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GİRİŞ 

Kan transfüzyonu, oksijen taşıma kapasitesinin art

tırılmasının yanısıra, dolaşan kan hacminin istenilen dü
zeye getirilmesinin amaçlandığı durumlarda uygulanır. Bu 
uyg~lame her en yaşam kurtarıcı bir görev üstlenmekle bir
likte,bir çok riski de beraberinde getirir. Kan ve kanın 
diğer elemanlarını kaybeden veya kan bileşikleri eksik· 
olan hastaların tedavisinde transfüzyon, vazgeçilmez Hnemli 

bir yer tutar. Bu tedavi şekli o kadar yaygınlaşmıştır ki, 
bu uygulamamın tüm potansiyel ve olası tehlikeleri fark 

- edilm~yebilir(29). Günümüzde tam kan transfüzyonuna alan 
gereksinim hın- gün biraz deha artmakta ve buna paralel 
olarak kullanımında yeni gelişmeler gHrülmektedir. Tam kan 
bir hammadde olarak ele alındığında, bir ünite kandan bir
den fazla hastanın tedavisi için gerekli ürünlerin ayırı
mının yapılması mümkün olmaktedır(7,J2). 

Ülkemizde, kan ve kan ürünleri tedavisine gereksi

nimi olen hastaların ihtiyaçlarını karşılayacak Hlçüde, 
uygulamaya hazır olan kanın, kan bankalarında yeterli mik
tarda bulunması gerekmektedir. Genel olarak kan bağışlama 
alışkanlığı olmayan bir ülke olmamız, bu konudaki uygulama 

ve araştırmaların kısıtlı kalmasına neden olmaktadır. 

Kan transfüzyonu hayat kurtarLcı bir uygulama olma
sının yanısxra bazı durumlarda gereksiz yere uygulanabil
mektedir. Her transfüzyonun bir risk rilduğu ve bir ünite 

kan transfüzyonunu~ hematokriti çok fazla yükseltmediği 
düşünülürse~~an transfüzyon endikasyonlarının çok iyi be
lirlenmesi gerektiği kendiliğinden ortaya çıkar. Ayrıca 

endikasyonu doğru olarak konamayan gereksiz transfüzyonla
rın uygulanmasının hastaya verdiği zarara ek olarak, kan 

bankasındaki stokları azaltarak acil hastalar için hemen 
uygulanması gereken kanın anında bulunamaması bu hastala

rın güç durumlarda kalmasına neden olmaktadır. 
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Tıbbi bir uygulama olması nedeniyle bir çok hasta
da, kan transfUzyonuna karşı bazı endişelerin gelişmesi 
doğal karşılanabileceği gibi tedavinin ancak bu yolla sağ
lanabileceğini bilmeleri ve eski sağlıklarına tekrar ka

vuşma isteğinin baskın olması, bu korkuları ifade etmede 
,, ' . 

hastanın kendini hür hissetmesine engel ·olmaktadır. Bilin-
meyene karşı olan merak, endişe ve korku duyguları bilin
meyenin olanaklar elverdiğince hastanın anlayabileceği bir 
biçimde açıklanması yoluyla minimum dUzeye indirgenmekte, 
bu arada hastada huzur ve gUven duygularının gelişmesine 
zemin hazırlamaktadır. 

' ' 

Kan transfüzyonu uygulaması, başlangıçta bu deneyi-
.' 

mi hiç geçirmemiş hastalar için değişik ve üzUcU bir yaşam 
deneyimi olmasının yanısıra bazı reaksiyonların gelişmesi, 
endişe ve korku gibi gUn ışığına çıkmasına neden olabilir. 
Transfüzyon uygulamasının baş~atabileceği merak, endişe ve 
korku duygularının eğitim ve ·kUltUr düzeyi ile yakından 

ilişkili olduğu dUşünülmektedir. 

Hastalara hastalıklarının ciddi olduğu kanısının 
uyandırabileceği aynı endişeyi ailelerin hissetmesi de 
mUmkün olabilir. Ayrıca gUncel konu olan ve yayın organla
rı ile sürekli olarak Hnemle üzerinde durulan bazı hasta
lıkların kan aln kişiye transfer olabileceği duygusu, kan 

transfüzyonunu kabullenmede etkili bir faktör olabilir. 

Bu tür risklerin varlığı hastaların kan transfüzyonu
nu reddetmeleri i~~ sonuçlanabilir. Ancak kan bankalarının 
bu konuda titizliği ve verilen kanın geçirdiği evreler 
hastaya açıklanarak, kanın hiç bir mikroorganizma içerme
diği konusundaki güvence, hastanın bu gibi duygularını mi
numuma indirgemede etkili olacaktır. Hastasına bakım veren 
hemşire hastanın bu konudaki endişelerini anlayışla karşı

lamalı ve Hzellikle endişelerin gün ışığına çıkarılmasında 
ve giderilmesinde etkili olmalıdır. 
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Hastalarımızda olası düşünülen bu gibi duyguların 

mümkün olan en düşük düzeye indirilmesinde hemşireye düşen 
sorumluluk oldukça Hnemlidir. Hemşirenin gHrev ve sorumlu

luk alanının sınırını zorlamadan, hastaların bu uygulamaya 
adapte olmalarında yardımcı olabilir. 
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GENEL BİLGİLER 

Kan Tranefüzyonunun Tarihi Gelişimi 

Eski Mısırlılar kan banyolarının insanı gençleşti
rebileceği düşüncesiyle kendileri için banyolar hazırla
mışlardır. Eski Greklerde de kanın hayat verici bir madde 
olduğu anlaşılmış ve Truva harbinden sonra damardan kan 
alma işlemi yapma yoluna gidilmiş ayrıca Romalı gladyatör

ler, öldürdkülrei düşmanlarının kanlarını içerek kuvvet ve 

cesaretlerinin artacağı düşüncesiyle bu işlemi gerçekleş

tir~işlerdir. Tarihsel bilgilerden öğrenildiğine göre eski 
Suriye krallarından Naam•ın cüzzam hastalığına yakalandı

ğında, iyileşmesini ·sağlamak amacıyla kanının değiştiril
diği b1ld1rilmekted1r(l7,29,32). 

Papa 5. Innocent 1492'de hastalandığında üç gencin 
kanı alınarak kendisine verilmiş, ancak papa ile birlikte 

üç gençte hayatlarını kaybetmiştir. 1556 yılında Cardanue 

tarafından iki hayvan arasında kan nakli uygulanmaya çalı

şılmış ve bu uygulama gerçekleştirilmiştir. Tam olarak kan 

dolaşımının tanımlanması 1619'da Harvey tarafından yapıl

mıştır. 1657 1 de Chietopher Wren, 1665'de Richard Lower•ın 

hayvanlar üzerinde yaptıkları çalışmaları takiben, 1667 1 de 

Jean Denle tarafından insana koyun kanı transfüze etme 
uygulaması gerçekleştirilmiştir. Anpak olumlu bir sonuç 
alınamaması, bu konuda yapılan denemelerin bırakılmasına 
neden olmuştur. Ateşli ve uzun süren hastalıkların ve de

liliklerin tedav~~inde kullanılan transfüzyon çalışmaları 
o d8nemde oldukça azalmıştır(29). 

İlk olarak 19. yüzyıl başlarında Blindell tarafın

dan farklı türlerin kanları·arasında farklılık olduğu ve 

uyuşmazlık gtlsterdiği açıklanmışsa da bunun kan transfüz

fonu üzerindeki önemli etkisi konusunda bir gelişme kayde
dilmemiştir.· 
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19□0 1 de Landstainer yaptığı çalışmalar ile trans

füzyon uygulaması sonucunda meydana gelen Hlümlerin erit

rositlerdeki bazı gruplaşmalardan ileri geldiğini ortaya 

koymuş, çalışmalar sonucunda A, B ve O gruplarını ortaya 
çıkarmıştır. Bir yıl sonra Decastello ve Stuli dördüncü 
grup olan AB grubunun varlığını ortaya atmışlar ve çalış
maların sonucunda transfüzyonda plazma aglütininlerinin 
önemli olduğunu bildirmişlerdir(7,17,29,32). 

Birinci Dünya Savaşı'nda yaralı askerlerin kan kay
bı nedeniyle kaybedilmeleri transfüzyon çalışmalarının 
hızlandırılması gereğini ortaya çıkarmıştır. 

Rockefeller Enstitüsü, sitrat-glikoz karışımı ile 
kanı 4 hafta soğuk depolarda saklamayı başarmıştır. 1926 
ve 1927'de Landstainer ve Levin M,N,P gruplarını tanımla

mışlar, kanın alınıp saklanması ve gerektiğinde bir başka
sına verilmesi uygulamasında en Hnemli aşama olan kan ban

kaları ilk kez 1937'de Chicago Cook-Country hastanesinde 

kurulmuştur(29). 

İkinci Dünya Savaşı•nın başlaması üzerine bu konu

daki çalışmalar hız kazanmış ve O grubunun genel verici 

olduğu kabul edilmiştir. 

Landstainer, Wiener, Levin ve Stetson 1940-194l'de 
Rh sistemini tanımlamışlar ve İkinci Dünya Savaşı•nın baş
laması, kan ve kan ürünleri konusundaki çalışmaların yeni
den gündeme gelmesine, kan saklama tekniklerinin gelişme
sine yol açmıştır(7,17,29,32). 

Kanın Bileşimi, Hemoglobin, Oksiyen Taşınması 

Kan, hücre ve kan volümünü oluşturan sıvı kısım al

mak üzere 2 bölümden oluşur. Total kan volümünün yaklaşık 

% 45'ini oluşturan hücre kısmı eritrosit, lokosit ve 
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tromboeitlerden meydana gelir. Sıvı kısım, total kan 
volümünün yaklaşık% 55'ini oluşturur. Bir bütün olarak suyun 

. bilemiş! olen pleema, · , su, parçalanmış besinler, plazma, 
gezler, elektrolitler, hücresi! ürünler, kan proteinleri, 
entikuegülenler, pıhtılaşma fektHrlerinden oluşur ve saman 

sarısı rengindedir. 

Bileşimi: 

- % 92 oranında eu 
- % ? oranında protein (serum elbumin, alfa 1 glo-
bulin, alfa 2 globulin, bete globulin, ganma globi

lin) 
- % 1 1 den ez antikuagülenlar, besinler, metebolik 

artıklar, gezler, enzimler, hormonlar, diğer pıh

tılaşma fektHrleri, inorganik tuzları, bulunur • 
. . 

Plazmanın ana fonksiyonu veeküler kompertmendeki 

kan volümünün sürdürülmesini sağlamaktır. 

Kanın majHr Hzellikleri şHyle sıralanabilir: . ~ 

- Renk: Arteryel kan eri trosi tlerdeki oksiJ.en kon
santrasyonunun fazla olması nedeniyle parlak kır

'mızı, v.~Hz kan oksijen konsantrasyonunun az ol

ması nedeniyle koyu kırmızıdır. 
- Viskozite: Ken sudan 3-4 defe deha fazla viskoz

dur. 
- Reekeiyoı:,u Kan tuz tadında ve p'fl ?.35 - ?.45 

arasında hafif elkalen reaksiyondadır. 

- Volüm: Erişki~lerde yaklaşık olarak kg başına 

?O - 75 ml kadardır. Bu ortalama yetişkin bir in-. 
sanda 5 - 6 litre kan bulunduğu enlamındadır(39). 
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Kan yaşam için gerekli çeşitli temel fonksiyonları 

yerine getirir. Bu fonksiyonlar: 

- Oksijen ve karbondioksit transportu, 

- Hücrelere besin taşınması, 

- Metabolik artıkların taşınması, 

- Sıvı dengesinin sağlanması. 

- Asid - baz dengesinin devam ettirilmesi, 

- Vücut ısısının regülasyonu, 

- Enfeksiyonlara karşı savunma sistemi. 

- Metabolizmanın düzenlenmesi ile ilgili hormon 

transportu, 

- Pıhtılaşma ~onsiyonu olarak sıral~nalabilir(36). 

Kan ve kan ürünleri ile tedavide ve transfüzyonda 

önem taşıyan kanın üç temel hücre grubunu oluşturan erit
rosit, lokosit ve trombositler ve bunların süspansiyon şe

killeri farklı amaçlar için kullanılırlar. 

Eritrositler gelişimleri sırasında nükleus, golgi 

kompleksi, sentriol ve mitokondrilerini kaybederek nükle

usu olmayan hücre haline gelirler. Her hücre bikonkav disk 

şeklindedir. Hücreler elastiktir ve küçük çaplı kapiller 

dolaşımdan geçtiklerinde, büyük ölçüde bükülebilme hareke

ti yaparlar. Dolaşımdaki çapları 8.5 mikron kadar l mm 3 

sayıları erkeklerde 5 - 5,5 milyon, 'kadıniarda 4,5 - 5 

milyondur. Ortalama yaşam süreleri 12 □ gündür. Her bir 

eritrosit lipopr~tein kompleksi olan hücre zarı ile 

çevrilidir(3,28):· 

Plazma volümü azaldığı ve dolaşıma hipertonik bir 

solüsyon verildiği zaman eritrositlerden plazmaya sıvı ge

çer. Bunun aksine plazma sıvı miktarı arttığında su erit

rosit içine girer, hücre şişer ve şekil değiştirir. Bu de

vam ederse h~moglobin plazmaya geçerek hemoliz oluşur(28). 
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Hemoglobin sentezi eritroblastla başlar ve normob

last basamağında devam eder. Hemoglobin molekülü 68000 mal 

ağırlığındadır. Eritrositte bulunan hemoglobilin molekülü

nün en büyük özelliği oksijen ile gevşek bir şekilde re

versıbl olarak birleşmesidir. Oksijen dokulara moleküler 

oksijen olarak götürülmekte ve orada hemoglobin ile olan 

gevşek bağdan çözülünce, doku sıvılarına iyonik oksijen 

olarak değil, suda eriyen molekOler oksijen olarak veril

mektedir(39). Normalde akciğerlerden dokulara oksijenin 

% 97'si eritrositler tarafından,% 3'ü plazma ve hücre 

suyunda erimiş olarak taşınır. 

Akciğer kapillerinde p □2 yüksek olduğu için oksi

jen hemoglobine bağlanmakta, dokularda p02 düşük olduğu 

için ayrılmaktadır. Normal bir şahsın kanının 100 ml.'sin

den 15 gr. hemoglobin vardır. Her gr. hemoglobinin maksi

mum oksijen bağlama kapasitesi 1,34 ml. oksijendir. 

Dolaşımda bir diğer hücre grubu nükleusları bulunan 

lokositlerdir. Yaklaşık lmm 3 •cteki sayıları 5000 - 9000 

kadardır. Lokositlerin granüler ve agranüler olmak üzere 2 

tipi vardır. Agranüler lokositlerin homojen görünen plaz

maları ve yuvarlak görünen nükleusları vardır. Agranüler 

lokositlerin lenfosit ve monosit olmak üzere 2 tipi, gra

nUler lokositlerin ise nötrofil, basofil ve eosinofil ol

mak üzere 3 tipi vardır. Lökositlerin kanda kalma süreleri . , 

sadece 24 saattir. Bir çok lenfositin lenfoid organlara ve 

oradan tekrar dolaşıma katıldığı kesindir(28). 

Lenfositler normalde tüm lokositlerin % 2 □ -25'ini 

meydana getirir ve 6-8 mikron çapında küresel hücrelerdir. 

Monositler tüm lokositlerin % 3-8'ini oluşturur ve 

9-12 mikron çapındadır. 
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Granüler lokositler lenfosit ve monositlerin aksine 

daima spesifik granüler içerir. Bunlar çok· loblu nükleus

ların görülmesiyle tanınırlar. Bu nedenle bazen polimor

fükleus olarak isimlendirilirler. 

Nötrofiller tüm lokositlerin % 65-75'ini, eozino

filler % 2-4'ünü % 0,5-1'in1 oluştururlar. Nötrofillerin 

dolaşımındaki çapları 7-9 mikron, eozinofillerin 9-10 mik

ron ve bazofillerin 7-9 mikron kadardır. 

Pıhtılaşma mekanizmasında önemli rolleri olan ve ka

nın 'bir diğer hücre grubunu oluşturan trambositlerin mm 3 
.. 

deki sayıları değişmekle birlikte genellikle 200 000 -

400 000 arasındadır. Damardan çıkar çıkmaz tüm yüzeylere 

ve diğer hücrelere yapıştığı için sayılarının tam olarak 

belirlenmesi zordur. Trombasitler kemik iliğinin temel 

elemanı alan megakaryositlerin farklılaşmasından meydana 

gelir. Yaşam süreleri 4-5 gün kadardır (28). 

Bir insanın kan grubu iki homolog kromozom üzerin

deki birer gen ile belirlenir. Bunlara allelamarfik genler 

denir. Üç değişik tipte allelomarfik gen vardır. Bunlar A, 

8, ve O genleridir. Bu genlerin 6. çeşit kombinasyonu ala

bilir. Bunlar □□, DA, AA, 08, 88, AB'dir. Her insanda bu 6 

kombinasyondan biri bulunur. Buna genotip adı verilir(22). 

Buna göre her iki homolog kromozomda bu genlerin 

ikisi de A tipinde ise eritrositler A tipi aglütinojenle-.. 
ri, genlerin ikisi de B tipinde ise eritrositler 8 tipi 

aglutinojenleri, bir kromozomdaki gen A diğerindeki 8 

tipinde ise eritrasitlerdeki aglutinojenlerini içerir. A 

ve 8 tipindeki genlerden bi~i □ olduğuna göre eritrasit

lerdeki antijen özelliği değişmez. O tipindeki gen ya hiç 

etkisiz ya da çok az derecede etkilidir(3,23). 
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Kan grupları A ve 8 aglütinojenlerinin eritrosit 

membranında bulunup bulunmamasına gtlre A, B, AB ve O olmak 

üzere 4 ana gruptan oluşmaktadır. Buna karşılık plazmada 

aglütinin denilen antikorlar bulunmaktadır. Aglütinojen ve 

aglütinin birleşmesi aglütinasyon meydana getirdiğinden 

birbirine uyan antikor ve antijenler aynı kanda bulunmaz 
(Tablo 1). 

' GENDTIP 

AD veya AA 

80 veye 88 

00 

AB 

FENOTIP 

A 

8 

o 

AB 

AGLUTİNOJEN 

A 

8 

A ve 8 

TABLO l 

AGLUTINI 

Anti-B 

Anti-A 

Anti-A ve Anti-8 

A grubunun A1 ve A2 gibi alt grupları bulunmak

tadır. Bunlar A , A 1 A . B ve AB gruplarını oluştururlar 
(17,20,21). 1 2 1 2 

Aglütininler insan plazmasında normal antikorlar 
olup kan plazmasının beta gloubilin· btllümünde oluşur. Mo

lekül büyüklükleri ~e aijıklıkları Fazladır. Bunların ça§u .. 
Ig M, Ig G immünaglabulinleridir(l?). 

