altn-
dan  ve femoral arter atmnn en faz-

la alnd� yerin 1 cm medialinden
45°aç  ile girilir.

Femoral ven
Femoral arter

Femoral sinir
�nguinal ligament

Sternal bile�ke Subklavian ven

Klavikula

Eksternal juguler ven

Mastoid

�nternal juguler ven
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Erhan Kansz

Resüsitasyona yantn de�erlendirilmesi
1- Hastann klinik durumunu de�erlendirin.
2- Hastann durumundaki de�i�iklikleri saptayn.
3- Hastann resüsitasyona yantn de�erlendirin.

Normovoleminin yeniden olu�tu�unu gösteren bulgular
� Kalp hznda azalma
� Kapiller yeniden dolu� zamannda azalma
� Periferik nabzlarn alnabilir hale gelmesi
� �drar çk�nda artma
� Arter kan gaz incelemesinde pH’nn normale dönmesi
� Kan basncnn normale dönmesi
� Bilinç durumunun düzelmesi
� CVP’de hafif artma

Yakla�m
Tedavi stratejisi, hastann ba�langçta resüsitasyon ve sv
replasmanna yantna göre düzenlenmelidir.

1. Hzl Yant
Baz hastalar bolus tarznda uygulanan sv replasmanna çabuk
yant verirler ve stabil hale gelirler. Bu hastalarda kan kayb
genellikle total volümünün % 20’sinden azdr.

2. Geçici Düzelme
Kan volümünün % 20-40’n kaybeden veya kan kayb devam
eden hastalar bolus sv uygulamasna yant verirler ancak sv
uygulamas yava�lad�nda dola�m bozulur.

3. Yantszlk
Yeterli hacimdeki sv veya kan replasmanna yant vermeyen
hastalarda hemorajinin kontrol edilmesi için acil cerrahi giri�im
gereklidir.
Travmalarda, yantszl�n sebebi miyokard kontüzyonuna veya
kardiyak tamponada ba�l geli�en kalp yetersizli�i de olabilir.

De�erlendirme
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ER��K�NDE SIVI REPLASMANINA YANITIN DERECES�NE GÖRE
TEDAV� PLANI

Snf II ve üzeri hipovolemi (70 kg yeti�kinde  > 750 ml kayp)
20-30 ml/kg kristalloid infüzyonu

Hzl Yant
�nfüzyonu idameye dü�ürün
Acil transfüzyon gerekmez:
çapraz kar�la�trma isteyin

Ayrntl inceleme
Kati tedaviyi belirleyin

Uygun uzmana hastay sevk
edin

Geçici Yant
Hzl infüzyon

Kan transfüzyonuna
ba�la

Düzenli de�erlen-
dirmeler yapn

Ayrntl inceleme
Erken cerrahi

Yantszlk
Yüksek miktarda

infüzyon
Acil kan

transfüzyonu
Acil cerrahi

Sv uygulamasna yant vermeyen veya bilinen kanamas olan has-
talara resüsitasyonla birlikte acil cerrahi giri�im uygulanmaldr.

Detayl �nceleme

Hasta stabilize olur olmaz detayl inceleme yaplmaldr.

1- Hastadan veya yaknlarndan anamnez aln.

2- Ayrntl fizik muayene yapn.

3- Düz grafi veya di�er inceleme yöntemlerini kullann.

4- Tetanoz a�lamas yapn.

5- Antibiyotik gereksinimini saptayn.

6- Tan koymaya çal�n.

Ayrntl ara�trmann yaplmas baz olgularda ancak kanamann
cerrahi giri�imle kontrolünden sonra mümkün olabilir.
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Kanamann kesin tedavisi genellikle cerrahidir. Amaç, kan kaybn
snrlayacak teknikler kullanarak cerrahi müdahalenin ba�vurudan
sonraki ilk bir saat içinde gerçekle�tirilmesidir ( baknz sayfa 162-
164).

Yüksek miktarda kan ve sv uygulamas kompikasyonlara neden
olabilir (baknz sayfa 74-77).

Hipovoleminin kanama d�ndaki medikal ve cerrahi sebeplerinde
tedavi yakla�m benzer �ekilde olmakla beraber nedene yönelik
tedavi (insülin, antibiyotikler v.s.) ilk müdahaleyi takip etmelidir.
Kan transfüzyonu veya cerrahi giri�imin gereklili�i tanya göre belirle-
nir.

Hipovoleminin di�er nedenleri
Medikal
� Kolera
� Diabetik ketoasidoz
� Septik �ok
� Akut adrenal yetersizlik

Cerrahi
� Major travma
� A�r yanklar
� Peritonit
� Crush sendromu

Yakla�m ve resüsitasyon prensipleri eri�kinlerde oldu�u gibidir.

Pediatrik vital bulgular ve kan volümü için normal de�erler
Ya� (yl) Nabz /dk Sistolik kan

basnc mmHg
Solunum
frekans

/dk

Kan hac-
mi ml/kg

<1 120-160 70-90 30-40 85-90
1-5 100-120 80-90 25-30 80

6-12 80-100 90-110 20-25 80
>12 60-100 100-120 15-20 70

Kalc tedavi

Hipovoleminin di�er nedenleri

Pediatrik hastalar
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Normal kan hacmi oransal olarak çocuklarda daha fazladr; çocuk-
larda 80 ml/kg, neonatallerde 85-90 ml/kg olarak hesaplanr.
Boy/kilo cetveli ciddi hastal� olan bir çocukta yakla�k kiloyu hesap
etmek için  kullanlabilecek en kolay yöntemdir.

Venöz Yol
1- Çocuklarda özellikle hipovolemi durumunda venöz yol bulmak

zordur.
2- Uygun damar yolu bölgeleri:

� Bile�in üzerindeki uzun safen ven
� Eksternal juguler ven
� Femoral venler

�nterosseöz �nfüzyon
1. Venöz kanülasyonun mümkün olmad� �oktaki bir çocukta

interosseöz yol dola�ma ula�mann en çabuk yoludur.

2. Sv, kan ve ilaçlar bu yolla uygulanabilir.

3. �nterosseöz i�ne anterior tibial platoda tüberositas tibia’nn 2-
3 cm altna yerle�tirilir. Epifiziyel büyüme pla�na uygulama-
dan kaçnlmaldr.

