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Bölüm 47
AMELİYAT SIRASINDA OTOLOG KAN TRANSFÜZYONU

S. Catling, D. Thomas 
S. Büyükkurt

GİRİŞ

İnsan kanı kullanılarak hayat kurtarıcı transfüzyon 
ilk kez 1818’de James Blundell tarafından 
tanımlanmıştır. Blundell 10 transfüzyon yapmış 
ve bunların beşinde başarılı olmuştur. Üstelik 
bunların dördü de doğum sonu kanaması olan 
hastalardı. Hastanın eşinden aldığı kanını enjektörle 
vermenin güvenli olduğunu göstermiştir1. Bir 
seferinde otolog kanın yeniden infüzyonunun 
mümkün olabileceğinden bahsetmişti2. Bu durum 
doğum sonu kanamayı anlatan bu kitabın ameliyat 
sırasında otolog kan transfüzyonu ile ilgili 
bölümüyle uygunluk göstermektedir. Blundell’in 
orijinal yayını Landsteiner’in ABO kan gruplarını 
bulmasından neredeyse yüzyıl kadar önce, kan 
transfüzyonu teknikleriyle ilgili olarak ilk bilimsel 
verileri sunmaktadır3.

Ameliyat sırasında kan toplamayla ilgili olarak 
ilk yayınların bazıları, bu hayat kurtarıcı basit 
yolu, damar dışına çıkan kanın batın boşluğundan 
toplanması, bir gazlı bezden süzülmesi ve kalanın 
geri infüzyonu olarak tanımlar. Sonraki yıllarda 
toplama, süzme ve yıkamayla ilgili teknikler 
yaygınlaşsa da, rafine etmenin yolu hem yapılan 
cerrahi girişimin türüne, hem de eldeki teknik 
olanaklara göre oldukça değişkenlik göstermektedir. 
Tahmin edileceği gibi pahalı aferez cihazları cerrahi 
doğum hekimliğinin rutin olarak uygulandığı 
dünyanın pek çok bölgesinde bulunmamaktadır. 
Doğum sonu kanama sık görülen bir problem 
olsa da, orijinal olarak tanımlanan teknik hala 
gereksizce kullanılmaktadır. Bu bölümde otolog 
kanın kurtarılmasıyla ilgili çeşitli yöntemlerden, 
özellikle de doğum sonu kanama için geliştirilmiş 
olanlarından bahsedilecektir.

TANIM

Otolog kan kurtarılması cerrahi ya da travmatik 
kanamaya bağlı olarak ortama saçılan kanın, ameliyat 
sırasında ya da sonrasında toplanabilmesidir. 
Toplanan kan süzülüp, yeniden verilebilir ya da 
süzülüp, yıkanıp, yeniden verilebilir.

YÖNTEMLER

Yıkama sistemlerinin kullanılıp, kullanılmamış 
olmasına bağlı olarak yeniden verilen kanın 
kalitesi ve içeriği değişebilmektedir. Otomatik 
hücre yıkama sistemleri yokken doğum sonu 
kanama meydana gelirse, kanı basitçe toplamak, 
süzmek ve yeniden vermek yoluna gidilmesi de 
tanımlanmıştır. Hatta ideal olmasa da bu yöntem 
dünyanın bazı bölgelerinde hala kullanılmaya 
devam etmektedir. Yine de yıkanmamış kanın 
kullanılması (özellikle de süzgeçli, kapalı, ameliyat 
sonrası toplama sistemleri kullanılarak yeniden 
infüzyon yapılması) diz cerrahisinde yaygın olarak 
kullanılmaktadır. Bu yöntem güvenilir ve etkili 
olduğu izlenimini vermektedir. İlginç bir noktaysa 
geçmişte yayınlanmış bazı yazılarda yıkanmamış 
kan kullanıldığında alıcının bağışıklık sisteminin 
uyarılabileceğinin belirtilmesidir4. 

