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TEK ÜNİTE TRANSFÜZYONUNUN 
TARİHSEL GELİŞİMİ

Kaydedilen ilk kan transfüzyonu 1492’de Roma’da 
uygulandı. Papa VIII. Innocent beyin kanamasına 
bağlı felç geçirmiş, güçsüzleşmiş ve komaya 
girmişti. Hekimleri yararlı olacağı umuduyla kan 
transfüzyonu önerdiler. Günün kaba yöntemleri 
kullanılarak yapılan bu girişimden Papa yarar 
görmedi ve o yılın sonunda öldü. O günden bu yana 
pek çok ilerleme kaydedildi, kan grupları keşfedildi 
ve kan transfüzyonu uygulamaları geliştirildi. 
Günümüzde kan transfüzyonu sayısız hastalık 
ve durumu tedavi etmek için kullanılan gündelik 
yöntemler arasına girmiştir.

Ma ve arkadaşlarının tek ünite eritrosit 
transfüzyonunun rolünü değerlendiren 2005 
tarihli geriye dönük analizlerinde 1960’lı yıllarda 
uygulanan tek ünitelik transfüzyonun aneminin 
düzeltilmesinde yetersiz olduğunu, dolayısıyla 
faydasız olarak kabul edildiğini belirtmişlerdir1. Bu 
araştırmacılar o günlere ait bir klinik özdeyişi de dile 
getirmişlerdir. Tek üniteyle transfüzyon gereksinimi 
karşılanabilecek bir hasta, bu transfüzyona 500 ml 
kan veren kişiden daha fazla muhtaç değildir. Bu 
özdeyişin kaynakları belirsiz olsa da, aşikar olan 
tıp çevrelerinde yürürlükte olan bir tutum olduğu 
idi. Tek ünitelik transfüzyonların yaygın olduğu 
hastanelerdeki kan nakli uygulamalarının sıkı 
bir şekilde gözden geçirilmesi için Birleşik Kan 
Konseyi’nin 1962 yılında yaptığı çağrıyı takip 
eden yıllarda yapılan bir çalışma bu girişimlerin 
% 60–70’ inin endike olmadığını2, başka iki 
çalışma incelenen tüm tek ünitelik transfüzyonların 
gereksiz ve sorgulanabilir olduğunu 3,4, bir başka 
çalışma da değerlendirilen vakaların % 38’inde bu 
uygulamaların sorgulanabilir olduğunu bildirdi. 
Bu araştırmalar açıkça 1960’larda tek ünite kan 
transfüzyonlarının yaygın bir uygulama olduğunu ve 
maruz kaldıkları sıkı denetlemeyi belgelemektedir.
Tek ünite eritrosit transfüzyonlarının kullanışlılığı 

üzerine yapılan tartışmalar takip eden on yıllarda da 
hararetle devam etti. 1985’te Grindon ve arkadaşları6 
Müşterek Kan Konseyi’nin 1962’de savunduğu 
tek ünitelik kan transfüzyonlarının sıkı gözden 
geçirilmesini ve ‘’bir ünite kan verilmesi yanlış 
kullanımdan ziyade uygun kullanımı yansıtır’’  
ifadelerini sorguladılar. Bir yıl sonra 1986’da 
gözlemsel bir çalışma, tek ünitelik transfüzyonların 
çoğunun cerrahi esnasında verildiğini ve bunların % 
62’sinde endikasyonların sorgulanabilir olduğunu 
bildirdi7. Fakat çok kısa bir süre sonra Journal of 
the American Medical Association’da yayınlanan 
bir vaka bildirimi tek ünite kan transfüzyonunun 
özellikle düşük vücut kütle indeksli hastalarda 
hematokriti güvenli bir seviyeye çıkardığını 
gösterdi8.
     