4. Hzl replasman gerekti�inde svlar �rngayla veya basnçla
gönderilmelidir.

5. Özel interosseöz i�ne bulunamad�nda spinal epidural i�nesi
veya kemik ili�i biyopsi i�nesi kullanlabilir.

6. �nterosseöz yol tüm ya� grubunda uygulanabilmesine kar�n
genellikle 6 ya� alt çocuklarda ba�arldr.
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Hipovolemi

1. Çocukta hipovoleminin  saptanmas eri�kinlerden daha zor-
dur.

2. % 25’in üzerinde kan kayb (snf I ve II hipovolemi) oldu�un-
da dahi vital bulgularda belirgin de�i�iklik görülmeyebilir.

3. Ta�ikardi hipovolemide beklenen en erken yant olmasna
kar�n korku veya a�rya ba�l da geli�ebilece�i unutulma-
maldr.

ÇOCUKLARDA H�POVOLEM�N�N SINIFLANDIRMASI
Snf I Snf II Snf III Snf IV

Kaybedilen kan
hacmi

< %15 %15-25 %25-40 >%40

Nabz Artm� >150 >150 Artm� veya
bradikardik

Nabz basnc Normal Azalm� Çok azalm� Yok
Sistolik kan
basnc

Normal Azalm� Çok azalm� Alnamyor

Kapiller dolum
zaman

Normal Uzam� Çok uzam� Yok

Solunum frekans Normal Artm� Artm� Yava�, iç
çeker tarzda

Mental durum Normal �rritabl Letarjik Koma
�drar çk� <1mg/kg/sa <1mg/kg/sa <1mg/kg/sa <1mg/kg/sa

Replasman Svlar

1. Çocuklarda hipovolemi bulgular, kan hacminde %25’den
fazla kayp gerçekle�ti�inde saptanr.

2. Snf II veya üzeri hipovolemide 20 ml/kg kristalloid verin.
3. Yanta ba�l olarak gerekti�inde replasman üç kez tekrarla-

yn (en çok 60 ml/kg olacak �ekilde).

Transfüzyon

1. �lk sv replasmanna yant vermeyen veya geçici yant veren
çocuklarda kristalloid veya kan transfüzyonuna devam edin.
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2. Ba�langçta 20 ml/kg tam kan veya 10 ml/kg eritrosit süs-
pansiyonu verin.

Hipotermi

1. Yüksek yüzey/kütle  oranna ba�l olarak çocuklarda s kay-
b hzl geli�ir.

2. Hipotermik bir çocuk tedaviye dirençli olabilir.
3. Vücut ssnn korunmas gerekir.

Gastrik Dilatasyon

1. Ciddi hastal� olan veya yaralanm� çocuklarda gastrik
dilatasyon sklkla görülür.

2. Bu durumda nazogastrik sonda ile gastrik dekompresyon
uygulayn.

Analjezi

1. Kranial yaralanma d�ndaki durumlarda  sv replasmann
takiben analjezik uygulayn.

2. 50 µg/kg dozunda bolus i.v. morfin uygulayn; takiben yeterli
yant alnana kadar 10 dakikalk aralklarla 10-20 µg/kg’lik
ilave dozlar verin.

Ta�ikardi hipovolemiye
ilk yanttr.

Is kayb hzla olu�ur:
scak tutun.

Hipovolemi bulgular varsa ilk
olarak 20 ml/kg kristalloid sv

ile replase edin.
Kan volümü çocuklarda
80 ml/kg; yenido�anda

85-90 ml/kg’dr.

�ntraosseöz yolu
deneyin.

Nazogastrik tüp ile gastrik
dekompresyon sa�layn.
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Notlar
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Suphi Vehid

1. Ciddi �ekilde yanm� hastaya ilk müdahale di�er travma hastalar-
na yaplan müdahaleden farkl de�ildir.

2. Hipovoleminin di�er nedenlerine benzer �ekilde tedavinin birincil
amac doku perfüzyonu ve oksijenizasyonunu devam ettirmek için
dola�mdaki kan hacmini düzeltmektir.

3. Yank yüzey eri�kinde %15; çocuklarda % 10’dan fazla  ise
intravenöz sv verin.

4. Yank iyile�mesinde yalnzca kristalloid svlarn kullanlmas gü-
venilir ve etkilidir. Ciddi yank yaralanmalarnda svnn yeterli mik-
tarda kullanlmas kullanlan svnn tipinden daha önemlidir.

5. Sv tedavisinin en kolay takip yolu saatlik idrar çk�nn takip e-
dilmesidir. Glikozüri ve diüretik ilaç kullanm yoklu�unda saatlik
idrar çk�nn eri�kinlerde 0.5ml/kg, çocuklarda 1ml/kg olmas a-
maçlanmaldr.

6. Transfüzyonu sadece yetersiz doku oksijenlenmesine ait belirtile-
rin varl�nda dü�ünün.

Anahtar noktalar

Yanklar
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Ciddi �ekilde yanm� hastada  acil müdahale di�er travma hastalar-
na uygulanann benzeridir (ABC-hava yolu, solunum, dola�m v.s.).

Dikkat edilmesi gereken noktalar:
1. �lk yardm ekibi önce kendini s, duman, kimyasal madde ve

elektrik gibi tehlike kaynaklarndan korumaldr.
2. Yangn söndürün.

� Hastay tehlike kayna�ndan uzakla�trn.
� Elbiselerini çkartn.
� Kimyasal yanklar bol miktarda su ile ykayn.

3. Hava yolu yaralanmasnn de�erlendirilmesi:
� Üst hava yollar yaralanmalar hava yolu tkanmasna yol

açabilir, ancak bu tkanma hemen geli�meyebilir.
� Gerekirse, yüksek konsantrasyonda oksijen verin,

endotrakeal entübasyon ve mekanik ventilasyon uygula-
yn.

� Solunumun ve solunum yollarnn yakndan takibi esas-
tr.

Özellikle scak hava inhale edilmi�se endotrakeal entübasyon zarar
verebilir. Travmadan saknmak için laringeal maske kullanmay dü-
�ünün.

4. Elektrik ve �im�ek yan� olan baygn durumdaki hastalar
ventriküler fibrilasyonda olabilirler.

Bu durumda eksternal kardiyak masaj ve defibrilasyon hayat kurtar-
c olabilir.