Ameliyat sırasında en sık kullanılan toplama 
sistemi, saçılan kanı toplayıp aspiratörün ucundaki 
sitratlı ya da heparinli serum fizyolojikle (1 litre 
izotonikte 25.000 IU heparin) antikoagulasyon 
sağlayan düzenektir (Şekil 1). Toplanan kan, 
santrifüj haznesine aktarılır. Saniyede 5.500 
devirle dönen santrifüj aleti ağır kırmızı hücreleri 
haznenin çeperine doğru iter. Hazne doldukça 
kırmızı hücrelerin birikmesi plazma, trombosit ve 
diğer hücresel artıkları sistemin dışına çıkararak 
atık haline getirir. Hazne kırmızı kan hücreleriyle 
dolunca sistem ikinci aşamaya geçer. Bundan sonra 
otomatik makineler toplanmış ve yoğunlaştırılmış 
kırmızı hücrelerini izotonikle yıkamaya başlar. Bu 
aşamada eritrositler daha da ileri bir temizlemeye 
tabii tutulur. Sonuç olarak izotonik içinde % 60 
hematokriti olan bir solüsyon hazırlanmıştır. Bu 
aşamada trombositler ve pıhtılaşma faktörleri büyük 
oranda yıkanarak solüsyondan uzaklaştırılmıştır5. 
Fazla kanama olması halinde herhangi bir otomatik, 
ticari hücre yıkama sistemi 5–10 dakika içinde bir 
ünite eritrosit süspansiyonunu hazırlar. Bu işlemin 
uygulanacağı kayıp kan miktarı sonsuzdur. Büyük 
travmalarda bu yöntemin başarıyla kullanıldığı 
belirtilmekte, hatta transfüzyon için gerekli eritrosit 
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Şekil 1: Ameliyat sırasında hücre toplanmasıyla ilgili sistemi gösteren bir diyagram (Haemonetics Inc., 
Baintree’nin orijinal çiziminden izin alınarak oluşturuluştur). Kesikli çizgiler hastaya doğru olan infüzyonu 
gösterir. Yahova Şahidi olan bir hastada sistemin öncelikle izotonikle doldurulması gerekir.

süspansiyonunun % 50’sinin bu yolla sağlanabildiği 
ifade edilmektedir6. Tabii ki bu yöntem sadece 
allojenik kan ihtiyacını azaltmaya yarayacaktır. 
Yoğun kanamalarda hücre kurtarma aletleri otolog 
kanın olduğu kadar, allojenik kanın da yeniden 
dolaşıma verilmesine yarar.

Yeniden dolaşıma verilen kanda çok az miktarda 
trombosit ve pıhtılaşma faktörü bulunduğundan, 
özellikle fazla kanamaya bağlı yoğun transfüzyonun 
yapılan hallerde, pıhtılaşma parametrelerine dikkat 
edilmelidir. Eritrosit süspansiyonu hazırlanırken 
izotonik, adenin, glukoz ve manitol (SAGM) 
kullanıldığından aynı allojenik kan transfüzyonu 
yapılırken olan şartlar geçerlidir. Bu nedenle hastalar 
trombosit ve taze donmuş plazma verilmesine 
ihtiyaç duyabilirler.

TARİHSEL KOMPLİKASYONLAR

Günümüzde kullanılan cihazlarda oldukça iyi 
güvenlik sistemleri bulunmaktadır. Ancak yine de 
anılan bu tekniğe bağlı bazı yanlış anlaşılmaları 
dile getirmek yerinde olacaktır. Modern donanımlar 
doğru şekilde kullanıldığında hava embolisi artık 
sorun oluşturmamaktadır. Serbest hemoglobinin 

neredeyse tamamı ayıklanabilir ve kalan çok az 
miktarın önemli klinik etkisi bulunmamaktadır. 
Trombositler toplama aşamasında etkinleşse de, 
bunların büyük kısmı işleme aşamasında ayıklanır. 
Lökositler, komplemanlar ve kininler de toplama 
aşamasında etkinleşebilirler. Ancak bununla 
ilgili olarak klinik önem derecesinde sistemik 
inflamatuvar yanıt henüz bildirilmemiştir.