H antijeni A ve B genlerinin sıkı etkisi altında 

olup A ve B maddelerine dHnüşür. O grubu ki~ilerin kanında 
kuvvetli alarak bulunurlar(3,23,43). 
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ABO grub sisteminden başka çok çeşitli ve değişik 
grup sistemleri vardır. Bunlardan en önemlisi Rh sistemi
dir. Fisher-Race teorisine göre Rh sisteminde 8 çeşit ag

lütinojen bulunur. C, D, E, c, d, e aglutinojenleri üçlü 

kombinasyon oluşturarak CDe, cDE, CDE, cDe, Cde, cdE, ede 
ve CdE'yi oluşturur. Winner teorisine gHre bunların karşı

lıkları ~ıra ile Rh 1 , Rh 2 , Rh 1Rh 2 , Rh 0 , rh', ı 

rh", r~, rh'rh" ile ifade edilir ve bu durumda 36 çeşit 
genotip meydana gelebilir(Tablo 2) (3,12,20,21,23,24,43). 

Fisher-Race 
CDe 

cDE 
CDE 
cDe 
Cde 

cdE 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Winner 
Rh 1 
Rh 2 
Rh 1Rh 1 
Rh 0 
rh' 
rh" 

ede • • . • • • • . • • • • • • • . • . • • • • • • • • rh 

CdE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . rh 1 rh" 
TABLO 2 

Eritrositlerde O antijeni bulunursa Rh pozifit, bu
lunmazsa Rh negatif olarak isimlendirilir. O antijeni ho
mozigot (DO) veya heterozigot (Od) olabilir. O antijeni d 

antijenine·karşı dominant özelliğe sahiptir. 

Plazmada Rh antikorları bulunmaz veya çok az olarak 

bulanabilir. Rh(-) negatif bir kişiye, Rh pozitif kan ve
rildiğinde Rh antikorları oluşur ve ikinci bir kan verme 

işleminde ciddi reaksiyonlara sebep olur. Halbuki ABD grup 

sisteminde yanlış bir transfüzyon hemen reaksiyona sebep 

olur(3,21,23). 
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ABD ve Rh sisteminden farklı diğer grup sistemleri 

seyrek olarak transfüzyon reaksiyonlarına sebep olurlar. 
Bu grup sistemleri arasında M, N, S, P, Kell, Lewis, 

Duffy, Kidd, Diego, Lutheran, I, Yt, Sm Oomdrack, Auber

ger, X,g, Gonzales bilinenler arasındadır. Bunlar otozomal 
olarak genlerle taşınır(12,22). 

ABD antijenleri çok az miktarda lokosit ve trombo
sitlerin membranında bulunabilir. Bundan başka lokosit ve 
trombositlerde HLA (Human Lokosit Antijen) saptanmıştır. 
tokositlerde ve dokularda ortak antijenler bulunur. En 
Hnemli lokosit grupları HLA-A, HLA-8, HLA-C ve HLA-0 1 dir. 
Ayrıca 

PL A2 , 
(43). 

HLA sistemind~n farklı trombositlere Hzgü PL A1 , 
b . 

Pl E, Ko 8
, Ko ve .Ouzo grupları bulunmaktadır 

4. Kanın Alınması ve Saklanması: 

Kanın donHrdHn alınıp depolanması veya bir hastaya 

tranzfüze edilmesinden ance, kanı veren kişilerde bazı 

Hzelliklerin aranması, saklama koşullarının iyi olması 
transfüzyon açısından önem taşır. 

Kan bankalarına devamlı bağış yapan dönörlerde veya 
gezici ekiplere kan bağışlayan kişilerde bazı Hzelliklerin 
bulunması gerekir: 

Donörlerin yaşları 18-65, vücut ağırlıkları en az 
·sa kg, vücut ısılari 36-37°C, arteryel basıncı maksima 

90-180 mm-Hg, minime 50-100 mm-Hg, nabızları 50-100/dk ve 
ritmik, hemoglobin miktarları 100 ml 1 de kadınlarda 12,5 

gr•ın, erkeklerde 13,5 gr•ın altında olmaması önemle üze

rinde durulması gereken noktalardır. 

- Donörün ilaç alışkanlığı olmamalı ve son 6 saat 

içinde alkol kullanmamış olması gerekir. 
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- Son 5 yılda sıtma, son 3 ayda transfüzyon, son 
ayda herhangi bir hastalık, son 6 ayda cerrahi girişim, 

helen veya san yılda hamilelik, sistemik bir hastalık 

(tbc, diabet, romatizma, ekzama, ürtiker, göğüs ağrısı, 
dispne, bayılma, bronşial astım, halen gripal enfeksiyor:ı,ı 

.son2 haftada aşı, serum, sarılık, son ayda sarılıklı kişi 
temas·, kanama, pıhtılaşma bozuklukları gibi) bulunmaması 

gerekir(7,ll,12,17,31). 

Bu özelliklere sahip donörlerin bağışları kabul 

edilmeli ve bu bilgilerin doğruluğu donör tarafından onay

lanmalıdır(36). 

Alınan kanların bir süre saklanabilmesi ve hücrele
rin yaşamlarını bir süre devam ettirebilmeleri için, kan

lar özel hazırlanmış solüsyonlar içine alınmaktadır. Bu 
nedenle solüsyonların ~H•~ı 7 hafif asid olarak hazırla
nır. Hafif asid ortamda eritrositlerin daha iyi yaşadıkla
rı kanıtlanmıştır. Bu solusyonlara glikoz eklenerek erit

rositler için gerekli enerji sağlanmaktadır. Bu amaçla 
kullanılan solüsyonlar: 

- ACD (Acid Citrete Dextrase) solüsyonu: 450 ml kan 
için bu bu solüsyondan 67,5 ml kullanılır. 

- CPD (Citrate Phasphate Dextrose) solüsyonu: 450 

ml kan için bu solüsyondan 63 ml kullanılır. 

- CPDA-1 (Citrate Phosphate Dextrose Adenin) solüs
yonu: 450'ml kan için bu solüsyondan 63 kullanı

lır. 

- Heparin solüsyonu: 450 ·mı kan için 27 ml kullanı

lır. 

- EDTA solüsyonu 

ACD, CPD ve CP0A-1 solüsyonlarının saklama ısısı 
l 

-2-6 C'dir. Bu ısı gli~olitik aktivasyonu yavaşlat~r ve 
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1 

dextroz ç-e.puk tüketilmez. ACP ve CPD içinde kan 21 gün 
saklanabilir. ·Adenin ilaveli CPD solüsyonu, kanı 35 gün 
kadar saklayabilmektedir(6,14,26). 

İyi aydınlatılmış ılık bir odada karşılanan donör
lerin anamnezleri alındıktan ve fizik muayeneleri yapıl
dıktan sonra bağış kartı doldurulur. Kan elma torbası veya 

şişesi, kan bağış kartı ve örnek tüplerinin üzerine aynı 
seri numarası yazılır. Donör muayene masası üzerine rahat 

bir pozisyonda uzanır. Daha önceden kan alınacak kolun sa
bun ve su ile yıkanıp kurulanması daha güvenceli olmakta

dır. Kolun üst kısmına takılan sifingomonometre 80 mm-Hg 
ye kadar şişirilir. peri% ?0'lik alkolle temizlenir. Kan 

alma iğnesi kalın olduğu için cilt altına lokal anestezi 
uygulanabilir. Normal IV enjeksiyonda kullanılan iğneden 
daha kalın olen iğne uygulandığı anda kan gelir. Kan tor

basında kan alma seti ,t"orbaya bağlıdır. Kan, yerçekimine 
uygun olarak torbaya dolar. Bazı durumlarda, ~ ven spazmı 
ve iğnenin pozisyonundan dolayı kan akışı yavaş olabilir. 
450 ml kan alınması 5-? dakika sürebilir(l0,23). 

Kan almak için şişe kullanılıyorsa, kan alma seti
nin klempi kapatılır. Şişe ters çevrilerek kol hizasında 
bir yere asılır. Aynı şekilde hastanın kolu hazırlanarak 
iğne uygulanır. Kan hemen şişeye dolar. Şişenin içinde va

kum sistemi kan alma süresini kısaltabilir. Kan alma işle

minde şişeyi ters çevirmenin amacı hava ambolisi tehlike
sine karşı önlem almak ve kanın hemen antikuagulan solüs
yonla temasını s~ğlamak içindir. Şişe veya torba ven sevi
yesinden daha aşağı olmalıdır,lq). 

' İğnenin vene giriş yerine steril bir pansuman kapa-
tılır. Kan istenilen seviyeye ulaşınca pansumana bastırı
larak iğne çıkartılır ve bir süre basınç uygulanır. Ven
lerdeki dolaşımı engellememek ve ven basıncını arttırarak 
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hematom oluşumunu Hnlemek amacıyla donHrUn kolu işlem son
rasında gHğsünün üstüne doğru yükseltilir. Kolun bükülmesi 
sakıncalıdır. ·Bir donHrden alınan kan miktarı 450 ml'dir 
(6,10,23,31). 

DonHrlerde bazı kan bağışı komplikasyonları oluşa

bilir. Lokal hematomun oluşum sebebi ven lümeni aranırken 
iğnenin aşırı hareket ettirilmesi, iğnenin devamlı oyna

tılması, işlemden sonra iğnenin geri çekilmesi sırasında 

şişirilen manşetin indirilmemesi ve vene giriş yerine ye
ter~i basıncın uygulanması sayılebilir.(10). 

Bağışçılarda kollaps sık gHrülen bir komplikasyon
dur. Emosyonel faktHrler ve ufak bir edada bir kaç donHrün 

bayılması diğer donHrleri de etkiler. Kb~lapsın bir başka 

nedeni kanın dolaşımdan hızla alınması sonucu volü~ kaybı 

ve hipotansiyondur. Bu nedenle kan alımından sonra donHrün 

en ez 15 dakika yatar pozisyonda kalması ve deha sonra en 

az 30 dakika bulunduğu yerden ayrılmaması, sigara içmemesi 

Hnerilir(36). Kollaps tedavi edilmeden düzelebildiği gibi 

bazen de tedavi gerektirebilir. 

Eksilen kanın tekraryerine kanmemwvücut 1 fonksiyonla
rının bozulmaması için bir donHrün ikinci kez kan vermek 

için bekleme süresi 55 gündür. Bu süre donHrü korumaya 
yHnelik bir Hnlemdir(23). 

Alınan kan)arda kan grubu, Rh faktHrü saptanır. 

Serolojik testlerden sifiliz, hepatit B\yüzey antijeni, AIDS 

testlerinin mutlaka yapılması gerekir. Bu testlerin nega

tif sonuçlanması halinde kan kullanılmak üzere etiketle

nir. 2-6 Cc 1 lik ısı kanların saklanması, kan elemanlarının 
korunması ve bakterilerin üremesinin engellenmesi için en 
ideal ısıdır(23,l1,36). 
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Transfüze edilmek üzere saklanan kan çeşitli bakım
lardan dolaşım kanından farklıdır. 21. güne kadar saklanan 
kanda eritrositlerin yaşama yeteneği% ?O'dir. Bu süre 
içinde pH düşer. 100 ml. mg. olarak plazma hemoglobini 

5-10 kat artar. NHtrofiller 24 saat içinde işlevini kaybe
der. Lenfositlerin bazıları yaşayabilirler. Trambositlerin 
tümü 24-36 saat sonra Hlür. Elektrolitlerden plazma potas

yumu litrede ml/Eq olarak 5 kat, amonyak 100 ml'de mg. 
alarak 3 kat artar(6.f~). 

Eritrosit metabolizması anaerobik olduğu için lak
tik,asid oluşumu vardır. Aynı zamanda eritrositler ATP ve 
2, 3 DPG kaybetmekte?ir. ATP'deki azalma eritrosit membran 
lipitlerinin kaybına ve bunun sonucu hücre biçiminde de
ğişmelere, hemoglobin işlevini etkileyecek değişikliklere 
neden olur. Depolanmış kanda eritrcsitlerdeki 2,3 DPG 1 nin 
düşük olması hemoglobinin oksijenden ayrılmasını güçleş

tirir. ACO'li kana gHre CPD'li kanda bu değişiklikler hem 
daha az hem de daha yavaş olur (6,14,16,29). 

Kan Volümünün Korunması ve Kan Kaybına Cevap, Pıh

tılaşma Mekanizması 

Organizmanın canlılığının sürdürülmesinde en Hnemli 

fonksiyonlardan birini üstlenen kan valümü, günlük alınan 

sıvı miktarı ile çek az değişiklikler gHsterir. Kan volü
mü, hücre öışı sıvı vclümü, kalp atım hacm~, arter basın
cı, idrar miktarının ortak çalışmaları ile ilişkili meka

nizmalar ile kon:tral edilir. Bu ortaklaşa çalışan meka

nizmalarda herhangi olumlu ya da olumsuz bir değişiklik 

durumunda volümun korunmasına yHnelik faaliyetler dizisi 
oluşmaktadır. Kan valümü normalin altına indiğinde, kalp 
atım hacmi ve arter basıncı düşmekte, kompansasyon meka
nizmalar devreye girerek volümun arttırılmasına ilişkin 
alaylar gelişmekte ve sonuçta volüm normale yHnelmektedir. 
Bu mekanizmaiarın faaliyete geçmesi uzun bir zaman gerek-
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tirir. Ancak volüm resept6rlerinin devreye girmesi ile bu 
uzun zamanın kısaltılmasına y6nelik çalışmalarla, olayın 

hızlandırılması sağlanmış olur. Volüm resept6rleri kalbin 

sağ ve sol atrium duvarında bulunmaktadır. Kan volümünden 
% 10-lS'lik bir kaybın oluşması, vücut tarafından kompanse 

edilmektedir. Bu kompansasyonda kaybedilen sıvı sonrası, 

aldesteron salgılanması artar. Aldesteron Na ve su reab
sorbsiyonunu artırırken oligüriye neden olur. Ayrıca ADH 
salgısı artarak daha az idrar atımını ve organizmada Na ve 
su tututlamısını seğlar(l,18,22) 

Kan bağışı, bağışçı için% 8 1 lik bir volüm kaybına 
neden olmaktadır. Kısa sürede plazmanın yerine konmasına 

karşılık eritrosit açığının yerine konması daha uzun bir 
süreyi kapsamaktadır. Kan volümünü azaltan en sık neden, 
kanın intravasküler kompartmandan kaybedilmesidir. Kan 

volümünün % 30'dan fazlasının kaybı şokun oluşumuna neden 
olur. Şokun başlamasıyla, organizma kaybedilen volümü ta
mamlamak ve hayati organları korumak için bir takım faa-

-liyetlerde bulunur. Arter basıncının düşmesi prereseptör
ler yoluyla sempatik sistemi ve b6brek üstü medullasını 

uyararak, kana kat~kolaminlerin geçişini sağlar. Katok6la

minler organizma ve serebral dolaşım dışındaki arteriolle-
. rin prekapiller sifinkterlerinin v,i:i'zokonstrüksiyonu ile 

. buradan kan tasarruf eder, gerekli .yerlerde kullanmak Oze
re yönlendirerek kalbin dakika atım hacmini artırır. Sür

renallenden salgılanan aldesteron Na ve su tutulmasını 

: sağlarken inters:tis -iyumd:ı:ı damar yatağına sıvı geçerek vo
lümün bir miktar artmasını sağlar. Normalde interstisyel 
sıvı basıncı kapiller basınçtan azdır. Volüm kaybı arter
yal basınçta düşme ve kapiller dolaşımında azalma meydana 
getirdiğinden artan kapiller onkotik basınca bağlı olarak 

interstisyumdan damar yatağına sıvı geçişi oluşacaktır. 



- 17 -

Organizmanın kendi çabalarının ve dışarıdan yapılan 
destekleyici tedavinin yetersiz kaldığı durumlarda, vaza

kan~rüksi1/on kapsamı genişler. Splanik olan ve böbrek~er 

de bu kapsama alınarak, buradaki dolaşım azalmaya başlar. 

Böbrek kan akımının azalması nedeniyle renin salgılanır. 

Renin, angiatensin ı•e angiatensin l'de daha sonra 
angiatensin II 1 ye dönüşür. Angiatensin II kuvveti bir 

vazakanstrüktör maddedir. Vaza~cnstrUksiyan kapiller kan 

akımını yavaşlatır ve eritrositlerin birbirine yapışmasına 

neden olur. Kapiller alandaki bu dolaşım bozukluğu yaygınbir 
· dama~ içi kuagülasyanuna, yaygın damar içi kuagülasyanu da 

damar kapiller dolaşımın durmasına neden olur. Kan kapil

ler bölgeye uğramad~ açılan arterio-venöz şöntlerden geri 

döner. Böylece arter ve ven kanındaki □2 kon~antrasyon 
farkı azalır(l,22). 

Kan akımı bozulan dokulardaki enerji gereksiniminin 
karşılanmasi için kısa bir süre depolanmış ATP kullanılır •. 
ATP'nin büyük bir bölümü glikozun parçalanması sonucu elde 

edilmektedir. Bu parçalanma □ 2 1 nin varlığı ile çalışır. 

Dokuya □ 2 ulaşmadığı için ATP, glikozun anaerobik parça

lanması sonucu oluşmaktadır. Bu nedenle ortamda son ürün 

olarak ortaya çıkan pürivik asidin konsantrasyonu artar. 

Pürivik asid miktarında artma glikozun anaerobik yanmasını 

engeller. Bu nedenle organizma iki pürivik asidi birleşti

rerek l mçl laktik asid oluşturur. Bu nedenle kanda laktik 
asid miktarı artar. Laktik asid artışı, damar içi kuagü

lasyonunu çabuklaştırır ve mitekondrial enzim sistemini 

bozar. Bu alaylai sonucu asidaz meydana gelir. Kan pH'sı 

düşer. Solunum yoluyla c□ 2 atımı fazlalaşarak asidoz gi

derilmeye çalışılır. Metabalik asidaz daha da derinleşir 

ve buna solunum asidozu eklenir(2,15,29). 

Kan, akıcılık ve pıhtılaşma durumları arasında de

ğişen dinamik bir dengededir. Bu dengenin küçük travmalar

la büyük miktarda kan kaybına yal açmayacak ve aynı zaman-
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da spontan trambüs oluşumuna da neden olmayacak biçimde 

sürdürülmesi gerekir(41). 