Hava Yolu Yaralanmasnn Özellikleri
Kesin bulgular
� Faringeal yanklar
� �sli balgam
� Stridor
� Ses kskl�
� Hava yolu obstrüksiyonu
� Artm� karboksihemoglobin düzeyi

�üpheli Bulgular
� Yangn bölgesinde kapal kalm�

olma hikayesi
� Alazlanm� ka� ve saç
� Öksürük
� Ronküs
� Krepitan raller

�lk müdahale Y
a

n
ık

la
r 



200

5. Yank sonras mümkün olan en çabuk sürede yank bölgesini
bol miktarda su ile ykayarak serinletin.

6. Fosfor yanklarn yumu�ak parafin (vazelin) ile kaplayn.
7. Unutmayn:

� Ba�ka yaralar da olabilir,

� Ate�e dü�meye serebrovasküler hadiseler gibi medikal
olaylarına neden olmu� olabilir.

8. Yanklar için intravenoz sv gerekir;

� 50 ya�n altndaki eri�kinlerde yank > %15 ise,

� 50 ya�n altnda ve çocuklarda yank > %10 ise.

Morbitide ve mortalite yank yüzey alannn artmasna ba�l olarak
artar. Bunlar ayn zamanda ya�la da artmaktadr, ya�l ki�ilerde kü-
çük yank alanlar bile öldürücü olabilir.
Yanklar a�a�da verilen oranlara göre ‘ciddi’ olarak tanmlanr;

� Eri�kinlerde yank yüzeyi vücut yüzeyinin %15’inden fazla ise,
� Çocuklarda yank yüzeyi vücut yüzeyinin %10’undan fazla i-

se,
� Yank ki�iler çok genç veya ya�l ise.

Yank Yüzeyinin Hesaplanmas

Eri�kin:

Eri�kinde yank yüzeyinin hesaplanmasnda sklkla 9’lar kural kulla-
nlr.

� Vücut  % 9’luk anatomik bölgelere ayrlm�tr.
� Avuç içi ve parmaklar yakla�k % 1’i olu�turmaktadr. Yank

yüzeyi küçük ise kar� ile hesaplanmaldr.

Çocuklar:

9’lar kuralnn çocuklarda kullanm ba� ve alt ekstremitelerin de�i�ik
yüzey alan oranlarna sahip olmasndan ötürü uygun de�ildir. Çocuk-
larda yank alan hesaplamak için yanda verilen  skalay kullann.

Yan�n de�erlendirilmesi
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Eri�kinde yank alannn hesaplanmas

Çocuklarda yank alannn hesaplanmas

Alan O ya� 1 ya� 5 ya� 10 ya�

Ba� (A/D) %10 % 9 %7 %6
Uyluk (B/E) % 3 % 3 % 4 % 5
Bacak (C/F) % 2 % 3 % 3 % 3

Ön Arka

Ön Arka
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Yan�n Derinli�inin Hesaplanmas
Yanklar üç tipe ayrlr. Sklkla her üç yank tipi ayn yank yarasnda
görülebilir; özellikle üzerine infeksiyon eklendi�i durumlarda yan�n
zamanla derinli�i de�i�ebilir. Tam kaln yanklar ciddidir.

Yank Derinli�i Özellik Neden
1. Derece (yüzeysel)
Yank

� Eritem
� A�r
� Kabarck Yoklu�u

Güne� Yan�

2. Derece (ksmi
kaln) Yank

� Krmz veya benekli
� �i�lik ve bül
� A�rl

Scak svlarla temas

3. Derece (tam kaln)
Yank

� Siyah ve kaln deri
� Kuru
� Sadece uçlarda his

� Ate�
� Scak sv veya cisim-

lerle uzun süreli temas
� Elektrik veya �im�ek

Yan�n Ciddiyetini Etkileyen Di�er Faktörler

Yan�n yeri
Yüz, boyun, eller, ayaklar ve perinede yank veya bir uzvu çepeçevre
saran yanklar ciddidir.

Di�er yaralar
�nhalasyon yaralanmalar, travma ve önceden var olan belirgin hasta-
lk tablosu riski artrr.

Hastaneye yatrma kriterleri
� Eri�kinde vücut yüzeyinin % 15’den fazlasnda yank
� Çocuklarda vücut yüzeyinin % 10’undan fazlasnda yank
� Çok genç, çok ya�l veya dü�künlerde yank
� 3. derece yank
� Yüz, boyun eller, ayaklar ve perine gibi özel bölgelerin yanklar
� Çevreleyen yanklar
� �nhalasyon yaralanmalar
� Yankla birlikte travma veya önceden var olan hastalk

Y
a

n
ık

la
r 



203

� Yanklar kapillerde hasara yol açar.

� Kapillerden interstisyel bo�lu�a szan sv ödeme neden olur.

� Artm� kapiler geçirgenlik yalnz yank bölgesiyle snrl kal-
maz, tüm vücudu etkiler.

� Tedavi uygulanmazsa hipovolemi sonucu kardiak atm azalr;
hipotansiyon, oligüri ve �ok geli�ir.

� Yan� takip eden ilk 8 saat içinde kapiller geçirgenlik en
yüksek seviyededir, 18 – 36 saat sonra düzelme ba�lar.

Tedavinin amac doku oksijenizasyonu ve perfüzyonunu sa�lamak
için dola�mdaki kan hacmini korumaktr.

Sv Gereksiniminin Hesaplanmas
1. Yan�n ciddiyetini de�erlendirin.

� Yan�n olu�ma zamann kesinle�tirin.
� Hastann  kilosunu belirleyin.
� Yank alan yüzdesini hesaplayn.

2. �V sv replasman ihtiyacn do�uracak ba�ka neden yoksa yank
alan tüm vücut alannn

� Eri�kinde < %15’i

� Çocukta < %10’u ise   oral sv vermeye ba�layn.

3. E�er yank alan tüm vücut alannn

� Eri�kinde > %15’i

� Çocukta > %10’u ise   �V sv uygulayn.
4. Yank alannn oldu�undan fazla hesaplanmas sv yüklenmesine

neden olabilir.
5. Sv gereksinimini yan�n geli�ti�i zamandan itibaren hesaplayn.
6. �lk 48 saat içinde santral venöz basncn izlenmesi di�er temel

takip parametrelerine üstünlük sa�lamaz ancak parenteral bes-
lenme uygulanacaksa ilerleyen dönemlerde kateterizasyon dü-
�ünülebilir.

