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Şərti qısaldılmaların siyahısı
QX – qan xidməti
MB – məlumat bazası
AT – arterial təyziq
LTTEK - leykosit və trombositlərdən təmizlənmiş eritrosit kütləsi
SMV – sitomeqalovirus
İİV- insan immunçatızmazlığı virusu
ISBT – International Society of Blood Transfusion (Beynəlxalq
Qanköçürmə Cəmiyyəti)
MM – müalicə müəssisəsi
TDP- təzə dondurulmuş plazma
DEQH - dövr edən qanın həcmi
DDL - damar daxili laxtalanma
TK – trombosit kütləsi, trombosit konsentratı
HLA – (human leukocyte antigen) insan leykosit antigeni
MBT – mədə bağırsaq traktı
BV – beynəlxalq vahid
İFA – immunoferment analiz
UBŞ - ultra bənovşəli şualanma
SD – plazmanın inaktivasiyasının solvent-deterqent üsulu
HTLV - insan T-limfotrop virusu (human T-cell lymphotropic
virus)
PQKH - heriferik qanın kök hüceyrələri
HKH - hemopoetik kök hüceyrələrin
MVK - mərkəzi venoz kateter
THKÜ - transfuzioloji hemokorreksiya üsulları
THK - transfuzioloji hemokorreksiya
EKHK - ekstrakorporal hemokorreksiya üsulları
HDF - hemodiafiltrasiya
PAF - plazmaferez
7

KML – kəskin mieloid leykoz
XML – xronik mieloid leykoz
KLL – kəskin limfoid leykoz
XLL – xronik limfoid leykoz
TE - terapevtik eritrositaferez
ÜDE – ümumi dövr edən eritrositlər
SQD - süni qan dövranı
EKMO - ekstrakorporal membran oksigenasiya
QUBŞ - qanın ultrabənövşəyi şüalanması
YHX - yenidoğulmuşların hemolitik xəstəliyi
KNP - konsentrasiya olunmuş nativ plazma
AHT - autohemotransfuziya
DDA – dəmir defisitli anemiya
AİHA - autoimmun hemolitik anemiya
YHX - yenidoğulmuşların hemolitik xəstəliyi
PTHR - posttransfuzion hemolitik reaksiyalar
HTR - hemotransfuzion reaksiya
GTHR - gecikmiş transfuzion hemolitik reaksiya
AQT - anti globulin testi
BAT - birbaşa antiqlobulin test
QHFPTR - qeyri-hemolitik febril posttransfuzion reaksiya
AKPTZS - ağciyərlərin kəskin posttransfuzion zədələnməsi
sindromu
DEİK - dövr edən immun komplekslər
NATP - neonatal alloimmun trombositopenik purpura
HPA - human platelet antigens – insan trombositlərinin antigenləri
PTP - posttransfuzion trombositopenik purpura
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ÖN SÖZ
Rəhbərlikdə ilk dəfə olaraq transfuzion təbabətin əsas bölmələri olan
qan xidməti, klinik transfuziologiya, transfuzion immunologiya əhatə
olunmuşdur. Qan xidmətinin fəaliyyətinin əsas xüsusiyyətləri, indiki
dövrdə istifadə olunan müasir tədarük üsulları, donor qanının müayinəsi
və ayrılmasının yeni metodları nəzərə alınmaqla əhatəli şəkildə təsvir
olunmuş, donor qanı preparatlarının istehsalı üsulları öz əksini tapmışdır.
Müxtəlif nozologiyalarda transfuzion mühitlərin klinik istifadəsinə
göstərişlər təqdim olunmuşdur. Transfuzion immunologiya bölümündə
hemotransfuziyaların immunoloji təhlükəsizliyinin təmin edilməsinin
aktual məsələlərinə baxılmışdır.
Bu nəşrin müəllifləri B.Eyvazov adına ET Hematologiya və Transfuziologiya İnstitutunun və İ.M.Seçenov adına Moskva Dövlət Tibb Universitetinin klinik transfuziologiya kafedrasının əməkdaşlarıdır. Maraqlısı budur ki, Moskvadan olan müəlliflərin hər biri Moskvaya köçməzdən
öncə B.Ə.Eyvazov adına ET Hemotologiya və Transfuziologiya İnstitutunda çalışıblar və təsadüfi deyil ki, Azərbaycanda transfuziologiya sahəsindəki problemlərlə yaxından tanışdırlar.
Ümidvarıq ki, bu rəhbərlikdə təqdim olunmuş məlumat Azərbaycanda transfuzioloji xidmətin keyfiyyətinin yüksəlməsinə zəmin yaradacaqdır. Bu rəhbərliyin daha da təkmilləşdirilməsi üçün bildirilən istənilən
irad və təkliflər müəlliflər tərəfindən minnətdarlıqla qəbul olunacaq və
kitabın gələcək nəşrlərində nəzərə alınacaqdır.