Kuagülasyon sistemi gerektiğinde çalışmaktadır. Bir 

yandan kan, pıhtılaşmayı aktive ederken, Hte yandan hepa

rin, antitrambin ve antitrambaplastin gibi kuagülasyanu 

devamlı olarak inhibe eden doğal antikuagülanları ve aynı 

zamanda damarlardaki pıhtıları temizleyen ve fibrinalizi 

gerçekleştiren, proteolitik bir enzim olan plazmin içerir 
(23). 

, Pıhtılaşma mekanizmasının üç faktfirü kan damarları, 

trombositler ve kuagülasyon fakt6rleridir. Kan damarları, 

kanayan bfilgede kanstrükte alarak b6lgenin kan akımını 

yavaşlatır. Pıhtılaşma mekanizmasında trambasitler 4 

önemli hemastatik fonksiyonu gerçekleştirir: 

ı. Damar duvarına yapışırlar, 
2. Trambaplastin salgılarlar, 

3. Geçici pıhtılar oluşturan kontraktil bir protein 

salgılar, 

4. Vasküler bütünlüğü sağlarlar( 23 1~0). 

Kuagülasyon faktfirleri 13 tanedir. Bunlar: 

Faktfir I Fibronejen 

Faktör II Pratrambin II a: trombin 

Faktör III 
Fak t6r IV 
Fakt5r V 
FaktHr VI: 
Fakt6r VII 
Faktfir VIII 
FaktHr IX 
FaktHr X 

FaktHr XI 

Faktfir XII 
Faktör XIII 

Tramboplastin 

Kalsiyum 
Labil faktHr(proaccelerin) 
Aktif labil fakt6r(accelerin) 

Stabil faktfir (prakonvertin) 
Antihemofilik faktHr 

Plazma tromboplastin komponent 

Stuart-Prawer faktfir(trombokinaz) 

Plazma tramboplastin antecedent 

Hegaman faktf:ir 

Fibrin stabilizing faktfir 
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Pıhtılaşma extrensek ve intrinsik yollarla meydana 
gelir. Extrensek yol ~erifer damar yaralanması ve doku 

travması ile başlar. İntrinsik yol trombosit faktBrlerinin 

salgılanması veya endotel hasarı gibi kan damarlarındaki 

harabiyet ve kanın kendisinin harabiyeti sonucu oluşur(23). 

İntrinsik yol 
4ı (endotel hasarı veya trombosit 

faktBrlerin açığa çıkması) 
Proküagülan - :-

FaktBr XII ~ XIIa 

Extrensek yol 
-t, 

Doku zedelenmesi 
..ı, 

Doku tromboplastini 
salgılanması 

-,v 
Fakttir VII 

FaktBr XI ~ 
FaktBr IX~IXa 

FaktBr VIIr!__(.ca~ve--➔ VIIIa 

KAN TRANSFUZVONU 

trombosit ı 
lipit) 

Fak t fi r X ~[C a:e 4X a 

Faktör vJ l 
protrombin ~ombin 
fibrinojen ---'----+ fibrin 

Kan miktarı, aüratli hareketi, bileşimindeki dina

mik denge ve hücrelerle yaptığı hızlı madde alış verişi 

ile iç ortamın en Hnemli unsurudur(25). Bu nedenle kan 

volümünün korunması ve devam ettiri~mesi çeşitli fonksi

yonların sürdOrülmesi açısından önem taşır. Herhangi bir 

sebeple kan volümünde ani kayıpların oluşması ciddi sorun

lar yaratabilir. Has~a kişilerin kan volümünü dengede tut-.. 
mak amacıyla sağlıklı kişilerden alınan kanın IV yolla 
hasta kişilere verilmesi işlemine kan transfüzyonu denir. 

Kan transfüzyonunun tedavi edici değeri yüksek 

hatta bazı vakalarda yaşam kurtarıcı bir uygulama olmasına 

karşın gereksiz yere kullanımı bazı sorunların ortaya 

çıkmasına neden olabilir. Bu nedenle kan transfüzyonu 

endikasyonlarının çok iyi belirlenmesi ve teknik hataların 
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yapılmaması gerekir. Burada uygulamayı yapacak hemşireye 

çak büyük sorumluluklar düşmektedir. Kan grubu tayini için 

hastada alınan kan örneğinin verilecek kan örneği ile 

karşılaştırılması, kan transfüzyonu yapılmadan hastanın 
kimliğinin ve transfüze edilecek kanın üzerindeki 
bilgilerin kantrolu, hastaya kan verilmeden önce mutlaka 
çapraz karşılaştırma yapılması, kanın görünümünün 

kantralu, hastaya işlem hakkında yeterli bilginin 
verilmesi ve hastayı kan verme sırasında reaksiyonlar 
açısından gözlemeyi kapsamalıdır. 

Kan transfüzyanunun ana endikasyanu kan hacminin 

es~i haline getirilmesi ve kanın o2 taşıma kapasitesinin 

düzeltilmesidir. Kesin sayılar olmamasına karşılık hema

takritin % 30 _ve hemoglobinin 10 gr. oluşu dokuya yeterli 

oksijenin ulaştırıldığını gösterir. Verilen kanın tipi ne 
olursa olsun tek bir ünite kan transfüzyonu hiç bir zaman 
yeterli değildir(3,14,15). Tek bir ünite kan transfüzyonu 

I 

hematakriti % 1-2 artırır. Cerrahi hastalarda kan transfüz-
yonu, kan ürünleri ve plazma ürünler aşağıdaki sebeplerden 

biri veya bir kaçı için gerekli olabilir: 

- Normal kan volümünü korumak ve kaybedilen kanı 
yerine koymak, 

- Ciddi anemiler! düzeltmek, 
- Kanama ve kuagülasyon bozukluklarını düzeltmek 

içindir {42). 

Kan transfüzyonu yapılmadan önce kesin alarak has

tanın transfüzyona gerek duyup duymadığı değerlendirilme-.' 
lidir. Kan transfüzyonu hastayı bazı gizli tehlikelerle 

karşı karşıya bırakmaktadır. Derinin soluk, soğuk ve nemli 

oluşu, filiform nabız gibi belirtiler kan volümünün azal

dığını düşündürsede daha kesin bulguların aranması gere
kir. Sistolik basınç ve santral venöz basınçtaki düşüş, 

solunum sayısındaki artma, susama, huzursuzluk, bilinç 

bulanıklığı~ kan volümünün azalması düşüncesini kuvvetlen

dirir. Hemoglobin ve hematokrit değerleri hem hastanın vo
lüm kaybına hem de hastaya hangi tip sıvının gerekli aldu-
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ğuna karar vermede yol gösterici laboratuvar bulgularıdır. 

Tam kan tran~füzyonunda beklenilen hemotokrit artışının 

Hncedene belirlenmesi Hnemlidir. Transfüzyona cevap olarak 
hematokrit daima kaydedilmeli ve yorumlanmalıdır. 

Kan transfüzyonuna başlamadan önce ilk adım kanın 

etiketinin ve kanı alacak hastanın kimliğinin kontrolüdür. 

(1 : □). Bu bilgiler doğrulandıktan sonra a1ıcı ve verici 
arasında çapraz karşılaştırma işlemi(cross-matching) yapı
larak uygunluğu saptanır. Kanın son kullanma tarihi geçme
se de gHrünümünde bir değişiklik varsa kesinlikle kulla

nılmamalıdır. Beklemiş kanın hücre kısmı ve plazması bir-
, 

birinden ayrılmıştır. Bu iki tabaka arasında şeffaf kırmı

zıya bakan bir renk.değişikliği hemolizi gösterdiğinden 

.bHyle bir durumun varlığında kan hastaya kullanılmamalı

dır. 

Transfüze edilecek kan yavaş olarak verilecekse 

ısıtılmasına gerek yoktur. Fakat şoklarda ve kanamalarda 

hızlı bir şekilde verilecekse çak kısa dalgalı kan ısıtı

cıları 1 dakika içinde kanın ısıtılmasını sağlamaktadır 

(23). 

Kan verme setleri küçOk pıhtıların ven içine kaçma

larını önlemek smaçıyla filtreli olmalıdır. Kan torbası 

veya şişesi hücrelerin parçalanmas~nı önlemek amacıyla çok 
fazla sarsıntılardan korunmalı, sadece hücre ve plazmanın 

karışmasını sağlamak için hafifçe çalkalanmalıdır. Kan 

verme setlerinin. h~znesi iki bölümdür. Üstte filtreli bH-
,. 

lüm bulunmaktadır. Eritrositlerin parçalanması ihtimaline 

karşı filtresiz hazne tamamen, filtreli hazne yarıyi kadar 

kan ile doldurulur. Kanın bu haznelere doldurulması sıra

sında kan köpükler oluşturabilir. Bu durumda kanın akıp 

akmadığı anlaşılamaz. Bu köpüklerin giderilmesi için haz

neye vurulması ve sallanması eritrositlerin hemolizine 

neden olduğu için sakıncalıdır(31,36). 
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T0m uygulamalarda olduğu gibi kan transfüzyonuna başlama
dan Hnce hastaya gerekli ve yeterli açıklama yapılmalıdır. 
Kanın hangi sebeple verildiği, kaç ünite kan gerekli oldu
ğu, tedavinin sonuçları hastaya anlatılmalıdır. Hasta, kan 
transfilzyonu ile ilk defa·karşı karşıya geliyorsa bazı 

korkular duyabilir. Hatta kanın gerekli olduğu dilşilncesi, 

az sayıda de olsa hastada bazı davranışların oluşmasına 

zemin hazırlayabilir. Kan verme işlemi sırasında hastanın 

bu. korkuları gHzHnilnde tutularak hasta gHzlenmelidir(31i). 

He~talık ve hastaneye yatma hasta için çok değişik bir an

lam taşır(2,l3). Ameliyat için hastaneye gelen hasta ken

dis~ için yabancı ve değişik blrçevre içine girmiş olur. 
Hasta ve ailesi bilgileri oı:madığından yapılan ve sHyle
nen her şeyden kcrki~kta ve endişe duymaktadır. Hemşire 

için alışılmış ve olağan olan bir çok uygulama karşısında 

hasta kendini korumasız hisseder. Bu nedenle hastaya uygu

lanan her türlil bakımdan önce yeterli açıklama yapmanın 
önemi tartışılamaz (37). 

Tilm parenteral uygulamalarda olduğu gibi uygun bir 

ven seçimi ve hastanın fiziksel hazırlığı yapılmalıdır. İM 

enjeksiyonda 1 no•ıu iğneden basınçlı bir şekilde verilen 
kanın hemoliz olma tehlikesi olduğundan seçilen iğnenin 
daha kalın olması gerekir(6). 

Transfüzyondan önce ve sonra 15-20 ml serum fizyo

lojik verilmesi eritrositlerin birbirlerine yapışmasını 

önler. Eritrosit süspünsiyonu kullanılıyorsa 50-100 ml 

serum fizyolojik· kar1a ek leneb i 1 i r. Serum fizyolojik sol üs-.. 
yonundan başka herhangi bir solüsyonun veya ilacın kana 

eklenmesi hemoliz oluşturacağından sakıncalıdır. Transfüz

yon hızı normal olarak 1,5-2 saatte 500 ml gidecek kadar
dır. Bu da ortalama dakikada 60 damlaya eşittir(19,23,42). 
Kalp hastalığı olanlarda 2-3 saat arasında verilecek bi

çimde ayarlanmalıdır. Acil durumlarda hızlı transfüzyon 

için büyük kanilller kullanmak, kanın serbest olarak akma-
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sını sağlamak için iyi bir çazüm yoludur. CVP'nin sürekli 

izlenmesi dolaşım yüklenmesine karşı bir önlemdir (42). 

Transfüzyon başlatıldıktan sonraki 20 dakika içerisinde 

yavaş bir şekildeartalama 15-20 damla ve daha sonraki 

dakikalarda ise 40-60 damlayı geçmeyecek şekilde ayarlan

malıdır(l0,19,36). Ciddi reaksiyonlar çoğunlukla ilk 20 

dakika içinde meydana geldiğinden bu süre içinde hastanın 

gözlenmesi büyük önem taşır. 20 dakikalık süre içinde 5 

dakikada bir daha sonraki sürede 20 dakikada bir hayati 

belirtiler alınmalı, bu süre içinde bir reaksiyon yoksa 

transfüzyon hızı dakikada 40-60 damlaya ayarlanmalıdır 

(36)~ Damla büyüklükleri farklı olmakla birlikte genel 

kabul 1 ml'de 15 daml~ clduğudur(l9). 

Gece devam eden bir transfüzyonda hastanın gözlen

mesi zor ve hastanın uykusunun aksatılmasına neden oldu

ğundan, acil olarak uygulanması düşünülmeyen kan transfüz

yonu sabah saatlerinde başlayacak şekilde planlanmalıdır 

(36). Bir ünite kanın bir bölümünün bir gün, geri kalanın 

ertesi gün verilmesi biçiminde bir uygulama kan içinde 

bakterilerin üremesini kolaylaştıracağından kesinlikle 

yapılmaması gereken bir durumdur. Transfüzyon sı~asında 

hastanın üşütülmemesi gerekmektedir. Üşüme sonucu oluşan 

titreme kan transfüzyon reaksiyonu sanılarak yanlış uygu

lamalara neden olabilir(6). 

Kan'transfüzycnunda oluşabilecek reaksiyonlar şöyle 

sıralanabilir: 

1. Erken görülen reaksiyonlar 

- Hemolitik reaksiyonlar 

Febril (pirojen) reaksiyonlar 

- Allerjik reaksiyonlar 

- Dolaşım yüklenmesi 

- Bakteriyel kcntaminasyan 

- Hava embolisi 
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- Hastalık nakli 

- Trombofilebit 
2. Fazla miktarda transfüzyona bağlı reaksiyonlar 

- Kanamalar 

- Asidaz 
- Sitrat zehirlenmesi 
- Hiperpatasemi 
- Hipernetremi 

Hemalitik Reaksiyonlar 

Uygun olmayan eritrositlerin veya hemalizli kanın 

hast~ dolaşımına verilmesi sonucu hemolitik reakaiyonlar 

oluşur. Uygun olmayan eritrositler antijen antikof birleş
mesine ve sonuçta yaygın intravasküler kaug □ lapatiye neden 
olur. Bu reaksiyonlar genellikle ilk 15 dakika içinde baş
lar. Ven boyunca yanma hissi, titreme, ateş, sıcak basma
sı, baş ağrısı, bulantı ve kusma, boyun venlerinde dolgun
luk, taşikardi, taşipna, !amber ağrı, hem~~ri ve aşırı 
terleme gHrülür. Bu tür bulgu ve belirtilerin ortaya çık
masını Hnlemede_ alınacak Hnlemler şHyle sıralanabilir: 

- Transfüzyona başlamadan Hnce kan ve hastanın kim

liği doğru saptanmalıdır~ 

Transfüzyon başladıktan sonra 15-30 dakika içinde 

hastanın yanında kalınmalıdırft 

- İlk 20 dakika transfüzyon hızı yavaş almalıdır. 
Bütün bu Hnlemler alınmasına karşın hemalitik 
reakeiy-0na· ilişkin bulgu ve belirtiler gHzlendi
ğinde: 

- Transfüzyon hemen durdurulmalı ve hekime haber 
verilmeli, 

- Hekim direktifine gHre üriner akış, glomenüler 
filtrasyan renal kan akışını devam ettirmek için 
Mannital infüzyonuna başlanır, 
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- Hastanın kanı ve verilen kan analiz için saklanır 

- Diürez sağlanırsa İV infüzyon ile volüm sabit iu-
tulmaya çalışılır. Diürez sağlanamazsa renal tu
buler nekrozdan şüphelenilerek sıvı ve elektrolit 
ile tedavi edilir ve dializ yapılabilir. 

- Hastadan alınan kandan grup tayini ve yeni bir 
transfüzyon için çapraz karşılaştırma yapılır. 

- Vital bulgular gHzlenir. 
- Üriner kateter ile saatlik idrar takibi yapılır. 
- Genel durum düzelene kadar hastanın sürekli taki-

bi yapılır. Hastanın durumunda olabilecek herhan
gi bir değişiklik hemen h~klme~ bildirilir 

(5~11,16,2Q,33,26). 

Febril Reaksiyonlar 

Genellikle transfüze edilen kanın lokosit ve trom
boait aglütininlerine karşı veya iğne, kan ve torbadaki 
bakteriyel proteinlerden dolayı oluşan reaksiyonlar febril 
reaksiyonlardır. Ani titreme ve titreme ile yükselen ateş, 

bulantı, kusma, sıcaklık hissi, baş ağrısı taşikardi gHrü
lebilir. Bu tür reaksiyonun oluşumunu engelleyecek Hnlem
ler: 

- Transfüzyon torba, set ve iğnelerin pirojenite 

testlerinin yapılması, kan verme işleminde aseptik tekniğe 
dikkat edilmesi gerekir. 

- Damar yolunu açık tutmak için% 0,09 1 luk NaCI en
füzyonuna'beşlenır. 

- Titremeler geçtikten sonra hayati belirtiler iz
lenir. 

- Direktifi veriler medikal tedavi uygulanır ve 
yüksek ateşe karşı anti-piretikler kullanılabi
lir(S,11,16,20,33,36). 
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Allerjik Reaksiyonlar 

Allerjik kişilerin bağışladığı kanlar, alıcı kanın

da allerjiye sebep olan antikorlar içerdiğinden allerjik 

reaksiyonların ortaya çıkmasına neden olur. Sıcaklık his

si, kaşınma ve kızarıklık, ürtiker, asmatik vizing, 

larenks ödemi, anafilaksi gibi belirtiler oluşabilir. Bu 

tür belirtiler oluşmasını Hnlemek için: 

- Allerjileri bilinen kişilerden kan alınmaması, 

- Hastanın alerjilerinin öğrenilmesi, 

- Allerjileri bilinen hastaya transfüzyondan önce 

profilak~ik olarak antiallerjen bir madde(antis

tin) verilmesi gerekir. 

Allerjik reaksiyonlar meydana geldiğinde: 

- Transfüzyon durdurulur ve hekime haber erilir, 

- Damar yolunun açık kalması için% □,□9'luk NaCI 

enfUzyonuna başlanır. 

- Doktor direktifine gHre dispne şiddetli ise epi

nefrin verilir. 

- Larenks ödemi belirtileri gözlenir. 

- Vital bulgular izlenir(5,ll,16,2□ ,33,36). 

Dolaşım Yüklenmesi 

Önceden varolan kalp hastalığı, aşırı valüm veril

mesi veya kalbin alabildiğinden deha fazla hızda transfüz

yon nedeniyle dolaşım yüklenmesi belirtileri ortaya çıkar. 

