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• Kan bağışçılarının seçimi (gönüllü, karşılıksız) 

• Kan alma işlemi (FLEBOTOMİ) 
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+40C 
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-300C 
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TAM KAN 

Tanım 

 

• Transfüzyon için hazırlanan tam kan, uygun bir 

bağışçıdan, steril ve taşıma amacıyla apirojen 

antikoagülanlı torba kullanılarak alınan kandır.  

 

• Temelde kan komponetlerinin hazırlanması 

için kaynak olarak kullanılır. 



TAM KAN 

Özellikler 
 

• Taze alınmış tam kan tüm özelliklerini ancak kısa bir 
süre koruyabilir.  

 

• 24 saatten uzun süre saklandığında:  
– eritrositlerde canlılık kaybı ve oksijen affinitesinde artma,  

– koagülasyon faktörlerinde (Faktör VIII ve V) aktivite kaybı,  

– trombositlerde canlılık ve fonksiyon kaybı,  

– mikroagregat oluşumu,  

– potasyum ve lökosit proteazları gibi hücre içi partiküllerin 
salınımı artma, 

– kallikrein gibi plazma faktörlerinin aktivasyonu gibi pek çok 
değişiklikler olur.  



ERİTROSİTLER 

Tanım 

• Tam kandan plazmanın uzaklaştırılması dışında 
herhangi bir işlem yapılmaksızın hazırlanan 
komponenttir. 

 

Özellikler 

• hematokriti 0.65-0.75 arasındadır.  

• Her bir ünite, minimum 45 gram hemoglobin içermelidir. 

• Orjinalindeki eritrositlerin tümünü içerir.  

 

• Özel bir işlem uygulanmadıysa,  
– lökositlerin büyük bir kısmı (yaklaşık 2.5-3.0 x 109)  

– kullanılan santrifügasyon metoduna bağlı olarak değişen 
miktarda trombosit üründe kalır.  



ERİTROSİTLER 

Kullanım endikasyonları 

 

• Kan kaybı replasmanı  

• Anemi tedavisi 



BUFFY COAT UZAKLAŞTIRILMIŞ ERİTROSİTLER  

(ERİTROSİTLER: BCU) 
Tanım 

• Eritrositlerden buffy coat tabakası ve plazmanın 
ayrılması ile hazırlanan komponentdir. 

 

Özellikler 

• hematokriti 0.65-0.75’dir. 

• Ünite, 10-30 ml dışında, orjinalindeki 
eritrositlerin tümünü içerir.  
– Her bir ünite, minimum 43 gram hemoglobin 

içermelidir. 

• Lökosit içeriği 1.2х109/ünitenin,  

• trombosit içeriği 20х109/ünitenin altındadır. 

 



EK SOLÜSYONLU ERİTROSİTLER  

(ERİTROSİTLER: ES)  
Tanım 

• Komponent, tam kanın santrifügasyonundan sonra 
plazmanın ayrılması ve eritrositlere uygun besleyici bir 
solüsyonunun ilave edilmesiyle hazırlanır. 

 

Özellikler 

• hematokriti, 0.70’ı geçmemelidir.  

• minimum 45 gram hemoglobin içermelidir. 

• Ünite orjinalindeki eritrositlerin tümünü içerir.  

• Özel bir işlem uygulanmadıysa,  
– lökositlerin büyük bir kısmı (yaklaşık 2.5-3.0 x 109) ve 

– kullanılan santrifügasyon metoduna bağlı olarak değişen 
miktarda trombosit üründe kalır.  



EK SOLÜSYONLU BUFFY COAT UZAKLAŞTIRILMIŞ ERİTROSİTLER  

(ERİTROSİTLER: ES-BCU)  
Tanım 

• Komponent, tam kanın santrifügasyonundan sonra 
plazma ve buffy coat kısmının ayrılması ve eritrositlerin 
uygun besleyici bir solüsyonla yeniden süspanse 
edilmesiyle hazırlanır. 

 

Özellikler 

• hematokriti 0.70’ı geçmemelidir.  