OLASI KONTRİNDİKASYONLAR

Bu teknolojinin kullanılmasını öneren seminer 
bildirgesinden7 bu yana kırmızı hücrelerin 
toplanmasıyla ilgili kararı alırken üç durumda 
kar-zarar hesabının ve klinik durumun acilliğinin 
iyi değerlendirilmesi gerekir. Bu üç durum kanın 
yayıldığı ortamın malign hücreler içermesi, kalın 
bağırsak içeriğiyle toplanan kanın bir arada olması 
ve eritrositlerin amniyos sıvısıyla karışmış olmasıdır. 
Bu üç durumda eritrositlerin toplanması, ancak çok 
gerekliyse, uygulanabilecek bir yöntemdir. 
Güvenilir allojenik kanın bulunmaması, hastada 
oksijen taşınmasına yardım etmek ve kendi kanını 
toplamak için, eritrosit toplanmasının net olarak 
gerektiği bir durumdur. Günümüzde Birleşik 
Krallık’taki kanın korunmasıyla ilgili uygulamalar, 
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eritrosit toplanmasını teşvik etmektedir8. Kan 
toplanmasıyla ilgili pek çok kısıtlama mevcuttur. 
Bunlardan en önemlisi vericilerin anormal prion 
proteinlerinin varlığı konusunda teste tabii 
tutulmalarıdır. Ayrıca azalan verici sayısının 
bir diğer nedeni de, vericilerde HIV veya diğer 
virüslerin çıkmasıdır.

Yukarıda sayılan nedenlerden ötürü verici 
sayısındaki azalmaya bağlı olarak doğum sonu 
kanamada eritrosit toplanması gündeme gelmiştir. 
Bu bölümün geri kalanında doğum sonu kanama 
olduğunda ameliyat sırasında eritrosit toplanması 
ele alınacaktır. Neyse ki bu tür aletlerin yaygın 
olarak kullanımı bu işlemin güvenilir olduğunu 
ve doğru işlemin makine tarafından uygulandığını 
göstermiştir. Bu tür cihazların kullanımı ulusal 
kılavuzlarda ve hükümet yönergelerinde de 
desteklenmektedir9,10.

DOĞUM HEKİMLİĞİNDE HÜCRE 
TOPLANMASININ GÜVENİLİRLİĞİ

Sezaryen sırasında eritrosit kurtarılmasıyla ilgili iki 
teorik sorun öne sürülmüştür. Bunlardan ilki eğer 
anne Rh-negatif ve fetus Rh-pozitifse immünizasyon 
riskidir. Hücre toplama cihazları fetusun eritrositlerini 
erişkin eritrositlerinden ayırt edemez. Bu nedenle, 
fetusunkiler dahil, toplanan tüm eritrositler yeniden 
verilmek üzere hazırlanan kan paketinin içinde 
birikir. Yapılan çalışmalara göre sezaryen sırasında 
toplanan kana fetusun eritrositlerinin bulaşma 
miktarı 1 ile 19 ml arasındadır11–13. Bu veriyi 
standart Kleihauer formülüne uyguladığımızda Rh 
izoimmünizasyonundan korunmak için 500–2.500 
ünite (1–5 ampul) anti-D verilmesi gerekir. Her 
Rh-negatif kadın, Rh-pozitif bebek doğurduğunda 
zaten anti-D ihtiyacı olacaktır. Doğum sonu kanama 
nedeniyle eritrosit kurtarılmışsa ilave anti-D dozuna 
ihtiyaç duyulabilir.

İkinci sorunsa amniyos sıvısının toplanan kana 
bulaşmasına bağlı iyatrojenik amniyos sıvı embolisi 
(ASE) sıklığının artmasıdır. Pek çok araştırmacı 
bu teorik komplikasyonu irdelemiştir ve klinik 
pratik için bir sorun olmadığını saptamışlardır12–16. 
Bu konudaki ana sorun amniyostaki hangi öğenin 
bu nadir ve önlenemez komplikasyona, gebeliğin 
anaflaktoid sendromuna (ASE’den daha doğru bir 
tanımlama), yol açtığının saptanmasıdır. Hücre 
toplanmasının ASE insidansını beş kat artırmadığını 

gösterecek, gücü % 80 olan, rastgele gruplanmış, 
kontrollü bir çalışmanın ihtiyaç duyduğu denek 
sayısı 275.000’dir. Rakamın bu kadar büyük 
olması nedeniyle böyle bir çalışma ile uğraşılması 
beklenmemektedir. Tekniğin mutlak güvenliğini 
rastgele gruplanmış, kontrollü bir çalışma olmaksızın 
göstermek için kuvvetli in vitro kanıtlara dayanan, 
geniş hasta sayılarıyla yapılmış ve klinik kayıtların 
çok iyi yapıldığı çalışmalara gereksinim vardır. 