Sv tedavisi Y
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YANIK HASTALARINDA SIVI GEREKS�N�M�N� HESAPLARKEN  KULLANI-
LAN  FORMÜLLER

Eri�kinler:
�lk 24 saat
Yanktan kaynaklanan sv gereksinimi (ml): 3 x a�rlk (kg) x yank alan (%)
Ek olarak
�dame için gereken sv (ml) : 35 x a�rlk (kg).
Bu miktarn yarsn ilk 8 saatte verin. Di�er yarsn geriye kalan 16 saatte
tamamlayn.

�kinci 24 saat
Yanktan kaynaklanan sv gereksinimi (ml): 1 x a�rlk (kg) x yank alan (%).
Ek olarak
�dame için gereken sv (ml): 35 x a�rlk (kg)
Bu miktar 24 saatte verin

Not:
Eri�kin yank hastalarnda sv yüklenmesine yol açmamak için yank alannn
üst snr %45 olarak belirlenmi�tir. Ancak uygun endikasyonlarn varl�nda
genel takip parametreleri çerçevesinde bu snr a�labilir.

Çocuklar:
�lk 24 saat:
Yanktan kaynaklanan sv gereksinimi (ml): 3 x a�rlk (kg) x yank
alan (%).

Ek olarak
�dame için gereken sv (ml):
�lk 10 (kg) için: 100 x a�rlk (kg)
�kinci 10 (kg) için: 75 x a�rlk (kg)
Sonras için (kg ba�na): 50 x a�rlk (kg)

Bu miktarn yarsn ilk 8 saatte geri kalann ise 16 saatte verin.

Not:
1. Çocuk hastalarda sv yüklenmesine yol açmamak için yank

alannn üst snr %35 olarak belirlenmi�tir. Ancak uygun
endikasyonlarn varl�nda genel takip parametreleri çerçeve-
sinde bu snr a�labilir.
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2. Çocuklarda a�rl� yakla�k olarak hesaplamak için a�a�daki
basit formül kullanlabilir:
A�rlk (kg) = (ya� (yl) + 4) x 2
Di�er bir seçenek olarak boy/a�rlk cetveli kullanlabilir.

3. Çocuklar hipovolemik �oku iyi kompanse edebilirlerse de,
kollaps çabuk geli�ebilir.

4. Yank alannn oldu�undan fazla hesaplanmas sv yüklenme-
sine neden olabilir.

YANIKTA SIVI GEREKS�N�M�N�: ÖRNEK HESAPLAMA
60 kg a�rl�nda %20 yank oran olan eri�kin hasta
�lk 24 saat
Replasman svs: 3 x 60(kg) x 20(%) 3600ml
Ek olarak
�dame svs: 35 x 60(kg) 2100ml
Toplam sv gereksinimi 5700ml
Bu miktarn yarsn ilk 8 saatte verin. Di�er yarsn geriye kalan
16 saatte tamamlayn.
�kinci 24 saat
Replasman svs:1 x 60(kg) x 20(%) 1200ml
Ek olarak
�dame svs: 35 x 60(kg) 2100ml
Toplam sv gereksinimi 3300ml
Bu miktar 24 saatte verin.

Yanklarda Kullanlan Svlar

1. Yanktan dolay olu�an sv kaybnn yerine konmasnda
Hartmann solüsyonu ve laktakl ringer kullanlmaktadr.

2. �dame  sv  olarak  %  0.18’lik  sodyum  klorür içerisinde
% 4.3’lük dekstroz çözeltisi önerilir.

3. Yanklarda kristalloid svlarn tek ba�na kullanm etkili ve
güvenlidir.

4. Kolloid svlarn kullanm gerekmez. Kristalloidlerin yerine
kullanldklarnda ödemi azalttklar ve prognozu düzelttikle-
rine dair herhangi bir veri yoktur.

5. Ciddi yank olaylarnda gerekli miktar kullanmak kullanlan
svnn tipinden daha önemlidir.
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Transfüzyonun gerektirecek yaralanmalarn d�nda yanklarda erken
dönemde kan kullanmn hakl çkaracak kanta dayal herhangi bir
bilgi yoktur.

�zlem:
1. Sv gereksinimini hesaplamak için önerilen formülleri teda-

vide yardmc bir klavuz gibi kullann.
2. Hastann klinik durumunu düzenli olarak izleyin ve gerekti-

�inde yeniden de�erlendirin.
3. Normovolemiyi sa�lamak için gerekirse verilen svlarn mik-

tarn ayarlayn.
4. Sv gereksiniminin hesaplanmasnda en iyi belirteç saatlik

idrar çk�dr.
5. Glikozüri ve diüretik ilaç kullanm yoklu�unda amaç eri�kin-

lerde saatlik idrar çk�n 0.5ml/kg, çocuklarda ise 1 ml/kg
düzeyinde tutmaktr.

6. A�r �ekilde yanm� hastada kan basncn düzeltmek zor o-
labilir ve takip için güvenilir bir parametre de�ildir.

Yank Hastasnn �zlemi

� Kan basnc
� Kalp atm hz
� Sv dengesi (hidrasyon)
� Ate�
� Bilinç düzeyi ve anksiyete durumu
� Solunum hz ve derinli�i

1. Anti-tetanoz toksoid verin. Bu i�lem yank tedavisinin vazge-
çilmez bir parçasdr.

2. Analjezik verin:
� Ba�langç olarak 50µg/kg dozunda intarvenöz bolus

morfin verin.

Yank hastasnn bakmnn idamesi
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� A�r kontrol altna alnncaya kadar 10’ar dakikalk ara-
lklarla dozu 10 – 20 µg/kg arttrarak tedaviye devam e-
din.

� Sv deste�i ba�lanm� hastaya 36 saat boyunca
intramüsküler analjezik vermeyin.

� Yanm� ekstremiteleri yüksekte tutun, a�ry azaltmak ve
hava ile temas engellemek için yan� temiz bir kuma�la
örtün.

3. Nasogastrik tüp takn:
� Hastann bulant ve kusmas varsa,
� Hastada abdominal �i�kinlik varsa,
� Yank yüzeyi vücudun %20’sinden fazla ise,
� Hasta 48 saatten daha fazla süre a�zdan beslenemiyor-

sa
� Gastrik mukozay korumak amacyla antasid verin.