9

GİRİŞ
Bəşəriyyət tarixinin başlanğıcından bəri, insanlarda xəstəliklərin
müalicəsi üçün qanın istifadə oluna bilməsi fikrinə maraq var idi. Lakin,
yalnız XX əsrin əvvəlində insan qanının qrup xüsusiyyətləri kəşf olunduqdan sonra elmi və praktik təbabət, müxtəlif xəstəliklərin müalicəsi
üçün qanın istifadəsinin öyrənilməsində nəzərəçarpan və müvəffəqiyyətli
irəliləyişlərə nail oldu. Qanın natriumun limon duzuyla konservləşdirilməsi imkanının kəşfi, qan almaq üçün plastik torbaların hazırlanması,
qanın anadangəlmə və qazanılmış xəstəliklərin müalicəsində imkanlarını
artırmış oldu. XX əsrin son rübündə müstəqil və eyni zamanda tibbin
klinik (cərrahiyyə, anesteziologiya, intensiv terapiya, hematologiya, klinik immunologiya və s.), nəzəri və eksperimental (biologiya, biokimya,
immunogenetika, koaqulologiya, biofizika və s.) sahələriylə sıx əlaqədə
olan yeni elmi-praktik dissiplin - transfuziologiya (transfuzion təbabət)
formalaşdı.
Transfuziologiyanın qanköçürmə məsələləriylə (qanın tədarükü,
emalı, sertifikasiyası, donor qanının, komponentlərinin və preparatlarının
klinik istifadəsi) bağlı bir istiqamətdən daha geniş bir məfhum olması
mövqeyi dərhal formalaşmadı. K.Landşteynerin 1901-ci ildə qan qruplarını kəşf etməsindən sonrakı ilk onillikdə əsas səylər qanın konservləşdirilməsi, saxlanılması, komponentlərə ayrılması məsələlərinin həllinə,
əvvəlcə bütöv konservləşdirilmiş qanın, əsrin ortalarından etibarən isə,
qan komponentlərinin və preparatlarının istifadəsinin effektivliyinin
qiymətləndirilməsinə yönəldilmişdi. XX əsrin 60-cı illərinin ortalarına
doğru transfuzion təbabətin bölmələrinə yalnız qan xidməti ilə bağlı
sahələr (donor qanının tədarükü, emalı, saxlanılması və paylanması) və
müxtəlif transfuzion vasitələrin damardaxili yeridilməsi prosedurları
deyil, həmçinin aferezin müxtəlif variantları, qanın intra- və ekstrakorporal şüalanması, hemodializ, süni qan dövranı, hemofiltrasiya, immuno10
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sorbsiya və s. də daxil olmaqla qanla aparılan bütün növ iş üsullarının da
daxil olması fikri formalaşdı.
Hal-hazırda xüsusi ədəbiyyatlarda “transfuziologiya”, “transfuzion təbabət”, “qanköçürmə”, “qan xidməti” kimi bir sıra terminlərə rast
gəlmək mümkündür ki, həmin terminlər həm donor qanıyla əlaqəli proseslərin (tədarükü, emalı, saxlanılması və paylanması) və həmçinin də,
bu və ya digər patoloji vəziyyəti korreksiya etmək məqsədi ilə transfuzioloji vasitələrin köməkliyi ilə keçirilən müalicəvi tədbirlərin ifadə
olunması üçün istifadə olunur. Baxmayaraq ki, bu və ya digər terminlə
ifadə olunmuş proseslər arasında sıx əlaqə mövcuddur və bunları tez-tez
sinonim kimi də işlədirlər, onların hər birini xarakterizə edən
xüsusiyyətlərin fərqləndirilməsi mütləqdir.
Əsasən qərb ədəbiyyatında istifadə olunan “transfuzion təbabət”
termini (sinonimi - “transfuziologiya) transfuziologiyanın bütün bölmələrini əhatə edən geniş bir məfhumdur. ”Qanköçürmə” termini çox hallarda
ya ətalətə görə (bütöv konservləşdirilmiş qanın transfuziyasına göstəriş
çox məhduddur) ya da adətdən irəli gələrək istifadə olunur. Qan xidməti
- təmənnasız qan donorluğunun təbliğatı və təşviqatı, qan preparatlarının
tədarükü, işlənməsi, saxlanılması, təhlükəsizliyinin təmini və yayılması
ilə əlaqəli və əsasən qan banklarının məşğul olduğu bir sistemdir.
Transfuziologiya termini (“transfuzion təbabət”) bütün ölkələrdə qəbul olundu və tibb elminin və təcrübəsinin müstəqil bir sahəsi, yeni tibb
ixtisası olan transfuziologiyanın hər kəs tərəfindən qəbul olunmuş adı
oldu.
Transfuziologiya (latınca transfusio – köçürmək, yunanca logos elm) - qan sisteminə transfuzioloji vasitələrlə və üsullarla təsir etməklə
orqanizmin homeostaz sisteminin idarə olunmasını öyrənən tibb sahəsidir.
Transfuzioloji yardım - müalicəvi, profilaktik və diaqnostik tədbirləri
özündə birləşdirən kompleksdir ki, bura aşağıdakılar daxildir:
• qana ekstra və intrakorporal (vaskulyar) təsir üsulları (texnologiyaları) (hemaferez, hemodializ, ultrafiltrasiya, fotomodifikasiya, şüalanma
və s.)
11
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• transfuzion vasitələr (transfuzion-infuzion) - damar sisteminə (venadaxili, arteriyadaxili, limfadaxili) parenteral yeridilən üzvi və qeyri üzvi
dərman vasitələridir ki, buraya donor qanı, qan komponentləri və preparatları, qanəvəzedicilər, autoqan və s. aiddir.
• müalicə prosesində istifadə olunan infuzion-transfuzion vasitələrin,
qana edilən ekstra- və intrakorporal müdaxilə üsullarının təhlükəsizliyinin monitorinq sistemi.
Transfuziologiya - tibb elminin, istehsalatın və müalicə təcrübəsinin
dinamik inkişaf edən sahələrindən biri olmaqla aşağıdakıları özündə
birləşdirir:
• donor qanının və qan komponentlərinin tədarükü, emalı, saxlanılması, yayılması və daşınması;
• komponent və preparat hemoterapiyası;
• hemotransfuziyaların infeksion və izoseroloji təhlükəsizliyinin
təmin olunması;
• autodonorluq və autohemotransfuziyalar (hemodilyusiya, reinfuziya);
• ekstrakorporal hemokorreksiya (aferez, hemodializ, hemosorbsiya,
qanın ekstrakorporal şüalanması, immunosorbsiya və s.);
• hemodinamik və şokəleyhinə təsir göstərən qanəvəzedici məhlulların, dezintoksikasion məhlulların, parenteral qidalandırma preparatlarının
və s. istifadəsi.;
• infuzion məhlulların diaqnostik məqsədlə istifadəsi.
Təcrübədə transfuziologiyanın iki əsas vəzifəsi var:
• orqanizmin funksiyalarının qan sisteminə (hemostaz, hüceyrə və
plazma tərkibi, turşu-qələvi müvazinəti, aqreqasiya, immunitet, suelektrolit tərkibi, zülal, lipid və karbohidrat mübadiləsi və s.), orqanizmin
digər maye mühitlərinə (limfa, onurğa beyni mayesi, assitik maye və s.),
onların vasitəsilə isə bütün orqan və toxumalara istiqamətlənmiş təsir
göstərməklə idarə olunması üçün üsulların və təlimatların işlənib hazırlanması və klinik tətbiqi;
• qan xidmətinin (donor qanının tədarükü, emalı, saxlanılması və
yayılması) və transfuzioloji yardımın təşkili və təkmilləşdirilməsi.
Transfuziologiyanın tarixən yaranması və inkişafı klinik təbabətin,
12
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öncəliklə də mamalıq, hematologiya və digər sahələrin təlabatından irəli
gəlmişdir. Yarandığı andan etibarən transfuziologiya digər klinik sahələrin tabeçiliyində olmuşdur. Eyni zamanda, transfuzioloji hemokorreksiya
üsulları olmadan müasir yüksək texnologiyalı cərrahiyyə, ginekologiya,
mamalıq, terapiya, anesteziologiya, reanimatologiya və digər klinik
sahələrin fəaliyyətinin qeyri mümkün olduğu da gün kimi aydındır. Müxtəlif patoloji vəziyyətlərin əsas müalicə üsullarının içində transfuzioloji
üsullar get-gedə daha ön sıraları tutmaqdadır.
Transfuziologiya nəzəri və klinik sahələrin - bir tərəfdən immunologiya və fiziologiyanın, digər tərəfdən isə cərrahiyyə, mamalıq, hematologiya və terapiya sahələrinin kəsişməsindən əmələ gəlmişdir. Qan qruplarının kəşfi nəticəsində (transfuzion təbabətin elmi dövrü) transfuziologiya elmi-eksperimental və klinik məlumatları özündə cəmləşdirərək
tədricən ayrıldı, sərbəst elmi-praktik sahəyə çevrildi və keçən əsrin
ortalarında tibbin müstəqil sahəsi kimi formalaşdı.
Transfuziologiya - tibbin çoxşaxəli istiqamətidir. İmmunologiya, immunogenetika, genetika, patoloji fiziologiya, biokimya, kriobiologiya,
hematologiya və tibbin, biologiyanın digər sahələri üzrə biliklərə sahib
olmadan bu sahəni tam şəkildə mənimsəmək və təcrübədə qarşıya çıxan
problemləri həll etmək qeyri mümkündür.
Ədəbiyyatda verilmiş məlumatlara, müasir təbabətin elmi və praktik
nailiyyətlərinə, transfuziologiyanın formalaşmasının tarixi yoluna əsaslanaraq, tibbin “Transfuziologiya” sahəsinin inkişafını proqnozlaşdırmaq
məqsədi ilə bu elmə (transfuzion təbabəti) təbabətin aşağıdakı 4 əsas
istiqamətdən ibarət sahəsi kimi baxmaq təklif olunmuşdur:
• qan xidməti;
• klinik transfuziologiya;
• transfuzion immunologiya;
• istehsalat transfuziologiyası.
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FƏSİL 1. QAN XİDMƏTİNİN VƏZİFƏLƏRİ, QAN
VƏ QAN KOMPONENTİ DONORLARI
QAN XİDMƏTİNİN VƏZİFƏLƏRİ
Qan xidməti (QX) - transfuzion təbabətin, donor qanından alınmış
komponentlərin, ayrı-ayrı preparatların və reagentlərin tədarükünü,emalını, saxlanılmasını, paylaşdırılmasını və daşınmasını öyrənən
və təcrübədə tətbiq edən sahəsidir.
QX-nə, transfuzion təbabətin həm klinik təbabət, həmçinin də
istehsalat transfuziologiyası üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edən müstəqil
bir şaxəsi kimi baxılır.
QX-in əsas vəzifələri:
• donorluğun təbliqat və təşviqatı (ictimai təşkilatların, ilk növbədə
Qırmızı Aypara cəmiyyətinin iştirakı və əməkdaşlığı ilə);
• donor qanının və qan komponentləribin tədarükü;
• qanın, qan komponentlərinin və sümük iliyinin konservləşdirilməsi,
emalı və saxlanılması üsullarının təkmilləşdirilməsi;
• müalicə müəssisələrinin transfuzion mühitlərə və transfuzion vasitələrin təminatı üçün lazımi avadanlığa olan təlabatının müəyyən edilməsi;
• sümük iliyi kök hüceyrələrinin, periferik qanın və cift qanının toplanması, saxlanılması və paylaşdırılması;
• donor qanı və qan komponentlərinin qan donorlarından alınmasından başlayaraq bütün sonrakı mərhələlərdə - tədarük, emal, saxlanılma
və çatdırılma əsnasında təhlükəsizliyinin təmin edilməsi;
• donor qanı və qan komponentlərinin təhlükəsizliyinin təmin
edilməsi məqsədi ilə bütün lazımi tədbirlərin təşkili - qan donorunun, qan
və qan komponentləri köçürülən resipientin və həmçinin qan və qan
komponentlərinin tədarükü, emalı, saxlanılması, daşınması, klinik istifadəsi və utilizasiyası zamanı müayinə nəticələrinin qan və qan kompo14

FƏSİL 1.