• minimum 43 gram hemoglobin içermelidir. 

• Ünite, 10-30 ml dışında, orjinalindeki eritrositlerin tümünü 
içerir.  

 

• Lökosit içeriği 1.2х109/ünitenin, 

• Trombosit içeriği 20х109/ünitenin altındadır. 



YIKANMIŞ ERİTROSİTLER  

Tanım 

• Komponent, tam kandan santrifüjle plazmanın ayrılması 
ve ardından eritrositlerin izotonik bir solüsyonla 
yıkanması ile hazırlanır. 

 

Özellikler 

• Bu komponent plazma, lökosit ve trombositlerin 
büyük çoğunluğunun uzaklaştırıldığı bir eritrosit 
süspansiyonudur.  

• Kalan plazma miktarı yıkama protokolüne göre 
değişecektir. Hct klinik gereksinime göre ayarlanabilir.  

• Her bir ünite minimum 40 gram hemoglobin içermelidir. 



YIKANMIŞ ERİTROSİTLER  

Hazırlama yöntemleri 

• Santrifügasyondan sonra plazma ve buffy coat 
maksimum düzeyde uzaklaştırılarak 
eritrositlere soğuk (+4oC) serum fizyolojiğin 
ardışık eklenmesi ile işlem gerçekleştirilir, 
kapalı sistem değilse tercihen soğutmalı 
santrifüjler kullanılmalıdır. Steril bağlama 
cihazları ile fonksiyonel bir kapalı sistem 
sağlanabilir. 

 

Saklama ve stabilite 

• Komponent 2-6oC’de saklanmalıdır.  

• Yıkamadan sonra saklama süresi mümkün 
olduğu kadar kısa olmalı ve açık sistem 
kullanıldığında asla 24 saati geçmemelidir. 



YIKANMIŞ ERİTROSİTLER  

Kullanım endikasyonları 

• Yıkanmış eritrositler, sadece plazma 

proteinlerine karşı antikoru özellikle anti-

IgA antikoru olan hastalarda ve kan 

ürünü transfüzyonunda şiddetli allerjik 

reaksiyon gözlenen hastalarda eritrosit 

replasmanı amacıyla kullanılır.  

 



LÖKOSİTİ AZALTILMIŞ ERİTROSİTLER 

Tanım  

• Eritrositlerden lökositlerin büyük bir kısmının 
uzaklaştırılması ile elde edilen komponentdir. 

 

Özellikler  

• Lökosit sayısının 1x106/üniteden az olması şarttır.  

• Lökosit sayısının 0,5x106 kadar düşük olması hedeflenir.  

• Her bir ünite minimum 40 gram hemoglobin 
içermelidir. 

 

Hazırlama yöntemleri 

• Bu ürün buffy coat azaltılması ve filtrasyon gibi çeşitli 
teknikler kullanılarak elde edilir.  
– En iyi sonuçlar her iki metodun kombinasyonu ile sağlanır. 

• valide edilmiş bir yöntem kullanılmalıdır. 

• Ürünün bağış sonrası ilk 48 saat içerisinde depolama 
öncesi filtrasyonu önerilir. 



LÖKOSİTİ AZALTILMIŞ ERİTROSİTLER 

Kullanım endikasyonları  

• Eritrosit kullanımı için geçerli olan 

endikasyonlarla aynıdır.  

– Bu komponent, lökosit antikorlarına sahip 

olduğu bilinen veya şüphe edilen hastalar ya 

da lökosit antijenlerine karşı 

alloimmünizasyon gelişmesini önlemek 

amacıyla kullanılır. 

– CMV bulaşının önlenmesinde CMV negatif 

kanın alternatifi olarak kabul edilir. 



DONDURULMUŞ ERİTROSİTLER 

Tanım 

• Tam kandan ayrılan eritrositlerin tercihen bağıştan 
sonraki 7 gün içerisinde, soğuktan koruyucu bir solüsyon 
kullanılarak dondurulması ile hazırlanan ve -800C ya da 
altında saklanan komponenttir.  