Bunlar venöz ba~ınçta artma, boyun venlerinde dolgunluk, 

dispne, öksürük;·akciğer tabanında duyulan raller, kanlı 

balgamın gözlenmesidir. Dolaşım yüklenmesini engelleyen 

Hnlemler alınmalıdır. Bunlar: 

- Transfüzyon hızı hastanın dolaşım kapasitesine ve 

yaşına göre ayarlanmalı, 

- Ha~tanın ihtiyacına gHre eritrosit süspansiyonu 

kullanılmalı, 
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- Kalp hastalarında CVP gHzleminin yapılmalı, 
- TransfUsyon programın belirli aralıklarla sürdü-

rülmelidir. 
Bu 6nlemlere karşı dolaşım yOklenmesi gfirülen has
tada: 

- TransFOzyon durdurulur ve hekime haber verilir, 
- Hastanın ayakları aşağı sarkıtılır, 

- Gerekiyorsa turnike uygulaması yapılır, 
- Hekim direktifine g6re diüretikler .ve mannitol 

verilir, 
- Flebetomi için hazırlık yapılır, 
- Vital bulgular izlenir ve hasta yanlız bırakılmaz 

(5,ll,16,20,33,36). 

Bakteriyel Kontaminesyon 

Bakterilerin kene karışması ve ço~alması ııe meyda
na gelen bbekteriyel kontaminasyonda 38 C'den fazla ateş 
ve titreme, bulantı ve kusma, şoka benzer bir durum olduğu 
gHzlenir. Alınacak Hnlemler sırasıyla: 

- Kantamine organizmaların çoğalmasını 6nlemek ama

cıyla kanın uzun sOre oda ısısında kalmaması, 
saklamak için 4 C'lik dolaplarda korunması, 

- TransfUzyondan Hnce kanın gfirünümünOn kontrol 
edilmesi, 

- Kanın bir kısmının kullanılıp bir kısmının bir 
sonraki transfüzyonde kullanılması gibi 
uygulamaların yapılmaması önemlidir. 

Bu 6nlemlere rağmen kontaminasyon belirtileri göz
lenirse: 

- Transfüzyon hemen durdurulur ve hekime haber ve
rilir, 
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- Verilen kan ve hastanın kanından kültür için 
Hrnek alınır. 

- Hekim direktifine gHre antibiyotik, IV sıvı, taze 
kan transfüzyonu, vazopresHr ve steroid ile sep

sis tedavi edilir, 

- Vital bulgular izlenir ve hasta yalnız bırakılmaz 

(5,11,16,20,33,36). 

Hava Embalisi 

Plastik torbada kanın basınçlı bir şekilde verilme

si sonucu hava embolisi oluşabilir. Göğüs ağrısı, öksürük, 
dispne, siyanoz, şak belirtileri ortaya çıkar. Bu belirti
lerin ortaya çıkmas~nı Hnlemek için: 

- İntravenHz setteki hava çıkartılır, 

- Basınçlı transfüzyon yapılırken basınç miktarı ve 

torba gHzlenir. 

Hava embalisi meydana gelirse: 

- Transfüzyon durdurulur ve hekime haber verilir, 
- Hasta sal tarafına yatırılır, 

- Trendelenbyrg pozisyonu verilir, 

- Hasta kardiak arrest ve şok belirtileri açısından 

gözlenir(S,11,16,20,33,36). 

Hastalık Nakli 

Hepatit A ve 8, malarya, sltbmagalovurus, AİDS, 

tokzoplazmozis, sifiliz, enfeksiyoz mananükleoz gibi has

talıklar kan tra~sfüzyanu yolu ile bir kişiden diğerine 

transfer edilebilir: Bunu Hnlemek amacıyla:. 

- DonHrlerin dikkatle incelenmesi gerekir. 

- Tüm alınan kanlar seralojik testlerden geçiril-

melidir, 
Önlemler alınmasına karşın herhangi bir hastalık' 

transferi oluştuğunda geçen hastalığın Hzelliğine gHre be

l i r ti ve bu l_g u 1 ar değ i ş i k 1 i k l er g H s teri r ( 5 , 11 , 16 , 2 O , 3 3 , 3 6 ) 



Tromboflebit: 

Uzun sOren transfüzyonlar sonucu yüzeye! venlerde 

tromboflebit oluşabilir. Ven boyunca kızarıklık ağrı, şiş

me, hassasiyet, ateş belirtileri ortaya çıkar. Bu belirti

lerin oluşumunu engellemek üzere transfüzyon yapılan venin 

değiştirilmesi ve dolaşımın sağlanması gerekir. Ancak be
lirti ve bulgular meydana geldiğinde: 

- İnfüzyon durdurulur ve hekimine haber verilir, 
- Lokal kompres uygulanır, 
- BHlge yükseltilir, 

- Emboli tehlikesine karşı belirtiler gHzlenir, 
, - Antikuagulan tedaviye başlanır(S,11,16,20,33,36). 

Diğer Kan Ürünleri 

Kan değişik amaçlar için değişik biçimlerde kulla

nılabilir. Bunlar: 

1 - Tam Kan 

2 - Kanın Şekilli Elemanlarını İçeren: 

- Eritrosit süspansiyonu 
- Yıkanmış eritrosit süspansiyonu 

- Trombositten zengin plazma ve konsantre trombosit 
- Lokosit süspansiyonu (2ranülosit) 

- Dondurulmuş eritrosit 

3 - Plazma ve Plazma Fraksiyonu İçeren: 

- TOP (taze donmuş plazma) 

- Kuru plazma 

- Human plazma 

- Fibrinojen 
- Antilemofilik faktHr (FaktHr VIII kansantrasyonu) 
- Protrmbin kompleksi pıhtılaşma faktHrleri 
- Gamma globülinler ve spesifik gamma globülinler 

(7,12,17,29,32). 

Ototransfüzyon: (Otolog Transfüzyon) 

Ototran,sfüzyon hastanın kendi kanının ameliyat 

Hncesi veya ameliyat sırasında hastadan alınarak yine 
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kendisine verilmesi işlemidir. 

Bu yHntemin planlı bir şekilde kullanılmasının ne

denleri arasında nadir gruplara sahip olan hastalara uygun 

grup kan bulunamaması ve başka bir kişinin kanının hasta 

tarafından reddedilmesi sayılabilir. Ototransfüzyonun kul

lanımı, kan transfüzyonu reaksiyonlarını büyük 6lçüde 

azaltır. Özellikle hastalık nakli ihtimali tamamen ortadan 

kalkar. 

Alınan kan en iyi şekilde adeninli sitraf-fosfat-

. dextroz salusyanunda saklanabilir. Otolog kan transfüz

yonu 16-70 yaş arasındaki hastalara uygulanabilir. Kalp 

damar hastalıkları, solunum hastalıkları ve epilepsi vaka

larında uygulanması sakıncalıdır. Hastanın hematokrit de

ğeri en az% 34, hemoglobin konsantrasyonu ise litrede en 

az 110 gr. olmalıdır. Hastadan toplam olarak üç gün ara

lıklarla 8 ünite kan alınabilir (Her biri 400 ml.). Kemik 

iliğinin kan yapımını devam ettirmek için hastaya günde 3 

defa 300 mg. ferro sülfat verilir. 

Otolog transfüzyon için alınan kan 6zel olarak eti

ketlenmeli ve ayrı yerde saklanmasıdır. 

Ototranzfüzyon ameliyat sırasında yapılıyorsa bir 

aspiratHrle filtreden geçirilerek antikuagulanlı eolusyon 

içine alınır(6,8,15,27,29,31,36,42). 

AIDS ve T~an~füzyon: 

Kan ve kan ürünleri ile AİDS'in bulaştığı düşüncesi 

son günlerde oldukça fazla tartışılan .bir konudur. 1984 

yılında ABD'de gHrülen AIDS hastalarının yaklaşık % 1 1 

inin kan transfüzyonu ile bulaştığı bildirilmiş, fakat bu 

oranın 1986 yılında büyüklerde% 2 1 ye, çocuklarda% 13'e 

çıktığı saptanmıştır. Özellikle devamlı plazma transfüz-



31 

yonuna gerek duyulan hemofili tanısı konan hastalar büyük 

risk grubunu oluşturmaktadır. Faktar VIII·konsantreleri 

hazırlanırken filtre AİDS virüsünü tutamadığından Hzellik

le ABD'de binlerce donHrün kanından hazırlanan faktHr VIII 

konsantreleri kullanımı, hemofili hastalarda hem AİDS ga
rülmesine hem de taşıyıcılığın artmasına ilişkin sorunları 
ortaya çıkarmıştır. 

AİDS'li kanın transfüzyonu sonrası hastalık 1-5 yıl 
sonra ortaya çıkabilmesine karşılık HLTV-III antikor olu
şumu 4-6 hafta gibi kısa sürede olmaktadır. 

Otolag tran~~Ozyon ile AİDS dahil tüm kanla bulaşan 

hastalıklar önlenmekte hem de bu konuda hastaların korku
ları olmamaktadır(4,8,27,34,3B). 
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MATERVEL VE METOD 

Çalışmamız İstanbul Üniversitesi S~ğlık Uygulama ve 

Araştırma Hastanesi (Çapa), Cerrahi Anabilim Dalı, İstan

bul Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi 

(Cerrahpaşa), Cerrahi Anabilim Dalı ve Haydarpaşa Numune 

Hastanesi Anabilim Dalı'nda yatan 100 hasta üzerinde uygu

lanmıştır. 

Bir grup kan transfüzyonu yapılan cerrahi hastaları 
{5□ vak'a) 1le, bir grup kan tranfüzyonu yapılmayan cerra

hi hastaların {50 vak'a) olarak iki grup altında toplanıp 

araştırma kapsamına alınmıştır. 

Tüm hastalara görüşmeden önce çalışmanın amacı an

latılmış ve hastalardan alınan bilgiler anket formuna kay

dedilmiştir. Anket formunda hastaların yaşı, cinsiyeti, 

kan grubu, öğrenim durumu araştırılıp kaydedilmiştir. Has

taların daha önce hastaneye yatıp yatmadıkları, daha önce 

kan transfüzyonu ile karşılaşıp karşılaşmadıkları, kan 

grubunun hangi sebeple öğrenildiği sorularak kaydedilmiş

tir. ayrıca kan ve kan transfüzyonu hakkındaki bilgileri 

araştırılm~şır. 

Tüm hastaıarın kan hakkındaki bilgileri, öğrenim 

durumu, kan tranefüzyonundan beklentileri ve korkuları 

karşılaştırılmıştı. Daha önce kan transfüzyonu geçirip ge

çirmediği ve hastalığı sırasında kaz kez kan aldığı göz 

önünde bulundurulmuştur. 

Bu çalışmanın amacı iki grup hasta arasında trans

füzyona karşı p9ikolojik reaksiyonların nasıl olduğu ve ne 

gibi değişiklikler oluştuğu sa~anmaya çalışılmıştı~. 
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• 

Her iki gruptaki hastalara uygulanan anket formunda 

elde edilen bilgilere gare tüm hastaların: 

- Vaş ve cins 

- Kan grubu 
- Öğrenim durumu 
- Deha Hnce hastaneye yatıp yatmadığı 
- Daha Hnce ameliyet olup olmadığı 

- Deha önceki transfüzyon deneyimi 

- Kan transfüzyonu hakkındaki bilgisi 

- Kan gerekli olduğunda tercih ettiği kişiler 
- Kan transfüzyonu gerektiğinin duyulması ile has-

tada oluşan psikolojik reaksiyonlar 
- Kan transfUzyonunun hastada yarattığı korkular 

- Kan transfüsyonu ile ilgili merakları 

- Kan transfüzyonlarının olası reaksiyonlarına kar-

şı oluşan korkular 

- Kanı bağışlayan kişinin alıcı tarafından bilinme

sinin ve cinsiyetinin Hnemi _ 

- Kan alımı ile bir hastalığın ciddiyeti arasındaki 

ilişki 

- Kan bulmakta zorluk çekmenin hastaya etkileri 
araştırma kapsamına alınmış ve sonuçlar yüzdelik 
ve ki kare testi ile değerlendirilmiştir. 
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BULGULAR 

Kan transfüzyonu yapılan ve yapılmayan cerrahi has

talarda trensfüzyonden beklentilerin neler olduğunu araş

tırmak amacı ile yürütülen çalışmamızda, her iki grupta 

yer alan hastalarla karşılıklı g6rüşülerek anket formları 

doldurulmuştur. 

Araştırmamızda kan transfüzyonu uygulaması geçiren 

50 'hasta I. grup, bu deneyimi geçirmeyen 50 hasta II. grup 

olarak ele alınmıştLr. 

TASLI I- I. GRUP VAŞ VE CİNS DAliILIMI 

Vaş 20-30 31-40 41-50 51-60 TOPLAM 

Cine arası arası arası arası Sa~ı % 

Kadın 11 6 4 · 7 28 56 

Erkek 4 2 6 10 22 44 

Toelam 15 8 10 17 50 100 

I. grup kan transfüzyonu d~neyimi geçiren hastala

rın yaş cins dağılımları incelendiğinde,% 56 1 sının (28 

hasta) kadın,% 44 1 ünün (22 hasta) erke~ olduğu anlaşıl

maktadır. Kadın:.hastaların % 22 'sinin (11 hasta) 20-30 yaş 

% 12 1 sinin (6 hasta) 31-4□ yaş,% 8 1 inin (4 hasta) 41-50 

yaş ve% 14 1 ünün (7 hasta) 51-60 yaşları arasında, erkek 

hastaların% 8'1nin (4 hasta) 20-30 yaş,% 4'ünün (2 has

ta) 31-40 yaş,% 12'sinin {6 hasta) 41-50 yaş ve% 20's1-

hin (10 hasta) 51-60 yaşları arasında dağılım g6sterdiği 

ve I. grubu oluşturan hastaların yaş ortalamalırın 41,48 

olduğu saptanmıştır. 
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TABLO 2 - II. GRUP YAŞ VE CİNS DAGILIMI 

Yaş 20-30 31-40 41-50 51-60 Toplam 
Cine arası arası arası arası Sayı % 

Kadın 6 3 5 4 18 36 

Erkek ·4 10 9 9 32 64 

Toplam 10 13 14 13 50 100 

II. grup kan transfüzyonu deneyimi geçirmeyen has

taların yaş ve cins dağılımları incelendiğinde,% 36 1 sının 

(18 hasta) kadın, %. 64 1 ünUn (32 hasta) erkek olduğu görül

mektedir. 

Kadın hastaların% 12'sinin (6 hasta) 20-30 yaş,% 

6 1 sının (3 hasta) 31-40 yaş,% ıo•unun (5 hasta) 41-50 yaş 

ve % 8 'inin .( 4 has ta) 51-60 yaş gruplarında, erkek has ta

ların % 8 1 inin (4 hasta) 20-30 yaş,% 20'sin1n (10 hasta) 

31-40 yaş,% 18 1 1n1n (9 hasta) 41-50 yaş,% 18 1 in1n (9 

hasta) 51-60 yaş arasında dağılım gösterdiği ve II. grubu 

içeren hastaların yaş ortalamalarının 41 olduğu belirlen

miştir (Tablo 2). 

TABLO 3.:.1. ve II. GRUP HASTALARIN DAHA ÖNCE HASTANEYE 

YATIP YATMAMALARINA GÖRE OAGILIM 

Hastaneye yatma Hastaneye Hastaneye Toplam 

Grup yatan yatmayan Sayı % 

I. grup 34 16 50 50 

II. grup 34 16 50 50 

Toplam 68 32 100 100 
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I. ve II. grup hastaların daha ance hastaneye yatıp 

yetmeme durumları incelendiğinden, I. grup kan transfüzyo

nu yapılan hastaların% 68'inin (34 hasta) dehe önce her

hangi bir sebeple hastaneye yattıkları,% 32'sinin (16 

hasta) daha 8nce hastaneye yatmadıkları, II. grup kan 

transfüzyonu yapılmayan hastaların% 68'inin (34 hasta) 

daha ance hastaneye yattıkları,% 32'sinin (16 hasta) daha 

önce hastaneye yatmadıkları g8rülmüştür. (Tablo 3). 

TABLO 4-I. ve II. GRUP HASTALARIN AMELİYAT 

DENEYİMİNE GÖRE OAGILIMI 

Ameliyat Ameliyat Ameliyat Toplam 
geçirme geçiren geçirmeyen Sayı % 

Gruplar 

I. grup 26 24 50 50 

II. grup 23 27 50 50 

Toplam 49 51 100 100 

I. ve II. grup hastaların daha önce ameliyat dene

yimi geçirip geçirdemidleri incelendiğinde, I. grup kan 

transfüzyonu yapılan hastaların% 52'sinin (26 hasta), II. 

grup kan transfüzyonu geçirmeyen hastaların% 46•sının (23 

hasta) daha önce ameliyat geçirdikleri, I. grup kan trans

füzyonu yapı 18.n , _!ıastal arın % 4%' inin (24 has ta), I I .. 
grup kan tranfüzyonu yapılmayan hastaların% 54 1 ünün (21 

hasta) daha önce ameliyat geçirmedikleri saptanmıştır. 

(Tablo 4). 
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TABLO 5. I. ve II. GRUP HASTALARIN KAN GRUBU DA~ILIMI 

Kan grubu A 8 o AB Belli Toplam 
Gruelar + + + + olma~an Sa~ı % 

I. grup 20 2 11 2 12 2 2 l 50 50 

II. grup 12 3 ? l? 1 1 1 8 50 50 

Toelam 32 5 18 2 29 3 3 2 8 100 100 

Kan transfüzyonu yapılan ve yapılmayan I. ve II. 

grup hastaların kan ~rubu dağılımları incelendiğinde, I. 

grubun% 4 □ •ının (20 hasta) A Rh pozitif.% 4 1 ünün (2 has

ta) A Rh negatif,% 22'sinin {11 hasta) 8 Rh pozitif,% 

24 1 ünün (12 hasta) O Rh pozitif,% 4 1 Unün {2 hasta) O Rh 

negatif,% 4•ünün (2 hasta) AB Rh pozitif,% 2'sinin (1 

hasta) AB Rh negatif oldukları, II. grubun% 24 1 0nün (12 

hasta) A Rh pozitif,% 6 1 sının (3hasta) A Rh negatif,% 

14 1 ünün (? hasta) 8 Rh pozitif,% 34'ünün (l? hasta) O Rh 

pozitif,% 2'sinin (1 hasta) O Rh negatif,% 2'sinin (1 

hasta) AB Rh pozitif,% 2 1 sinin (1 hasta) AB Rh negatif 

olduğu anlaşılmış, II. grup hastalardan% 16 1 sının (8 has

ta) AB Rh negatif olduğu anlaşılmış, II. grup hastalardan 

% l6 1 sının (8 hasta) grubunun belli_olmadığı saptanmıştır 

(Tablo 5) •. 