KAN TRANSFÜZYONU 
UYGULAMALARINDA DEĞİŞİME YOL 
AÇAN OLAYLAR

Çelişkili görüşler o kadar çok olunca ABD hükümeti 
bu meseleyi ele almaya karar verdi. Ancak bu çaba, 
tartışmaları bitirmekten çok sadece yüzeysel kalan 
kılavuzların oluşmasını sağladı. 1988’de Ulusal 
Sağlık Enstitüsü (National Institutes of Health 
[NIH]) “Perioperatif Eritrosit Transfüzyonu” 
başlıklı bir ortak görüş beyannamesi yayınladı. 
Bu belge transfüzyon için eşik hemoglobin 
konsantrasyonunun klinik değerlendirme, laboratuar 
verileri ve hastaların bireysel hacim durumuna bağlı 
olarak 10 g/dl’den 7–10 g/dl arasında bir değere 
çekilmesini tavsiye etti. Aynı zamanda bulaşıcı 
enfeksiyonların sayısını azaltmak için verilen kan 
ünitesi sayısının asgari düzeyde tutulmasını tavsiye 
edilebilir olarak kabul etti9.

NIH tarafından ifade edilen güvenlik kaygıları 
allojenik kan transfüzyonlarının enfeksiyonlarla, 
transfüzyona bağlı ve alerjik reaksiyonlarla 
ve bağışıklık sistemi üzerine ters etkileriyle 
ilişkilendiren ek raporlarla güçlendi10,11. British 
Medical Journal’de 1990’da yayınlanan bir gözden 
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geçirme çalışması12 tek ünite kan transfüzyonlarına 
son vermeyi amaçlamıştı. Basitçe söylenecek 
olursa bu makale, tek ünite kan transfüzyonunun 
virus enfeksiyonu riskini anlamlı oranda artırırken, 
aynı zamanda az terapötik yarar sağladığını veya 
hiç yararı olmadığını öne sürdü. Bundan kısa 
bir süre sonra bir Batı Afrika ülkesinde, 1992’de 
yürütülen bir çalışma British Medical Journal’de 
yayınlanmıştır. Bu çalışma, gelişmekte olan 
ülkelerdeki tek ünitelik kan transfüzyonları için 
bile önemli bir tehdit sayılabilecek şekilde, HIV 
enfeksiyonu riskini nakledilen her 100 ünite kan 
için 5,4 ile 10,6 arasında öngörmektedir13. 

TEK ÜNİTE TRANSFÜZYON 
DÜŞÜNCESİNİN YENİDEN ORTAYA ÇIKIŞI

British Medical Journal’ün 1990’daki yayını 
ve diğerleri tek ünite eritrosit transfüzyonunu 
yargılayan tartışmayı dindirmeye yetmedi. 
1960–1980 yılları arasındaki çalışmalar tek ünite 
eritrosit transfüzyonuna karşı uyarıda bulundular. 
Hazırlanan klinik kılavuzlar kan kaynaklarını 
koruma ve güvenliği artırma amacı güderek 
kan transfüzyonu için daha düşük eşik değerleri 

önerdiler14. Bazı hekimler aneminin tedavisinde tek 
ünite transfüzyonun yeri olmadığına ikna oldular. 
Diğer taraftan bazılarıysa bireysel olarak ihtiyaç 
duyulduğunda hemoglobin konsantrasyonu, çeşitli 
kılavuzlarda farklı eşik değerleri belirtilse de, 
belli bir değerin altına indiğinde kanın tek ünite 
olarak verilmesi gerektiğine inanmaya başladılar. 
Tek ünitelik transfüzyonlara karşı olan ve 
transfüzyon için düşük hemoglobinin eşik değerini 
savunanlara karşı cevap olarak 1992’de yapılan 
bir çalışma yapılmıştır. Bu makalede transfüzyon 
uygulamalarının aşırı transfüzyon açısından olduğu 
kadar, gereksinim duyulandan daha az transfüzyon 
yapılması açısından da kontrol edilmesi gerektiğini 
bildirilmiştir15. Hastalara gerekenden az kan nakli 
yapılması olasılığını dile getiren bu önerme, 1998’ 
de yapılan ve transfüzyon eşiğini düşürmenin 
tehlikelerini vurgulayan bir çalışmada tekrar 
edilmiştir16.

