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TRANSFÜZYON
1. GENEL BİLGİLER:
Transfüzyon öncesinde sıklıkla yapılan hataların önlenmesi için dikkat edilmesi gereken noktalar:
 Hasta kimliğini belirlenmesinde: Hastanın doğrudan kendisine kimlik bilgileri tam sorulmalıdır:
     . - Kimlik belirlemek için yatak numarası hastane notları, istek formu gibi ikincil belirleyiciler kullanılmamalıdır.
      - Hasta kimliğini belirlemek için bileklik kullanılması tercih edilmelidir.
       - Hastaya özel ve tek olan hastane protokol numarası kullanılmalıdır.
Örnek etiketlenmesinde:
    - Önceden etiketlenmiş tüpler kullanılmamalıdır.
    .- Etiketleme hasta başında yapılmalıdır
    .- Tüpler örnek  alındıktan hemen sonra ve başka hasta örneği alınmadan önce etiketlenmelidir.
Kan  bileşeni istemende:
     . Ek işlem talepleri istek belgesinde tam ve doğru olarak yer almalıdır.
Kan hizmet birimi kayıtlarında:
        - Hastaya ait eski kayıtlar varsa kontrol edilmelidir.
         - Hastanın eski kan bileşeni isteklerinde yer alan özel talepler kontrol edilmelidir.
Telefon istemlerinde:
          - Hasta kimlik bilgileri , gereken kan bileşeni sayı ve tipine ait bilgiler tam olarak alınmalıdır.

2.KAN BİLEŞENLERİ İSTEK FORMU:
           Kan bileşeni istek formunda bulunması gerekli asgari hasta kimlik bilgileri: Hastanın adı soyadı doğum tarihi
cinsi protokol numarasıdır.Ayrıca:

- İstem tarihi
- Hastanın yattığı bölüm
- Kan bileşeni  sayı ve tipi 
- Kanın kullanacağı zaman
- Hastanın transfüzyon ve transfüzyon reaksiyon öyküsü
- Hastanın tanısı, bilinen kan grubu 

İstemi yapan hekimin imza ve kaşesi olmalıdır.
3.KAN MERKEZİ KAYITLARI:
     Kan merkezi aynı hastaya ait çift kayıttan kaçınmalıdır. otomasyon sisteminin bulunduğu kan merkezlerinde arama
T.C. kimlik no üzerinden  ya da ad-soy ad,doğum tarihi,protokol numarası ile yapılmalıdır.
     Kan merkezi önceki kayıtlardan hastanın ABO ve Rh{D}grubunu kontrol etmeli ve yeni örneğin kan grubu ile
arasında bir uyumsuzluk bulunursa, sorun çözülmeden kan bileşeni çıkışı yapılmamalıdır.
     Kan Merkezinden Alınan Kan veya Kan Bileşeninin Kliniğe Nakli: Kan  ve kan bileşenleri transfüzyonuna kadar kan
merkezinde saklanır.  Yetkilendirilmiş  personel  tarafından yapılan nakil  sırasında ,  eritrosit  süspansiyonları  ,  2-10
derece  de  korunmalıdır.Eritrosit  ünitelerinin  ısısı  1  C  ‘nin  altına  inmemeli  ve  10  C’nin  üzerinde  olmamalıdır.Bu
nedenle de kan merkezi  dolabından çıktıktan sonra kullanılmayan kan 30 dk içinde kan merkezine geri  dönmüş
olmalıdır.  Trombositler , 22-24 C de ve trombosit ajitatöründe korunur.
          TDP , 37 C su banyosunda   poşet veya kılıf içersinde eritilerek kullanılır.Eritildikten sonra buzdolabı rafında {2-
6C} 24 saat stabildir.Asla tekrar dondurulmamalıdır.
   Transfüzyonu Başlatma:
            Transfüzyona başlamadan önce transfüzyon hakkında hastaya bilgi verilmeli , soru sormasına fırsat tanınmalı ,
aydınlatıcı açıklama yapılmalı ve hastanın yeterince bilgilendiğinden emin olunmalıdır.Bu süreç bilgilendirilmiş onam
formunun imzalatılmasıyla tamamlanır.Dikkat edilecek hususlar:

1- Hasta  ad-soyadı  ve  doğum  tarihi  sorularak  ,kan  bileşeni  uygunluk  raporundaki  kimlik  bilgileri  ile
karşılaştırılmalıdır.
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2- Hastanın kan grup belgesinde bildirilen kan grubu ile kan ünitesi üzerindeki  etikette yazan kan grubu
karşılaştırılmalıdır.

3- Kan ünitesi üzerindeki ‘’çapraz karşılaştırma uygundur’’ ifadesi görülmelidir.
4- Kan  bileşeni  uygunluk  raporundaki  kan  ünite  numarası  ile  kan  ünitesi  üzerindeki  numara

karıştırılmamalıdır.
5- Kan ünitesi üzerindeki son kullanım tarihinin geçmemiş olduğu kontrol edilmelidir.
6- Hekimin hastaya verilecek kan bileşeni ve miktarı ile ilgili istemi görülmelidir.

 Transfüzyona  başlamadan  önce  ‘’Kan  istem  ve  tranfüzyon  izlem  formu’’ üzerindeki  bilgiler  ile  kan  ünitesinin
üzerindeki  bilgiler  bakanlığın yayınlamış olduğu hemovijilans rehberi  doğrultusunda  1.Kişi  Hemşire  2.Kişi  Hekim
olmak üzere karşılaştırılmalı ve kayıt altına alınıp imzalanmalıdır.
Hastanın  başlangıç  vücut  ısısı,  kan  basıncı  ,  nabız  ve  solunum  sayısı  kaydedilir.Transfüzyonu  başlatan
kişi  ;Transfüzyona  başlanan  günü  ,  saati  ,transfüze  edilen  bileşeni  ,  transfüzyon  hacmini  ve  torba  numarasını
kaydeder.

4. KAN TRANSFÜZYON SETİ VE FLİTRESİ:
       Tam kan, eritrosit ve trombosit süspansiyonları, TDP ve kriyopresipitat , içerdikleri fibrin parçaları ve partiküller,
nedeniyle geleneksel  olarak, 170-200 Qm  çaplı filtreli setlerle uygulanır.Kan transfüzyonu uygulanan transfüzyon
seti ve iğnesi  4 saatten daha uzun süre kullanılmamalıdır.Çünkü oda ısısında uygulanan kandaki  fibrin ağları   ve
hücresel kalıntılar bakteriyel üreme için uygun bir  ortam oluştururlar.
 5.KANIN ISITILMASI:
         Soğuk ve fazla miktarda kanın çok hızlı  transfüzyonu kardiyak arreste neden olabilir.Bu nedenle aşağıdaki
durumlarda kanın ısıtılması önerilir:

1- Masif transfüzyonda
2- Soğuk aglütinin bulunan olgularda
3- Yeni doğanlarda Exchange transfüzyonda