nentləri donorluğu təşkilatları və digər tibb təşkilatları tərəfindən uyğun
şəkildə qeydiyyata alınaraq identifikasiya olunması imkanı.
Bu işləri yerinə yetirmək üçün QX mütəxəssislərində, ictimai təşkilatlarla və tibb işçiləriylə birlikdə qan donorlarının seçimini və müayinəsini,
donor qanının və qan komponentlərinin tədarük, emal, saxlanılma və çatdırılma prosesini və həmçinin qan komponentlərinin klinik şöbələrə paylanmasını və ya qan preparatlarının emalı üçün verilməsini təşkil edirlər.
Donor kadrlarının formalaşdırılması - QX müəssisələrinin işində birinci
və əsas məsələdir. Bu gün donorluq problemi tibbin sərhədlərini aşaraq
ümum ictimai bir məsələyə çevrilmişdir. Donor hərəkatı praktik əhəmiyyətli olmasıyla yanaşı insanlara altruizm, qayğıkeşlik, fədakarlıq kimi mühüm
mənəvi keyfiyyətlər aşılayaraq cəmiyyətin həyatında mühüm rol oynayır.
Bir çox ölkələrdə donorlar ildə hər dəfə 400-500 ml olmaqla təxminən
1,5 dəfə qan verirlər. Eritrositlərə və digər hüceyrə komponentlərinə olan
tələbatı ödəmək məqsədi ilə ildə hər 1000 adama 40 qanvermə düşür. Bu
miqdar həmçinin albuminə, immunoqlobulinə və tərkibində laxtalanma
faktorları olan preparatlara klinik təlabatı ödəməyə də kifayət edir.
Müasir tibbin əldə etdiyi bütün nailiyyətlərə, qansız cərrahiyyənin inkişafına və kompleks şəkilli infuzion müalicənin geniş istifadəsinə
baxmayaraq, qan komponentlərinə və preparatlarına olan təlabat ildən-ilə
artmaqdadır.
Bir sıra qan preparatlarının alınması sahəsində biotexnologiyanın inkişafını da həmçinin qeyd etmək lazımdır. Qərb mütəxəssislərinin üstün emal
üsullarının nəticəsi olaraq VIII və IX rekombinant laxtalanma faktorlarının
və bir sıra digər preparatların sənaye istehsalına nail olunmuşdur.
QAN DONORLARI
Donor (latınca – donore - vermək, bağışlamaq) - öz qanını, sümük
iliyini, toxuma və ya orqanını könüllü olaraq müalicə məqsədi ilə istifadə
olunmaq üçün verən şəxsdir. Qan və qan komponentləri donorluğu daha
çox yayılmışdır. Qan donoru – tibbi müayinədən keçərək könüllü olaraq
qan və qan komponenti verən şəxsdir. Qan və qan komponentləri donor15
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luğu – sərbəst icra edilən könüllü davranışdır. Donorun nə verdiyindən
asılı olaraq qan, plazma, qan hüceyrələri, sümük iliyi hüceyrələri, orqan
və toxuma donorluğu ayırd olunur. Qan və onun komponentləri donorluğu – qan və onun komponentlərinin təhlükəsiz tədarükünün təşkil olunmasına yönəlmiş tədbirlər kompleksidir. Müalicəvi məqsədlə istifadə
olunması nəzərdə tutulan qan və onun komponentləri yalnız insandan
alınmalıdır. Donordan qan və qan komponentlərini yalnız donorun sağlamlığına heç bir zərər vurmamaq şərti ilə almaq olar.
Azərbaycanda qan donorluğu, Azərbaycan Respublikasının donorluğun və donorların hüquqlarının müdafiəsinin təşkili məsələlərinin hüquqi, tibbi və iqtisadi tədbirlər kompleksini təyin edən 5 may 2005-ci il tarixli “Qan, qan komponentləri donorluğu və qan xidməti haqqında”qanunu əsasında həyata keçirilir.
Qan və qan komponentləri donorlarının seçilməsi və müayinəsi Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 10 iyul 2006-cı il tarixli 112 №-li
“Qanın, qan komponentlərinin donorluğu və qan xidmətinin inkişafına dair
Dövlət proqramı”nın həyata keçirilməsi, qan xidmətinin və transfuzioloji
yardımın təkmilləşdirilməsi barəsində”ki əmri ilə həyata keçirilir. Bu sənədə uyğun olaraq, 18-60 yaşlarda əmək qabiliyyətinə malik hər bir Azərbaycan respublikası vətəndaşı tibbi müayinədən keçərək qan donoru ola bilər.
Donor qanının və onun komponentlərinin tədarükü – könüllü şəkildə
qan verən şəxsin tibbi müayinəsi, donor qanı və qan komponentlərinin
alınması, emalı və ehtiyatının yaradılması prosedurlarının məcmusudur.
Donor qanı - donordan klinik istifadə üçün və ya dərman preparatlarının istehsalı məqsədi ilə alınmış qandır.
Qan və qan komponentlərini hansı müddətdən bir verməsinə görə
donorlar aşağıdakı kateqoriyalara bölünürlər:
• mütəmadi donorlar - ildə bir dəfədən artıq qan, plazma və ya
hüceyrə verənlər;
• qeyri- mütəmadi donorlar - ildə bir dəfə qan, plazma və ya hüceyrə
verənlər.
Donorluğa olan maraqdan asılı olaraq üç qrup donorlar ayırd olunur:
• təmənnasız;
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• ödənişli;
• qohum donorlar.
Təmənnasız donorlar - heç bir maddi gəlir əldə etmədən öz vətəndaşlıq vəzifəsinə və ictimai cavabdehliyinə görə qan verən donorlardır.
Avropa İttifaqı və Avropa Birliyinə görə təmənnasız donor - qan
verməsi qarşılığında heç bir şey - nə istirahət günləri, nə pul nə də ki
qiymətli bir şey əldə etməyən şəxsdir. Qan verdiyinə görə təmənnasız
donor yalnız yüngülvari yemək və ya suvenir əldə edə bilər.
Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının, Beynəlxalq Qanköçürmə Cəmiyyətinin və “Donorluq və qanköçürmə etikası kodeksi”–nin prinsiplərinə
görə, yaxınına kömək etmək - qan donorlarının əsas motivasiyası
olmalıdır. Beynəlxalq cəmiyyət yalnız könüllü donorluğun tərəfdarıdır.
Qohum donorlar - öz yaxınlarının müalicə olunduğu müəssisənin qan
bankında, bir qayda olaraq, bir dəfə qan verən şəxslərdir (xəstə qohumları). Qohum donorlar qanı könüllü olaraq verirlər. ”Qohum-donorlar”
qrupuna təkcə qan qohumları deyil, həmçinin xəstənin dostları və tanışları, başqa sözlə, xəstənin tezliklə sağalmasını istəyən hər bir kəs
daxildir. Bu qrupa daxil olan bütün donorlar, verdikləri qan və ya qan
komponentlərinin lazım gələrsə yaxın adamlarının müalicəsi üçün yalnız
immunohemotoloji və infeksion göstəriciləri uyğun gələrsə istifadə
ediləcəyi barədə məlumatlandırılmalıdırlar. Yerdə qalan qan komponentləri digər xəstələrin müalicəsində istifadə edilir.
QAN KOMPONENTLƏRİ DONORLARI
Yuxarıda söylənildiyi kimi, bütöv konservləşdirilmiş qandan bir neçə
qan komponenti almaq mümkündür: plazma, eritrosit, trombosit, leykosit, periferik qanın kök hüceyrələri. Donorun verdiyi qan komponentinin
növündən asılı olaraq plazma donorları və qan hüceyrəsi - trombosit,
eritrosit və s. donorları ayırd edilir. Bir donordan eyni zamanda birdən
üç-dörd növə qədər qan komponentləri almaq mümkündür.
Donor qanından müxtəlif üsullarla hazırlanmış qan komponentləri
(plazma, eritrositlər, trombositlər, leykositlər) klinik məqsədlərlə və
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dərman vasitələrinin istehsalında istifadə edilir.
Qan komponentlərini, plastik konteynerlərdə tədarük olunmuş bütöv
konservləşdirilmiş qanın sentrifuqada fırladılması üsuluyla və yaxud
avtomatik hüceyrə separatorları vasitəsilə almaq mümkündür. Bu zaman
yadda saxlamaq lazımdır ki, qanın içində konservant olan (450 ml)
plastik konteynerə yığılmasından (daha sonra sentrifuqada fıırladılaraq
komponentlərə ayrılır; qanın qalan hissəsi donora bir alış-veriş proseduru
əsnasında geri verilir) və ya qan komponentlərinin separatorda
alınmasından asılı olmayaraq, hər bir halda öncə konservləşdirilmiş qan
tədarük olunur. Qanı hissə-hissə götürən (50-100ml) separatorlarda qan
konservantla qarışdırılır, lazımi komponentlər ayrılaraq xüsusi torbalara
yığılır, qalan komponentlər isə hissə-hissə donora geri verilir. Proses bu
və ya digər komponentin lazımi miqdarının toplanmasına qədər xüsusi
proqram üzrə fasiləsiz şəkildə davam edir. Bu baxımdan, bütün donorlar
ilk öncə qan donoru olduqdan sonra müəyyən komponent donoru olurlar.
Plazma donorları - verdiyi qan emal prosesində plazma və eritrosit
kütləsinə ayrıldıqdan sonra eritrositləri özünə geri verilən donorlardır.
Plazmanın tədarükü plazmaferez üsuluyla həyata keçirilir. Plazmaferezin
iki üsulu məlumdur: sentrifuqa vasitəsilə icra olunan diskret (fasiləli)
üsul və cihazla avtomatik üsul. Birdəfəlik diskret plazmaferez zamanı
donordan alınmış 450 ml həcmdə qan, plazma və hüceyrə elementlərinə
ayrılması üçün sentrifuqada fırladılır. Qan sentrifuqada fırladılaraq plazma ayrılan zaman və eritrositlər donora reinfuziya olunan vaxt elə həmin
iynədən götürülmüş qanın həcmini əvəz etmək məqsədilə plazmaəvəzedici məhlul qoşulur. Sözügedən əməliyyatı iki dəfə icra etmək mümkündür. İkiqat diskret plazmaferez nəticəsində 600 ml plazma əldə etmək
mümkündür.