Bundan kısa bir zaman sonra 1999’da yapılan çok 
merkezli Transfusion in Critical Care çalışması, 
gerekenden az transfüzyon yapılmış olma ihtimali 
olan hastaların 30 günlük ölüm hızlarını analiz 
etmek için yoğun bakım hastalarını ‘’kısıtlı’’ ve 

Anne hemoglobinin ölümle ilişkisi Hb (g/dL)

Şekil 1: Anemi ve gebelikle ilişkili anne ölümlerinin analizi. (Brabin BJ, Hakimi M, Pelletier D. J Nutr 
2001; 131: 604S-14S’den alınmıştır).
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‘’liberal’’ eritrosit transfüzyonu alanlar olarak 
rastgele gruplandırmıştır17. Kısıtlı tedavi grubundaki 
hastalar hemoglobin konsantrasyonları 7 g/dl’nin 
altına indiğinde transfüzyon alırken, liberal tedavi 
grubundakiler 9 g/dl’nin altında transfüzyon aldılar. 
Bu Kanada çalışmasında iki gruptaki ölüm hızları 
benzerdi. Fakat kısıtlı tedavi grubunda, hastalığı 
daha yavaş gelişmiş olanlardan oluşan alt grupta 
ölüm hızı anlamlı oranda daha düşüktü.
Büyük bir İskoç hastanesindeki transfüzyon 
oranlarını değerlendirmek için daha yakın dönemde 
(2003) bir çalışma yürütülmüştür. Bu çalışmada 
klinisyenlerin hemoglobin değerleri 7 ile 9 g/dl 
arasında olduğunda transfüzyona başvurdukları 
sonucu çıkarılmıştır18. Klinisyenler hemoglobinin 
7g/dl’nin altına indiğinde transfüzyon yapılmasını 
öneren mevcut Transfusion in Critical Care çalışma 
protokolüne uymamışlardır. Çalışmanın yazarları 
İskoç uygulamalarının yakın dönemde yapılmış 
diğer çalışmalardaki bulgularla uyumluluk içinde 
olduğunu bildirmişlerdir19–21.  Transfusion in Critical 
Care çalışması ile alevlenen tartışmayı nihai olarak 
kapatma ümidiyle 2004 yılında Kanada’da yapılan 
bir gözden geçirme çalışması, eşik değerlerle ilgili 
1998 NIH tavsiyesini yeniden doğrulayarak şunu 
belirtmiştir: ‘’Her yaşta ve her koşuldaki hastaya 
uygulanabilecek evrensel bir transfüzyon eşiği 
arayışı terk edilmelidir. Tüm eritrosit transfüzyonları 
gereksinimler ortaya çıktıkça, her hastanın ihtiyacına 
göre değerlendirilmelidir’’22. Bu ifade genellikle 
anemik doğum hastalarıyla ve bazen de kanamalı 
doğum sonu annelerle karşı karşıya kalan doğum 
hekimleri için özel bir anlama sahiptir.

2005’te Ma ve çalışma arkadaşları1, 7 g/
dl’den başlayıp 0,5 g/dl’lik artışlarla 9 g/dl’ye 
yükseltilen eşik değerlerinde yapılan tek ünite 
transfüzyonların sonuçlarını analiz ettiler. Bu 
araştırmacılar çoğu hasta için bir ünite eritrosit 
transfüzyonunun hemoglobin değerini ikincisini 
gerektirmeyecek yeterlilikte artırdığını gösterdiler. 
Yazarlar eğer transfüzyonunun amacı hemoglobin 
konsantrasyonunu güvenli olduğu düşünülen bir 
eşik değerin üzerine çıkarmaksa, ‘’tek ünite kan 
transfüzyonunun yalnız uygun olmakla kalmayıp, 
aynı zamanda tercih edilebilir” olduğunu dile 
getirmişlerdir. Maalesef transfüzyon uygulamadan 
önce bir eşik değerin kullanımı için varılan 
görüşlere uymayı sağlayacak koşullar, dünyanın her 
yerinde aynı değildir. Bu durum gelişmekte olan 
ülkelerdeki kanamalı doğum hastalarında özellikle 

kısıtlayıcıdır.

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE 
KANAMALI HASTADA TEK ÜNİTE 
TRANSFÜZYONLARI

Ma ve arkadaşlarının 2005 yılında, yalnız ortopedik 
hastaları içeren bir alt grup analizi yapmışlardır. 
Yazarlar bu analizde doğum sonu kanaması ya 
da anemisi olanların dahil edilip edilmediğinden 
bahsetmemişlerdir1. WHO 1990 yılı içinde aneminin 
tüm formlarından kaynaklanan ölümlerin bir 
listesini 1992 yılında yayımladı. Doğurgan yaştaki 
kadınlarda diğer gruplara göre anemiye bağlı ölüm 
riskinin daha yüksek olduğu tespit edildi23. Şekil 
1 annelik döneminde anemi ile vaka ölüm oranı 
arasındaki ilişkiyi göstermektedir.