TABLO 6 - I. ve II. ,GRUP HASTALARIN Ö~RENİM DURUMLARININ .. 
DA~ILIMI 

Öğr.Duru. Okur 
Okur Yazar İ.okul Lise ve Üniver- Toplam 

GRUPLAR Yazar değil Mezı.İnu Den51i Ok. site Sa~ı % 
ı. grup 10 2 24 8 6 50 50 

II. grup 3 1 15 20 11 50 50 
Toelam 13 3 39 28 l? 100 100 
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Kan transfüzyonu yapılan ve yapılmayan I. ve II. 

grup hastaların 6ğrenim durumları incelendiğinde, I. gru

bun% 2 □ 'sinin (10 hasta) okur-yazar olmadığı,% 4 1 ünün 

C 2 hasta) okur-yazar olduğu,% 4B 1 inin (24 hasta) ilkokul 

mezunu,% l6 1 sının (8 hasta) lise ve dengi okul mezunu, 

% 12's1n1n (6 hasta) üniversite mezunu olduğu, II. grubun 

% 6 1 sının (3 hasta) okur-yazar olmadığı,% 2 1 sinin (1 has

ta) okur-yazar olduğu,% 3 □ 'unun (15 hasta) ilkokul mezu

nu,% 40 1 ının (20 hasta) lise ve dengi okul mezunu,% 22' 

sinin (11 hasta) üniversite mezunu olduğu saptanmıştır 

(Tablo 6). 

TABLO 7 - I. ve II •. GRUP HASTALARIN KAN TRANSFÜZYONU 
DENEYİMİ GEÇİRMELERİNE GÖRE OAGILIM 

Kan tren. Toplam 

Grue ae!ıirme Geçiren Geçirme~en Sa~ı % 

I. Grup 18 32 50 50 

II. Grup 50 50 50 

Toelem 18 82 100 100 

Kan transfüzyonu yapılan ve yapılmayan hastaların 

deha önceden kan transfüzyonu deneyimi geçirip geçirmedik

leri incelendiğinde, I. grup hastaların% 36 1 sının (18 

hasta) dehe anceden kan transfüzyonu geçirdikleri,% 64 1 0-

nün (32 hasta) geçirmedikleri, II. grup hastaların hiçbi

rinin kan transfüzyonu geçirmediği enlaşılmıştır(Tablo 7). 

TABLO 8 - I. GRU~·HASTALARIN TRANSFÜZYON GEÇİRMELERİ İLE 
TRANSFÜZYONA KARŞI KORKULARININ OAGILIMI 

Korkular 
Tren. 1 2 3 . 4 5 6 7 Toplam 
dene~imi korku korku korku korku korku korku korku Se~ı % 

Geçiren 4 5 4 2 2 1 18 36 

Geçirmeyen 13 7 3 6 2 1 32 64 

Toelem 17 12 7 8 2 3 1 · 50 50 

~
1 :'1.59 sd:b 
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Kan transfüzyonu yapılan I. grup hastaların daha Hn

ce kan transfüzyonu geçirmeleri ile kan transfüzyonuna kar
şı korkuları incelendiğinde, kan transfüzyonu geçirmenin, 

korkular üzerinde bir etkisi olmadığı anlaşılmış ve sonuç 

anlamsız bulunmuştur (Tablo 8, x2 : ?.59). 

TABLO 9 - I. ve II. GRUP HASTALARIN KAN GRUBUNU ÖGRENME 
NEDENLERİNE GÖRE DAGILIMI 

Nedenler Belli Toplam 
Gruplar Okulda Hastanede Askerde 

İşe Giriş 
Ehliyet Merak Olmayan Sayı % 

r. g,rup 
II. grup 
Toplam 

4 

10 

14 

38 
15 

53 

4 

7 

11 

3 

2 

5 

1 

8 

9 

a 
8 

50 50 

50 50 

100 100 

Kan transfüzyonu yapılan ve yapılmayan I. ve II. grup 

hastaların kan gruplarını Hğrenme nedenleri incelendiğinde, 

% ?6 1 sının (38 hasta) hastanede,% 8'inin (4 hasta) okul 

yıllarında,% 8 1 inin (4 hasta) askerde,% 6 1 sının (3 hasta) 

işe giriş ve ehliyet alma nedeni ile ve% 2'sinin (1 hasta) 

merak nedeniyle Hğrenmelerine karşın, kan transfüzyonu ya, 

pılmayan II. grup hastaların kan grubunu Hğrenme nedenleri 

arasında% 30'unun (15 hasta) hastaneye yatma,% 20'sinin 

(10 hasta) okul yıllarında,% 16'sının (8 hasta) merak, 

% 14 1 ünün askerde,% 4 1 ünün (2 hasta) işe giriş-ehliyet ne

deniyle Hğrendikleri ve% 16'sının {8 hasta) grubunun be

lirlenmediği saptanmıştır (Tablo 9). 

TABLO 10 - I. ve II. GRUP HASTALARIN KANIN TANIMI .. 
HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNE GÖRE DAGILIMI 

Kaıın Yaşan w Dare:rd:i Ee:ıin 
~in~: 

Alyı.Mll', 
Taıınu. Hayat w- Ckıl.aşaı wreı Ekyuvar, OMpsız Tq:tlan 

Gn.plar IB1 sıvı sıvı sıvı şıva, sıvı plszne ~ı % 
I. grup 35 1 4 4 10 50 50 

II. grup 30 6 6 5 3 50 50 
Toplam 65 ? 4 10 5 13 100 100 

2 
X = 20.44 Sd: 5 p ( □•□ 1 
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Kan transfüzyonu yapılan ve yapılmayan I. ve II. 

grup hastaların kanın tanımına verdikleri yanıtlar ince
lendiğinde, I. grubun% 68 1 inin kanı "yaşam ve hayat veren 
sıvı",% 8 1 inin (4 hasta) "besin veren sıvı",% 2 1 sinin (1 
hasta) "damarda dolaşan sıvı",% 2'sinin (1 hasta) " □2 , 

co2 ve besin taşıyan sıvı" olarak g6rdükleri, % 20'sinin 
(10 hasta) bu soruyu yanıtlamadıklerı, II. grup kan trans
füzyonu yapılmayan hastaları % 60'ının (30 hasta) kanı 

"yaşam ve heyet veren sıvı",% 12'sinin (6 hasta) "damarda 

dolaşan sıvı",% 12'sinin "0.z., COz. ve besin taşıyan sıvı", 

% 10 1 unun (5 hasta) alyuvar, akyuvar ve plazmadan oluşan 

sıvı" olarak tanımladıkları ve % 6 1 sının bu soruyu yanıt
lemedıkları anlaşıl~ıştır. (Tablo 10). 

Kan transfüzyonu yapılan I. grup hastaların kanın 
tanımında birleştikleri nokta "yaşam ve hayat veren sıvı" 
olmasına karşılık, kan transfüzyonu yapılmayan II. grup 
hastaların bu fikre ek alarak kanın fonksiyonları ve bile
şimine ait tanım yaptıkları, I. grup hastaların bileşim ve 

fonksiyonlara ait tanım yapmadıkları görülmüş ve sonuç 

anlamlı bulunmuştur {p{o.o-ı). 

TABLO 11- I. ve II. GRUP HASTALARIN KAN KULLANIMININ 

YARARLARI HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİNE GÖRE DA~ILIMI 

Yererler İyileştirme 
Hayat Eksikliği güç kazandırma Toplam 

Gruelar Kurtarma Tamamlama kuvvetlendirme Cevaesız Sa~ı % 
I. grup 9 20 17 4 50 50 

II. grup 14 21 6 9 50 50 

Taelam 23 .. 41 23 11 100 100 
2 7 .18 Sd: 3 P( 0.05 X = 

Kan transfüzyonu yapılan ve yapılmayan I. ve II. 

grup hastaların kan alınmasının yararları konusundaki dü

şünceleri incelendiğinde, I. grubun% 34 1 ünün (17 hasta) 

iyileştirme . , canlandırma, güç kazandırma,% 40'ının (20 
hasta) eksikliği tamamlama,% 18'inin (9 hasta) hayat kur
tarma düşüncesinde oldukları,% 8 1 inin (4 hasta) bu konuda 
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bilgileri olmadığı ve kan transfüzyonu yapılmayan II. grup 

hastalar~n~% 42'sinin (21 hasta) eksikliği tamamlama, % 2Blniri 
' ' . 1 ~. .. 

( 14 · ha'sta) hayat kurtarma % 6' sının ( 3 hasta) 1 y i leş ti rme, güç 

kazandırma, kuvvetlendirme kanısında oldukları,% 18'inin 

(9 hasta) bu konuda bilgileri olmadığı anlaşılmıştır(Tablo 11). 

I. grup kan transfüzyonu yapılan hastaların kan al

manın yararları konusundaki düşünceleri eksikliği tamamlama 
ve iyileştirme üzerinde yoğunlaşırken, II. grup hastaların 

düşünceleri eksikliği tamamlama ve hayat kurtarma üzerinde 

yoğunlaşmış, sonuç anlamlı bulunmuş tur· (P( 0,05; Tablo ~1). 

TABLO 12- I. ve II. GRUP HASTALARIN KAN KULLANIMININ ZARARLARI 

HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİNE GÖRE DA~ILIMI 

Zararlar Hast. Uyuşmaz- Allerjik Gereksiz Zararı Cevapsız Toplam 

nakli lık reaksi-- kullanım yok 

Gruplar yanlar 

I. grue 12 7 6 2 19 4 

II. grue 17 5 3 1 16 8 

Toplam 29 12 9 3 35 12 

Kan transfüzyonu yapılan ve yapılmayan I. ve II. 

grup hastaların kan transfüzyonunun zararları konusunda 

verdikleri yanıtlar incelendiğinde, I. grubun% 38'inin (19 

hasta) kan almanın zararlı olmadığını belirtmesine karşılık, 
' . : ,. f : 

% 24'ünün (12 hasta) kan ile hastalık nakli % 14 1 

ünün (7 hasta) µyuşmazlık reaksiyonları,% 12'sinin (6 has

ta) allerjik reaksiyonlar,% 4•ünün (2 hasta) gereksiz kul

lanım düşüncesinde oldukları,% 8 1 inin (4 hasta) bu konuda 

bilgileri olmadığı, kan transfüzyonu yapılmayan II. grup 

hastaların% 32'sinin (16 hasta) kan transfüzyonunun zarar

ı ı olmac;1 ığ ını bel 1 r tm.ıı.iırıe _ karşılık, % 34 'ünün ( 17 has ta) 

hastalık nakl~_ •. % l □ 'unun (5 hasta) uyuşmazlık reaksiyonla

rı, % 6 'sınıh· {3 hasta) allerjik reaksiyonlar, % 2'slnin (1 hasta) 
gereksiz kullanım düşüncesinde olduğu,% 16'sının (8 hasta) 

Sayı 

50 

50 

100 

I 

% 

50 

50 

ıoo 



- 41 -

bu konuda bilgileri almadığı anlaşılmıştır(Tabla 12). 

TABLO 13- I. ve II. GRUP HASTALARIN KANIN GRUPLARI, SON 
KULLANMA SÜRESİ HAKKINDAKİ BİLGİLERİNE GÔRE DA~ILIMI 

Bilgiler kaıın ka; Tq:ılan Kaıın sen Tq:ılan Kaıın ka; 
gn.p aldı.ğ..ı sayı % kull. tarihi E'syı % g'.iı kull. 

Tq:Jlan 
Eeyı % 

Gn.p1ar 8ileı 8ilıre- Bilaı 8ilıre- Blleı Bllire-
yaı yeı yaı 

r. gn.p 28 Z2 9J 9J 16 .¾ 9J 9J l3 '57 !fi 9J 
. II. gıy:ı 29 21 9J 9J 20 JJ 9J 9J 6 44 9J 9J 

TqJ].an :f7 ·43 lOO lOO 36 fJ+ lOO lCD 19 81 lOO lOO 

,. 
' 

Yukarıdaki üç değişik soruya kan tran~füzyonu yapı-
lan ve yapılmayan hastaların verdikleri yanıtlar incelendi-~. 
ğinde, I. grubun % 56' sinıh.C-28 nasta) kanın l<aç gruba ayrıldığını 

bildikleri,% 44 1 ünün (22 hasta) bilmedikleri, % 32'sinin 
., kanın son kullanma tarihi olduğunu bildiğini, % 68 1 inin {Jij fists) - ,; 

bilmediğini,% 26 1 sının (13 hasta) kanın kaç gün süreyle 

kullanıldığını bildiğini.,% 74 1 ünün (37 hasta) bilmediğini, 

II. grup hastaların% 58'inin (29 hasta) kanın kaç grup ol-

duğunu bildiğini,% 42'sinin (21 hasta) bilmediğini,% 40 1 

ının kanın son kullanma tarihi olduğunu bildiğini,% 60' 
ının (30 hasta) bilmediğini, % 12'sinin (6 hasta) kanın kaç 

gün süreyle kullanıldığını bildiğini ve% 88 1 inin (44 has-

ta) bilmediğini göstermektedir(Tabla 13). 
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TABLO 13 a - I. GRUP HASTALARIN KANIN KAÇ GRUP OLDUGU 
KONUSUNDAKİ BİLGİLERİ İLE öGRENİM DURUMLARINA İLİŞKİN 

DAGILIM 
ajr. Ilı-. Ckur-Vazar Ckur-Vazar İlkd<ul Lise w ea-g1· UıiVE!ISi1E Tq:ılan 

~ fı'ezı.n.ı Ckul rıezı.n.ı rıezı.n.ı Eeyı % 
Vaııtlar 

Bllaı 1 l 12 8 6 2B $ 

BilJTEyaı 9 l 12 22 Lf4 

Tcplan 10 2 24 8 6 9) 100 

-/-= 2).6 Sd: 4 P< □.CDl 
' 

TABLO 13 b - I. GRUP'HASTALARIN KANIN SON KULLANMA TARİHİ 

KONUSUNDAKİ BİLGİLERİ İLE öGRENİM DURUMUNA İLİŞKİN DA~ILIM 

ÖJI'.Dur. Ckur-Vazar Cl<ur-Yazar İlkd<ul Lise w Ca-gi üıiversi1E Tq::ılan 
~ fvezı.n.ı ıvezı.ru ~ ~ % 

Yaııtlar 

Bilaı 1 4 7 4 16 32 

Bi.lrreı;aı 10 1 2) 1 2 :34 69 

Tq:ılan 10 2 24 8 6 :O lOD 

>f:_?2.2 - $:j: 4 P<O.Clll 

TABLO 13 C - I. GRUP HASTALARIN KANIN KAÇ GÜN KULLANILDI~! 
KONUSUNDAKİ BİLGİLERİ İLE öGRENİM DURUMUNA İLİŞKİN DA~ILIM 

~- Dur. Ckur-Yazar Cl<ur-Vazar İlkd<ul lise w D=rgi Oıiveısi1E TqJ].an 

~il fı'ezı.n.ı l"ezı.ru fı'ezı.nı fayı% 

Yaııtlar 

Bilaı 5 5 3 13 26 

BilJTEyaı 1D 
.. 

2 19 3 3 J7 74 

Tqiliin 10 2 24 8 6 :O 100 

1-: 11.9 !:d: 4 P(D.Dl 

I. grup hastaların yukarıdaki üç soruya verdikleri 

yanıtlar öğrenim durumları ile karşılaştırıldığında, öğre

nim durumunun artması ile sorulara doğru yanıt verenlerin 

oranının arttığı, sonuçun istatistiksel açıdan anlamlı ol
duğu görülmüştür (P ( O.Ol, Tablo 13a, 13b, 13c). 
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TABLO 13 d - II. GRUP HASTALARIN KANIN KAÇ GRUB OLDU~U 

KONUSUNDAKİ BİLGİLERİ İLE ôGRENİM DURUMUNA İLİ~KİN DA~ILIM 
Lğr. Ilı'. Ckur-Yazar Cl<ur-Yazar İlkd<ul Use ve IB"gi üıi\ıE!l'Site Tq:ı].an 

lsjil M:!zı..ru Mınn..ı M2zıru Sayı % 

Yaııtlar 

8ileı 6 13 10 29 59 

81Jıreven 3 1 9 ? 1 21 42 

Tq:ıları 3 1 ıs a:ı 'il 9J ım 

,j!-= 12.?? 9:l: 4 P( □.ll2 

TABLO 13 e - II. GRUP HASTALARIN KANIN SON KULLANMA TARİHİ 

KONUSUNDAKİ BİLGİLERİ İLE ÖGRENİM DURUMUNA İLİŞKİN DA~ILIM 
[gr. IA..ır. Ckur-Yazar D<ur-Yazar İlkd<t.ıl. Lise ve Ce-gi üıiversite Tq:ılan 

Deijil l"ezı..ru M2zıru M:!zt.n.ı !:fıyı % 
Vaııtlar 

Bilaı 1 10 9 20 40 

Bilrreyıaı 2 1 15 10 2 )] 8J 

Tcplan 3 1 15 20 il 9J ım 

X2= 19.54 . Sd: 4 P(0.001 

TABLO 13- f - II. GRUP HASTALARIN KANIN KAÇ GÜN KULLANILACA~I 
KONUSUNDAKİ BİLGİLERİ İLE ÖGRENİM DURUMLARINA İLİŞKİN DAGILIM 

[gr. IA.ır. Cl<ur-Yazar O<ur-Vazar İlkd<t.ıl. Use ve Ce-gi üııversite Tcplan 
Deijll Mınn..ı M2zıru Mınn..ı Sayı % 

Yaııtl.ar 

Bilen 2 4 6 12 

Bilneyaı 3 1 15 18 7 44 89 

Tcplan 3 1 15 a:ı il 9J lO□ 

1-= 8.5?3· !:d: 4 P(0.05 .. 