• Kullanmadan önce dondurulmuş hücreler eritilir, yıkanır 
ve izotonik NaCl solüsyonu ya da eritrositler için uygun 
bir solüsyonla süspanse edilir. 

 

Özellikler 

• Dondurulduktan sonra yeniden hazırlanan eritrositler, 
protein, granülositler ve trombositlerden fakirdir.  

• Hazırlanmış her bir ünite minimum 36 gram hemoglobin 
içermelidir. 



DONDURULMUŞ ERİTROSİTLER 

Hazırlama yöntemleri 

• Dondurulmuş eritrositlerin hazırlanması için genelde iki temel teknik 
kullanılır.  
– Biri yüksek, diğeri düşük gliserol tekniğidir.  

• Her iki yöntem de yıkama/degliserolizasyon işlemlerini gerektirir. 

 



DONDURULMUŞ ERİTROSİTLER 

Saklama ve stabilite  

 

• Donmuş durumdaki eritrositler 
– Eğer doğru saklama ısısı garanti edilebilirse saklama 

süresi 10 yıla kadar uzayabilir. 

 

• Eritilip yeniden hazırlanmış eritrositler  
– Komponent 2-6oC’de saklanmalıdır.  

– Saklama süresi yıkamadan sonra mümkün olduğu 
kadar kısa olmalı ve açık sistem kullanıldığında asla 
24 saati geçmemelidir. 



DONDURULMUŞ ERİTROSİTLER 

Kullanım endikasyonları  

• Sadece özel durumlarda kullanılmalıdır: 

– nadir kan grubuna/çok sayıda alloantikora 

sahip olan hastaların eritrosit transfüzyonları; 

– immünizasyon kontrolünde bağışçı testlerinin 

yeniden yapılabilmesine imkan sağladığından 

en az altı ay dondurulmuş eritrositlerin 

kullanımı önerilir; 

– bazı olgularda otolog transfüzyon için 

kullanılabilir. 



ERİTROSİTLER: AFEREZ 

Tanım  

• Otomatik hücre ayırıcı cihazlar kullanılarak tek bir 
bağışçıdan eritrosit aferez yöntemiyle elde edilen 
komponent. 

 

Özellikler  

• Aynı bağışçıdan bir ya da iki ünite eritrosit toplanabilir.  

• Bu teknoloji ile hazırlanan eritrositlerin önceden 
öngörülebilen, tekrarlanabilen ve standardize olması 
mümkündür.  

• Her bir ünite, minimum 40 gram hemoglobin 
içermelidir.  

• Hazırlama yöntemi ve kullanılan cihaza bağlı olarak, 
trombosit, lökosit ve plazma içeriği değişebilir. 



ERİTROSİTLER: AFEREZ 

Hazırlama yöntemleri 

• Sitrat içeren solüsyonlar ile antikoagule edilmiş tam kan, bağışçıdan 
alınır ve eritrositler tek başına ya da diğer kan komponentleri 
(trombosit, plazma) ile eş zamanlı olarak toplanır.  

• Kalan komponentler bağışçıya geri verilir.  

• İşlem sırasında ya da sonrasında eritrositlere saklama solüsyonu 
eklenir.  

• Lökosit sayısını azaltmak için filtrasyon basamağı eklenebilir. 



ERİTROSİTLER: AFEREZ 

Kullanım endikasyonları  

• Tam kan ve diğer eritrosit komponentleri 

için belirtilenler ile aynıdır. 

• Tek bir işlemle iki ünite eritrosit 

toplandığında her ikisinin de aynı alıcıya 

verilmesi idealdir.  

• Eğer lökositi azaltılmışsa CMV negatif 

kanın alternatifi olarak kabul edilir. 



Transfüzyon için 

• Major kan grubu uyumlu olmalıdır 

• Çapraz karşılaştırma (cross-match) yapılmalıdır 
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!!! ACİL 

DURUMLAR 



Transfüzyon için 

• Major kan grubu uyumlu olmalıdır 

• Çapraz karşılaştırma (cross-match) yapılmalıdır 



Transfüzyon için 

• Major kan grubu uyumlu olmalıdır 

• Çapraz karşılaştırma (cross-match) yapılmalıdır 

Alıcı 

serumu 
Antikor ? 



