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HEMOVİJİLANS
Kan ve kan bileşenlerinin toplanmasından alıcıların
takibine kadar tüm transfüzyon zincirini kapsayan, kan ve
kan bileşenlerinin toplanmasından ve klinik kullanımından
kaynaklanan beklenmeyen veya istenmeyen durumlar
hakkında bilgi toplamak, değerlendirmek ve bunların
oluşumunu veya tekrarlanmasını önlemek amacıyla
yürütülen bir dizi izleme prosedürleridir

KAN ÜRÜNLERİ
 Tam kan
 Eritrosit süspansiyonu
 Taze donmuş plazma
 Trombosit süspansiyonu
 Kriyopresipitat
 Granülosit süspansiyonu

ERİTROSİT SÜSPANSİYONU
• 2-6 °C olan kan dolaplarında

muhafaza edilmelidir.
• Hastanın kan örneği ile
donörün eritrositi çapraz
karşılaşırma testi (cross-match)
çalışılır.
• Transfüzyon stabil hastalar için
1-3 saat aralığında
tamamlanmalıdır.
• Kardiyolojik ve çocuk
hastalarda infüzyon doktor
istemine göre 1-3 ml/dk hızla
uygulanır.

TAZE DONMUŞ PLAZMA
• Çapraz karşılaştırmaya gerek

•
•
•

•
•

yoktur.
Kan grubu uygunluğu
yeterlidir.
30-37 °C de çözülmelidir.
Eritildikten sonra transfüzyon
merkezinin kan dolaplarında
(2-6 °C) 24 saat muhafaza
edilebilir.
30 dk içerisinde
gönderilmelidir.
Kardiyolojik veya çocuk
hastalarda doktor istemine
göre 1-3ml/ dk
gönderilmelidir

TROMBOSİT SÜSPANSİYONU
• Trombosit süspansiyonu ;

•

•

•
•

havuzlanmış trombosit ve
aferez olmak üzere 2 ürün
halinde kullanılmaktadır.
Havuzlanmış trombosit
süspansiyonu 4 adet random
trombositten oluşmaktadır.
22-24 °C arasında
ajitatörlerde beş gün
muhafaza edilebilir.
30 dk içerisinde transfüzyon
tamamlanmalıdır.
Bekleyen trombosit torbaya
yapıştığı ve canlılığını yitirdiği
için servislerde
bekletilmemelidir.

KRİYOPRESİPİTAT
 Taze donmuş plazmanın,

eritildikten sonra santrifüj
edilmesiyle dipte kalan
çökeltidir. Çökelti;
fibrinojen, von willebrand
faktör, faktör VIII ve XIII’
den zengindir.
 Eritildikten 6 saat içinde
kullanılmalıdır.
 İnfüzyonu hızlı
yapılmalıdır

Özel Durumlarda Transfüzyon
• Otolog kan transfüzyonu
• Acil transfüzyon
• Masif Transfüzyon
• Neonatal transfüzyon
• İmmun yetmezlik zemininde transfüzyon

İNTRAUTERİN TRANSFÜZYON
 Kan uyuşmazlığında anne kanında fetüs

eritrositlerinde bulunan bir antijene karşı gelişmiş
antikorun plasentadan geçerek fetüs eritrositlerini
hemoliz etmesi sonucu oluşan anemi nedeniyle
bebeğe yapılan transfüzyon
 Çapraz karşılaştırma için annenin serumu kullanılır

MASİF TRANSFÜZYON
• 24 saatte total kan

volümüne eşit
transfüzyon
• 20 ü fazla eritrosit
süspansiyonu
transfüzyonu
• 3 saatte hasta kan
volümü %50 den fazla
transfüzyonu
• 150ml/ dk kan
kaybındaki transfüzyon

• Eskiden koagülopati belli bir

düzeye ulaşınca yani kanama
testleri 1,5 misli uzama
olması fibrinojen 100 mg/dk
trombosit 50.00080.000/mm³
• Artık hastalara koagülapati
başlamadan(kanama testleri
bozulmadan, trombositopeni
gelişmeden)fizyolojik
değerlerine uygun şekilde
erken transfüzyon
önerilmektedir
• 1/1 es- tdp şeklinde ve
trombosit kriyopresipitat
transfüzyon yapılmalıdır