II. grup hastaların yukarıdaki üç değişik soruya 

verdikleri yanıtlar öğrenim durumu ile karşılaştırıldığında, 

öğrenim durumunun artması ile sorulara doğru yanıt verenle

rin sayısında artma olduğu, sonucun istatistiksel açıdan 

anlamlı olduğu g5rülmüştür ( P <O. 05, Tabla 13d, 13e, 13f). 
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TABLO 14- I. ve II. GRUP HASTALARIN KANIN GRUBU VE SON 
KULLANMA TARİHİ KONUSUNDA ŞÜPHELERİNE GÖRE DA~ILIMI 

Şüphe Duyan Duymayan Toplam 

Gruplar Sayı % 

I. grup 9 41 50 50 

I I. grup 24 26 50 50 

Toplam 33 67 100 100 

2 10 .14 Sd: 1 p(0.01 X = 

Kan transfüzyonu yapılan ve yapılmayan hastaların 

kanın grubu ve son kullanma tarihi konusunda şOphe duyup 

duymadıkları incelendiğinde. I. grubun% 18'inin (9 hasta) 

şüphe duydukları.% 82'sinin (41 hasta) şOphe duymadıkla

rı, II. grübun % 48 1 nin (24 hasta) şüphe duydukları,% 52.' 
sının (26 hasta) şüphe duymadıkları saptanmıştır. I. grup 

hastaların·% 10 1 unun (5 hasta) kan takıldıktan sonra bite

ne kadar gtlrevliler tarafından kontrol edilmediği,% 6'sı

nın (3 hasta) kan bitene kadar ktltü bir durum olacağını 

düşündükleri anlaşılmıştır. II. grup hastaların% 64 1 ünün 

(32 hasta) kan takıldıktan sonra bitene kadar garevlilerin 

kontrol etmemesi halinde kHtü bir durum olacağı düşünce

sinde oldukları belirlenmiştir (Tabla 14). 

TABLO 15- I. ve II. GRUP HASTALARIN KANI ÖZDEŞLEŞTİRDİK

LERİ KELİMELERE GÔRE DA~ILIM 
Kelime İlaç Hayat Serum · Kuvvet Besin Toplam 

Gruplar Enerji Sayı % 

I. grup 1 20 2 16 11 50 50 

II. grup • -3 21 2 8 16 50 50 

Toplam 4 41 4 24 27 100 100 

Kan transfüzyonu yapılan ve yapılmayan hastaların 

kanı benzettikleri kelimeler incelendigi~de, I. grubun 

% 40 1 ının (20 hasta) "hayat".% 32'sinin.(26 hasta) "kuv

vet ve enerji",% 22'sinin (11 hasta) "besin".% 2 1 sinin 

( 1 hasta) "ilaç" terimini kullandıkları, I I. grup 
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hastaların% 42's1n1n (21 hasta) "hayat"% 32'a1n1n (16 

hasta ) "besin 11 • % 16 1 sının ( B hasta ) "kuvvet ve ener j 1 ", % 

6 'sının (3 hasta) "ilaç"· % 4 •onun (2 hasta) "serum" şek

linde bir ifade kullandıkları dikkati çekmiştir (Tablo 15). 

TABLO 16- I. ve II. GRUP HASTALARIN KANI VEREN KİŞİLERİ 

SE~ME 
Seçilen 

HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİNE GÖRE DAGILIM 

kişiler Yakın Herhangi Toplam 

Gruelar Aile akraba Arkadaş bir kan Sallı % 
I. grue 22 6 2 20 50 50 

II. grup 30 5 3 12 50 50 

Toelam 52 11 5 32 100 100 

Kan transfüzyonu yapılan ve yapılmayan I. ve II. 

grup hastaların kan veren kişi konusunda tercihleri ince
lendiğinde. I. grubun% 44 1 Unan (22 ~asta) ailesini, % 12' 

sinin (6 hasta) yakın akrabalarını. % 4 1 UnUn (2 hasta) ya

kın arkadaşlarını seçtikleri.% 40'ının (20 hasta) seçi

minde bir tercihleri olmadığı. II. grubun% 60'ının (30 

hasta) ailesini, % 10 1 unun (5 hasta) yakın akrabalarını, 

% 6 1 sının (3 hasta) arkadaşlarını, % 24 1 UnUn (12 hasta) 

kanı veren kişi konusunda bir tercihleri olmadığını be

lirttikleri anlaşılmıştır. (Tablo 16) 

TABLO 16a- I. GRUP HASTALARIN KANI VEREN KİŞİYİ SEÇME VE 

KAN GEREKTirıiNİ DUYMASI İLE OLUŞAN DUYGULARA İLİŞKİN 

DArıILIM 

Duygular . Hiçbir şey Toelam 
Seçimler : · Olumlu Olumsuz hissetmellen Sa~ı % 
Tanıdıklarını 
se2enler 5 18 7 30 60 

Tanımadıklarını 
seçenler 5 3 12 20 40 

Toplam 10 21 19 50 100 

2 10.53 Sd: 2 p (O. 01 X : 
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TABLO 16b- II. GRUP HASTALARIN KANI VEREN KİŞİYİ SEÇME VE 
KAN GEREKTİGİNİ DUYMASI İLE OLUŞAN DUYGULARA İLİŞKİN 

DAGILIM 

Duygular Hiçbir şey Tcelam 

Se!iimler Olumlu Olumsuz hissetmellen Sa)lı % 

Tanıdıklarını 

se5:enler 2 20 16 .38 76 

Tanımadıklarını 

se5:enler 6 6 12 24 

Toelam 2 26 21 50 100 

x2: 0.82 Sd: 2 

Kan transfUsyonu yapılan I. grup hastaların kanı 
.. 

veren kişiyi seçme ile kan gerektiğini duyma arasındaki 

.ilişki incelendiğinde tanıdıklarını seçenlerin çoğunun 

olumlu ve olumsuz duygular içinde oldukları, bu konuda bir 

ayırım yapmayanların çoğunun hiçbir şey hissetmedikleri 

gHrUlmUş, sonuç anlamlı bulunmuştur (P(o.001, Tablo 16a). 

II. grup hastalar incelendiğinde bfiyle bir anlamlılığa 

rastlanmamıştır. (Tabla 16b) 

TABLO 17- I. ve II. GRUP HASTALARIN KAN VEREN KİŞİLERİ 

SEÇME NEDENLERİNE GÖRE DAGILIM 
Nedenler sağlık kan grubu- gUven kolay cevap- Toelam 

Gruelsr durumu nun U)lması du)lgusu bulma. sız Sallı % 

r. Grue 8 8 13 1 20 50 50 

II. Grup 15 6 11 6 12 50 50 

Taelam 2.3 14 24 ? 32 100 100 

Kan tran~fUzyonu yapılan ve yapılmayan hastaların 

kan veren kişiyi seçme nedenleri incelendiğinde. I. grubun 

% 26'sının (13 hasta) gUven duygusu ve yakınlık hissi.% 

16'sının (8 hasta) sağlık durumlarından emin olma.% 14' 

□ nün (? hasta) kan gruplarının uygunluğu ve uyuşmazlığın 

en az alması.% 2 1 sinin (1 hasta) kalay bulunabilmesi ve 

taze almasını neden alarak gfisterdikleri, II. grubun% 30' 

unun (15 hasta) sağlık durumlarından emin alma.% 22'sinin 
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(11 hasta) yakınlık hissi ve güven duygusu,% 12'sinin 

(6 hasta) kanın daha kalay bulunması ve taze alması,% 12' 

sinin (6 hasta) uyuşmazlık reaksiyonlarının az olması ve 

kan gruplarının uygunluğunu Hne sürdükleri gHrülmüştür 

(Tablo 17). 

TABLO 18- I. ve II. GRUP HASTALARIN KAN GREKLİ OLDUGUNU 
DUYUNCA HİSSETTİKLERİ DUYGULARA GÖRE DAGILIM 

Duygular 

Seçimler 
I. grup 

II-. grup 

Toplam 

Olumlu 
10 

2 

12 

Sd: 

Olumsuz 
21 

26 

56 

2 

Hiçbir şey Toplam 
hissetmeyen Sayı % 

19 50 50 

22 50 50 
31 100 100 

P( O .01 

Kan transfüsyanu yapılan ve yapılmayan I. ve II. 

grup hastaların kan gerekli olduğunu duymaları ile oluşan 

duygular incelendiğinde. I. grubun% 38'inin (19 hasta) 

hiçbir şey hissetmediği,% 42'sinin (21 hasta) korku, en

dişe. üzüntü. heyecan gibi olumsuz duygular,% 20'sinin 

(10 hasta) sevinç gibi olumlu duygular içinde oldukları, 

II grubun% 44 1 nün (22 hasta) hiçbir şey hissetmediği,% 
52'sinin (26 ~asta) korku, endişe. üzüntü, heyecan gibi 
olumsuz duygular içinde olacakları. % 4 1 Unün (2 hasta) se
vinç gibi olumlu duygular içinde olacakları düşüncesinde 

oldukları anlaşılmış iki grup areiındaki farklılık ista

tistiksel açıdan anlamlı bulunmuştur. (p( 0.01. Tabla 18) 

TABLO 18a-I. ve II. GRUP HASTALARIN KAN GEREKLİ OLDU~UNU 

DUYMALARI İLE OLUŞAN DUYGULARIN NEDENLERİNE GÖRE DAGILIM 

Nedenler Durumun Kan Kanın İyileş- İşleme Yabancı 
Gruplar acil bula- kamp. me se- karşı kan Taelem 

aldu2u mama vinci Sayı% 

I. grue 13 2 2 10 3 1 50 50 

II. grue 15 3 5 2 1 2 50 50 

Toplam 28 5 7 12 4 3· 100 100 
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Kan transfüzyonu yapılan ve yapılmayan I. ve II. 

grup hastaların kan · gerekli olduğun duymaları ile oluşan 

duyguların nedenleri araştırıldığında. I. grubun% 26'aı

nın (13 hasta) durumlarının acil olduğu, % 2 □ 'sinin (10 

hasta) iyileşme sevinci,% 6 1 sının (3 hasta) işleme karşı 

korku.% 4'0n0n (2 hasta) kan bulamama,% 4 1 ünün kanın 

komplikasyonları oluşacağı. % 2 1 sinin (1 hasta) yabancı 

bir kan alma korkusunda olduğu, II. grubun% 3 □ 1 unun (15 

hasta) durumlarının acil olduğu.% 1 □ 1 unun (5 hasta) kanın 

komplikasyonları oluşacağı,% 6 1 sının (3 hasta) kan bula-

·mama, % 4'ünün (2 hasta) iyileşme sevinci,% 4 1 ünün (2 

ha~ta) yabancı bir kan alma.% 2'sinin (1 hasta) işleme 

karşı korkula olduğ~ anlaşılmıştır. (Tablo 1@,ı 

TABLO 19- I. ve II. GRUP HASTALARIN VEREN KİŞİNİN 
CİNSİYETİ KONUSUNDAKİ DÜŞÜNCELERİNE GÖRE DA~ILIMI 

Cinsiyetin 

Hnemi Toplam 

Gruplar Var Yok Sayı % 

I. grup 4 46 50 50 

II. grup 9 41 50 50 

Toplam 13 87 100 100 

Kan transfüzyonu yapılan ve yapılmayan I. ve II. 

grup hastaların kan veren kişinin cinsiyeti konusundaki 

düşünceleri incelendiğinde. I. grubun% 92'sinin cinsiye

tin Hnemli olmadığını.% 8 1 inin (4.hasta) Hnemli olduğunu, 

II. grubuh % 82'sinin (41 hasta) cinsiyetin Hnemli olmadı

ğını.% 18'inin (9 hasta) Hnemli oiduğunu savundukları gH

rülmüştür (Tabto 19). 

TABLO 20- I. GRUP HASTALARA TRANSFÜZYONDAN ÖNCE AÇIKLAMA 

YAPILIP YAPILMAMASINA GÖRE DA~ILIM 

Açıklama Toplam 

Grue Yaeılan Yapılmayan Sayı % 
I. grup 21 29 50 100 

Toplam 21 29 100 100 
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TABLO 21- I. ve II. GRUP HASTALARIN MERAK ETTİKLERİ 

KONULARI SORMA DURUMLARINA GÖRE DA~ILIMI 
Soru sarma Toelam 

Gruelar Soran Sorma~an Sa~ı % 
I. grue 12 .38 50 50 

II. grue 40 10 50 50 

Toelam 52 48 100 100 
2 30.7 Sd: 1 P<. □ .01 ı~ X : 

Kan transfüzyonu yapılan ve yapılmayan I. ve II. 
grup hastaların merak ettikleri konuları sorup sormadıkla
rı '1ncelend1~1nde, I. grubun% 24'ünUn (12 hasta) soru 
sorduğu. % 76 'sının .. (38 hasta) soru sormadığı. II. grubun 
% 80'inin (40 hasta) soru sormak istediği,% 20'sinin (10 

hasta) soru sorma eğiliminde olmadığı belirlenmiştir. (Tab
lo 21/). 

İstatistiksel açıdan iki grup arasında anlamlı bir 

farklılık olduiju. daha Hnce kan transfüzyonu deneVimi ge

çiren hastaların bu konuda daha az meraklı oldukları sap

tanmıştır. (P(□ .001). 

TABLO 22. I. ve II. GRUP HASTALARIN SORU. YÖNELTTİKLERİ 

KİŞİLERE GÖRE DA~ILIMI 
Kişiler Hemşire Toelam 

Gruelar Hem,ire Doktor Doktor Diğer Sa~ı % 

I. grup 6 5 1 12 23.08 
II. grup 5 21 13 1 40 76.92 

Toelam • · 11 26 13 2 52 100 

X2= 12.92 Sd: 3 P( □ .01 

Kan transfüzyonu yapılan ve yapılmayan I. ve II. 
grup hastaların soru yHnelttikleri kişiler incelendiğinde, 
I. grubun% 12'sin1n (6 hasta) sorularını hemşireye,% 10' 

unun (5 hasta) sorularını doktora yanelttikleri,II. grubun 

24 1 ünün (12 hasta) doktora.% 26 1 sının (13 hasta)-doktor 
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ve hemşireye,% 10'unun (5 hasta) hemşireye yHneltecekleri 
/ 

~~aptanmış, I. grup sarularırr~ hemşireye, II. grup hekime 

yHneltmeyi tercih etmiş ve sonuç anlamlı bulunmuştur. 
(P( 0.01, Tabla 22) 

TABLO 23- I. ve II. GRUP HASTALARIN SORDUKLARI SORULARA 
GÔRE DA~ILIM 

Sorular Hast. Kan Kamp. Kan Süre 
Gruplar ile verme ile merk.ile ve Toelam 

, 
ilgili nedeni ilgili ilgili miktar SQ!j] % 

r. grue 2 5 4 1 12 23.08 

II. grue 6 12 6 14 2 40 76.92 

Toelam 8 17 10 15 2 52 100 

Kan transfOzyonu yapılan ve yapılmayan I. ve II. 
grup hastalarda kan transfUzyonu ile ilgili sordukları so
rular incelendiğinde. I. grubun% 10 1 unun (5 hasta) kan 
verme nedenini.% 8'inin (4 hasta) herhangi bir komplikas
yon olup almayacağını.% 4 1 Unün (2 hasta) iyileşme olup 

olmayacağını.% 2's1nin (1 hasta) kan merkezine ait soru

lar sordukları, II. grubun% 24 1 Unün (12 hasta) kan verme 

nedenini,% 28'inin (14 hasta) kan merkezindeki serolojik 

testler konusunda bilgiyi.% 12'sinin (6 hasta) kan verme 

miktarı ve süresi konusunda bilgi edinmek istedikleri be

lirlenmiştir (Tablo 23). 

TABLO 24- I. ve II. GRUP HASTALARIN SORU SORMAMA 

NEDENLERİNE GfiRE DA~ILIMI 
·-

Ns:eı1er . t-eat. s11g1 Yararlı N:! 9:ıra- ~ l'cnşa- l'aı :· Kine Trplan •· 
Gn.nler gİ.NB7 eaıibi bir C3Jll'1l. dlyflB- ITB1B( tm-e. sar. Sayı 9' 

olJre 1şlsn bi.lnerEk ITB< gjmEI< bil-
ITBTEk 

I. gnp 7 4 4 5 7 8 1 2 39 73.16 

II.gn.p 5 3 2 1J 21.24 

Tc:p]sn 12 4 7 7 7 8 1 2 Lı8 1D 

.i 
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Kan transfUzyonu yapılan ve yapılmayan I. ve II. 

grup hastaların kan transfüzyonu ile ilgili soru sormama 

nedenleri incelendiğinde. I. grubun% 16'sının (8 hasta) 

konuşacak durumda olmadıklarını belirtmelerine karşılık. 
% 14 1 Unün (7 hasta) hastaneye güven duyduğu.% 14'UnUn (7 
hasta) soru sormaya gerek duymadığı.% 10'unun (5 hasta) 

ne soracağını bilmediği.% 8 1 inin (4 hasta) bu konuda bil
gi sahibi olduğu.% 8'inin (4 hasta) yararlı bir uygulama 
olduğunu kabul ettiği. % 6 1 sının 3 hasta diğer sebepleri 

tlne sÜrdUğü. II. grubun% 1 □ 1 unun (5 hasta) hastaneye gU

ven duyduğu.-% 6'sının (3 hasta) yararlı bir uygulama ol

duyunu kabul ettiği, % 4 1 Unün (2 hasta) ne soracağını bil

mediği anlaşılmışt~~ (Tablo 24). 

TABLO 25- I. ve II. GRUP HASTALARIN KAN TARSFÜZVONUNA 

KARŞI KORKULARINA GtJRE DA~ILIMI 

Gruplar r. grup II. grup Toelam 
Korkular . Sa!lı % 
Hastalık nakli 32 39 70 26 

İğnenin verdiği 
acı hissi 10 10 20 7.43 

Yanlı!i grue kan 30 32 62 23 

Allerji 16 20 36 13.38 

Yabancı bir kan 
ve ktltü huyları 
alma 20 15 35 13 

Süresi geçen kan 
alma 20 25 45 16.72 

Toelam 128 141 269 100 

Kan tran~füzyonu yapılan ve yapılmayan I. ve II. 

grup hastaların kan transfüzyonu ile ilgili korkuları in

celendiğinde, yukarıdaki tabloda gtlrüldüğü gibi bir hasta

nın birden fazla korkusu olduğu gtlrülmüşt□ r. Kan transfüz

yonu yapılan I. grupta bu korkulardan birine sahip olanlar 

hastaların% 3~ 'OnO (17 hasta). ikisine sahip olanlar 
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% 24 1 0nü (12 hasta). UçUne sahip olanlar% 14 1 0nU (7 has

ta). d6rdüne sahip olanlar% 16'sını (B hasta), beşine sa

hip olanlar% 4 1 0nU (2 hasta), altısına sahip olanlar% 

6'sını (3 hasta) yedisine sahip olanlar% 2 1 sini (1 hasta) 

oluşturmaktadır. 

Kan transfüzyonu yapılmayan II. grupta bu korkula

rın birine sahip olanlar hastaların% 26 1 sını (13 hasta). 

ikisine sahip olanlar % 1_8' ini (9 hasta). □ çUne "11.:J!_ ~üne sanıp 
olanlar % ~2;. • sini (15 hasta). beşine sahip olanlar % 14 'ünü 

(? hasta). altısına sahip olanlar% 6'aını (3 hasta), ye

disine sahip alanlar% 4 1 ün□ (2 hasta) kapsamaktadır 
' 

(Tabla 25). 