Transfüzyon için 

• Major kan grubu uyumlu olmalıdır 

• Çapraz karşılaştırma (cross-match) yapılmalıdır 

• Serolojik testler negatif olmalıdır 

http://images.google.com.tr/imgres?imgurl=http://www.sdnhm.org/exhibits/epidemic/teachers/images/bacteria.jpg&imgrefurl=http://www.sdnhm.org/exhibits/epidemic/naturalhistory.html&h=250&w=200&sz=9&tbnid=JNWiXySEK-qK5M:&tbnh=111&tbnw=89&prev=/images%3Fq%3Dbacteria%2Bpicture&start=3&sa=X&oi=images&ct=image&cd=3


Transfüzyon için 

• Major kan grubu uyumlu olmalıdır 

• Çapraz karşılaştırma (cross-match) yapılmalıdır 

• Serolojik testler negatif olmalıdır 
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Transfüzyonla bulaşan mikroorganizmalar 

VİRÜSLER BAKTERİLER 

   HAV    Treponema pallidum 

    HBV-HDV    Borrelia türleri 

    HCV      Brucella melitensis 

    HGV    Yersinia enterocolitica 

 
   HEV    Staphylococcus türleri 

 
   HTLV-1/2    Pseudomonas türleri 

    HIV-1/2    Serratia türleri 

    CMV    Salmonella türleri 

    EBV    Campylobacter türleri 

 
   Parvovirüs B19    Streptocoocus türleri 

 PARAZİTLER   RİKETSİYALAR 

   Plazmodium türleri 

 

   Rickettsia ricketsii 

   Toxoplasma gondii 

 

   Coxiella burnetti 

   Trypanasoma cruzi 

 

   PRİONLAR 

   Babesia türleri 

 

  

 



Transfüzyon için 

• Major kan grubu uyumlu olmalıdır 

• Çapraz karşılaştırma (cross-match) yapılmalıdır 

• Serolojik testler negatif olmalıdır 

HbsAg 

 

Anti-HCV 

 

Anti-HIV 

 

VDRL 
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Serolojik test yöntemleri 

• Hızlı testler 

• ELISA 

• Moleküler testler 



Transfüzyon için 

• Gönüllü karşılıksız kan 
bağışçılarından alınmış 

 

• Standartlara uygun şekilde 
komponentlerine ayrılmış 

 

• Major kan grubu uyumlu 

 

• Çapraz karşılaştırma (cross-
match) negatif 

 

• Serolojik testler negatif 

 

• Uygun koşullarda saklanmış 



TERAPÖTİK  

 

1. Trombositopeni 

 

2. Trombosit işlev bozukluğu           

  - Kalıtsal              

  - Edinsel 

 

3. (1+2) 
 

KANAYAN HASTA 
 

TROMBOSİT SÜSPANSİYONU TRANSFÜZYONU 



TROMBOSİT SÜSPANSİYONU TRANSFÜZYONU 

PROFLAKTİK 

 

Hematolojik maliniteli hastaların indüksiyon tedavileri 

sırasında 

Aplastik anemi veya myelodisplastik sendrom gibi 

hastalıklarda destek tedavisi olarak 

Merkezi sinir sistemine metastaz yapmış malign 

melanoma’da kanama riskini azaltmak amacıyla 

Aspirin alanlarda operasyon sırasında trombosit süresi 

50x109/L’den az ise 

 



KEMOTERAPİ ALAN HASTADA PROFLAKTİK 

TROMBOSİT SÜSPANSİYONU UYGULAMASI 

GENEL BİLGİ 

 Trombosit fonksiyonu normal ve vasküler sorun yok ise; 

Trombosit sayısı  

 >50x109/L kanama beklemez 

 10-50x109/L cerrahi girişim varsa kanama riski 

 5-10x109/L spontan kanama riski 

 <5x109/L yaşamı tehdit eden kanama riski 

   