ACİL TRANSFÜZYON
 Transfüzyon gecikmesi hastanın yaşamını tehdit ediyorsa

standart transfüzyon öncesi testler yapılmadan kanın
hastaya verilmesidir.
 Kan grubu çalışılamayacak kadar acil durumlar için acil
istem kartı doldurularak O RH(- ) eritrosit ve AB grubu
plazma transfüzyonu
 Hastanın kan grubu çalışıldı ama croos-match için yeterli
zaman yoksa croos-match yapılmadan kendi kan
grubundan transfüzyon
 Ardından hastanın kendi kan grubundan çapraz
karşılaştırma yapılmış transfüzyona geçilir

KAN ISITILMASI
KAN ISITILMASI GEREKLİ
ÖZEL DURUMLAR
Soğuk kanın verilmesi venöz spazma
neden olabileceği gibi aynı durum
ısıtılmış kan ya da plazma verilmesiyle
( vazokonstrüktör maddeler açığa
çıkacağından) de gelişebilir
 Dolaptan çıkmış 1 yada 2 ünite kan
normal süreyle transfüzyonda sakınca
yoktur
 Kan saate 5 üniteden fazla veriliyorsa
tehlikeli olabilir
 50/100ml/ dk hızla verilen kan
özefagus ısısını 27,5-29 °C ye düşer ve
kalp durabilir
 Ekstrasistoller,sitrat ve potasyum
toksisitesi ile karşılaşılabilir.


 Masif transfüzyonlar
 Exchange transfüzyon(kan

değişimi)
 İnfüzyon bölgesinde venöz
spazma bağlı ağrının geliştiği
hastalar
 Paroksismal nokturnal
hemoglobinüri veya ciddi
aglutinin hastalığı olanlar

KAN VE KAN ÜRÜNLERİNİ TAŞIMA
 Kan ürünleri taşınırken

sıcaklıklarını ve fiziksel
travmalardan korumak
için özel kan taşıma
çantaları kullanılmalıdır

HASTADAN KAN ÖRNEĞİ ALINIRKEN
DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
 Kan örneğini hemşire yada doktor almalıdır.
 Kan örneğinin kullanılmayan extremiteden alınması

gereklidir.
 Kataterden sadece ilk açıldığı anda alınabilir.
 Hastanın sistemde kayıtlı bir kan grubu yoksa ilk alınan
kan örneğinden farklı zamanda alınmış 2.kan örneği
alınarak kan grubunun doğruluğu teyit edilir.
 Kan örneği alırken mutlaka isim soyisim kontrolü
yapılmalıdır.










Hastanın Adı Soyadı:
Dosya Numarası:
Doktorum/hastanın doktoru ………………………..…………..bana/hastama kan ve kan bileşenleri nakli yapılmasının hastalıkta anlamlı düzelme ya da olumlu değişiklik
yapabileceğini bildirdi.
Kan ve kan bileşenleri:
-Tam Kan,
-Eritrosit süspansiyonu,
-Taze donmuş plazma,
-Trombosit süspansiyonu ya da kriyopresipitat olabilir.
Bu nakil işleminin sağlayabileceği yarar ve riskler ile alternatif tedaviler açıklandı.
Kan ve kan bileşenlerinin yasal ve bilimsel kurallara göre hazırlanıp test edilmesine rağmen bana/hastama öngörülmeyen çeşitli immünolojik, alerjik,
mikrobik, fiziksel ya da kimyasal nakil reaksiyonlarına neden olabileceğini; bu reaksiyonların genellikle hafif veya orta seyretmesine rağmen nadiren yaşamı
tehdit edecek düzeyde ağır seyredebileceğini; bu reaksiyonların başarılı tedavi girişimlerine rağmen ölümcül de olabileceğini, hatta bu durumun kendi kanım
verildiğinde bile gerçekleşebileceğini öğrendim. En güncel yöntemler le test edilse bile nadiren kan ve kan bileşenleri nakli ile bazı virusların (AIDS, hepatit
virusları; hepatit B, hepatit C, gibi) bulaşabileceğini ve buna bağlı olarak aylar ya da yıllar sonra enfeksiyon gelişebilme olasılığı olduğunu biliyorum.
Kan ve kan bileşenleri nakli ile ilgili soru sorma fırsatım oldu. Vermiş olduğum bu ‘‘ Bilgilendirilmiş Onay’’ hastaneden taburcu olana dek geçerlidir.
Kendime/hastama kan ve kan bileşenleri nakli konusunda bigilendirildim, yazılanları/ anlatılanları anladım. Bu formda tanımlanan; kan
ve kan bileşenleri naklini:
□KABUL EDİYORUM
□KABUL ETMİYORUM
Tarih
Hasta /hasta yakını adı soyadı:

İmza:

Şahit: Hemşire/doktor adı soyadı:

İmza:

Doktor adı soyadı:

İmza:

Acil ve yaşamı tehdit eden koşullar nedeniyle hastaya onay için gerekli bilgiyi veremedim.Yaşamı tehdit eden koşulları düzeltmek ya da geri çevirmek için
yeterli miktarda kan ve kan bileşenlerinin naklinin yapılmasını sağladım.
Doktor adı soyadı:
Doktor/hemşire adı soyadı:

İmza Şahit
İmza

AÇIKLAMALAR:
*Hasta 18 yaşın üstünde ve bilinci yerinde ise bu formu kendi onaylamalıdır. Aksi durumda onay onay hastanın birinci derece yakını tarafından yapılmalıdır.
(Anne, baba, kardeş, eş, çocuk).
**Hastanın bilgilenmek istemediği durumlarda kendi el yazısı ile ‘‘ bilgilenmek istemiyorum’’ ibaresini bu formun altına yazarak imzalaması gereklidir.
** *Hastanın/hasta yakınının istediği zaman kan ürünleri nakli için olan onayını iptal etme hakkı vardır. Böyle bir durumda hastanın yeni bir onay formu nu
imzalaması gereklidir.

TRANSFÜZYONA BAŞLAMADAN ÖNCE
 Servise gelen kan ürünü kontrolü hasta başında ve iki kişi






tarafından yapılmalıdır.
Kimlik kontrolü hasta bilekliği ve sözel olarak yapılmalıdır.
Kan grubu, ISBT numarası,bileşen ve miad kontrolü, çapraz
karşılaştırma testi uygun barkodu kontrol edilmelidir.
Transfüzyon hakkında hastaya bilgi verilmelir.
Kan ürünü setlenmeden önce takibi alınmalıdır.
Transfüzyondan vazgeçilen kan ürünün imha olmaması için
30 dk içerisinde transfüzyon merkezine iade edilmelidir.

TRANSFÜZYON VE TAKİBİ












Transfüzyon merkezinden çıkılan kan hastaya 30 dakikayı geçmeden
takılmalıdır.
Transfüzyon öncesi ve bitiminde katater SF ile yıkanmalıdır.
Transfüzyon yapılan kataterden ilaç, dekstroz ve ringer laktat gönderilmez.
Kan bileşenleri ile sadece SF gönderilir
Transfüzyon öncesi herhangi bir ilaç (diüretik, antihistaminik,ateş düşürücü)
uygulanmaz.
İlk dk reaksiyon açısından yavaş(2-5ml/ dk) transfüzyon eğer reaksiyon yoksa
doktorunuzun istediği hıza çıkarılır.
Hastanın ilk 15 dk ve sonrasında 30dk aralıklarla takibi alınır.
Transfüzyon 4 saati geçmemelidir.
Transfüzyon bitiminden sonra kontrol takibi (en az 1 saat sonra) alınmalıdır.
Transfüzyon formları iki nüsha halinde ve eksiksiz doldurulmalıdır.
Formların bir tanesi hasta dosyasına bir tanesi de hemovijilans hemşiresine
verilmelidir.
Kan transfüzyonu bir organ nakli olduğu için mutlaka dosyasında rıza formu
olmalıdır.