TABLO 26- I. GRUP HASTALARIN TRANSFÜZYON SIRASINDA 
REAKSİYON GÖRÜLMESİNE GÖRE OA~ILIM 

Toelam , 

Rekasi!lonlar I. Grue Sa!lı % 

Ate~ 6 6 10.34 

Titreme. terleme 14 14 24.14 

Bel ağrısı 1 1 1.72 

Sıkıntı hissi 10 10 17.24 

Kaşıntı 2 2 3.45 

Reaksi!lan !lak 25 25 43.11 

Toplam 58 58 100 

Kan transfClzyonu yapılan I. grup hastalarda ki •:. 

transfüzyon sırasında reaksiyon belirtileri birden fazla 

olup% 26 1 sı (13 hasta) bu belirtilerden birini.% 18'1 · 
' . 

(9 hasta) ikisini.% 6 1 sı (3 hasta) OçOnO göstermiş,% 

50 1 si (25 hasta) belirti gHstermiştir, Reaksiyon gHrOlen 

hastalardan% 16 1 eı (8 hasta) bundan sonraki transfOzyonda 

bu belirtilerin oluşabileceğini düşünmüş.% 10'u (5 hasta) 

bu belirtilerden sonra herhangi bir trenefUzyan geçirme

diklerinden soruyu yenıtlayamamışlardır (Tab! □ 26). 

•. 
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TABLO 27- I. ve II. GRUP HASTALARIN KAN ALIMI İLE 

HASTALinIN CİDDİYETİ ARASINDAKİ İLİŞKİ HAKKINDA 

DÜŞÜNCELERİNE GÖRE DA~IL IM 

İlişki Taelam 
Gruelar Var Yok Sa~ı % 

I. grue 25 25 50 50 
II. grue 28 22 50 50 

Toelam 53 47 100 100 

Kan transfüzyonu yapılan ve yapılmayan I. ve II. 

grup hastaların kan alımı ile bir hastalığın ciddiyeti 

arasındaki ilişki konusunda düşünceleri incelendiğinde. 

I. gr~bun % 50'sini~ (25 hasta) ilişki olduğunu, % 50'si
nin (25 hasta) ilişki almadığını. II. grubun% 56 1 sının 

(28 hasta) ilişki olduğunu.% 44 1 ünün (22 hasta) ilişki 
almadığını savundukları garülmüştür (Tablo 27). 

TABLO 28- I. ve II. GRUP HASTALARIN KAN BULMAKTA ZORLUK 

ÇEKMELERİ İLE OLUŞAN DUYGULAR 
Endişe Zorluk Taelam 

Gruelar Du~an Du~ma~an !tekme~en Sa~ı % 
I. grue 12 8 30 50 50 

II. grue 42 8 50 50 

Toelam 54 16 30 100 100 

Kan transfüzyonu yapılan ve. yapılmayan I. ve II. 

grup hastaların kan bulmakta zorluk çekme ile oluşan duy~ 
guları incelendiğinde, I. grubun%. 24 1 ünün (12 hasta) kan. 

bulamayınca iyiJeşememe veya geç iyileşme endişesine ka
pıldıkları.% 16'sının (8 hasta) bHyle bir endiyeşe kapıl
madıkları. II. grup hastaların kan bulmakta zorluk çekme-

.. leri halinde% 84'ünün (42 hasta) iyileşmeme veya geç iyi

leşme endişesine kapılacakları.% ~l'sının ( S. hasta) bHy-,, 
le b,ir endişeye kapılmayacakları düşOncesinde oldukları 
anlaşılmıştır. (Tabla 28). 



TARTIŞMA 

Uzun yıllardan bu yana tedavi aracı olarak kullanı

lan kan trasfüzyonu hakkında hastaların beklentileri bu 

işlem karşısında hastalarda oluşan korkular ve hastaların 
bilgilerini araştırmak amacıyla transfüzyon deneyimi ge
çiren 50 hasta I. grup, bu deneyimi geçirmeyen 50 hasta 
II. grup olarak ayrılmış ve çalışma kapsamına alınmıştır. 

Cerrahi kliniğine yatırılan transfüzyon deneyimi geçiren 

ve geçirmeyen hastaların istatistiksel değerlendirmeleri 

yapılarak karşılaştırılmıştır. 

' 
Kan transfüzy~nu hasta açısından özel bir uygulama 

olarak algılanmakta ve bu tar bir algılama hastalarda de

ğişik bazı düşüncelerin oluşmasına ortam hazırlamaktadır. 

Daha önce hastaneye yatan ve daha önce ameliyat geçiren 
hastaların hastane ortamına, tıbbi bakıma ve hemşirelik 

bakımına yönelik uygulamalara aşina olmaları nedeniyle kan 

transfüzyonuna karşı reaksiyonların diğer grup hastalara 

göre daha az olacağı düşünülse de, gerek önceden hastaneye 

yatmalarının gerekse önceden transfüzyon deneyimi geçirme

lerinin hastaların korkuları üzerinde fazla etkili olmadı

ğı saptanmıştır (P) 0.05). Hastaların bu dönemde hastalık

lana ilişkin yoğun duygular içinde olmalarının ve kan 

transfüzyonunu bir ayrıntı olarak görmelerinin nedeni, 

hastaneye yatma ve ameliyat olma deneyiminin kan transfüz

yonunda oluşması düşünülen duyguların bastırılmasına bağlı 

olduğu kasınısı uyandırmaktadır. 

Hastaların daha önce hastaneye yatma ve daha önce 

transfüzyon deneyimi geçirmelerinin şimdiki transfüzyon 

korkularıhı etkilemediği saptanmışsa da, transfüzyona kar

şı bazı korkuların oluştuğu bir gerçektir. Nash hastala

rın transfüzyon gerekliliği düşüncesi ile bazı olumsuz 

duygulara kapılmakta olduklarından söz etmektedir(34). Ak

soy•un ameliyat öncesi ve sonrası bakımda psiko-sosyal 

-~ 
iiii 
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faktHrlerin rolü ve hemşirelik hizmetlerinin yeri ve Pek

tekin'in hastaneye kabulde hastaların anksiyetelerinin öl
çülüp değerlendirilmesi ile ilgili araştırmalarında, has

tane ortamının, hastaneye yatmanın ve ameliyat geçirmenin 

anksiyeteye yol açtığı ortaya çıkmıştır. Bu iki araştırma 
hastanede yapılan işlemlerin hastaca anksiyete yarattığı 

fakat az bir yüzde oluşturduğu gHrülmüştür(2,35). Kan 

transfüzyonunu hastanede yapılan işlemler içinde inceledi
ğimize göre, bu işleme karşı hastalarda az da olsa korku 
geliştiği düşüncesi desteklenmektedir. 

Kanın tanımı konusunda I. grup hastaların% 70'inin 

(35 hasta) düşünceleri "yaşam ve hayat veren sıvı" etra

fında yoğunlaşırken, II. grup hastaların% 60'ının (30 

hasta) aynı düşünceyi paylaştığı bunun yanı sıra% 22' 

sinin (11 hasta) kanın bileşimi ve fonksiyonları üzerinde 

durduğu görülmüştOr. I. grup hastaların kanı "yaşam ve ha

yat veren bir sıvı" olarak tanımlamalarına, kan transfüz
yonu deneyimi geçirmeleri, kan transfüzyonu sonucu kendi
lerini dehe iyi ve daha güçlü hissetmeleri, bu duyguyu uy
gulamanın sonuçlarını yaşayarak edinmelerinin neden olduğu 

gösterilebilir. Oysa II. grup hastaların kanı "yaşam ve 

hayatın sürdürülmesini sağlayan bir sıvı" olarak ele alma
ları, böylesi bir uygulamayı denememiş olmaları ve kanın 

tanımında bileşim ve fonksiyonlarını ele almalarının neden 

olduğu düşüncesini uyandırmaktadır.· 

Kan transfüzyonunun yararları konusunda I. ve II. 

grup hastalar arasında anlamlı bir farklılığın var olduğu 

( P ( □ .05), 1. grup hastaların% 34'ünün (17 hasta) kanın 
iyileştirme, güç kazandırma, kuvvetlendirme,% l8 1 1nin ( 9 

hasta) hayat kurtarıcı Hzelli~i olduğu . düşüncesine sahip 

oldukları görülmüştür. II. grup hastanın ise.% 12's1nin (6 

hasta) iyileştirme, güç kazandırma, kuvvetlendirme,% 28 ' 
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inin (14 hasta) hayat kurtarıcı özelliği olduğunu düşün
dükleri anlaşılmıştır. İki grup hastanın bu düşünce farkı, 
I. grup hastaların kan tranafüsyonu deneyimi geçirmeleri, 

kendilerinde iyileşme sürecini görmeleri, hastaların dü

şüncelerinin iyileşme üzerinde yoğunlaşmasına, II. grup 
hastaların transfüzyon deneyimi olmamasına bağlı olarak, 

transfüzyonu yararları açısından değil kana gereksinim du
yan hastalar açısından değerlendirdikleri ve kanın hayat 
kurtarıcı özelliği olduğu düşüncesini savundukları ortaya 

çıkmaktadır. 

, Kan transfüzyonunun zararları konusunda I. ve II. 

grubun yanıtları arasında anlamlı bir farklılığın olmadı

ğı, kan ile hastalık nakli düşüncesi üzerinde birleşdiği 

görülmüştür. Buna neden olarak son aylarda yay· , ın organla

rında sürekli olarak ele alınan AİDS Konusunun etkili ol- , 

duğu düşünülebilir. 

Kan transfüzyonu deneyimi geçiren ı. grup hastalara 
"kanın kaç grup olduğu", "kanın son kullanma tarihi" ve 
"kanın kaç gün süreyle kullanılabileceği" konusundaki bil
gilerini öğrenmek amacıyla sorulan soruların yanıtlarının 

hastaların öğrenim durumları ile ilişkili olduğu, öğrenim 

durumu yOkseldikce, bu konuda bilgi artışı olduğu saptan

mıştır (P <O.Ol). Kan transfüzyonu geçirmemelerine karşın 

II. grup hastalarda da bu üç soruya· verilen yanıtların tığ

renim durumu ile yakından ilişkili olduğu, öğrenim durumu 

yükseldikçe bu konuda bilgilerin arttığı görülmüştür 

(P(0.05). Daha öAce ' kan transfüzyonu geçirmenin bu bilgi

ler üzerinde etkili olmadığı, her iki grupta da kan konu

sundaki bilgi düzeyini öğrenim durumunun etkilediği belir
ginleşmektedir. 

I. grup hastaların kendilerine verilen kanın grubu 

ve son kullanma tarihi konusunda şüphe duyup duymadıkları 

sorulduğunda% 18'in1n (9 hasta) şUphe duydukları ~nlaşıl-

i -
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mış, II. grup hastalara da aynı soru earulduijunda % 48' 

inin (24 hasta) şüphe duyacakları belirlenmiştir. Her iki 

grup arasında yapılan deijerlendirmede anla~lı bir farklı

lığın olduğu, I. grup hastalarda II. gruba ~Hre bu konuda

ki şüphenin daha az geliştiği saptanmış ve transfüzyonun 

deneyimlenmesi ile kanın grubu ve san kullanma tarihi ko

nusunda bir yanlışlığın yaşanmamış olmasının neden olduğu 

düşünülmektedir. 

Hastaların kanı benzettikleri kelimeler gözden ge

çirlldiğihde, ı. grubun% 40'ının (20 hasta) "hayat",% 

J2tainin (16 hasta) "kuvvet ve enerji",% 22'sinin (11 

hasta) "besin" şeklinde ifade ettikleri görülmüştür. Has

taların bu tanımlar üzerinde yoğunlaşmalarının nedeni kan 

transfüzyonu ile halsizliklerinin giderilmesini ve sağlık

ları üzerinde olumlu etkilerini görmelerine, II. grubun 

kanı% 42 1 sinin (21 hasta) "hayat",% 32'siriin (16 hasta) 

"besin" olarak tanımlamaları ve "kuvvet ve enerji" konu

sunda I. gruptan farklı düşünceye sahip almaları böyle bir 

deneyimi geçirmemelerine ve kanın besleyici etkisinin dü

şüncesine sahip olmalarına bağlanabilir. 

Kan gerekliliği ortaya çıktığında hastaların daha 

çak üzüntü, endişe, heyecanlanma gibi olumsuz duygular 

içine girdikleri, I. grup hastalarda% 42 alan (21 hasta) 

bu oran ~I. grup hastalarda% 52'ye (26 hasta) yükseldi

ği, buradaki anlamlı farklılığı uygulamanın deneyimlenme

miş olmasından ~aynaklanabileceği düşünülmüştür (P< 0,01). 

I. grup hastaların% 60 1 ının (30 hasta) kan veren 

kişinin kendi ailelerinden ve tanıdıklarından bir kişinin 

olmasını istemelerine karşın, bHyle bir seçme hakkına sa

hip olmadıklarından kendi ailelerinden kan alma imkanı bu

lamadıkları belirlenmiştir. Kan aldıkları kişilerin tanı

dıkları olmasını isteyen 30 hastanen 18'1 kan gerekli ol

duğunu duyduklarında olumsuz duygular içine girmı,ıerdir. 
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Hastalarda oluşan bu duygular ile kanı veren kişilere ait 

seçimler karşılaştırıldığında tanıdıklarını seçenlerin 
olumsuz duygular içinde oldukları, bu konuda tercihi ol
mayanların herhangi bir duygu içine girmedik~eri görülmüş

tür. Tanıdıklarını ,seçenlerin çoğunun kan gerekli olduğunu 

duyunca olumsuz duygular içinde olmalarının nedeni I. grup 

hastaların tanı~ıklarını seçtikleri halde bu kişilerden 
kan alamamaları ve sonuçta kimden alındığını bilmedikleri 
kanın kendilerine zararlı olacağı düşüncesine sahip olma

ları şeklinde açıklanabilir ( P < O. Ol). I I. grup has tal arın· 

kan gerekli olursa neler hissedecekleri ve kanı veren kişi 

konusunda tercihleri karşılaştırıldığında, hastaların% ?6 

sının (38 hasta) kanı veren kişilerin tanıdıkları olmasını 

tercih etmelerine karşın, kan gerekli olduğunu duymaları 

halinde 38 hastanın 20'sinin olumsuz duygular içinde ola

cakları ve 16'sının herhangi bir duygu hissetmeyecekleri 
belirlenmiştir. Kanı veren kişi konusunda ayırım yapmayan 
12 hastanın olumsuz duygular içinde ve hiçbir duygu his
setmemeleri eşit olarak dağılmaktadır. Bu durum hastaların 

transfüzyon geçirmemelerine bağlı olarak duygularını iyi 

değerlendirmedikleri şeklinde açıklanabilir.(P> 0.05). 

I. ve II. grup hastaların kanı veren kişiyi seçme 
nedenleri farklılık göstermektedir. I. grup hastaların% 
26 1 sının (13 hasta) konuya güven duygusu ve yakınlık his

si açısından değerlendirdikleri, II~ grup hastaların% 30' 

unun (15 hasta) kanı veren kişinin sağlık durumu açısından 

değerlendirdikleri görülmüştür. I. grup hastalarda güven 

duygusu ve yakın~ık 'hissinin ağır basmasının nedeni hasta

neye yatmanın ve transfüzyon deneyimi geçirmenin kendi du

rumlarının acil olduğunu düşündürmesi ve bu durumda aile

lerine yakın olma isteğine sahip olmaları şeklinde açıkla

nabilir. I. grup hastaların% 26'sının (13 hasta) olumsuz 

duygular içine girme nedeni alarak durumlarının acil oldu

ğu düşüncesi~e kapıldıklarını belirtmeleri bu fikrimizi 
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desteklemektedir. II. grup hastaların I. gruptan farklı 

olarak kanı veren kişiyi seçme nedenlerinin başında% 30' 

(15 hasta) bir oranla kanı veren kişinin sağlık durumunun 
bilinmesi gelmektedir. I. grup hastalar konuyu psikolojik 

açıdan değerlendirirken II. grup hastalar sağlık durumu 

açısından değerlendirmişlerdir. Bu durum bize, kan trans

füzyonu geçiren hastaların psikolojik açıdan desteğe ihti

yacı olduğu ve ailelerini bu aşamada yanlarında gHrmek is
sediklerini kanıtlamaktadır. II. grup hastalar da I. grup 
hastalar gibi kan gerekli olduğunu duyduklarında kendi du
rumlarının acil olduğunu düşüneceklerini belirtmişlerdir. 

I. grup hastaların kan gerekli olduğunu duymaları 
ile iyileşme sevinci hissettikleri dikkat çekicidir. I. 
grup hastaların% 20'sinin (10 hasta), II. grup hastaların 
% 4 1 ünün (2 hasta) iyileşme sevincinde oldukları gHrülmüş
tür. I. grup hastalarda bu duyguların fazla olması, hasta

ların hastalıklarının tedavisinde kan transfozyanuna büyük 

önem verdikleri, tedavilerinde kan alınmasının geçerli bir 

yHntem olarak gHrdükleri anlaşılmaktadır. 

Kan transfüzyonu yapılan I. grup hastaların% 42' 

sine (21 hasta) açıklama yapılarak, sadece kan verilmesi 

gerektiğinin söylendiği anlaşılmıştır. Bu açıklamanın ye
terli olmadığı bir gerçektir. Meyers yaptığı araştırmada, 
üç grup ~aetaya bir işlem ile ilgili farklı açıklama yapa

rak işlem sırasındaki duygularını açıklamalarını istemiş
tir. Hastaları~ düşüncelerini belirtirken "kan" ve "iğne" 

kelimelerinin kullanımı ile açıklama çeşitleri arasında 

bağlantı kurmaya çalışılan araştırmada yeterli açıklama 

yapılan hastaların, bu iki kelimeyi az kullandıkları gH
rülmüştür. Yapılan açıklamaların hastaların korkularının 

giderilmesinde etkili olduğu saptanmış ve bizim yaptığımız 
araştırma ile bir paralellik göstermektedir (30). 
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mıştır. Kan transfüzyonu geçiren I. grup hastaların% 50' 

sinde (25 hasta) kan transfüzyon reaksiyonlarına ait bazı 
belirtilerin olduğu gHrülmeeine karşın, hastalar büyük 
transfüzyon reaksiyonlarından eHzetmemişlerdir. 