Bunun dışında,rutin bir transfüzyon öncesinde kanın ısıtılması gerekli değildir.
   6.TRANSFÜZYON İZLEMİ:
            Kan bileşenlerinin transfüzyon sırasında hastanın dikkatle gözlenmesi zorunludur.Özellikle ciddi transfüzyon
reaksiyonlarının görülme olasılığının daha yüksek olduğu transfüzyonun başlangıç dakikaları önemlidir.Transfüzyonun
ilk dakikalarında infüzyon hızı yavaş olmalıdır. transfüzyonun15.dakikasında, yaşamsal bulgular tekrar değerlendirilir.
Eğer  bir  sorun  yoksa  transfüzyon  hızı  arttırılarak,  ürünün  istendiği   sürede   infüzyonunun  tamamlanması
sağlanır.Transfüzyon  tamamlandığı saat kayıt edilmelidir.
         Kan  bileşenleri  ,  klinik  etkinlik,  güvenlik  ve  uygulanım  kolaylığı  açısından  ,  önerilen  sürede  transfüze
edilmelidir.Eritrosit süspansiyonu için kritik bir süre olmamakla beraber, , normalde 30 dakika da transfüze edilir.Taze
donmuş  plazma,37  C  su  banyosunda  15-20  dakika  da  çözülür  ve  çözüldükten  sonra  4  saat  içinde  transfüze
tamamlanmış olmalıdır.
    Transfüzyon süresince her 30 dakika da bir ve tamamlanmasını izleyen birinci saatte yaşamsal fonksiyonlar tekrar
kayıt edilmelidir.
7.TRANSFÜZYON KOMPLİKASYONLARI
            Akut Transfüzyon Reaksiyonları:
            Akut transfüzyon reaksiyonları, transfüzyon sırasında veya izleyen 24 saat içinde oluşan reaksiyonlardır.Ancak
akut transfüzyon reaksiyonları genellikle transfüzyon sırasında veya transfüzyonu izleyen ilk saatlerde ortaya çıkar.Bu
nedenle,infüzyonun  ilk 15 dakikası daha yoğun olacak şekilde , transfüzyonun tamamlanması 1 saat sonrasına kadar
hasta yakından  gözlenmelidir.
             Akut transfüzyon reaksiyonu, transfüzyonu uygulayan tüm sağlık personeli tarafından tanınmalı ve şüphe
edildiğinde dahi transfüzyon hemen durdurulmalı, gerekli uygulamalar başlatılmalıdır.
             Transfüzyon reaksiyonu ile ilişkili olabilecek belirti ve bulgular;
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- Ateş:Vücut sıcaklığının başlangıç değerine göre 1 C nin üzerinde artması olarak tanımlar.Üşüme-titreme eşlik
edebilir.

- Ağrı:İnfüzyon alanında, göğüste ,karında, sırtta, boşluklarda tanımlanabilir.
- Kan basıncı değişiklikleri:Genellikle akut gelişen hipotansiyon veya hipertansiyon
- Solunum sıkıntısı:Genellikle dispne, takipne ve hipoksi eşlik etmektedir.
- ciltte kızarıklık veya ürtiker
- Bulantı:Kusma eşlik edebilir.

    Akut transfüzyon reaksiyonu ile  ilişkili  olabilecek bulgularla karşılaşıldığında ya da transfüzyon reaksiyonunda
şüphe edildiğinde:
         -Transfüzyon hemen durdurulur.
         - İntravenöz yol %0,9 NaCI solüsyonu ile açık tutulur.
          - Doğru kan ünitesinin doğru hastaya veridinden emin olunur.bunun için ;
       A-  Hastanın kan grup belgesinde bildirilen  kan grubu ile  kan ünitesi  üzerindeki  etikette yazan kan grubu
karşılaştırılır.
        B- Uygunluk raporu tekrar gözden geçirilir ve hastanın adı-soyadı,hastane numarası,doğum tarihi gibi kimlik
bilgileri hastanın kimliğiyle karşılaştırılır.
         C-  Uygunluk  raporundaki  ürün  numarası  ile  torba  etiketindeki  ürün  numarası  karşılaştırılır  ve  ‘’çapraz
karşılaştırma uygundur’’ifadesi aranır.
         Hasta değerlendirilerek  bunun bir transfüzyon reaksiyonu olup olmadığına,eğer bir transfüzyon reaksiyonu ise
ne  tür bir reaksiyon olduğuna ve ne tür önlemler alınması gerektiğine karar verilir.
Akut hemolitik transfüzyon reaksiyonu ,anafilaksi , transfüzyon ile ilişkili sepsiz ve transfüzyonla ilişkili akut akciğer
hasarı{TRALI}hızlı  tıbbi  yardım gerektiren reaksiyonlardır.Ayrıca  reaksiyon tanımlanarak,  reaksiyon sonrası  kan ve
idrar örnekleri ile beraber transfüze edilen kan ünitesi, iğnesi çıkarılmış olarak kan seti aynı damar yoluyla verilen
diğer solüsyonlar,bu transfüzyonla ilişkili tüm form ve etiketler kan merkezine gönderilmelidir.