Diskret plazmaferez üsuluyla plazma alınan zaman aşağıdakı
ağırlaşmalar meydana çıxa bilər:
• personalın səhvi nəticəsində eritrositlərin AB0 sistemi üzrə
uyğunsuzluğu;
• hemodinamik ağırlaşmalar;
• hava emboliyası;
18
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• donorun və ya tibb personalının yoluxması.
Plazmanın avtomatik üsulla alınması göstərilən ağırlaşmaları demək
olar ki, tamamilə istisna etməyə imkan verir. Avtomatik qan separatorlarında alınmış plazmanın tərkibində hüceyrə qarışığı olmur və laxtalanma faktorlarının yüksək miqdarı saxlanılır.
Qan hüceyrəsi donorları (leyko-trombositoferez) - verdiyi qan emal
prosesində plazma və eritrosit kütləsinə ayrıldıqdan sonra plazma və
tədarük olunmayan hüceyrələri özünə geri verilən donorlardır.
Bu qrupa leykositləri və ya trombositləri, leykosit və trombosit
konsentratı hazırlanması üçün ayrılan donorlar aid edilir..
Leykosit və trombosit konsentratını əl üsulu plazmaferez proseduru
(sentrifuqa) və ya avtomatik separator vasitəsilə əldə etmək mümkündür.
Avtomatik üsulların istifadəsi zamanı, 2-3 saatlıq prosedur ərzində
sirkulyasiya edən qanın tam həcmi cihazdan keçdiyi üçün daha çox
hüceyrə əldə olunur.
Trombositoferez prosedurları arasında interval 14 gündən, leykositoferez prosedurunda isə 30 gündən az olmamalıdır.
İmmun donorlar - tərkibində zəruri antigenlərin lazımi titr səviyyəsi
olan plazmanı əldə etmək üçün əvvəlcədən müəyyən antigenlərlə
sensibilizə olunmuş plazma donorlarıdır.
İmmun donorlara xüsusi vaksinasiyaya məruz qalmağa razılıq vermiş
şəxslər daxildir ki, bunun nəticəsində onlarda spesifik antitellər ifraz
olunur. Hal-hazırda donorlar stafilokok anatoksini və rezus sistemi antigenləri ilə immunlaşdırılır. Qanında, keçirilmiş xəstəlik nəticəsində təbii
antigenlər olan və həmçinin eritrosit antigenlərinə qarşı antitelləri olan
şəxslər (izoimmun donorlar) də həmçinin bu qrup donorlara aiddirlər. Bu
cür antitellərin əmələ gəlməsi çoxsaylı hemotransfuziyalar və hamiləliklər
nəticəsində əvvəllər baş vermiş sensibilizasiya ilə əlaqədardır.
Sümük iliyi donorları - yastı sümüklərindən, tərkibində sonrakı inkişafa qadir cavan hüceyrə elementləri olan sümük iliyi kütləsi götürülən
donorlardır. Bu kateqoriya donorlar, sağlam könüllülərin, xəstə qohumlarının və mütəmadi donorların arasından seçilərək qruplaşdırılır.
Standart eritrosit və leykosit donorları - qan hüceyrələri, eritrosit və
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leykosit antigenləri panelinin və qan qruplarını və rezus mənsubiyyətini
yoxlamaq üçün istifadə olunan standart nümunələrin hazırlanması
məqsədilə istifadə olunan donorlardır. Sözügedən donor qrupu, yüksək
aktiv eritrosit antigenlərinə malik donorların arasından seçilir.
Qan donorluğu - transfuzion təbabətin çox əhəmiyyətli bir bölməsidir. Onun dinamik inkişafı olmadan cərrahiyyə, reanimasiya, hematologiya, doğuşayardım, onkologiya, travmatologiya və s. kimi ixtisaslaşmış
tibbi yardım fəaliyyətinin müvəffəqiyyətlə həyata keçirilməsi mümkün
olmazdı. Kütləvi yaralanmalar və zədələnmələr olan fövqəladə hallar
zamanı əsas cavabdehlik istehsalat transfuziologiyasının və klinik
transfuziologiyanın üszərinə düşür. Donorluğun son dərəcə praktik əhəmiyyətli olması ilə yanaşı onun insanlarda humanizm, xeyirxahlıq, fədakarlıq, vətənpərvərlik kimi müasir cəmiyyətin ehtiyac duyduğu yüksək
mənəvi keyfiyyətləri formalaşdıraraq quruculuq problemlərinin həllində
mühüm rol oynadığını da unutmaq olmaz
Qan donorluğunun əsas etik prinsipləri nisbətən geniş formada
Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının texniki dəstəyi ilə hazırlanaraq Beynəlxalq Qanköçürmə Cəmiyyətinin Baş Assambleyası tərəfindən 12 iyul
2000-ci ildə qəbul olunan “Qan donorluğu və hemotransfuziyalar zamanı
davranış kodeksində” öz əksini tapmışdır.
QAN DONORLUĞU VƏ HEMOTRANSFUZİYALAR ZAMANI
DAVRANIŞ NORMALARI KODEKSİ
Kodeksin məqsədi - donor qanının tədarükünün və istifadəsinin etik
prinsiplərinin müəyyən olunmasından ibarətdir.
• Transplantasiya üçün hemopoetik hüceyrə donorluğu da daxil
olmaqla qan donorluğu könüllü şəkildə və təmənnasız olmalıdır. Qan
donorluğuna məcbur edilmək yorverilməz haldır. Əgər hər hansı bir şəxs
öz istəyilə qan, plazma və ya hüceyrə komponentləri verirsə və bu zaman
nə nəğd pul, nə də ki pul əvəzi sayılacaq istənilən başqa bir şey götürmürsə bu cür donorluq könüllü və təmənnasız sayılır. Buraya həmçinin
yola və donor məntəqəsinə sərf olunmuş vaxt nəzərə alınmamaqla iş
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vaxtı üçün olunan kompensasiyalar da aid olunur. Kiçik hədiyyələr, nahar və yol pulunun verilməsi könüllü və təmənnasız donorluğun prinsiplərinə uyğundur.
• Donor qan və onun komponentlərinin verilməsinə razılıq verdikdə,
verdiyi qanın sonradan qan xidməti tərəfindən necə istifadə ediləcəyi
barədə tam şəkildə məlumatlandırılmalıdır.
• Gəlir əldə etmək qan xidməti müəssisəsinin və idarəçiliyinin əsas
amalı olmamalıdır.
• Proseduralarla bağlı risklər barədə donora məlumat verilməlidir.
Müəyyən qan komponentlərinin konsentrasiyasının artırılması məqsədilə
donora hər-hansı maddənin yeridilməsi proseduru qəbul olunmuş
standartlara uyğun şəkildə aparılmalıdır.
• Donor haqqında məlumatların məxfiliyinin təmin oluması vacibdir.
Xüsusi hallar müstəsna olmaqla, donor və resipient arasınada anonimlik
təmin olunmalıdır.
• Donor qanla hemotransmissiv infeksiyaların ötürülməsi riski ilə
bağlı cavabdeh olduğunu başa düşməlidir.
• Qan donorluğu yalnız standart tibbi müddəalar əsasında həyata keçirilməli və cinsi, irqi, dini və ya hər hansı digər ayrıseçkiliyə yol verilməməlidir. Nə qan donoru, nə də ki potensial resipient bu qaydalardan kənara çıxa bilməz.
• Donorun qanının tədarük olunmasına uyğun ixtisas keçmiş həkim
(transfuzioloq) cavabdehdir.
• Qan donorluğu və hemoferezlə əlaqəli bütün prosedurlar qəbul
olunmuş standartlar daxilində aparılmalıdır.
• Donorlar və resipientlər baş verə biləcək ağirlaşmalar barəsində tam
şəkildə məlumatlandırılmalıdırlar.
• Qan - ictimai varidatdır və o əlçatmaz olmamalıdır..
• Donor qanının və qan komponentlərinin tədarükü və istifadəsi
zamanı potensial resipientlərin və donorların maraqlarını nəzərə alaraq,
qan itkisini imkan daxilində azaltmaq lazımdır
• Xəstələrə qanköçürmə və ya alternativ müalicə üsullarının müsbət
və mənfi cəhətləri barəsində məlumat verilməsi labüddür.
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• Xəstənin əvvəlcədən hemotransfuziyaya tam şüurlu şəkildə razılıq
verə bilmədiyi hallarda hemotransfuziya barəsində qərar xəstənin
maraqlarına uyğun şəkildə verilməlidir. .
• Transfuziyanın həyata keçirilməsinə görə uyğun ixtisas keçmiş
həkim (transfuzioloq) cavabdehlik daşıyır.
• Hemotransfuziyanın aparılmasına yeganə göstəriş - əsaslandırılmış
klinik ehtiyacın olmasıdır.
• Gəlir əldə etmək marağı hemotransfuziyanın təyin olunması və
aparılması üçün səbəb olmamalıdır .
• Xəstəyə yalnız klinik cəhətdən adekvat və təhlükəsizliyi kifayət
dərəcədə təmin olunmuş qan komponentləri köçürülməlidir.
• Milli və beynəlxalq sağlamlıq institutları və həmçinin digər səriştəli
və səlahiyyətli agentliklər tərəfindən təyin olunmuş hemotransfuziya
təcrübəsi hal-hazırki davranış normaları kodeksi ilə uyğun olmalıdır.
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FƏSİL 2. QAN XİDMƏTİ MÜƏSSİSƏLƏRİNİN
İŞİNİN TƏŞKİL OLUNMASI
Donorluğun, qan və onun komponentlərinin istifadəsinin təşkili mürəkkəb və çoxplanlı məsələ olmaqla aşağıdakıları özündə birləşdirir:
• donor kadrlarının seçimi, qeydiyyatı və istifadəsi;
• qan və qan komponentlərinin tədarükü, aprobasiyası və emalı
zamanı texniki proseslər;
• transfuzion mühitlərin optimal ehtiyatının yaradılması və saxlanılması;
• transfuzion mühitlərin müalicə şəbəkəsinə və rasional istifadəyə
ötürülməsi.
Donor qanı və qan komponentlərinin tədarükü, yoxlanılması, ayrılması
və saxlanılması ilə bağlı qan xidməti müəssisələrinin gördüyü işlər demək
olar ki, bütün mərhələlərdə mövcud qanunlara, təlimatlara, metodik göstərişlərə və digər sənədlərə ciddi şəkildə riayət olunmaqla həyata keçirilir.
Nəticədə bütün transfuzion vasitələrin təhlükəsizliyi təmin olunmuş olur.

