
 

 

 

1.0 AMAÇ  

Kan ve kan ürünlerinin alınması, etiketlenmesi, güvenli stoklanması ve servislere transferinin güvenli 

yapılmasını sağlamak  
2.0 KAPSAM 

Transfüzyon merkezinden elde edilen ürünler ve BKM den gelen tüm kan ürünlerini kapsar 
3.0 KISALTMALAR 

BKM : Bölge Kan Merkezi 

TM:  Transfüzyon Merkezi 
TDP:Taze Donmuş Plazma  

4.0 SORUMLULAR 

Baştabip 
Sorumlu Hekim 

Laboratuar Teknisyenleri 
Transfüzyon Hemşiresi 

5.0 TANIMLAR 

Tam  Kan: Bir bağışçıdan, antikoagülanlı koruyucu sıvı içeren steril bir torbaya alınmış, bileşenlerine   
ayrıştırılmamış kanı ifade eder.  

6.0 FAALİYET AKIŞI 

Kan Ve  Kan  Bileşenlerinin Hazırlanması 

Özellikler; 

Taze alınmış tam kan tüm özelliklerini ancak kısa bir süre koruyabilir. Tam kandaki Faktör VIII, lökosit ve  
trombositler 24 saatten uzun süre saklandığında hızla bozulacağından hemostaz bozukluklarında tam kan 

kullanımı uygun değildir. 
Hazırlama yöntemleri; 

Transfüzyon için hazırlanan tam kan, ek işlem gerektirmeden kullanılır. 
Etiketleme: 

Etiket, aşağıdaki bilgileri içermelidir; 

 Hazırlayan BKM adı ve/veya kodu,  
 İzlenebilirlik kriterlerini karşılayan kod, 

 ABO ve Rh (D) grubu, 
 Bağış tarihi, 
 Antikoagülan solüsyonun adı,  

 Kan bileşeninin adı.  
Ek İşlem Bilgileri: ışınlanmış vs (gerekli ise); 

son kullanma tarihi, 
 Bileşenin hacmi veya ağırlığı,  
 Saklama sıcaklığı,  

 ABO ve Rh(D) dışındaki kan grubu fenotipleri (isteğe bağlı). 
Saklama Koşulları 

Transfüzyon amacıyla alınan tam kan +2°C ile +6°C aralığında saklanmalıdır. Saklama süresi kullanılan 
antikoagülan/koruyucu sıvıya bağlıdır. CPD-A1 için sak- lama süresi 35 gündür. 
Eritrosit Süspansiyonu 

Tam kandan plazmanın uzaklaştırılması dışında herhangi bir işlem yapılmaksızın hazırlanan bileşendir. 

Özellikler 
Bileşenin hematokriti 0.65-0.75 arasındadır. Her bir ünite, işlem sonunda mini- mum 45 gram hemoglobin 

içermelidir. Ünite orjinalindeki eritrositlerin tümünü içerir. Özel bir işlem uygulanmadıysa, lökositlerin büyük 
bir kısmı (yaklaşık 2.5-3.0 x109) ve kullanılan santrifügasyon metoduna bağlı olarak değişen miktarda 
trombosit üründe kalır.  
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Hazırlama yöntemleri 
Bileşenin hazırlanması için santrifügasyondan sonra plazma tam kandan uzaklaştırılır. 

Etiketleme 
Etiketleme; tam kanda olduğu şekilde yapılır. 
Saklama Koşulları 

Tam kandaki gibidir. 
Eritrosit Süspansiyonu Ek Solüsyonlu 

Bileşen, tam kanın santrifügasyonundan sonra plazmanın ayrılması ve eritrositle re uygun, besleyici bir 
solüsyonunun ilave edilmesiyle hazırlanır. 
Özellikler 

Bu bileşenin hematokriti, ek solüsyonun özelliğine, santrifügasyon yöntemine ve kalan plazmanın miktarına 
bağlıdır. Ancak 0.70’i geçmemelidir. Her bir ünite, minimum 45 gram hemoglobin içermelidir. Ünite 

orijinalindeki eritrositlerin tümünü içerir. Özel bir işlem uygulanmadıysa, lökositlerin büyük bir kısmı (yaklaşık 

2.5-3.0 x 109) ve kullanılan santrifügasyon yöntemine bağlı olarak değişen miktarda trombosit üründe kalır. 
Hazırlama yöntemleri 
Temel antikoagülan solüsyon CPD olmalıdır. Ek solüsyonlar genellikle suda çözünmüş sodyum klorür, adenin, 

glukoz ve mannitol içerir. Sitrat, mannitol, fosfat ve guanozin içerenleri de vardır. Hacim 80-110 ml arasında 
olabilir. Tam kanın santrifüj edilmesinden sonra eritrositler ve plazma ayrılır. Eritrositlerin ek solüsyonla dikkat- 

lice karıştırılmasından sonra +2°C ile +6°C arası sıcaklıkta saklanır. 
Etiketleme 
Etiketleme tam kandaki gibidir. Ek solüsyonun adı eklenmelidir. 
Saklama koşulları 

Tam kandaki gibidir. Kullanılan antikoagülan/ek solüsyona bağlı olarak saklama solüsyonunun izin verdiği 
süreye kadar uzatılabilir. 