4. Erken dönemde idrar sondas yerle�tirerek idrar çk�n takip
edin.

5. Is kaybn önlemek için oda scakl�n 28 derecede tutun.
6. �nfeksiyon kontrolü;

� Ciddi yanklar immün sistemi basklar.
� Sepsis ve infeksiyonlar sktr.
� �nvazif giri�imler esnasnda ve elbise de�i�imi srasnda

tam aseptik teknikler kullann.
� Sadece kontamine yanklarda antibiyotik kullann.

7. Beslenmenin düzenlenmesi:
� Ciddi yanklar metabolizmay hzlandrr ve protein yk-

mn artrr.
� Kilo kayb  yara iyile�mesini geciktirir.
� Yüksek protein ve yüksek kalorili diyet morbitide ve

mortaliteyi azaltr.
� A�zdan veya nazogastrik tüp yolu ile beslenme en güve-

nilir yoldur.
� Ciddi �ekilde yanm� hastann günlük besin gereksinimi

3g/kg protein ve 90 kalori/kg’dr.
8. Anemi:

� Vitamin ve hematinik katkl yüksek protein, yüksek ka-
lorili diyet ile anemi ve hipoproteinemiyi kontrol altna
almaya çal�n.
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� Sadece doku oksijenizasyonunun yetersiz oldu�unu dü-
�ündüren bulgularn varl�nda kan transfüzyonunu dü-
�ünün.

9. Cerrahi:
� Ciddi yanklarda sklkla debridman ve cilt grefti gereke-

bilir ve bunlar ciddi kan kayplarna neden olabilir.
� Her uygulamada debride edilecek alan snrlayn ve i�-

leme ba�l kanamay azaltacak teknikler kullann.
� Cerrahi müdahaleler arasnda hastaya hematinik verin.
� Çevreleyen gö�üs yanklar sonucu geli�en solunum yolu

bassn ortadan kaldrmak için acil eskarotomi (çevrele-
yen yanklarn longitüdinal kesisi ile bas ve �i�li�i azalta-
rak distal dola�m rahatlatma) gerekebilir.
Bu uygulamalar a�rsz olup, gerekti�inde, steril �artlar
altnda serviste de uygulanabilir.

10. Mümkünse, ciddi �ekilde yanm� hastay  özel yank ünitesi-
ne nakledin.
� Sadece 36 saat veya daha fazla süre stabil kalm� hasta-

larn transferini dü�ünün.
11. Kontraktür, pnömoni ve sakatlk olu�umuna kar� fizyoterapi

hayati önem ta�maktadr. Fizyoterapiye erken dönemde
ba�layn.
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Notlar
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�eniz Öngören, Meltem Gülden

Aktive parsiyel Bir phtla�ma testi. Phtla�ma faktörleri
Tromboplastin zaman      XII, XI, IX, VIII, X, V, II ve fibrinojenin plazmada

eksikli�inde (APTT) uzam� olarak bulunur.
Parsiyel tromboplastin zaman (kaolin) (PTTK)
olarak da adlandrlr.

Albümin �nsan plazmasndaki  ba�lca   protein.
Anti-D immünoglobulin   RhD antijenine kar� yüksek seviyede antikor

içeren insan immünoglobulin G preparat
Dengeli tuz solüsyonu Genellikle ekstraselüler sv da�lmna benzer

elektrolit içeren bir sodyum klorür solüsyonu :
örn. laktatl Ringer, Hartmann solüsyonu

Dekompanse anemi Ciddi, klinik olarak önemli anemi,  tüm normal
kompansasyon mekanizmalarnn  kullanlma-
sna ra�men  hemoglobin düzeyinin oksijen ta-
�mada yetersiz kalacak kadar dü�ük oldu�u a-
nemidir.

Desferrioksamin Demirin vücuttan atlmn arttran demir ba�la-
yc, �elatör bir ajan.

Dekstran Glukoz solüsyonundan olu�an ve baz sentetik
kolloid solüsyonlarda kullanlan bir
makromolekül

Eritrosit bile�eni     Eritrosit içeren herhangibir kan bile�eni, örn:
eritrosit konsantresi, katkl  solüsyonlar içinde
eritrositler, eritrosit süspansiyonlar

Eritrosit indeksleri Ortalama eritrosit hacmi (MCV); ortalama erit-
rosit hemoglobini (MCH), ortalama eritrosit he-
moglobin konsantrasyonu (MCHC)

Ek solüsyon Plazmann ayrmndan sonra eritrositleri (eritro-
sit ek solüsyonu)  optimal  ko�ullarda
saklamak  amacyla kullanlan svlar. Hepsi
adenin, glukoz ve mannitol gibi ekli tuz solüs-
yonlardr.

Fibrin Ykm Ürünleri Fibrinolotik enzimler  ile fibrin molekülerinin
parçalanmas ile olu�an ürünler. Kanda yüksek
seviyede bulunmalar dissemine intravasküler
koagülasyonun varl�na i�aret edebilir.

Fibrinojen Plazmadaki majör koagülasyon proteini.
trombinin etkimesi ile fibrine dönü�ür.

Sözlük
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Hematokrit (Hct) Otomatize hematoloji analizörleri ile verilen
paketlenmi� hücre hacmi ölçümünün e� de�e-
ridir. Baknz paketlenmi� hücre hacmi.

HLA �nsan lökosit antijeni.
Hipokromi Eritrositlerdeki azalm� demir içeri��ni ifade

eder, eritrositlerin soluk boyanmas ile
karakterizedir. Demir eksikli�i anemisinin bir ö-
zelli�idir. Baknz mikrositoz.
Azalm� dola�an kan hacmi

�dame svlar Deri, akci�er, d�k ve idrar yoluyla olan normal
fizyolojik sv kayplarn yerine koymak için kul-
lanlan kristalloid solüsyonlar

�mmünoglobulin (Ig)               B lenfositleri ve plazma hücrelerince üretilen
protein. Tüm antikorlar birer immüno-
globulindir. Plazmada bulunan ba�lca
immünoglobulin snflar: IgG, IgM (plazmada
en fazla bulunan Ig’dir), Ig A (mukozal yüzeyleri
korur) ve IgE (allerjik reaksiyonlara neden olur)

Jelatin Baz sentetik solüsyonlarda kullanlan s�r
orijinli polipeptid.