TRANSFÜZYON REAKSİYONLARI
AKUT İMMÜN TRANSFÜZYON
REAKSİYONLARI

 Akut hemolitik transfüzyon

reaksiyonları(AHTR)
 Febril non-hemolitik
transfüzyon
reaksiyonları(FNHTR)
 Allerjik transfüzyon
reaksiyonu;ürtiker
 Transfüzyonla ilişkili akut
akciğer hasarı(TİAAH)

GEÇ İMMÜN TRANSFÜZYON
REAKSİYONLARI

 Geç hemolitik

transfüzyon
reaksiyonu(GHTR)
 Transfüzyonla ilişkili
graftversus host
hastalığı(TİGVHH)
 Post transfüzyon purpura
 Transfüzyonla ilişkili
immün
modülasyon(TİİM)

Akut hemolitik transfüzyon
reaksiyonu(AHTR)
BELİRTİLERİ
 Hastaya ABO grubu uygun

olmayan eritrosit verilmesi
sonucu hastanın plazmasında
bulunan IgM grubu doğal
izohemaglütininlerin damar içi
alanda eritrosit
süspansiyonunu hemolize
uğratması sonucu oluşur.Bu
reaksiyonda hasta kanı da
hemolize uğrar.
 BU REAKSİYONUN TEK
SEBEBİ İNSAN HATASIDIR

 Huzursuzluk bulantı ve











kızarıklık
İğne giriş bölgesinde ağrı
Titreme ile yükselen ateş
Göğüste sıkışma hissi
Bel ve sırt ağrısı
Hemoglobinüri,oligüri,anüri
Hipotansiyon,taşikardi,şok
Yaygın damar içi
pıhtılaşma(DİK)
Yaygın kanama (özellikle
ameliyatlarda)

Geç Hemolitik Transfüzyon
Reaksiyonu(GHTR)
BELİRTİLERİ
 Önceden transfüzyon veya

gebeliğe bağlı olarak oluşan
antikorların zamanla titresinin
düşmüş ve dolaşımdan
kaybolmuştur.Ama
transfüzyonla aynı antijenle
karşılaşması ile tekrar antikor
üretmesidir.
 Transfüzyon öncesi çapraz
karşılaştırma ve antikor tarama
testleri negatiftir

 Transfüzyon sonraki 2-10 gün






içinde hgb beklenen artışın
olmaması veya düşme
Ateş
Hafif sarılık (5-7 günlerde)
Hemoglobinüri,renal yetmezlik
nadirdir
İdrar analizi,periferik
yayma,DAT,indirek coombs,croos
match ve kan grubu
tekrarı,serumda billuribin

FEBRİL NON-HEMOLİTİK TRANSFÜZYON
REAKSİYONU(FNHTR)
 Eritrosit hemolizine bağlı olmayan ateşli

transfüzyon reaksiyonudur.
 Kan verilmesi sırasında ve verildikten 2 saat
sonrasına kadar olan sürede başka bir nedenle
açıklanamayan 1°C ve daha fazla vücut ısısı
yükselmesidir.Ateş genellikle üşüme hissi ile ve
titreme ile yükseldiğinden AHTR veya septik
reaksiyonlardan ayırıcı tanısı önem
kazanır.üründeki lökosit ve salınan sitokinlerle
ilişkilidir

ALERJİK TRANSFÜZYON REAKSİYONU
 Plazma proteinlerine ve plazmada bulunan

ilaç,gıda ve diğer maddelere karşı duyarlılıktan
kaynaklandığı düşünülmektedir.
 IgA eksikliği ve anti- IgA geliştirmiş hastalarda
 ürtiker,kaşıntı ve deri döküntüleri şeklindedir.
 Bazen bronkospazm,anjionörotik ödem ve
anaflaktik şok olabilir.
 Kaşıntı ve ürtikere antihistaminik yapılır

TRANSFÜZYONLA İLİŞKİLİ GRAFT
VERSUS HOST HASTALIĞI (Tİ-GVHH)
BELİRTİLERİ
 İmmun sistemi zayıf olan

hastalara bağışçıdan geçen T
lenfositleridir.
 Hastaya geçen T lenfositleri
organları tahrip etmeye başlar.
 Akrabalar arası transfüzyonda
da bu reaksiyon görülür.
 Akraba ve immun sistemi zayıf
hastaların transfüzyon
kanlarının ışınlanması gerekir.