Erişkin:  

 

1 Ü random   5x109/L   tr. sayısı arttırır

     

1 Ü aferez   40-50x109/L       tr. sayısı arttırır  

 

Beklenen yükselme yoksa   

 

 İmmün direnç (Alloimmünizasyon) 

 İmmün olmayan direnç 

   

 CCI: Corrected count increment  

 

TROMBOSİT SÜSPANSİYONDAN 

YARARLANIMIN DEĞERLENDİRİLMESİ 



TAZE DONMUŞ PLAZMA  

ENDİKASYONLAR 

1. Spesifik komponent tedavisinin yapılmadığı koşullarda ; izole 

FII, FV, FVIII, FX ve FXI eksiklikler  

 

2. Vitamin K bağımlı faktörler (II, FVIII, FIX,FX) eksikliği ile, 

Warfarin tedavisi alanlar protein C ve protein S eksikliği olan 

hastalar da aktif kanama varsa veya acil cerrahi girişim 

gerekiyorsa  

 

3. Masif transfüzyona bağlı düzeltilebilir hemostatik bozukluk 

varsa  



4. Antitrombin III eksikliği olan hastalarda, tromboz 

    nedeniyle heparin uygulanacaksa veya cerrahi  

    girişim planlanıyorsa 

 

5. DIC, ağır karaciğer hastalıkları varsa 

 

6. Süt çocuklarında parenteral nutrisyonun 

    başarısız olduğu protein kaybettiren enteropatiye 

    ikincil immun yetmezliklerde immünglobulin 

    replasmanı gerekiyorsa 

 

7. TTP de plazma exchange için  

TAZE DONMUŞ PLAZMA  

ENDİKASYONLAR 



TDP UYGULAMA ÖZELLİKLERİ  

•10 – 15 cc/kg dozda uygulanır.  

 Doz aralığı indikasyona göre belirlenir. 

 

•Tedavi yanıtı uygun laboratuvar testlerle değerlendirilir. 

 

•Hastanın durumuna göre 200 ml/saat den daha hızlı önerilmez. 

 

•Çapraz karşılaştırma gerekmez. 

 

•Taze donmuş plazma 30o – 37o C de çözündükten sonra 1o – 6o C 

saklanarak, 24 saat içinde uygulanmalıdır.  

 

 



• Fibrinojen replasmanı gereken durumlar (Hipofibrinojenemi, 

disfibrinojenemi) 

• Hemofili A  hastaları  

• von Willebrand hastaları 

• Faktör XIII eksikliği olan hastalar 

• Fibrin yapıştırıcı olarak vasküler ve otik cerrahi  

 

DOZ : 10 kg için 1 ünite      

(70 kg.lık erişkinde 10 ünite kriyopresipitat ) 

Fibrinojende 75 mg/dl  

FVII de      %30 luk artış sağlar  

 

KRİYOPRESİPİTAT TRANSFÜZYONU ENDİKASYONU  



İMMÜNOHEMATOLOJİK TESTLER 

• Kan gruplama 
– Major  

• Düz (forward) 

• Ters (reverse) 

– Alt gruplar 

• Çapraz karşılaştırma (cross-match) 

• Antiglobulin (Coombs) testler 
– Direkt 

– İndirekt 

• Antikor tarama 

• Antikor tanımlama 



İMMÜNOHEMATOLOJİK TESTLER 

YÖNTEMLER 

– Hemaglutinasyon yöntemleri 

• Lam yöntemi 

• Tüp yöntemi 

• Jel yöntemi 

– SPRC  (solid-phase red cell adherence assay) 

– ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) 

– RIA 

– Moleküler yöntemler (PCR vb.) 