İNFORMASİYA TEXNOLOGİYALARI - QX-də MÜASİR
İDARƏETMƏ SİSTEMİNİN ƏSASIDIR
Yuxarıda göstərilmiş tələblərin tam şəkildə həyata keçirilməsi üçün
bir sıra vacib şərtlər vardır. Bunlardan ən əsası respublika QX-in aşağıdakı müddəaların idarə olunmasını təmin edən uyğun informasion-texnoloji və kompyuterləşmə sisteminin olmasıdır:
• tədarük və emal olunmuş donor qanı və qan komponentlərinin miqdarı;
• donor qanı və onun komponentlərinin qan qrupu və rezus mənsubiyyəti göstərilməklə ehtiyatı;
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• həyata keçirilmliş hemotransfuziyalar;
• donor və resipientlərdə posttransfuzion reaksiyalar və ağırlaşmalar;
• donorlar və donasiyalar;
• qan və qan kompponentləri donorluğuna əks göstərişləri olan
şəxslər barəsində.
Donorlar və donorluqdan kənarlaşdırılmış şəxslərin məlumat bazası
aşağıdakıları təmin edir:
• əvvəlki baza məlumatına əsaslanaraq donorluqdan əvvəllər kənarlaşdırılmış şəxslərdən donasiyanın hələ müraciət mərhələsində ikən qarşısının alınması;
• donor kadrlarının yaşayış yerindən asılı olmayan monitorinqi. İstənilən yerdə müraciət zamanı heç bir əlavə arayış təqdim etmədən donasiyanın həyata keçirilmə imkanı potensial donorun hüquqlarını genişləndirməklə qan ehtiyatının miqdarını artıracaqdır. Digər tərəfdən, donorların təyin olunmuş reabilitasiya dövrünə riayət etmədən öz sağlamlıqlarını
təhlükəyə ataraq müxtəlif müəssisələrdə qan verməsi mümkün olmayacaqdır. Donorların vahid bazası lazım olduqda donorların individual seçiminə imkan verir. Fövqəladə hallar olarsa vahid baza lazımi miqdarda
donor kontingentinin regionlardan gətirilməsinə imkan verəcəkdir.
Qan və onun komponentlərinin tədarükü və emalı sahəsindəki texnoloji proseslərin informasion müşaiyəti üçün istifadə olunan kompyuter
proqramları - QX müəssisələrinin fəaliyyətinin əvvəlcədən qəbul olunmuş standarta yaxınlaşdırılması vəzifəsini daşıyır və ilkin məlumatların
tam düzgünlüyünün təmin olunması üçün texnoloji dövriyyənin hər bir
mərhələsində məlumatların birbaşa fiksasiya olunmasını təmin edir.
Personalın fəaliyyətinin kompyuter proqramları ilə müəyyən olunan
dəqiq ardıcıllığı, ştrixkodla işarələnmənin hərtərəfli istifadəsi, məmulatın
yararlı hesab olunması üçün lazımi əlamətlərin proqramla dönə-dönə
yoxlanılması, ştrixkod tanıyıcının oxuması zamanı yararlı məmulatın
etiketinin avtomatik çap olunması personalın səhvlərini istisna edir və
məmulatların təhlükəsizliyini təmin edir.
Yararlı məmulatların ehtiyatının vahid bazası aşağıdakıları təmin
edir:
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• hər bir məmulat dəqiqliklə hesablanmaqla transfuzion mühitlərin
istifadəsinin kontrolu;
• transfuzion mühitlərin ehtiyat həcminin və nomenklaturasının kontrol olunması və buna əsasən ehtiyatların idarə olunmasının həyata keçirilməsi;
• təxirəsalınmaz hallarda qan komponentlərinin mövcud komponentlərlə individual uyğunluğunun təyin olunmasını təşkil etmək.
Transfuzion mühitlərin kompyuterdə qeydiyyatı aşağıdakılara imkan
verir:
• lazım olduqda posttransfuzion ağırlaşmaların səbəblərinin qısa zaman ərzində zəncirvari şəkildə araşdırılması, potensial təhlükəli hesab
olunan donordan alınmış digər qan komponentlərinin kənar edilməsinə;
• qan komponentlərinin təyini və istifadəsinin düzgünlüyünün analizi
və bu sahədəki statistik araşdırmaların aparılması üçün birincili materiala
sahib olmağa.
Transfuziologiyanın avtomatlaşdırılmış məlumat sisteminin olması QX müəssisəsinin GMP standartlarına uyğunluğunu təyin edən faktorlardan biridir. QX-in fəaliyyət prosesindəki məlumat sahəsi aşağıdakı
müəssisələrlə məlumat mübadiləsi etməlidir:
• QİÇS mərkəzləriylə;
• sanepidnəzarət mərkəzləriylə;
• dəri-zöhrəvi dispanserlərlə;
• vərəm dispaserləriylə;
• narkoloji dispanserlərlə;
• Qırmızı Aypara cəmiyyətiylə.
Qan banklarında (müstəqil və ya xəstəxənə nəzdindəki) məlumat
sistemləriylə həll olunan məsələlər:
• qan bankının fəaliyyətində texnoloji prosesin məlumat tərkibinin
tibbi personalın bütün iş sahəsi boyunca avtomatlaşdırılması;
• donorun, eksfuziyanın, sınaq şüşəsinin və komponentin identifikasiyası məqsədi ilə unikal ştrixkod nömrəli etiketin istifadəsi. Texnoloji
etiketin ştrixkodunun quruluşu beynəlxalq tələblərə uyğun olmalıdır;
• içində komponent olan konteynerin ştrixkod nömrəsinin oxunması
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zamanı məmulatın yararlı olub-olmamasının yoxlanılması və yararlı
məmulat üçün etiketin çap olunması prosesinin avtomatlaşdırılması;
• komponentin müalicə müəssisəsinə verilməsi zamanı onun yararlılığının bir daha yoxlanılması;
• qan bankının fəaliyyətində texnoloji prosesin sənədləşdirilməsinin
hesabat sənədlərinin hazırlanması və verilməsi vasitəsilə avtomatlaşdırılması;
• qan donorlarının, donorluqdan kənarlaşdırılan şəxslərin və risk
qrupuna daxil edilən şəxslərin məlumat bazasına (MB) daxil edilməsi;
• donorlar və qan banklarından uzaqlaşdırılanlar barədə məlumatların
qəbulu və araşdırılması;
• donorların qanının laboratoriya müayinələrinin nəticələrinin MB-na
daxil edilməsi;
• kənar qan banklarındakı istifadəçilərin MB-ın bütövlüyünün və
aktuallığının dəstəklənməsi;
• statistik araşdırmaların aparılması;
• qan və qan komponentləri ehtiyatları barəsində ümumi məlumatın
formalaşdırılması;
• respublikanın, şəhərin, regionun sutkalıq qan komponentləri və
ehtiyatları barədə məlumatların məlumat bazasına daxil edilməsi.