Kernikterus Ya�da çözünen bilirubinin beyinde bazal
ganglionlarn hasarna neden olmasyla olu�ur
ve bebekte spastisiteye  yol açar. Yenido�ann
hemolitik hastal� sonucu görülebilir.

Kleihauer testi Anne kanndaki fetal eritrositleri saymak ama-
cyla kan yaymasnn asit elüsyonu.

Kolloid Solüsyon Kapiller membranlardan  kstl miktarda geçe-
bilen büyük moleküllü solüsyon. �ntravenöz
replasman svs olarak kullanlr. Kolloid solüs-
yonlar jelatin, dekstran ve hidroksietil ni�asta i-
çerir.

Kristal solüsyon Kapiller membranlardan kolay geçen küçük
moleküllü solüsyon örn : normal serum fizyolo-
jik, dengeli tuz solüsyonlar gibi.

Makrositoz Normalden daha büyük eritrositler. Folik asit ve
B12 vitamin eksikli�inden  ileri gelen aneminin
bir özelli�idir.

Megaloblastlar Anormal eritrosit öncülleri. Genellikle B12 vita-
mini ve/veya folat noksanl�na ba�l olu�an
makrositer eritrositleri (büyük eritrositler) ta-
nmlamada kullanlr.

Mikrositoz Normalden daha küçük eritrositler. Demir ek-
sikli�ine ba�l aneminin ba�lca özelli�idir. Ayr-
ca baknz hipokromi.

Normal salin �zotonik % 0.9’luk  sodyum klorür solüsyonu.
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Normalize edilmi�
enternasyonel oran (INR) Warfarinin antikoagulan etkisini ölçer. Bazen

protrombin zaman olarak da adlandrlr.
Normovolemi Normal dola�an kan  hacmi.
Paketlenmi� hücre hacmi Antikoagülanl kapiller tüpteki kan hacminin

santrifüj edilmesiyle olu�an ve total hacmin
yüzdesi olarak ölçülen  eritrosit  hacmi. Ayrca
baknz hematokrit.

Parsiyel tromboplastin Baknz aktive parsiyel tromboplastin zaman.
(kaolin) (PTTK)

Plazma türevi Farmosötik imalat �artlar altnda hazrlanm�
insan plazma proteini. Örne�in: Albümin,
immünoglobulin ve phtla�ma faktörü VIII ve
IX.

Protrombin zaman (PT) Bir kan phtla�ma testi. Phtla�ma faktörlerin-
den VIII, X,V, II ve fibrinojenin eksikli�inde uza-
m�tr. Baknz INR.

Refrakter Trombosit transfüzyonuna yantszlk. Hastann
trombosit saymnda trombosit transfüzyonunu
takib eden 18-24. saatlerde 10 x109 / L’den
daha az bir yükselme olmas. Genellikte ate�,
infeksiyon, D�K, splenomegali ve antibiyotik kul-
lanm gibi klinik faktörlere ba�ldr. Transfüze
edilen trombosit süspansiyonlarnn defektif
olmasndan da kaynaklanabilir.

Replasman svlar Vasküler kompartman hacmini arttrmak ve
kan, plazma yada di�er ek hücre svlarnn a-
normal kayplarn yerine koymak için kullan-
lan svlar. Hipovolemiyi tedavi etmek ve nor-
mal kan hacmini sürdürmek için kullanlr.

Retikülositler RNA içeren genç eritrositler. Kemik ili�inde
eritrosit üretiminin artt�n gösterir.

RhD Rh kan grup sisteminin en immünojenik antije-
nidir. RhD antikorlar yenido�ann hemolitik
hastal�nn en önemli nedenidir.

Yaygn damariçi phtla�ma Fibrinojen , trombosit ve phtla�ma faktörleri-
nin eksikli�ine yol açan fibrinolitik sistem ve
phtla�ma kaskadnn birlikte aktivasyonu.
Kanda fibrin ykm ürünleri bulunur. Küçük da-
marlarn tkanmasna ba�l doku hasar olu�a-
bilir. Klinik olarak sklkla mikrovasküler kana-
ma ile karakterizedir.
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A
ABO kan gruplar     45
ABO uygunsuzlu�u     46
Asidoz     75
Aktive parsiyel tromboplastin zama-

n (APTT)     109, 117, 161
Akut intravasküler hemoliz     68
Akut Normovolemik hemodilüsyon

175
AIDS    HIV’e de bak     97
Albumin      32, 152, 153
Alloimmünizasyon     107
Ameliyat öncesi kan ba��     174
Ameliyat sonras bakm     177
Anemi     86

akut kan kayb     88
D�K     115
obstetrik kanama 127

yanklar 207
sebepler 87, 128
çocuk ve yenido�anlar, Bak Ço-

cuk
kronik anemi 86
kronik kan kayb 86
klinik de�erlendirme  89, 91,

125
klinik belirtiler 87, 89
kompansatuar mekanizmalar

89, 88
dekompanse     93, 138
HIV     97
gebelikte      122-126
demir eksikli�i     86
laboratuar incelemeleri     90, 92
tedavi     90, 93, 112, 138
cerrahi ve anemi     159
semptom ve bulgular     91, 125

transfüzyon     90, 95, 125, 141
Anestezi

kan kaybn azaltacak teknikler
162, 164

Analjezi     177
çocuk     196

Anaflaktik reaksiyon (kan bile�enle-
rine kar�)     69

Antikoagülasyon
cerrahi     160
warfarin     161

Antifibrinolitik ilaçlar     164
Anti-RhD immünglobülin     133
Aprotinin     6, 164
Aspirin     162

B
Bakteriyel bula�     52, 68
Bilirubin konsantrasyonu bebeklerde

151

C
Chaga’s hastal�     4, 74
Crossmatch yapma     48
Cerrahi

anemi ve ameliyat     159
antikoaglasyonlu hastalarda
161
sv kayplar     169
cerrahi sv kayplar

de�erlendirme     167
azaltc teknikler     162

e�ik hemoglobin düzeyi     159
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Ç
Çocuk

anemi     137
analjezi     196
kan hacmi     148, 165
koagülasyon bozukluklar     144
de�i�im transfüzyonu. Bak

Transfüzyon
sv gereksinimi     195
hemoglobin konsantrasyonu,

normal     85
s kayb     196
hipovolemi     195

snflama     195
tedavi     195

cerrahi sv kayb hesab      167
orak hücre hastal�     143
transfüzyon     141
transfüzyon donanm     141
venöz yol     194
vital bulgular, normal, ya�’a göre