Lam Yöntemi 



Tüp Yöntemi 
1. RBC / serum / anti-

serum eklenir 

2. LISS, AHG, vb 

3. İnkubasyon 

4. Santrifuj 

5. Yıkama 

6. Santrifuj 

7. Değerlendirme 

8. Göz + mikroskop 

 

Kontrol tüpleri hazırlanır 

 



Jel yöntemi 

1- Eritrosit ve/veya serum/antiserum eklenir 

2- İnkubasyon  

3- Santrifuj  

4- Değerlendirme 



İMMÜNOHEMATOLOJİK TESTLER 

• Her yöntemin avantaj ve dezavantajları 

bilinmelidir 

 

• Her test için önerilen standart tekniklere 

titizlikle uyulmalıdır 



Major kan gruplaması 

Düz (forward) gruplama 

• Tiplendirilecek RBC nin anti-A ve anti-B ile test 
edilmesi 

 

Ters (reverse) gruplama 

• Kişi serumunun bilinen A ve B hücreleri ile test 
edilmesi  

 

• Lam, tüp, jel, mikroplak, vb. 

• Düz ve ters tiplendirmenin birlikte yapılması 
önerilir ve birbiri ile uyumlu olmalıdır 



ABO Rh(D) düz gruplama 

Kan Grubu Anti-A Anti-B Anti A,B 

A + - + 

B - + + 

AB + + + 

O - - - 



ABO Rh(D) ters gruplama 



ABO Rh(D) ters gruplama 

Kan Grubu Serumdaki 

Antikorlar 

Bilinen Eritrosit Süspansiyonları 

A B O 

A Anti-B - + - 

B Anti-A + - - 

AB - - - - 

O Anti-A, Anti-B + + - 

Oh (Bombay) Anti-A, Anti-B, 

Anti-H 

+ + + 



Minör (alt) gruplama 



ANTİGLOBULİN TEST 

IgG ve/veya kompleman 

+ 

Anti-IgG 

Anti-kompleman 

c 

c 
c 

c 

c 

c c 
c 

c c 



DİREKT ANTİGLOBULİN TEST 

Eritrositlerin üzeri antikor ve/veya kompleman ile kaplı mı? 

 

-Transfüze eritrositler   Alloantikor 

-Hastanın eritrositleri    Otoantikor 



DİREKT ANTİGLOBULİN TEST 

Eritrositlerin üzeri antikor ve/veya komplaman ile kaplı mı? 

 

-Transfüze eritrositler   Alloantikor 

-Hastanın eritrositleri    Otoantikor 



DİREKT ANTİGLOBULİN TEST 

+ 
AHG 

370C 

inkübasyon 

Eritrositlerin üzeri antikor ve/veya komplaman ile kaplı mı? 

 

-Transfüze eritrositler   Alloantikor 

-Hastanın eritrositleri    Otoantikor 

Saline ile yıkama 



İNDİREKT ANTİGLOBULİN TEST 

Serum/plazmada eritrositlere karşı antikor var mı? 

 

-Hastanın plazması  Otoantikor 

-Annenin plazması  Alloantikor  

-Hastanın plazması   Alloantikor (Antikor tarama) 

 



İNDİREKT ANTİGLOBULİN TEST 

Serum/plazmada eritrositlere karşı antikor var mı? 

 

-Hastanın plazması  Otoantikor 

-Annenin plazması  Alloantikor  

-Hastanın plazması   Alloantikor (Antikor tarama) 

 



İNDİREKT ANTİGLOBULİN TEST 

Serum/plazmada eritrositlere karşı antikor var mı? 

 

-Hastanın plazması  Otoantikor 

-Annenin plazması  Alloantikor  

-Hastanın plazması   Alloantikor (Antikor tarama) 

 

Yıkanmış  

test RBC 

Hasta 

serumu 

+ 



İNDİREKT ANTİGLOBULİN TEST 

Serum/plazmada eritrositlere karşı antikor var mı? 

 

-Hastanın plazması  Otoantikor 

-Annenin plazması  Alloantikor  

-Hastanın plazması   Alloantikor (Antikor tarama) 

 

Yıkanmış  

test RBC 

Hasta 

serumu 

+ 
370C 

inkübasyon 

Saline ile yıkama 



İNDİREKT ANTİGLOBULİN TEST 

+ 
AHG 

370C 

inkübasyon 

Serum/plazmada eritrositlere karşı antikor var mı? 