QAN, HÜCEYRƏ KOMPONENTLƏRİ VƏ PLAZMA
DONORLARININ QEYDİYYATI, SİYAHIYA ALINMASI VƏ
MÜAYİNƏSİ
Donorların komplektləşdirilməsi və tibbi müayinəsi şöbəsi
Şöbənin əsas vəzifələri:
• donorların qeydiyyata alınmasının təşkili;
• donorlarda aşkar olunmuş qanverməyə əks göstərişlərin qeydiyyatı;
• sanitar-epidemioloji yoxlama müəssisələrindən və dəri-zöhrəvi dispanserlərdən hemotransmissiv infeksiyaların törədicilərinin daşıyıcısı
olan şəxslər barəsində məlumatların qəbulu;
• ölkənin QX müəssisələri ilə məlumat mübadiləsi.
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Donor kadrlarının siyahıya alınması müəyyən alqoritm üzrə həyata
keçirilir. Hər bir donora identifikasiya nömrəsi verilir, elektron kartına
onun soyadı, adı, doğum tarixi (gün, ay, il), pasport nömrəsi, yaşayış
ünvanı, donorun adı getdiyi QX müəssisəsi, donorluğun növü, qan qrupu,
rezus mənsubiyyəti, ilk dəfə qeydiyyata alındığı tarix, ümumi plazma- və
qanvermələrin sayı, axırıncı donasiyanın tarixi, əgər donorluqdan uzaqlaşdırılma halı olubsa, müvəqqəti və yaxud daimi uzaqlaşdırılma olması
qeyd olunmaqla uzaqlaşdırılmanın səbəbi və digər qeydlər daxil edilir.
Donorda aşkar olunmuş donorluğa daimi əks göstərişlər həmin məlumatın bloklama sistemi tərəfindən dəyişikliyə uğramasından qorunaraq
donorun elektron kartına daxil edilir.
Bu cür donor qeydiyyatı sisteminin olması pasportla kartları avtomatik rejimdə uyğunlaşdıraraq aşkar olunmuş xəstəliklər barəsində uyğun
məlumatları karta daxil etməyə imkan verir.
MB-na daxil olan informasiya, donorluq problemləri, donorluqdan
müvəqqəti və daimi kənarlaşdırılma hallarının səbəbləri, donor kadrlarının qruplaşdırılması perspektivlərinin proqnozlaşdırılması və digər məsələlər sahəsində müxtəlif istiqamətli analitik araşdırmaların aparılmasına
imkan yaradır.
Qeydiyyat
Qeydiyyat – qan donorlarının birinci qarşılayan bölmədir. Bölmənin
əsas vəzifəsi qan, plazma və hüceyrə donorlarının qeydiyyatı, siyahıya
alınması və kartotekaların aparılmasıdır. Öz əsas vəzifəsinə uyğun olaraq
qeydiyyat bölməsi:
• donorların seçilməsini və qeydiyyatını həyata keçirir;
• donorların qanvermələr arasındakı intervala riayət etməsini
nizamlayır;
• tibbi sənədləşmə işini aparır və təyin olunmuş müddətdə təsdiq
olunmuş formalar üzrə hesabatı təqdim edir.
Donorların tibbi müayinəsi
Donorun tibbi müayinəsi – qan bankının, donorların tibbi müayinəsi
və komplektləşdirilməsi şöbəsində aparılır.
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Donorların tibbi müayinəsi, donorluğun bütün növlərinə və bütün
kateqoriyadan olan donorlara şamil olunan ümumi tələblərlə yanaşı,
donorluğun hər bir növü və hər bir donor kateqoriyası üçün individual
xarakter daşıyır.
Qan donorlarının tibbi müayinəsi
Qan donorlarının tibbi müayinəsinə potensial donordan anamnezin
toplanılması və donorun müayinə olunması daxildir. Hər bir qanvermədən əvvəl donorun qanında hemoqlobinin səviyyəsi təyin olunur.
Ümumi müayinəyə dəri örtüyü, selikli qişalara və skleraya baxış və
limfa düyünlərinin palpasiyası daxildir. Bundan başqa, nəbzin tezliyi və
ritmikliyi təyin olunur. Normada nəbz, 60-80-v/dəq olmaqla ritmikdir.
Arterial təzyiqin yolverilən göstəriciləri: sistoloik - 90-140 mm.c.st.,
diastolik - 60-90 mm.c.st.
Donorluğa göstərişlərin, donorluğun növlərinin, götürüləcək qanın və
qan komponentlərinin miqdarının təyin olunması zamanı həkim “Qan və
onun komponentlərinin donorluğuna əks göstərişlər”, “Donorluğun
növləri arasında fasilələr” təlimatlarından istifadə etməli və həmçinin
aşağıdakı normativlərə əməl etməlidir:
• il ərzində qanvermələrin maksimal sayı qadınlar üçün 4, kişilər üçün
5-dir;
• tədarük olunan qanın standart həcmi, müayinə üçün götürülən qan
miqdarı (40ml-ə qədər) nəzərə alınmaszsa 450 ml±10% təşkil edir.
400ml həcmdə qan verilən hər donasiyadan sonra 5 gün ərzində
hemoqlobinin əvvəlki səviyyəsinə görə 10% azalması müşahidə olunur.
Hemoqlobinin əvvəlki səviyyəsinin tam bərpa olunması üçün təxminən 1
ay vaxt tələb olunur. Eritrositlərin əvvəlki sayının bərpası nisbətən tez 15-25 gün ərzində baş verir. Buna baxmayaraq, qanyaranma sisteminin
bərpaetmə qabiliyyətinin donorun yaşından asılı olaraq dəyişdiyini də
nəzərə almaq lazımdır. Belə ki, 20 yaşdan kiçik və 50 yaşdan böyük
şəxslərdə hemopoez göstəricilərinin əvvəlki dəyərləri daha yavaş bərpa
olunur, buna görə də onlar üçün veriləcək qanın dozasında (adətən 350ml-ə qədər) müəyyən məhdudiyyətlər qoyulmuşdur.
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Çəkisi 59 kq-dan, boyu isə 150 sm-dən az olan şəxslər yalnız həkim
transfuzioloqun məsləhəti olarsa individual şəkildə donorluğa buraxıla
bilərlər. Həmin şəxslərin verdiyi qanın həcmi, ümumi dövran edən qanın
(ÜDQ) 12%-dən artıq olmamalıdır ki, bu da normada bədən çəkisinin
6,5-7% -ni təşkil edir.
Yuxarıda göstərildiyi kimi,qanvermədən öncə donorun hemoqlobinin
səviyyəsi, qan qrupu və rezus mənsubiyyəti yoxlanılır. Donor qanının
sonrakı skrininqi laborator şəraitdə aşağıdakı göstəricilər üzrə yoxlanılır:
• qan qrupu və rezus mənsubiyyəti;
• sifilisə görə seroloji müayinə;
• hepatit B virusunun səthi antigeni;
• hepatit C virusuna qarşı antitellər;
• HİV1/2 viruslarına qarşı antitellər.
Plazmaferez donorlarının tibbi müayinəsi
Plazmaferez zamanı donorların tibbi müayinəsi, onlara ümumi baxış
və laborator müayinələri adi qanvermədə olduğu kimidir.
Donordan il ərzində alınan plazmanın miqdarı konservantın həcmi ilə
birlikdə 12 l-dən çox olmamalıdır. Donordan alınan maksimal birdəfəlik
doza 600 ml-i keçməməlidir.
Avropa Birliyinin təlimatlarına görə, avtomatik donor plazmaferezinin keçirilməsi zamanı donordan 700 ml həcmdə plazmanın birdəfəlik
götürülməsinə icazə verilir (antikoaqulyant nəzərə alınmadan). Prosedurların tezliyi həftədə 2 dəfədən artıq olmamalıdır. Böyük dozada plazma
alınmasının donorun sağlamlığına təsiri barəsində elmi məlumatlar
olmadığından, bir donordan il ərzində götürülən plazmanın miqdarı 15 ldən artıq olmamalıdır. Lakin ÜST və Avropa Birliyinin təlimatlarına
baxmayaraq, bir il ərzində bir donordan alınan plazmanın miqdarı regional və milli səlahiyyətli təşkilatlar tərəfindən dəyişdirilə bilər. Belə ki,
il ərzində bir donordan alınan plazma miqdarının 15 l təklif olunmasına
baxmayaraq, Almaniyada bu rəqəm 25 l, İtaliyada isə 6 l təşkil
etməkdədir.
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Qan hüceyrəsi donorlarının tibbi müayinəsi
Qan hüceyrəsi donorlarının tibbi və laborator müayinəsi qan donorlarında olduğu kimidir.
Sitaferezdən əvvəl ilkin müayinə zamanı əlavə olaraq qanın laxtalanma müddəti və ya Düke üsuluyla qanaxma müddəti təyin olunur. Birincili sitaferezə 1-7 gün qalmış elektrokardioqrafik müayinə aparılır ki, bu
müayinənin hər il təkrar olunması lazımdır.
Donorluqda ağırlaşmalar
Donorluq zamanı baş verə biləcək ağırıaşmalar yerli, ümumi və gecikmiş ağırlaşmalara bölünür.
Yerli ağırlaşmalara venepunksiya nəticəsində venanın travması və
hematomaların əmələ gəlməsi (bütün qanvermələrin 10%-i qədərində),
infeksiya salınması (abses, fleqmona və yerli tromboflebit əmələ gəlməsi
ehtimalıyla) aiddir. Həmçinin dirsək sinirinin düzgün olmayan sarğı
nəticəsində sıxılması ilə əlin müvəqqəti iflicinin əmələ gəlməsi baş verə
biləcək ağırlaşmalardandır.
Nadir hallarda iynənin səhvən sinirə taxılması nəticəsində əlin parezi
və ya iflici və dirsək oynağının epikondiliti kimi ağırlaşmaların da
meydana çıxması mümkündür.
Qanvermədən sonra ümumi ağırlaşmalar azan sinirin qıcıqlanması və
invers abdominal vazodilatasiya və yaxud da vazokonstriksiya nəticəsində baş verir. Birinci növ ağırlaşmaya daha sıx rast gəlinir və cavan
adamlar üçün xarakterikdir, ikinci isə daha çox 55 yaşdan yuxarı şəxslər
üçün xarakterikdir.
Bəzi donorlarda adətən ilk qanvermə zamanı növbəti əlamətlər meydana çıxa bilər: zəiflik, dərinin avazıması, tər ifrazının artması, qusma