193
vitamin K eksikli�i     145

D
Demir

eksikli�i     86
yüklenmesi     73, 106, 107, 144

Demir �elasyonu transfüzyona-
ba�ml hastalar     108

Dengeli tuz solüsyonlar     15
Desferrioksamine     108  106
Desmopressin (DDAVP)     6, 112,

114
Dekstran     18
D�K. Bak Dissemine intravasküler

koagülasyon
Dissemine intravasküler

koagülasyon     115
sebepleri     115, 128

masif transfüzyon     76
obstetrik durumlar     131
transfüzyon     117, 131
tedavi     116, 131

E
Elektrolit solüsyonlar     16
Eritropoietin     6
Eritrosit

uygunluk testleri     45
konsentrat     24
lökosit-azaltlm�     25
tekrarlayan eritrosit

transfüzyonlar     107
riskleri     5
süspansiyonu     24

F
Faktör VIII     33, 34, 109, 113, 114

alternatif     30
eksiklik     109

Faktör IX     34, 114
eksiklik     109

Fibrinojen
eksiklik     75
D�K’de     117

Fibrinolizis
D�K’te      116

Fibrinolitik sistem     130

G
G6PD eksikli�i     98

transfüzyon     98, 100
Gastrointestinal kanama     118
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tedavi     119
resüsitasyon ve transfüzyon  120

Gebelik
anemi     123-126
ektopik     134
fizyolojik de�i�imler     123
transfüzyon     125

Gebelikte tarama     132
Gelofusine     17
Graft-versus-host hastal�

(GvHD)     73, 100
‘Grup, tarama ve saklama’     48

H
Haemaccel     17
Hasta kimli�i     40, 53
Hemartroz     112
Hemanitikler     177
Hematokrit

kabul edilebilir en dü�ük     167
Hemodilüsyon

akut normovolemik
hemodilüsyon     175

postoperatif     177
Hemoglobin

konsentrasyon
çocuk, normal     85, 137
yenido�an, kritik hastalk ha-

li    154
gebelik srasnda    85, 123
yenido�an, normal      85,

137
normal snrlar     85
ameliyat sonras     177
ameliyat öncesi      159

fetal     137
kabul edilebilir en dü�ük

çocuk     141
cerrahi     167

orak hücre      101, 143
talasemi     105, 144

Hemolitik reaksiyonlar
transfüzyona     47, 58, 62, 68

Hemofili
çocuk     144
hemofili A     112, 113
hemofili B     112, 114

Hartmann’n solüsyonu. Bak Dengeli
tuz solüsyonlar

Heparin     117, 161
Hepatit B ve C    4, 74
HIV    4, 74, 97
Hastane transfüzyon komitesi    171
HTLV-I ve HTLV-II     74
Hidroksietil ni�asta     19
Hiperkalemi     75
Hiperviskozite     107
Hipokalsemi     75
Hipotermi     77, 169, 196
Hipovolemi

sebepleri     193
çocuk     195
snflama

eri�kin     182
çocuk     195

ameliyat sonras dönem     177
bulgular     127, 166

�
�dame svlar. Bak Svlar
�mmünglobülinler     35
�nfants. Bak Çocuk
�nfeksiyöz ajanlar kanla geçebilen

4, 74
�nternasyonel normalle�tirilmi� oran

(INR)     118
cerrahi ve INR

�ntraoseöz yol sv veriminde 13, 194
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�ntravenöz yol     104, 184-186
çocuk     194

�zlem
yank hastalar     206
ameliyat sonras dönem     177
transfüzyon yaplan hatalar    56

J
Jelatinler     17

K
Kabul edilebilir kan kayb

hesab     167
Kan

do�ru kullanm     4
bile�enler

kriopresipitat     31
tanm     22
lökosit-azaltlm� eritrositler   25
plazma     29, 30
eritrosit konsantresi     24
eritrosit süspansiyonu     24
plazma. Bak Plazma
trombositler. Bak Trombositler
reçete kararlar     82
transfüzyonla-geçebilen

infeksiyon    4
tam kan     23

Kan ba�� ameliyat öncesi     174
Kan kayb, Bak kanama

akut     88
kanama ve phtla�ma
bozukluklar     108
klinik belirtiler     88
kompensatuar yantlar     88
D�K     115
gastrointestinal     118-120

vitamin-K eksikli�i     107
kabul edilebilir kan kayb     167

cerrahi kan kayplarn azal-
tan teknikler     162

kronik
klinik belirtiler     87, 89
kompensatuar yantlar     86

hesaplanmas     167
Kan istemi

elektif cerrahi     41
acil     42
çizelge     41, 172-173

kan resplasman
planlama     166

Kan istek formu     42
Kan güvenli�i     5
Kan kurtarm     175

kontendikasyonlar     175
Kan örnekleri     44
Kan saklama     49

taze donmu� plazma     50
trombosit konsantresi     50
tam kan ve eritrositler     50

kan hacmi
hesab     165
çocuk ve yenido�anlar   48, 165

Kan stma     55
Kemik ili�i yetersizil�i     98
Kan istem çizelgesi      41
Kan gereksinim klavuzu     172-173
Kan tarama     5
Kan transfüyon kayd     56
Kan ürünlerinin saklanmas     49

taze donmu� plazma      50
trombosit konsantresi      50
tam kan ve eritrosit     50

Kanama
akut     88

klinik belirtiler     88
kompensatuar yantlar     88
D�K     116
gastrointestinal kanama 118
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koagülasyon bozukluklarnn
idaresi     112

koagülasyon bozukluklar
109

kan kaybnn tahmini hesab
165

D�K ile obstetrik     131
peripartum dönem 127

Kanama ve phtla�ma bozukluklar.
Bak

Koagülasyon bozukluklar
Kanama e�ilimi     108
Kann do�ru kullanm     4
Kann stlmas     55
Kann toplanmas (collection of

blood)     48,49
Kapiller dolum     183,  195
Kardiak tamponad     191
Kernikterus     98, 147
Koagülasyon bozukluklar     109

edinsel     115, 145
çocuk     144
konjenital     109, 144
cerrahi     160

Koagülasyon faktörleri     33 Bak
Faktör   VIII ve Faktör IX

eksiklikler     29, 109
azalmas     75
vitamin K-ba�ml     118

Kolloid solüsyonlar     11
bile�imi      11
dekstran     18
jelatinler     17
hidroksietil ni�asta     19
plasma – kökenli     17