AMNİYOS SIVISINDAN ARINDIRILMAYLA 
İLGİLİ İN VİTRO ÇALIŞMALAR

İn vitro çalışmalarda toplanan kanın α-fetoprotein14, 
doku faktörleri15, trofoblastik dokular13 ve fetusun 
cilt döküntüleri12 içeriği incelenmiştir. Küçük 
moleküllerin plazmadan temizlenmesi için santrifüj 
ve yıkamaya tabii tutmak yeterli görülmüştür. 
Tanecikli maddeler için ise özel lökosit filtreleri 
kullanılmıştır. Bu özel filtrelerin de kullanılmasıyla 
toplanan kandaki amniyos içeriğinin etkin bir 
şekilde temizlendiği gösterilmiştir. 

KLİNİK OLGULAR

1999’dan önce tüm dünyada hücre toplanması ve 
hastaya yeniden infüzyonuyla ilgili yaklaşık 300 
kadar olguya ait bildiri yapılmıştır16. Filtrelerin o 
dönemde kullanılmıyor olmasına rağmen hiçbir 
obstetrik, klinik ya da fizyolojik komplikasyon 
bildirilmemiştir. Diğer bir deyişle bu hastaların 
her biri belirli miktarda amniyos sıvısına maruz 
kalmış olsalar da, hiçbirinde önemli bir sorun 
saptanmamıştır. Waters ve arkadaşları bu konuya 
ışık tutacak bazı saptamalarda bulunmuşlardır13. 
Toplanan kandan cildin epitel hücreleri ve 
fosfolipid cisimciklerini temizlemenin tek başına 
yeterli olmadığı, plasentanın ayrılma anında bu 
amniyos sıvısı elemanlarının zaten anne ana toplar 
damarlarında bulunduğunu göstermişlerdir. Bu 
çalışmada elektif sezaryen olan sağlıklı gebelerin 
tümünün dolaşımında amniyos sıvısının varlığı 
gösterilmiştir. Bu nedenle büyük olasılıkla amniyos 
sıvısının rutin olarak anne dolaşımına geçtiği 
ve çoğunda yaşamsal bir tehlike oluşturmadığı 
düşünülmektedir. Amniyos sıvısıyla temasın ASE 
sendromunun anaflaktoid reaksiyonunu tetiklemesi, 
çok az kadında bulunan (sıklığı 1/8.000 ile 1/80.000 
arasında değişir), henüz tanımlanmamış bir endojen 
mediyatöre bağlı olabilir17. [Editörün notu: Daha 
önce hiç irdelenmediğinden normal doğumda ne 
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kadar bir geçişin olup olmadığını söylemek için veri 
bulunmamaktadır.] Kesin olan bir şey varsa zaten 
anne dolaşımında amniyos sıvısı bulunmaktadır ve 
toplanan kanın yeniden verilmesi sırasında, eğer ki 
amniyos sıvısıyla bulaşmış olsa bile, bu kana bağlı 
ilave bir risk yüklenmemektedir.

Hollanda’da 1999’da Yahova Şahitliği’ne inan, 
HELLP sendromlu (hemoliz, artmış karaciğer 
enzimleri ve düşük trombositler) bir kadının kendine 
ait kan hücrelerinin toplanıp yeniden verilmesinden 
sonra öldüğü bildirilmiştir18. Bu durum “acaba ölüm 
obstetrik hücre toplanmasına mı bağlıydı” sorusunu 
gündeme getirmiştir19. Ancak HELLP sendromunu 
ağır bir şekilde geçiren bir hastanın trombosit ve 
pıhtılaşma faktörü transfüzyonunu reddederek 
hayatta kalmasını beklemek çok zordur. Bu 
durumda hastanın ölümünü onun kan ürünün almayı 
kabul etmemesine değil de, eritrosit toplanmasına 
bağlamak çok mantıklı olmayacaktır.