(ürək fəaliyyəti pozğunluğu, AT enməsi, huşun itirilməsi olmadan). Bu
vəziyyət tibbi müdaxilə olmadan tez keçib gedir.
Donorların bir qismində sinkope adlanan patoloji vəziyyətin əmələ
gəlməsi mümkündür. Prodromal dövrdə istibasma, başgicəllənmə hiss
olunur. Reaksiyanın əmələ gəlməsi ilə dərinin avazıması və tərləmə (2/3
halda), AT-nin enməsi, bəbəklərin genəlməsi və qusma meydana çıxır;
bundan sonra donor huşunu itirir (95% hallarda) və bu tez-tez əzələ
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qıcolmaları və yayılmış konvulsiyalarla (28%-ədək hallarda) müşaiyət
olunur. Bəzən qeyri-iradi sidik ifrazı baş verə bilər.
Sinkopal vəziyyətlər kəskin beyin hipopksiyası aradan qalxdıqdan sonra
bir neçə dəqiqə ərzində keçib gedir. Donor, ayaqları diz oynağında bükülməklə horizontal vəziyyətə gətirilir və ona tonusu qaldıran vasitələr verilir.
Bir çox müəlliflərin fikrincə sinkopal vəziyyətlərin tezliyi 2,9- 6,8%
arasında dəyişməkdədir.
Maraqlı hal - epidemik sinkope adlanan vəziyyətdir. Əgər bir qrup
donorlardan birində sinkopal vəziyyət baş verərsə, bu hal o biri donorlara
da sirayət edir və onlarda da bu vəziyyət meydana çıxır. Ola bilər ki bu
ağırlaşmanın səbəbi – donorların sinir sisteminin dayanıqsız olmasıdır.
Azan sinirin qıcıqlanması ilə ortaya çıxan ümumi xarakterli reaksiyalar
əsasən ilk dəfə qan verən şəxslərdə əmələ gəlir. Yaş ötdükcə (kişilərdə 35,
qadınlarda 45 yaşdan sonra) bu halların tezliyi təxminən 50% azalır. Bəzi
müəlliflər hesab edirlər ki, azan sinirin tonusunun artmasıyla gedən
neyrosirkulyator distoniya bu reaksiyanın yaranmasıına zəmin yaradır. Bu
cür reaksiyaların meydana çıxmasında mühüm əhəmiyyət kəsb edən faktor
donorun həmin vaxtdakı psixoloji vəziyyətidir (qanvermədən öncəki
narahatlıq və qorxu). Venanın bir neçə dəfə və ağrılı punksiya olunması və
nəticədə qanvermə müddətinin uzanması çox hallarda donorda narahatlıq
yaradır və reaksiyanın əmələ gəlməsinə səbəb olur.
Sinkopal vəziyyətlər, qan götürülən otaqda temperatur yuxarı olduqda
və otaq havasız olduqda daha tez-tez baş verir.
Ümumi reaksiyaların və ağırlaşmaların meydana çıxmasına səbəb
olan əlavə faktorlara - qanvermədən öncə gecə növbəsində işləmək, yuxusuz gecə, uzunmüddətli səyahət, həddən artıq yemək və ya uzunmüddətli aclıq aid edilə bilər. Sinkopenin əmələ gəlməsinin qarşısını almaq
üçün donasiya bitdikdən sonra donora təklif olunur ki, 5 dəqiqədən az
olmayan müddətdə yarıuzanmış vəziyyətdə qalsın.
Nadir hallarda qanvermə nəticəsində ağır ürək-damar və beyin
ağırlaşmaları da meydana çıxa bilər.
Qanvermə proseduru donora stress təsiri göstərir. Bu, adətən klinik
cəhətdən özünü ürək vurğularının tezliyi və tənəffüs tezliyinin artması ilə
büruzə verir. Tənəffüs tezliyinin əhəmiyyətli dərəcədə artması hiperven31
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tilyasion sindromun meydana çıxmasına səbəb ola bilər. Bu ağırlaşmanı
müalicə etmək üçün karbon qazıyla zəngin inqalyasion qarışıqla nəfəs
almaq və vena daxilinə kalsium qlükonat yeritmək məsləhət görülür.
Texniki səhvlər nəticəsində hava emboliyasının əmələ gəlməsi mümkündür. Bu zaman sianoz, təngnəfəslik, tənəffüsün tezləşməsi, güclü
öskürək və taxikardiya kimi əlamətlər əmələ gəlir. Yeridilmiş havanın
həcminin 30 ml-dən artıq olması donorun həyatı üçün ciddi təhlükə
yarada bilər. Bu zaman donor sağ böyrü üstə uzadılır və ona oksigen
verilir. Zəruri hallarda ürək fəaliyyətini və periferik qan dövranının
yaxşılaşdıran neyroleptik vasitələrdən istifadə olunur.
Qan tədarükü, plazmaferez şöbələrində və səyyar briqadalarda reaksiyalar və ağırlaşmalar meydana çıxdıqda donorlara təxirəsalınmaz tibbi
yardım göstərilməsi üçün dərman vasitələrinin və ləvazimatların olması
vacibdir. İstənilən ağırlaşma zamanı təxirəsalınmaz tibbi yardım göstərməklə yanaşı təcili yardım briqadasını da çağırmaq lazımdır.
Gecikmiş ağırlaşmalara qan donorlarında dəmir mübadiləsinin pozulması aiddir.
Daimi qan və plazmaferez donorlarında dəmir mübadiləsi pozğunluğu olduğu qeyd olunur. Qan xidmətində ümumi qəbul olunmuş normal
klinik-laborator göstəricilər fonunda müayinə olunmuş donorların 25%inin qan zərdabında dəmir əskikliyi aşkar olunmuşdur, 9% donorda isə
toxuma ehtiyatındakı dəmir səviyyəsinin azaldığı məlum olmuşdur.
Qan və qan komponentləri donorluğuna əks göstərişlər
Donorluğa əks göstərişlər müvəqqəti və mütləq olmaqla iki yerə bölünür. Mütləq əks göstərişlər olarsa donor xəstəliyin qurtardığı müddətdən və müalicənin nəticəsindən asılı olmayaraq donasiyadan kənarlaşdırılır. Müvəqqəti əks göstərişlər olarsa donor donasiyadan müəyyən
müddət ərzində kənarlaşdırılır.
Donorluq funksiyasını məhdudlaşdıran xəstəliklərin siyahısı:
Mütləq əks-göstərişlər (xəstəliyin müddətindən və müalicəsindən asılı
olmayaraq, donorluqdan kənarlaşdırılma)
1. Hemotransmissiv xəstəliklər:
1.1. İnfeksion:
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- insan immunçatışmazlığı virusu, qazanılmış immunçatışmazlıq
sindromu (İİV/QİÇS);
- sifilis (anadangəlmə və ya qazanılma);
- virus hepatitləri (virus hepatitləri markerlərinə görə müayinənin
müsbət nəticəsi olduqda);
- vərəm (bütün formaları);
- brusellyoz;
- səpkili yatalaq;
- tulyaremiya; - cüzam;
1.2. parazitar:
- exinokokkoz;
- toksoplazmoz;
- tripanosomoz;
- leyşmanioz.
2. Somatik xəstəliklər:
2.1. bədxassəli şişlər;
2.2. qan xəstəlikləri (beta-talassemiyanın daşıyıcılarında hemoqlobinin
səviyyəsi normal olduqda, onlar donor ola bilərlər);
2.3. mərkəzi sinir sisteminin üzvi xəstəlikləri;
2.4. eşitmə və nitq qabiliyyətinin tam yoxluğu;
2.5. ruhi xəstəliklər;
2.6. narkomaniya, alkoqolizm;
2.7. ürək-damar xəstəlikləri:
- hipertoniya xəstəliyi (II – III dərəcəli);
- ürəyin işemik xəstəliyi;
- ateroskleroz, aterosklerotik kardioskleroz;
- obliterasiya edən endoarterit, qeyri-spesifik aortoarterit, residiv edən
tromboflebit;
- endokardit, miokardit;
- ürək qüsurları;
2.8. tənəffüs orqanlarının xəstəlikləri:
- bronxial astma;
- bronxoektaziya xəstəliyi, ağ ciyərlərin emfizeması, obstruktiv bronxit,
diffuz pnevmoskleroz (dekompensasiya dövrü);
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2.9. həzm orqanlarının xəstəlikləri:
- axilik qastrit;
- mədənin və onikibarmaq bağırsağın xora xəstəliyi;
2.10. qara ciyər və öd yollarının xəstəlikləri:
- qara ciyərin xronik xəstəlikləri, o cümlədən toksik təbiətli və naməlum
etiologiyalı;
- təkrar tutmalarla və xolanqit əlamətləri ilə keçən kalkulyoz xolesistit;
- qara ciyərin sirrozu;
2.11. böyrəklərin və sidikçıxaran yolların xəstəlikləri (dekompensasiya
mərhələsində):
- böyrəklərin diffuz və ocaqlı zədələnməsi;
- sidikdaşı xəstəliyi.
2.12. birləşdirici toxumanın diffuz xəstəlikləri;
2.13. şua xəstəliyi;
2.14. endokrin sisteminin xəstəlikləri (funksiyasının və maddələr
mübadiləsinin nəzərə çarpan pozuntuları olduğu hallarda);
2.15. LOR-orqanların xəstəlikləri:
- ozena;
- digər kəskin və xroniki ağır irinli-iltihablı xəstəliklər;
2.16. göz xəstəlikləri:
- uveitin qalıq əlamətləri (irit, iridosiklit, xorioretinit);
- yüksək miopiya (6 D və daha yüksək);
- traxoma;
- tam korluq.
2.17. dəri xəstəlikləri:
- dərinin yayılmış iltihabı və infeksion xarakterli xəstəlikləri;
yayılmış psoriaz, eritrodermiya, ekzema, qırmızı qurdeşənəyi, qabarıqlı
dermatozlar;
- dərinin və daxili orqanların göbələk xəstəlikləri (mikrosporiya,
trixofitiya, favus, epidermofitiya, dərin mikozlar);
- dərinin irincikli xəstəlikləri (piodermiya, furunkulyoz, sikoz);
2.18. kəskin və xroniki osteomielit;
2.19. orqanların cərrahi rezeksiyası (mədə, böyrəklər, öd kisəsi, dalaq,
uşaqlıq, yumurtalıqlar və s.), orqan və toxumaların transplantasiyası.
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Donorluğa müvəqqəti əks-göstərişlər
Sıra
Vəziyyətlər
№si
1. Hemotransmissiv xəstəliklərlə nəticələnə
bilən hallar:
1.1. qan və qan komponentlərinin köçürülməsi
1.2.
cərrahi müdaxilələr, o cümlədən abortlar
1.3.
1.4.
1.5.