Taze Donmuş Plazma (Tdp): 

Labil pıhtılaşma faktörlerinin fonksiyonlarının yeterince korunabileceği bir sürede ve uygun bir sıcaklıkta 
dondurularak, gerek tam kan gerekse aferezle toplanan plazmadan transfüzyon veya fraksinasyon amacıyla 

hazırlanan bileşendir. 
Özellikler 

Bu bileşen stabil koagülasyon faktörleri, albümin ve immunoglobülinleri normal plazma düzeylerinde içerir. 
Taze donmuş plazma klinik önemi olan beklenmedik antikorları içermemelid ir. 
Hazırlama yöntemleri 

Tam Kandan: Plazma, kendine bağlı transfer torbaların kullanıldığı bir kan torbasına alınmış tam kandan, 
tercihen ilk 6 saat içinde veya buzdolabında saklanmışsa 18 saat içinde, yüksek hızda santrifügasyon ile ayrılır. 

Plazma, trombositten zengin plazmadan da ayrılabilir. 
Etiketleme 
Aşağıdaki bilgiler etiketin üzerinde bulunmalıdır; 

hazırlayan hizmet birimi 
ünite no 

 ABO Rh (D) grubu 
 Bağış tarihi 
 Antikoagülan solüsyonun adı 

 Kan bileşenin adı 
 Son kullanma tarihi 

 Bileşenin hacmi veya ağırlığı 
 Saklama sıcaklığı 
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Eritmeden sonra son kullanma tarihi uygun bir son kullanma tarihi ile (saati) değiştirilmelidir. Saklama sıcaklığı 
buna göre değiştirilmelidir. Labil faktörleri korumak amacıyla plazma eritildikten sonra hemen kullanılmalıdır. 
Tekrar dondurulmamalıdır. 

Saklama  Koşulları 
Saklama sırasındaki stabilite ortamın saklama sıcaklığına bağlıdır. Optimal saklama sıcaklığı -25ºC veya altıdır. 

Saklama sıcaklığına göre izin verilen saklama süreleri aşağıdaki gibidir: 
-25ºC nin altında 36 ay; 
-18ºC ile –25ºC arasında 3 ay. 

Taşıma 
Taşıma sırasında saklama sıcaklığı korunmalıdır. Hemen kullanılmayacaksa,  torbalar, önerilen sıcaklıkta hemen 

depolanmalıdır. 
Kullanım endikasyonları 
Taze donmuş plazma özellikle çok sayıda koagülasyon faktör eksikliği olan klinik durumlarda ve sadece virüs 

inaktivasyonu yapılmış, stabil, spesifik pıhtılaşma faktör konsantrelerinin olmadığı durumlarda kullanılabilir. 
Taze donmuş plazma, Trombotik Trombositopenik Purpura (TTP) tedavisinde kullanılabilir. Temel kullanım 

alanı plazma fraksinasyonu için kaynak materyal şeklindedir. 
Kullanım uyarıları 
Taze donmuş plazma, koagülasyon eksikliğinin olmadığı durumlarda, basitçe volüm açığını kapatmak amacıyla 

veya immunglobulin kaynağı olarak kullanılmamalıdır. Viral inaktivasyonu yapılmış, uygun bir pıhtılaşma faktör 
konsantresi var ise taze donmuş plazma kullanılmamalıdır. Taze donmuş plazma, plazma proteinlerine 

intoleransın olduğu hastalarda kullanılmamalıdır. ABO kan grubu uyumlu plazma kullanılmalıdır. Labil 
faktörleri korumak amacıyla plazma eritildikten hemen sonra kullanılmalıdır. Tekrar dondurulmamalıdır. 

Zorunlu durumlarda 2-6°C’da da en çok 24 saat bekletilebilir. Kullanımdan önce ürün, uygun koşullarda 

kontrollü olarak eritilmeli ve torbanın sağlamlığı, herhangi bir defekt veya sızıntı içerip içermemesi yönünden  
kontrol edilmelidir. Eritme işleminin sonunda çözünmemiş kriyopresipitat gözlenmemelidir. 
Trombosit Süspansiyonu (Tam Kandan): 

Taze tam kandan hazırlanan, tam kanın trombosit içeriğini yüksek oranda ve etkin formda içeren bileşendir. 
Özellikler 

Hazırlama yöntemine bağlı olarak bir ünitedeki trombosit içeriği 50-60 ml süs- pansiyonda 45-85x109   

(ortalama 70x109) arasında değişecektir. Ek bir işlem yapılmadığı sürece benzer şekilde bir ünitedeki lökosit 
içeriği 0.05-1x109, eritrositler ise 0,2-1x109 arasında olacaktır. 