Doğum hekimliğinde hücre kurtarılması 1999’da 
Birleşik Krallık’ta kullanılmaya başlanmış ve 
hızla yaygınlaşarak bugün büyük doğum hekimliği 
kliniklerinde uygun olguda kullanılması tavsiye 
edilmektedir. 2000–2002 yılları arasındaki ana-
çocuk sağlığıyla ilgili yapılan gizli soruşturmada20 
konuyla ilgili olarak aşağıdaki sözlere yer verilmiştir: 
“… (hücre kurtarılması) sadece transfüzyonu 
kabul etmeyen hastalara sınırlı değildir ve doğum 
hekimliğindeki her kanamada kullanılabilir”. Ayrıca 
tekniği tanımlarken de şu satırlara yer verilmiştir: 
“gelecekte yararlılığı daha fazla kanıtlanacak yeni 
bir gelişme”. Bunun hemen ardından 2005 yılında 
Birleşik Krallık Doğum Hekimliği Anestezistleri 
Birliği ile Büyük Britanya ve İrlanda Anestezistler 
Birliği ortaklaşa yayınladıkları Doğum Hekimliğinde 
Anestezi Hizmetleri Kılavuzu’nda “kan ve kan 
ürünlerinin giderek daha azalması ve verici kanı 
kullanılmasıyla ilgili kaygının giderek daha da 
artması doğum hekimliğinde hücre toplanmasına 
olan ilgiyi giderek daha da artırmaktadır. Personel 
bu konuda eğitilmeli, gerekli malzeme temin edilip, 
kullanılabilir olmalıdır…” demişlerdir.

Kasım 2005’te NICE Doğum Hekimliğinde Hücre 
Kurtarılması22 adlı raporunu yayınladı. Burada 
hücre toplanması “tıbbın diğer alanlarında da 
kullanılan, kan transfüzyonunda etkili bir yol” 
olarak tanımlanmıştır ve doğum hekimliğinde 
kullanılmasıyla ilgili teorik konulara işaret 

edilmiştir. NICE, Birleşik Krallık’ta kullanımı 
sırasında görülen her türlü yan etki açısından 
klinisyenlerin Birleşik Krallık Sağlık Düzenleme 
Otoritesi’ne haber vermelerini istemektedir. NICE 
ayrıca hastaların hücre kurtarılması öncesinde tam 
olarak bilgilendirilmesini ve doğum hekimliğinde 
hücre kurtarılması işleminin multidisipliner takım 
çalışmasıyla yapılmasını önermektedir.

DOĞUM HEKİMLİĞİNDE HÜCRE 
TOPLANMASININ PRATİK KULLANIMI

Birleşik Krallık’ta hücre kurtarılmasıyla ilgili olarak 
bir miktar deneyim birikimi elde edilmiştir. Bunlar 
plasenta previa, plasenta akreata, uterus rüptürü, 
uterus dışı plasentasyon, büyük myomlar, ablasyo 
plasenta hastaları ve Yahova Şahitleri’nde ameliyat 
sonrası anemiden korunmak için rutin eritrosit 
kurtarılması yapılan hastalardır14.

Aşağıdaki kılavuz bilgiler doğum hastalarında 
eritrosit kurtarılmasıyla ilgili olarak Birleşik 
Krallık’taki Swansea NHS Trust Hastanesi’nde 
kullanılmaktadır:

Allojenik kanın kullanıldığı her durumda 1) 
hücre kurtarılması yoluna gidilebilir. Ancak 
pratikte daha çok sezaryen, uterusun yeniden 
eksplorasyonu ve doğum sonu kanamaya bağlı 
laparotomide kullanılmaktadır. Vajinadan 
kanamada neden kullanılamayacağına 
dair bir kanıt bulunmamaktadır. Bu 
konudaki ana korku infeksiyon olsa da, 
henüz kanıtlanamamıştır. Tam tersine 
batının ateşli silah yaralanmalarında hasta 
antibiyotik baskısında olduğu sürece 
infeksiyon gösterilememiştir. Yine de 
vajinadaki kanamanın toplanmasıyla ilgili 
fiziksel sorunlar henüz çözümlenememiştir! 
[Editörün notu: Bölüm 4’de anılan BRASSS 
tekniği hem bu sorunu çözmeye, hem de 
kaybın olduğundan daha az sanılmasını 
önlemeye yarar.]
Makine açıldığında standart kullanım 2) 
kurallarına uygun olarak çalıştırılmalıdır. 
Yahova Şahitleri için sistemin devamlılık 
içinde olması gerekir (yani devre izotonik 
ve yeniden transfüzyon torbası arasındadır. 
Aspirasyon daha başlamamışken bir 
toplardamar kateterine bağlanarak, 
kaybedilen kan ile toplayıcı damar arasında 
devamlılık sağlanır).
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Tahmini kan kaybının boyutları hakkında 3) 
kuşkular varsa sistemin sadece aspiratör ve 
hazne kısmını çalıştırmak; elde edilen kanın 
işleme sokulması ve yeniden transfüzyonunu 
ise kanama miktarı belirginleştiğinde 
yapmak ekonomik bir yaklaşım olacaktır (ör: 
plasenta previadaki gibi beklenen kanama 
olduğunda).
Eğer mümkünse hücre toplamaya 4) 
başlamadan önce amniyos sıvısı ortamdan 
uzaklaştırılmalıdır.
Aspirasyon geniş ağızlı bir uçla yapılmalıdır. 5) 
Cerrah kanı doku yüzeylerinden değil, 
göllenmiş bölgelerden toplayarak eritrosit 
yıkılmasından kaçınabilir.
Gazlı bez, ped ya da kompreslerdeki kan 6) 
nazikçe izotonikle yıkanıp, ana hazneye 
steril bir şekilde aktarılabilir.
Hücre toplayan aspiratörü mümkün olan en az 7) 
basınçta (< 300 mm Hg) çalıştırarak eritrosit 
zedelenmesi önlenmeye çalışılmalıdır. Ancak 
gerekliyse daha yüksek basınçlar güvenle 
kullanılabilir ve bu durum eritrositlerde çok 
az miktarda fazladan zedelenme yaratır.
Eğer amniyos sıvısıyla bulaşma yönünde 8) 
en küçük bir risk varsa transfüzyon 
devresinde lökosit filtreleri (Leukoguard 
RS Pall) kullanılmalıdır. Bu sistem amniyos 
sıvısına ait tanecikli elemanların (fetusun 
cilt döküntüleri, fosfolipid cisimcikleri) 
ayrıştırılmasını sağlayan elimizdeki tek 
filtredir. Filtrenin kullanılması transfüzyon 
hızını azaltacaktır. Ancak transfüzyon 
pompalarıyla 200 mm Hg basınca kadar 
çıkılarak transfüzyon hızı yeniden 
sağlanabilir (torbada hava olmadığından emin 
olunmalıdır, aksi halde torba patlayabilir!). 
Transfüzyonu hızlı yapmanın bir diğer yolu 
da geniş ağızlı damar yollarını kullanmaktır. 
Kanamanın çok hızlı olduğu hallerde iki 
filtre veya yeniden infüzyon sistemine çift 
devrenin bağlanması gibi seçenekler de 
kullanılabilir. 
Her transfüzyon hastasında olduğu gibi 9) 
hastalar, tercihen yoğun bakım olanakları 
altında, 24 saat için izlenmelidir. Transfüzyon 
sonrasında pıhtılaşma testleri yapılmalı, 
anormallik varsa ya da klinik olarak 
gerekiyorsa tekrarlanmalıdır.
Eğer hasta Rh-negatifse Kleihauer-Braun-10) 
Betke testi yapılarak ilk 72 saat içinde uygun 

miktarda anti-D yapılmalıdır.
Doğum hekimliği uygulamaları sırasında kırmızı 
hücre kurtarılması işlemini uygulayan merkezler 
kayıtlarını düzenli bir şekilde tutmalıdırlar. 
Rastlanılan herhangi bir sorun, NICE kılavuzunda da 
belirtildiği gibi, Birleşik Krallık Sağlık Düzenleme 
Otoritesi’ne bildirmelidirler.

ÖZET
Ameliyat sırasında hücre toplanması ameliyat 
sırasında kaybedilen kanın değerlendirilmesi ve 
allojenik kan ihtiyacının azaltılması için güvenilir 
bir yoldur. Allojenik kan sınırlı sayıdaysa ya da 
doğum sonu yoğun kanamaya bağlı kan bankasından 
istenen kan miktarı çok fazlaysa hücre toplanması 
yaşam kurtarıcı bir yol olarak kabul edilmiştir. 
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