 

-Hastanın plazması  Otoantikor 

-Annenin plazması  Alloantikor  

-Hastanın plazması   Alloantikor (Antikor tarama) 

 

Yıkanmış  

test RBC 

Hasta 

serumu 

+ 
370C 

inkübasyon 

Saline ile yıkama 



İNDİREKT ANTİGLOBULİN TEST 

+ 
AHG 

370C 

inkübasyon 

Serum/plazmada eritrositlere karşı antikor var mı? 

 

-Hastanın plazması  Otoantikor 

-Annenin plazması  Alloantikor  

-Hastanın plazması   Alloantikor (Antikor tarama) 

 

Yıkanmış  

test RBC 

Hasta 

serumu 

+ 
370C 

inkübasyon 

Saline ile yıkama 



ÇAPRAZ KARŞILAŞTIRMA 

(CROSS-MATCH) 

Alıcının serumunda transfüze edilecek eritrositlere karşı 

herhangi bir alloantikor var mı? 

 

-Major cross-match 



ÇAPRAZ KARŞILAŞTIRMA 

(CROSS-MATCH) 

Alıcının serumunda transfüze edilecek eritrositlere karşı 

herhangi bir alloantikor var mı? 

 

-Major cross-match 

Transfüze  

edilecek RBC 

Alıcı 

serumu 

+ 
370C 

inkübasyon 



ÇAPRAZ KARŞILAŞTIRMA 

(CROSS-MATCH) 

+ 
AHG 

370C 

inkübasyon 

Alıcının serumunda transfüze edilecek eritrositlere karşı 

herhangi bir alloantikor var mı? 

 

-Major cross-match 

Transfüze  

edilecek RBC 

Alıcı 

serumu 

+ 
370C 

inkübasyon 

Saline ile yıkama 



ÇAPRAZ KARŞILAŞTIRMA 

(CROSS-MATCH) 

+ 
AHG 

370C 

inkübasyon 

Alıcının serumunda transfüze edilecek eritrositlere karşı 

herhangi bir alloantikor var mı? 

 

-Major cross-match 

Transfüze  

edilecek RBC 

Alıcı 

serumu 

+ 
370C 

inkübasyon 

Saline ile yıkama 



ÇAPRAZ KARŞILAŞTIRMA 

(CROSS-MATCH) 
Transfüze edilecek komponentte alıcının eritrositlerine 

karşı herhangi bir alloantikor var mı? 
 

-Minör cross-match (Rutin yapılması önerilmez) 
-Bağışçıda pozitiflik %0.3  anti-D, -E, -K 

-Genellikle transfüze edilmez 

-Edilse bile dilüsyon nedeni ile sorun beklenmez 



ÇAPRAZ KARŞILAŞTIRMA 

(CROSS-MATCH) 

+ 
AHG 

370C 

inkübasyon 

Transfüze edilecek komponentte alıcının eritrositlerine 

karşı herhangi bir alloantikor var mı? 
 

-Minör cross-match (Rutin yapılması önerilmez) 
-Bağışçıda pozitiflik %0.3  anti-D, -E, -K 

-Genellikle transfüze edilmez 

-Edilse bile dilüsyon nedeni ile sorun beklenmez 

Alıcı RBC 

Komponent 

serumu 

+ 
370C 

inkübasyon 

Saline ile yıkama 



ANTİKOR TANIMLAMA TESTİ 



ANTİKOR TANIMLAMA TESTİ 



ANTİKOR TANIMLAMA TESTİ 

+4 +4 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 
0 0 

0 0 



ANTİKOR TANIMLAMA TESTİ 

+4 +4 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 
0 0 

0 0 



HIZLI ÇAPRAZ KARŞILAŞTIRMA 

(IMMEDIATE SPIN CROSS-MATCH) 

Olası ABO uygunsuzluğu var mı? 

 

Transfüze  

edilecek RBC 

Saline susp. 

Alıcı 

serumu 

+ Oda ısısı 

santrifüj 