Her iki grup hastanın kan alımının bir hastanın 
ciddiyeti ile ilişkisi olup· olmadığı sorusuna verilen ya

nıtlar eşit dağılım gtlstermiş, aileden ayrılma ve hastane

ye yetme düşüncesi dehe baskın olduğu için, hastaların bu 

konu üzerinde düşünmeleri mümkün olmamıştır~ İstatistiksel 

değerlendirme anlamsız bulunmuş, hastaların kan alımı ile 

hea~alığın ciddiyeti arasında bir ilişki olmadığı düşünce

sinde oldukları enl~şılmıştır(P) 0.05). 

ı. grup hastaların% 40'ının (20 hasta) kan bulmak

ta zorluk çektikleri saptanmıştır. Hastaların% 24 1 ünün 
(12 hasta) kan bulamayınca iyileşememe veya geç iyileşme 
endişesine kapıldıkları anlaşılmıştır. Bu sonuç bize bazı 
hastaların tedavilerinin sürdürOlmesinde kan transfüzyo

nunun gerekliliği üzerinde durduklarını g6stermektedir. 

II. grup hastaların% 84'0 (42 hasta) kan bulmakta zorluk 

çekmeleri halinde iyileşememe veye geç iyileşme endişesine 

kapılaceklerını ifade etmişlerdir. Bu endişenin nedeni 

hastaların kan transfüzyonu deneyimi geçirmemeleri sebebi 
ile kan alımından çok fazla fayda ummaları şeklinde açık
lanabilir. 



SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu araştırma ile kan transfüzyonu yapılan cerrahi 
hastaların beklentilerinin ve korkularının neler olduğu 
belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma kapsamına alınan 100 
hastadan 50 1 sine kan transfüzyonu yapılmış, 50 1 sine yapıl

mamıştır. Bu iki grup hastanın sorulara verdikleri yanıt
lar karşılaştırılarak istatiksel açıdan değerlendirilmiş

tir. 

Hastaların transfüzyona karşı korkuları sıra ile şu 
şekilde Hzetlenebilir: 

- Kan ile hastalalık nakli, 

- Yanlış grup kan verilmesi, 

- Kanın son kullanma tarihinin geçmesi, 

- Yabancı bir kişinin kanının ve k6tü huylarının 

alınması, 

- Kanın allerjik reaksiyonlara neden alması, 

- Kanı takarken iğnenin acı vermesi 

Hastaların bu korkularının en aza indirgenmesi için 
anlaşılır bir dille açıklama yapılması gerekir. Herhangi 
bir yanlışlığın olmaması için kanın laboratuvar testleri
nin yapıldığı, kan verilmeden Bnce çapraz karşılaştırmanın 

yapılacağı, kanın etiketlerinin hasta dosyası ile karşı
laştırıldığı, kan verilmeye başlandığında hastanın yanın
dan ayrılınmayacağı ve bir reaksiyon durumunda hemen giri

şimde bulunulacağı hastaya anlatılmalıdır. 

Acil durumlar hariç, elektif cerrahi girişim geçi

recek hastalar açısından kan veren kişinin tanıdık bir 

kişi, Bzellikle ailesinde bir kişi olmasının hastaları 
psikolojik açıdan desteklediği anlaşılmıştır. Hastaların 

transfüzyon korkularının giderilmesinde acil durum saz 
konusu değilse, kan veren kişinin seçiminin etkili olacağı 
düşüncesindeyiz. 
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Kan transfüzyonu deneyiminin geçirilmesi, hastala

rın bir çok sorularına yanıt vermekte, bHylece hastalar 
soru sormaya eğilimli olmamaktadırlar. Hastalara transfüz
yon Hncesi gerekli açıklamanın yapılması ve hastanın ra

hatlandırılması gerektiği kanısındayız. Hastaların sorula
rının doğru bir şekilde yanıtlanması için bu konuda Hnce 
hemşirelerin bilgi sahibi olması gerekmektedir. 

Gereken kanın zamanında bulunamaması acil hastala

rın hayatının kaybına, diğer hastaların iyileşememe veya 
geç iyileşme endişesine kapılmalarına neden olabilmekte
di~. İstenilen kanın zamanında bulunabilmesi için kan mer
kezlerine kan bağışının artması, yayın organları yoluyla 
halkın kan bağışı konusunda bilinçlendirilmesi gerektiği 
düşüncesindeyiz. 

Kanın hastalara daha kısa sürede ulaştırılması için 
her hastane bünyesinde bir kan merkezinin kurulması ve iş

ler durumda olması istenilendir. Bu konuda yapılacak giri
şimlerin hastalar açısından olumlu bir yaklaşım olacaktır. 

Acil durumlarda zaman kaybının önlenmesi açısından her bi

reyin kan grubunun önceden belirlenmesi ve bu bilincin 
yerleştirilmesinin Hnemi de açıktır. 

Ayrıca kurulan kan merkezlerinin her yaşta hastaya 
hizmet verecek biçimde olması pediatrik kan bulun~urulma-

. H 
sı, kan ürünlerinden tasarrufu sağlayabilecek ve bazı 
komplikasyonların görülmesi olasılığını ortadan kaldırabi-
lecektir. •. 



ilZET 

Bu araştırma, kan transfüzyonu yapılan hastaların 
trensfüzyondan beklentilerinin ve transfüzyona karşı kor
kularının saptanması amacıyla yapılmıştır. Araştırma kap
samına alınan 100 hastadan 50 1 sine transfüzyon yapılmış, 

50'sine transfüzyon yapılmamıştır. Bu iki grup hastada 
transfüzyon işleminin etkileri saptanmaya çalışılmıştır. 

Her iki grup hastanın kan veren kişilerin tanıdık
ları olmasına Hnem verdikleri anlaşılmıştır. Hastaların 

Hğrenim durumlarını~ yükselmesi ile kan hakkındaki bilgi

lerinin arttığı belirlenmiştir. 

Önem sırasına gHre kan transfüzyonuna ilişkin kor

kular hastalık nakli, yanlış grup kan verilmesi, kanın son 

kullanma tarihinin geçmesi, yabancı bir kişinin kanının ve 

kHtü huylarının alınması, kanın allerjik reaksiyonlara ne

den olması, kanı takarken iğnenin acı vermesi şeklinde sı

ralandığı gHrülmUştür. 

Kan transfüzyonunda hemşirenin gHrevleri arasında, 
hastaya anlayabileceği biçimde yeterli açıklamanın yapıl
ması, hastan~n işlem sırasında gözlenmesi, hastayı kan 
transfüzyonu ~omplikasyonlarından koruma ve hastanın psiko
lojik açıdan desteklenmesi yer almalıdır. 

Bu araştırma ile hastaların transfüzyona karşı bazı 

korkuları ve bek,lentileri olduğu saptanmış ve bu beklenti

lerin uygun hemşirelik girişimleri ile minimuma indirgene
bileceği anlaşılmıştır. 



SUMMARV 

This researchhas been performed in order to learn 

the expection of patiente frcm blocd tranefueion and their 
feer_ to it. Thue an appropriate nureing ~ere could be 

applied ta the patients in the direction of their fear. 

100 patients were included in the research and 50 of 

them had blood trensfusion end the others hedn 1 t. The 

effects of blood trensfusion on theee two group of patient 
heve been tried tc be esteblished. 

It is seen that patients give impcrtance wheather 

donors ere acquianted before or not. It is alsa seen that 

patients level of education is releated and it is directly 

proportronal to their knowledge. 

Fesr .• due ta blood transfüeign have been investi

gated, according ta their importance, transfer of diseases 

transfOsing the wrong blood type, giving updat~blood, re

ceiving the ·blood of en unknown person wi th his bad-'.. ~ man

ners, the possibility of having an allergic reaction and 
the pain while inserting the needle is accepted respecti

vely as the source of fear far the patients. 

Giving the apropriate and sufficient explanat)on ta 

the patient, supervising the patient during transfusion, 

protecting them against trensfusional complicetion end 

eupporting the pat;ents-:. should be. pa·tl& of lhe nUYsing care .. . . 
Asa result it is esteblished t~et patients have 

feer ageinst and expectation from blood transf □ sion. All 
these expecteticns and scurcesof fear - might be decreaeed 
by an eppropiate nureing esre. 
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EKLER 

KAN TRANSFÜZYONU YAPILAN HASTALARA AİT ANKET FORMU 
(Form 1) 

1. Kan grubu: 

2. Yaş 

3. Cins 
4. Öğrenim Durumu: 

( ) ı. Okur-Yazar Değil 
( ) 2. Okur-Yazar 
( ) 3. İlkokul Mezunu 
( ) 4. Ortaokul, .Lise ve Dengi Okul Mezunu 
( ) 5. Üniversite Mezunu 

( )Evet 

( ) Evet 

( )Hayır 

( )Hayır 

5. Daha önce hastaneye yattınız mı? 

6. Daha önce ameliyat geçirdiniz mi? 

( Evet ( )Hayır 7. 5. ve 6. soruya hayır cevabı ver

diyseniz 8. soruya geçiniz. İki so
rudan birine evet cevabı verdiyse
niz daha önceki hastalığınız veya 
emeliyetınızda kan gerekli oldu mu? 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

( )Evet ( )Hayır 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

( )Evet ( )Hayır 

8. Kan grubunuzu hangi sebeple öğren
diniz? 

9. Kan grubunuzun tayini sırasında 

Yanlışlık yapılabileceği aklınıza 

geldi mi? 

10. Hastalığınız sırasında kaç kez kan 

aldınız? 

11. Sizce kan nedir? 
12. Bir hastaya kan verilmesinin zarar

ları nelerdir? 
13. Bir hastaya kan verilmesinin yarar

ları nelerdir? 
14. Kabaca kanın 4 gruba ayrıldığını 

biliyor musunuz? 



( )Evet ( )Hayır 

( )Evet ( )Hayır 

( )Evet ( )Hayır 
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ıs. Kanın san kullanma tarihi olduğumu 
biliyor musunuz? 

16. Kanın kaç gUn süreyle kullanıldığını 
biliyor musunuz? 

17. Size takılan kanın grubu ve son kul-
lanma tarihi konusunda şUphe duydu-
nuz mu? 

18. Kanı aşağıdakilerden hangisine ben

zetirsiniz: 

< ) 1. i ı aç 
( ) 2. Hayat 

( ) 3. Serum 

•· ( ) 4. Kuvvet ve enerji 

( ) 5. Besin 

19. Kanı veren kişi konusunda ilk terci

hiniz nedir? 

( ) ı. Aile (eş, çocuk, kardeş, an-
ne, baba) 

( ) 2. Yakın akraba 

( ) 3. Arkadaş 

( ) 4. Her hangi bir kan 

20. İlk Uç şıkkı işaretlediyseniz bu ki
şileri saçma nedeninizi açıklayınız. 
Dördüncü şıkkı işaretlediyseniz 21. 

soruya geçiniz. 

21. Doktorunuz size kan gerekli olduğunu 

söylediğinde neler hissettiniz? 

( ) 1. Heyecanlandım 

( ) 2. Endişelendim 

( ) 3. Üzüldüm 

( ) 4. Sevindim 

( ) 5. Hiç birşey hissetmedim 

22. İlk dört şıkkı işaretlediyseniz, bu 

duygularınızın nedenini açıklayınız. 

Beşinci şıkkı işaretlediyseniz 23. 

soruya geçiniz. 



( )Evet ( ) Hayır 

( )Evet ( ) Hayır 

( )Evet ( )Hayır 

- ?O -

25. Kan verilmesi ile ilgili merak 

ettiğiniz konuları sordunuz mu? 

26. Cevabınız hayır ise 26. soruya 

geçiniz. Cevabınız evet ise bu 

soruları kime yönelttiniz? 
( ) 1. Hemşireye 

( ) 2. Hekime 

( ) 3. Aynı deneyimi geçiren has

talara 
( ) 4. Vani~~a yatan hastalara 

( ) 5. Refakatçime 
27. Ne gibi sorular sordunuz? 

··2a. Kan verilmesiyle ilgili soru sor

mama nedenini açıklayınız. 

29. Size takılan kanın karşı cinsten 

birine ait olması önemli midir? 

30. Cevabınız hayır ise 31. soruya 

geçiniz. Cevabınız evet ise nede

nini açıklayın. 

31. Aşağıdakilerin hangilerinden kor

karsınız? 

( ) 1. Kan ile hastalık geçmesin

den 

( ) 2. Kanı takarken iğnenin acı 

vermesinden 

( ) 3. Yanlış grup kan verilme

sinden 
( ) 4. Kanın allerji yapmasından 

( ) 5. Son kullanma tarihi geçmiş 

kan verilmesinden 
( ) 6. Kanı veren kişinin kötü 

huylarını almaktan ve vü
cudumuda yabancı birinin 

kanının dalaşmasından 

32. Kan takıldıktan sonra bitene ka

dar görevliler sizi sık sık kont-



( )Evet ( )Hayır 

( )Evet { )Hayır 

( )Evet ( )Hayır 

( )Evet ( )Hayır 
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rol ettiler mi? 

33. Cevabınız evet ise 34~ soruya ge

çiniz. Cevabınız hayır ise kan 

bitene kader kHtü bir durum ola

cağını düşündünüz mi? 
34. Ken verilmesi sırasında şunlardan 

hangileri oldu? 
( ) 1. Ateş 
( ) 2. Titreme, terleme 
( ) 3. Göğüs ağrısı 

( ) 4. Bel ağrısı 
( ) 5. Sıkıntı hissi 
( ) 6. Kaşıntı 
( ) 7. Hiç birşey 

' 
35. 7. şıkkı işaretlediyseniz 36. so-

ruya geçi~iz. İlk,6 ş~kkı işaret

lediyseniz bir sonraki transfüz
yonda bu belirtilerin oluşacağını 
düşündünüz mü? 

36. Sizce kan alımı ile bir hastalı

ğın ciddiyeti arasında ilişki var 

mıdır? 

37. Kan bulmakta zorluk çektiniz mi? 
3a: Cevabınız eet ise kan bulunmadığı 

içi~ iyileşememe veya geç iyileş
me endişesine kapıldınız mı? 
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KAN TRANSFÜZYONU YAPILMAYAN HASTALARA AİT ANKET FORMU 
(Form 2) 

ı. Kan grubu: 
2. Yaş 

3. Cins 
4. Öğrenim Durumu: 

( ) ı. Okur-Yazar Değil 
( ) 2. Okur-Yazar 
( ) 3. İlkokul Mezunu 
( ) 4. Ortaokul, Lise ve Dengi Okul Mezunu 

( .)Evet ( )Hayır 5. Daha Hnce hastaneye yattını mı? 
)Hayır 6. Daha Hnce ameliyat geçirdiniz mi? 
)Hayır ?. 5. ve 6. soruya hayır cevabı verdiy-

( )~vet ( 

( )Evet ( .. 
seniz 8. soruya geçiniz. İki sorudan 

birine evet cevabı verdiyseniz daha 
Hnceki hastalığınızda veya ameliyatı
nızda kan gerekli oldu mu? 

••••••••••••••••• 8. Kan grubunuzu hangi sebeple Hğrendi

niz? 
( )Evet ( )Hayır 13. Kabaca kanın 4 gruba ayrıldığını bi

liyor musunuz? 
( )Evet ( )Hayır 14. Kanın son kullanma tarihi olduğunu 

biliyor musunuz? 

( )Evet ( )Hayır ıs. Kanın kaç gün süreyle kullanıldığını 

biliyor .musunuz? 

( )Evet ( )Hayır 16. Size kan veril~eydi kanın grubu ve 

son kullanma tarihi konusunda şüphe 

duyar mıydınız? 
·11 • .. ( ) ı. İlaç 

( ) 2. Hayat 
( ) 3. Serum 
( ) 4. Kuvvet ve enerji 
( ) s. ·sesin 

18. Size kan gerekli olsaydı kan veren 
kişi konusunda ilk tercihiniz ne 
olurdu? 
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( ) ı. Aile(eş, çocuk, kardeş, anne, 
baba) 

( ) 2. Yakin akraba 
( ) 3. Arkadaş 
( ) 4. Her hangi bir kan 

19. İlk üç şıkkı işaretlediyseniz bu 
kişileri seçme nedenini açıklayınız. 
Dördüncü şıkkı işaretlediyseniz 20. 

soruya geçiniz. 
20. Doktorunuz size kan gerekli olduğunu 

söyleseydi neler hissederdiniz? 

( ) ı. Heyecanlanırdım 
( ) 2. Endişelenirdim 
( ) 3. Üzülürdüm 
( ) 4. Sevinirdim 

( ) 5. Hiç birşey hissetmezdim 
21. İlk dört şıkkı işaretlediyseniz bu 

duygularınızın nedenini açıklayınız. 
Beşinci şıkkı işaretlediyseniz 22. 
soruya geçiniz. 

( )Evet ( )Hayır 22. Size kan verilmiş olsaydı merak etti
ğiniz konuları sorar mıydınız? 

~· 

23. Cevabınız hayır ise 25. soruya geçi

niz. Cevabınız evet ise bu soruları 

kime yöneltirdiniz? 
( ) ı. Hemşireye 

( ) 2. Hekime 
( ) 3. Aynı deneyimi geçireh hastala-

re 
( ) 4. Yanımda yatan hastalara 
( ) 5. Refaketçime 

24. Ne gibi sorular_ sorardınız? 

25. Kan verilmesiyle ilgili soru sormama 

nedeni nedir? 



' 

( )Evet ( )Hayır 

26. 

27. 
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Size kan verilmiş olsaydı aşağıda-

kilerin hangilerinden korkardınız? 
( ) 1. Kan ile hastalık geçmesinden 
( ) 2. Kanı takarken iğnenin acı 

vermesinden 
( ) 3. Yanlış grup kan verilmesinden 
( ) 4. Kanın allerji yapmasından 
( ) 5. Son kullanma tarihi geçmiş 

kan verilmesinden 
( ) 6. Kanı veren kişinin ktıta huy-

larını almaktan ve vUcudumda 
yabancı birinin kanının do-
!aşmasından 

Size kan verilmiş olsaydı kanın kar-

şı cinsten birene ait olması anemli 
midir? 

28. Cevabınız hayır ise 29. soruya geçi
niz. Cevabınız evet ise nedenini 

açıklayınız. 

( )Evet ( )Hayır 29. Size kan verilseydi ve kan takıldık

tan sonra gtlrevliler kontrol etmese

lerdi kan bitene kadar katü bir du

rum olacağını düşünür müydünüz? 

( )Evet ( )Hayır 30. Sizce kan alımı ile bir hastalığın 

ciddiyeti arasında ilişki var mıdır? 

( )Evet ( )Hayır 31. Size kan gerekli alsaydı ve bulmakta 

zorluk çekseydiniz iyileşememe veya 

geç iyileşme endişesine kapılır mıy
dınız? 
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