 Işınlanmamış kan







transfüzyonundan itibaren 3-30
günler arasında
Ateş
Nötropeni,trombositopeni,anemi
Eritamtöz cilt döküntüsü
İshal ve karaciğer hasarı
Kemik iliği yetmezliğine bağlı
enfeksiyonlar

TRANSFÜZYONLA İLİŞKİLİ AKUT AKCİĞER
HASARI(TİAAH)
BELİRTİLERİ
 Bağışçıdan gelen lökosit

antikorlarının alıcı lökositleri
ile reaksiyona girerek,pulmoner
mikro dolaşımda damar
geçirgenliğini bozan lökosit
agregatları oluşturmasıdır.
 Kan ürünü alırken veya
aldıktan sonraki 6 saat içinde
gelişen solunum sıkıntısı
 Sorumlu bağışçılar genellikle
çok doğum yapmış kadınlardır.
 Solunum desteği(mekanik
ventilasyon) zamanında
verilirse 72 saat içinde
kendiliğinden düzelir.

Ateş
Dispne
Hiperpne
Öksürük
Göğüs ağrısı
Siyanoz
Titreme
Hipotansiyon
Akciğer filminde bilateral
pulmoner infiltrasyonlar,
 kan gazında hipoksi görülür










POST TRANSFÜZYON PURPURA
 Hastada transfüzyondan sonra (1-24gün) arasında

ağır bir trombosittopeni (<10.000/uL) gelişmesidir.
 İyileşme spontan olarak 21 gün içinde olur.
 Tedavi olarak yüksek doz iv immunoglobulin (IVIgG)
tercih edilen tedavi yöntemi

TRANSFÜZYONLA İLİŞKİLİ İMMÜN
MODÜLASYON(TİİM)
 Transfüzyon sonucu alıcı immün sistemde oluşan

değişiklikleri ve bu değişikliklerin alıcıdaki etkilerini
denir

SEPTİK REAKSİYON
BELİRTİLERİ
 Bakterilerle kontamine olmuş







bir kan bileşeninin
transfüzyona bağlı gelişen ve
yaşamı tehdit edebilen bir
komplikasyondur.
Tanı için torba kandan ve
hastadan kültür
Transfüzyon esnasında ve
sonrasında hafif ve geçici bir
ateş
Septik şok
DİK

 Ateş
 Titreme

 Hipotansiyon
 Bulantı kusma
 Taşikardi
 Oligüri
 Solunum sıkıntısı

 Baş ve sırt ağrısı
 Ağır olgularda DİK ve Septik

şok

HİPOTANSİF REAKSİYONLAR
 Transfüzyon başladıktan hemen sonra önceki

değerden 10mmHg dan fazla düşüş olmasıdır.
 Transfüzyon durdurulduğunda hemen düzelir.Eğer
transfüzyon durdurulmuş ve 30 dk geçmesine
rağmen hipotansiyon düzelmiyorsa başka sebepler
aranmalıdır.

TRANSFÜZYONLA İLİŞKİLİ DOLAŞIM
YÜKLENMESİ

 Dolaşıma fazla volüm








yüklenmesi sonucu gelişen bir
reaksiyondur.
Çocuklar ve kalp hastalığı olan
kişiler risk altındadır.
Riskli kişilerde transfüzyon çok
yavaş yapılmalıdır(4 saati
geçmeden)
Riskli hastalara ve reaksiyon
geliştiğinde diüretik yapılabilir
Ağır olgularda flebetomi veya
plazma aferez
BNP düzeyinin yüksekliği

 Transfüzyon esnasında veya










sonrasında ortaya çıkan
konjestif kalp yetmezliği
bulguları
Dispne
Ortopne
Siyanoz
Taşikardi
Kan basıncında artış
Boyun venöz dolgunluğu
Ayak sırtında ödem ve baş
ağrısı

DİĞER REAKSİYONLAR
 Transfüzyonla ilişkili hipotermi
 Transfüzyonla ilişkili hiperkalemi ve hipokalemi
 Transfüzyonla ilişkili hipokalsemi
 Transfüzyonla ilişkili asit-baz dengesi bozuklukları
 Akut ağrılı transfüzyon reaksiyonları
 Hemosiderozis

TEŞEKKÜRLER