Gebelikte anemi doğum sonu kanamanın ilave 
katkısı olmaksızın hızlı kalp yetmezliğine yol 
açarak ölüm riskini artırır. Şiddetli anemisi olan 
bir kadında 500 ml’den daha az kan kaybı bile 
ölümle sonuçlanabilir. Hemoglobin 8 g/dl’nin altına 
düştüğü zaman telafi edici mekanizmalar yetersiz 
kalır, laktik asit birikir ve hastalar istirahat halinde 
bile solunum yetmezliğine girerler. Özellikle ikiz 
gebeliği olanlarda veya splenomegalisi bulunanlarda 
hemoglobin 4 g/dl’nin altına düştüğü zaman kalp 
yetmezliği ortaya çıkabilir.

Mevcut verilere dayanarak birçok kadının orta ve 
şiddetli derecede anemiyle gebeliklerinin sonlandığı 
gelişmekte olan ülkelerde, tek ünite transfüzyonun 
seçilmiş doğum hastalarında uygulanabilir bir tedavi 
seçeneği olduğu akılda tutulmalıdır. Birçok duruma 
bağlı olarak böyle hastalar, doğum sonu kanamadan 
çok kısa bir süre sonra ölebilirler. Eğer bu kadınlar 
yaşarsa ve transfüzyon ve girişimsel işlemlerin 
mevcut olduğu bir yere ulaşma şansına erişirse, 
tek ünitelik bir transfüzyon, kadının müdahale 
sonrası evine dönüş durumunun yeterince sağlıklı 
olup olmayacağında belirleyici olabilir. Açıkçası 
her vaka kendi şartları içinde değerlendirilmelidir. 
Hastaların doğum sonu kanama tehdidinden 
yeterince kurtulduğu düşünülüyorsa planlanan 2. 
transfüzyon iptal edilebilir. Bununla birlikte doğum 
sonu kanamalı kadınlarda tek ünite transfüzyonun 
etkisini değerlendirmek için rastgele gruplanmış 
kontrollü bir çalışma yapmak da pek mümkün 
görülmemektedir. Ayrıca yapılması mümkün 
olmayan böyle bir çalışmaya batı dünyasının birçok 
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kurumsal teftiş kurulları izin verse bile, etik olarak 
kabul görmeyecektir.
      
ÖZET

Özet olarak pek çok çalışma tek ünite transfüzyonun 
kronik anemi semptomlarını iyileştirebileceğini 
göstermiştir. Akut aneminin geliştiği gebelikle 
ilgili acillerde tek ünite transfüzyonun değeri hiç 
test edilmemiştir. Arşivlerin yetersiz olduğu ve 
kadınların çoğunun gebeliklerinin başında anemik 
olduğu ülkelerde, travay esnasında normalden 
en küçük sapmalar ve hatta doğum bile kadının 
hayatını riske sokacak aşırı obstetrik kanamalara yol 
açabilir. Bu vakalar mevcut tedavi edici girişimlerle 
durumları düzeltildikten sonra uygun bir merkeze 
taşınmalıdır. Burada kan grubu belirleme, grup 
uygun kan hazırlama ve enfeksiyonlar için taraması 
yapılmış kan ile transfüzyon yapılmalıdır. Ne yazık 
ki gelişmekte olan ülkelerde böyle işlemlerin tam 
manasıyla yapılması seyrektir ve eğer hastalar 
hayatta kalırsa ancak ölmek üzere iken ileri 
merkezlere ulaştırılabilirler. Bu kadınların bir kısmı, 
özellikle daha genç yaşta olanları ve kanaması 
durmuş olanlar, diğer tedavi yaklaşımları ile beraber 
tek ünite kan transfüzyonundan fayda görebilirler. 
Eğer klinisyenin görüşünde bu işlem mantıklı bir 
hareket olarak görülüyorsa tek ünite transfüzyon, 
günü geçmiş bir dikte gibi görünen ifadelere uymak 
adına, basitçe reddedilmemelidir.
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