Hazırlama yöntemleri 
Trombositten zengin plazma (TZP) hazırlanması 

İlke: +20°C ve +24°C arasındaki sıcaklıkta en fazla 24 saat beklemiş bir ünite tam kan santrifüj edilerek; 
plazmada yeterli sayıda trombosit ve tanımlanmış düzey- de azaltılmış eritrosit ve lökosit sayısı olacak şekilde 

hazırlanır. İçerisinde yukarıda belirtilen miktarlarda trombosit, lökosit ve eritrosit kalacak şekilde ürün elde 
edilir. Yöntemin kilit noktaları: 

 Santrifüj işleminin etkinliği g x dakika olarak tanımlanır;  
 Santrifüj işlemi sırasında kanın sıcaklığı standart olmalıdır; 
 Santrifüj işlemi sonrasında kan bileşenleri katmanları bozulmamalıdır;  

 Üstte kalan plazmanın uzaklaştırılması çok hızlı yapılmamalı ve ayırma işlemi eritrosit tabakasının 8 -10 mm 
üzerinde durdurulmalıdır. 

Trombositten Zengin Plazmadan trombosit hazırlanması 
İlke: TZP içerisindeki trombositler yüksek devir santrifügasyonla çöktürülür; üstteki trombositten fakir plazma, 
trombositlerle beraber 50-70 ml bırakılacak şekilde alınır; son olarak trombosit kümeleri ayrıştırılıp süspansiyon 

haline getirilir. 
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İlke: +20°C ile +24°C arasındaki sıcaklıkta en fazla 24 saat beklemiş bir ünite tam kan; trombositler lökositlerle 
birlikte buffy coat içerisinde çökecek şekilde santrifüj edilir. Buffy coat ayrılır ve trombosit konsantresi elde 
etmek için yeni işleme geçilir. Tek bir buffy coat veya kan grubu uygun 4-6 buffy coat havuzlanarak plazma veya 
uygun bir besleyici solüsyonla dilüe edilir. Dikkatli bir şekilde karıştırıldıktan sonra buffy coat veya havuzlanmış 

buffy coatlar, eritrosit ve lökositler torbanın dibinde çökecek, trombositler üstte kalacak şekilde santrifüj edilir. 
Bu işlemin kilit noktaları TZP’de anlatılanlarla aynıdır. 

Lökosit azaltılmış trombositler filt ras yonla hazırlanabilir, saklama öncesi lökosit azaltma önerilir (tercihan elde 
edildikten sonraki 6 saat içerisinde). Santrifüj koşullarının dikkatli bir şekilde standardize edilmesi, buffy 
coat’tan lökositi azaltılmış trombosit elde edilmesine olanak verir. Lökosit azaltılmasında optimum koşulların 

sağlanması amacıyla valide edilmiş bir yöntem geliştirilmelidir. 
Etiketleme 

Aşağıdaki bilgiler etiketin üzerinde bulunmalıdır:  

Hazırlayan hizmet birimi,  
Ünite  numarası (trombositler havuzlanmışsa etiketten orjinal bağışa ulaşılabilmelidir), 

ABO ve Rh (D) grubu, 
Bağış tarihi, 

Antikoagülan solüsyonun adı veya ek solüsyonun adı,  
Kan bileşeninin adı.  
ek bileşen bilgileri:  

lökositi azaltılmış, ışınlanmış, viral inaktivasyon yapılmış, havuz yapılanbağışların sayısı, vs (gerekli ise), 
son kullanma tarihi, 

saklama sıcaklığı.  
Saklama koşulları 
Trombositler canlılıklarını ve hemostatik aktivitelerini optimal olarak garantileyen koşullar altında saklanmalıdır. 

Trombositler, plazma veya bir “plazma + besleyici solüsyon” kombinasyonu içinde saklanabilir. Trombosit 
saklanması için kullanılan plastik torbalar, trombositlere gereken oksijeni sağlayabilecek gaz geçirgenliğine 

sahip olmalıdır. Gerekli oksijen miktarı üründeki trombosit sayısına bağlıdır. Genellikle en uygun saklama; 
trombosit yoğunluğu 1,5x109/ml’den az olduğunda ve ürünün pH’sı kullanılan saklama periyodu sırasında 
sürekli olarak 6,4’ün üzerinde olduğunda mümkündür. Saklama sırasında trombositlerin ajitasyonu yeterli 

oksijen geçişini garanti edecek kadar etkin fakat olabildiğince yumuşak olmalıdır. Saklama sıcaklığı +20°C ile 
+24°C arasında olmalıdır. Hazırlanan trombositler için maksimum saklama süresi 5 gündür, ancak bakteriyel 

kontaminasyonun saptanması veya azaltılmasına yönelik ek bir yöntemin kullanılması durumunda 7 gün 
saklanabilir. 
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