Kriopresipitat     31
bile�im     10
D�K’te     117, 131
hemofili A’da     112
von Willebrand hastal�nda

31, 114
Kristaloid solüsyonlar     10, 15

dengeli tuz solüsyonlar     15
dekstroz ve elektrolit solüsyonla-

r     16

M
Malarya     4, 74, 95, 124, 138
Masif transfüzyon     74, 160
Mikroagregat filtreler     77

N
Nabz basnc    183, 195
Neonatal alloimmün

trombositopenisi 155.
Yenido�an’a da Baknz

Neonatal transfüzoyn    98,  147-
154

Non – hemolitik febril transfüzyon
Reaksiyonlar    25, 62

Normal salin. Bak Serum fizyolojik
Normovolemi    165, 169

de�erlendirme bulgular    191
NSA��     162

O
Obstetrik kanama    127
Oksijen deste�i

ameliyat sonras    177
Orak hücre hastal�

çocuk     143
gebelikte     104
orakla�ma krizleri     101
transfüzyon     103

Orak hücre ta�ycl�     104
Oral rehidrasyon     13
Otolog kan transfüzyonu     174
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Ö
Özofageal varisler     119

P
Packed red cells. Bak eritrosit kon-

santresi
Pansitopeni     98
Pediatrik anemi     137
Pediatrik hastalar. Bak Çocuklar
Phtla�ma. Bak Koagülasyon
Plazma     30, 46

kriopresipitat-alnm�     30
tanm     22
türevleri     32-35
dondurulmu�-kurutulmu�     30
taze donmu�     19, 29, 112,

113, 117, 118, 131, 1255,
161

sv     30, 112
riskleri     5, 17, 29
virus ‘inaktive edilmi�’     30
volüm

gebelikte     123
Polisitemi

bebekler     148
Post transfüzyon purpuras     72
Post-operatif bakm. Bak ameliyat

sonras bakm
Pre-eklampsi     123
Preoperatif kan ba��. Bak Ameliyat

öncesi
Protamin sülfat     162
Protrombin zaman

(PT)     109, 117, 118
Purpura

post-transfüzyonel     72

R
Rektal svlar     14
Replasman svlar. Bak Svlar
RhD

antijen     47
uygunsuzluk     132
Rhesus hastal�nn önlenmesi

133
gebe kadnda tarama     132

Ringer laktat : Bak dengeli tuz so-
lüsyonu

S
Septik �ok     68
Serum fizyolojik     15
Santral sinir sistemi

de�erlendirmesi     182
Santral venöz

kataterizasyon     184, 189-190
Sv yüklenmesi     69
Sv replasman     10

yanklar     209
ameliyat sonras dönem     177
travma     184, 195

Sv resüsitasyonu     184
Sv(lar)

idame svlar     12
yanklar     205
gereksinim     169

oral rehidrasyon svlar     13
rektal svlar      13
replasman svlar     10

seçimleri     12
gereksinimler

yanklar     209
ameliyat sonras dönem

177
travma     184, 195

uygulama yollar     13
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intravenöz svlarn stm     169 
Splenektomi     107 

Standart çal�ma i�lemleri     38 
Subkutan sv verimi     1 
Sitrat toksisitesi     75 
Sifiliz     4, 74 
Sitomegalovirus infeksiyonu 

(CMV)     25, 74, 100 

T
Talasemi     104 

çocuk     144 
tedavi     106 
transfüzyon     106 

Tam kan. Bak Kan 
Taze donmu� plazma (TDP)     19, 

29, 112-113, 117-118, 131, 
155, 161 

Trombin Zaman 117 
Trombositopeni 

çocuk     145, 147, 155 
cerrahi     161 

Transfüzyon ili�kili akut akci�er  
hasar (TRALI)     70 

Traneksamik asit      113, 114, 164 
Transfüzyon 

ters etkiler     60 
gebelikte anemi     126 
anemi, a�r kronik     90 
gereksinim de�erlendirmesi    80 
otolog     174 
kanama bozukluklar     108 
kemik ili�i basklanmas     99 

sezeryan kesi�i   126 
çocuklar 141-142 
klinik transfüzyon uygulamas   7 
dekompanse anemi   95
DIC 117,131 
exchange transfüzyon 23,98, 

103,143,147

yenido�an hmolitik sanl� 148 
neonatlar   98, 147-155 
pqrsiyel exchage    153 
orak hücre hastal�    103  

O grubu negatif kan   171  
HIV/AIDS   97  
endemik malerya bölgelerinde 97 

çocuklar   141  
malarya     97 
DIC'li obstetrik hemoraji     131  
platelerler 

kemik ili�i yetmezli�i    100  
çocuklar     146  
DIC      117,131  
cerrahi      158  

postoperatif periyot    1777  
krmz hücreler   46 

çocuklar     154  
riskler       4  
orak hücre hastal�       103 
çocuklarda  143  
cerrahi 158  
talasemi  106

çocuklarda       144 
transfüzyon-ba�ml hastalar     108 
Transüzyon komitesi      171  
Transfüzyon reaksiyonlar     60 

ABO uyumsuz
transfüzyon       46 
akut     61 
anaflaktik      69 
bakteriyel    
kontaminasyon ve septik 
�ok     68 
gecikmi�       70 
hemolatik    47,58,62,68 
graft-versus-host hastal�  73 
idaresi     63,65 
izlem       56 
non-hemolitik febril        62 
transfüzyonla ilgili akut ak-
ci�er yaralanmas       70  

Transfüzyon kurallar
plazma   46 
krmz hücreler       46 
Transfüzypnla geçen 

enfeksiyonlar   4, 74  
Travma. Bak 179-196 
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V
Venöz cut down    184,187-188  
Vital bulgular 

çocuklar ve neonatlar   193  
VitaminC     106,108  
Vitamin D    106  
Vitamin K   145,161 

antikoagüle edilmi�
cerrahi hastalar     161 
eksikli�i     118  

von Willebrand hastal�   31,33,112 

W
Warfarin     161 

ve kanama problemleri117 
cerrahi    161  

kann stlmas       55  
tam kan.Bak Kan 
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