TRANSFÜZYONUN BİLİNEN ENFEKSİYÖZ OLMAYAN KOMLİKASYONLARI KOMPLİKASYON         SIKLIĞI

Ateş                  Transfüzyonların %0,5-3’ünde oluşur.

Alerjik reaksiyonlar           Transfüzyonların %1-3’ünde oluşur.

Transfüzyonla ilişkili Akut akciğer hasarı 5.000 transfüzyonda bir oluşur.

Hipokalsemi  ve Hiperkalemi Masif  transfüzyon  {peş  peşe  çok  sayıda
transfüzyon  yapılan  hastalar  için    geçerlidir)
yapılan hastalarda geçerlidir.

  İmmünmodülasyon Transfüzyonu sonrası kolorektal kanser cerrahisi
sonrası  sonuçları  kötüleştirici  etkisi
muhtemeldir;Muhtemelen  bakteriyel
infeksiyonlara  duyarlılığı arttırır.

Graft-versus-host hastalığı  İmmün suprese hastalarda veya çok yakın  HLA
uyumlu  vericiler  kullanıldıysa  bu  durum
oluşabilir.Bu  komplikasyon  çok  nadirdir.  Fakat
ölümcül olabilir.

Demir yüklenmesi Kronik  transfüzyon  bağımlılığı  olan  hastalarda
kan  kaybı  olmaksızın  çok  sayıda  transfüzyon
siroz,kalp  yetmezliği  ve  endokrin  organ
yetmezliği  ile  giden  vücut  demir  birikiminin
artışına yol açar.
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  TRANSFÜZYON TEDAVİSİNİN BİLİNEN ENFEKSİYÖZ KOMPLİKASYONLARI:

İNFEKSİYON KLİNİK ÖNEMİ\İNSİDANS

Hepatit-A Tahminen 1/1.000.000 ünite transfüzyonda geçer 0

Parvovirüs B19 Tahmini risk 10.000 ünite transfüzyonda 1’dir.

Sitomegalovirüs{CMV} Düşük doğum ağırlıklı  yeni doğanlarda veya immün yetmezlikli
hastalarda  {kök  hücre  nakli  dahil}klinik  olarak  önemli  bir
transfüzyon komplikasyonudur.

HTLV-1,HTLV-2         Tahmini risk 250.000 ile 2.000.000 ünite transfüzyonda 1’dir

Hepatit-B                     Tahmini risk 30.000ile 150.000 ünite transfüzyonda 1’dir

Delta antijeni Hepatit B ile birlikte geçer,en sık ilaç bağımlıları ve çok sayıda
transfüzyon alanlarda bulunur.

Hepatit –C Tahmini risk 30.000 ile250.000 ünite transfüzyonda 1’dir.

Hepatit G{GB virüs C}: Viremi  %1-2 donörde  mevcut  olabilir,fakat  virüsün  hastalığa
yol açtığına dair açık kanıt yoktur.

HIV  Tahmini  risk  200.000  ile  2.000.000  ünite  transfüzyonda
1’dir.İnfekte kan alıcılarının çoğunda HIV infeksiyonu gelişir

Sıfiliz  Depolamada kısa sağkalım  dönemi {96 saat} ve VDRL/RPR ile
donör   taraması  geçiş  ihtimalini  hemen  hemen  tamamen
elimine eder.

Malarya{sıtma}          Nadir bir komplikasyondur

Chagas hastalığı          Başlıca Orta ve Güney Amerika ‘da transfüzyon riskidir

Babesiozis Kuzey doğu ABD’ de olan bir risktir.

Toksoplazmozis  İmmün  yetmezlikli  konakçıda  görülen  nadir  bir
komplikasyondur.
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