2.
2.1.
2.1.
1
2.1.
2
2.1.
3
2.2.

2.3.
2.4.

2.5.

bədənə şəkillər döydürmə (tatu) və ya iynə
batırma ilə müalicə
tropik və subtropik ölkələrdə (Asiya, Afrika,
Cənubi və Mərkəzi Amerika) olmaq
hepatitli xəstələrlə kontakt:
hepatit A
hepatit B və C
Keçirilmiş xəstəliklər:
“Donorluq funksiyasını məhdudlaşdıran
xəstəliklərin Siyahısı”nda göstərilməyən
infeksion xəstəliklər:
anamnezdə malyariyanın olması (xəstəliyin
simptomlarının olmamağı və immunoloji
testlərin nəticələrinin mənfi olması)
qarın yatalağı
anqina, qripp, kəskin respirator virus
infeksiyaları
“Donorluq funksiyasını məhdudlaşdıran
xəstəliklərin Siyahısı”nda və bu əlavənin 2.1ci bəndində göstərilməyən digər infeksion
xəstəliklər
dişin çıxarılması
kəskin və ya xroniki iltihablı proseslər
(kəskinləşmə mərhələsində)
lokalizasiyasından asılı olmayaraq
veqetativ-damar distoniyası

Donorluqdan
kənarlaşdırma
müddəti
6 ay
cərrahi müdaxilə
günündən sonra 6 ay
Proseduralar başa
çatdıqdan sonra 1 il
qayıtdıqdan sonra 6
ay
3 ay
1 il

3 il
tam sağaldıqdan
sonra 1 il
sağaldıqdan sonra 1
ay
sağaldıqdan sonra 6
ay
10 gün
kəskin dövrün aradan
götürülməsindən
sonra 1 ay
1 ay
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2.6.

allergik xəstəliklər (kəskinləşmə
mərhələsində)

3.
Hamiləlik və laktasiya dövrü
4.
Menstruasiya dövrü
5.
5.1.

5.2

5.3.
5.4.
6.

Peyvəndlər:
öldürülmüş vaksinlərlə (hepatit B, tetanus,
difteriya, göyöskürək, paratif, vəba, qrip),
anatoksinlərlə peyvənd edilmə
diri vaksinlərlə peyvənd edilmə (brusellyoz,
taun, tulyaremiya, BCG vaksini, çiçək,
məxmərək, poliomielit), antitetanus
peyvəndinin vurulması (inyeksiya yerində
iltihabı əlamətlərin olmadığı zaman)
hepatit B-yə qarşı immunoqlobulinin
vurulması
quduzluğa qarşı peyvənd edilməsi
Dərman preparatlarının qəbul edilməsi:

6.1.
antibiotiklər
6.2.
analqetiklər, salisilatlar
7.

Alkoqol qəbulu

kəskin dövrün aradan
götürülməsindən
sonra 2 ay
doğuşdan sonra 1 il,
laktasiya dövrü
qurtardıqdan sonra
3 ay
menstruasiya
qurtaldığı gündən
sonra 5 gün

10 gün

1 ay

1 il
2 həftə
preparatların
qəbulundan sonra
2 həftə
preparatların
qəbulundan sonra
3 gün
48 saat

Donorluğun planlaşdırılması
Donor kadrlarından rasional istifadə olunması üçün QX müəssisələrində donorluq planlaşdırıılan zaman donorlar aşağıdakı qruplara ayrılırlar:
• qan donorları - müalicə-profilaktika müəssisələrinin eritrosit tərkibli
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komponentlərə olan tələbatını təmin etmək üçün;
• plazma və qan hüceyrəsi donorları - plazmasitoferez üsulu ilə
plazma və qan hüceyrələrinin tədarükü üçün;
• autodonorlar - autoloji eritrositlərin və plazmanın planlı cərrahi
əməliyyatlar zamanı və əməliyyatdan sonrakı dövrdə istifadə olunması
məqsədilə əməliyyatdan öncə ehtiyatının hazırlanması.
İş planı (illik, aylıq və s.) tərtib edilən zaman tələb olunan donor sayı,
əvvəlki 3 il ərzində qan bankının fəaliyyətinin analiz nəticələri əsasında
və həmçinin fövqəladə hallar zamanı istifadə olunması üçün saxlanılan
hemotransfuzion vasitələrin ehtiyatını təzələmək üçün lazım olan miqdar
da daxil olmaqla müalicə müəssisələrinin qan komponentlərinə olan
tələbatı proqnozlaşdıraraq müəyyən olunur.
Əməliyyat otağına donorların müntəzəm axınını təmin etmək üçün
onların qan tədarükü məntəqəsinə gəlişini əməliyyat otağının tutumuna
və həmçinin təşkilatın, təhsil müəssisəsininin və s. iş şəraitinə uyğun
şəkildə təşkil etmək lazımdır.
QAN VƏ PLAZMANIN STASİONAR ŞƏRAİTDƏ
TƏDARÜK OLUNMASI
Qanın tədarükü ciddi şəkildə reqlamentləşdirilmişdir və müəyyən
olunmuş təlimat sənədlərinə uyğun şəkildə həyata keçirilir.
Qan tədarük olunduğu sahəyə olan tələblər
Qanın tədarükü elə təşkil olunmalıdır ki, yaxşı stabilləşdirilmiş, bioloji cəhətdən mükəmməl, apirogen və steril konservləşdirilmiş qanın əldə
olunması üçün hər bir şərait olsun. Hal-hazırda qan tədarükünün həm
stasionar və həm də ki səyyar şəraitdə tədarükünün təşkilati-metodik
məsələləri kifayət dərəcədə işlənib hazırlanmışdır.
Stasionar şəraitdə qan tədarükü bokslaşdırılmamış əməliyyat otağında, səyyar şəraitdə isə təkmilləşdirilərək əməliyyat otağına çevrilmiş
otaqlarda və həmçinin avtomaşınlarda, dəmir yolu vaqonlarında və digər
nəqliyyat vasitələrində düzəldilmiş əməliyyatxanalarda həyata keçirilir.
37

FƏSİL 2.

Qan tədarükü üçün nəzərdə tutulmuş sahənin planı və ölçüləri, donorların qeydiyyat otağının, onların həkim tərəfindən müayinə olunması və
qanının laborator müayinəsi (qan qrupu, rezus mənsubiyyəti, hemoqlobinin səviyyəsi) üçün otağın, qan götürmək üçüm əməliyyat otağının,
donorların istirahəti və bayılma halları olduğu zaman onlara yardım
göstərilməsi üçün və nəhayət donorlara arayış verilməsi üçün nəzərdə
tutulmuş otaqların yerləşməsi üçün uyğun olmalıdır.
İş sahələrinin planlanması zamanı donorların qanalma ilə əlaqəli keçdiyi bütün mərhələlərin ardıcıllığı təmin olunmalı, onların qarşı-qarşıya
axınının və müəyyən iş mərhələsində böyük qruplar şəklində toplanmasının qarşısı alınmalıdır.
Əməliyyat otağı qismində, yaş sanitar təmizləmə aparılmaq üçün
uyğun və hər biri 5-8 м2 olmaqla lazımi miqdarda donor yeri hazırlamaq
mümkün olan daha təmiz və işıqlı otaqlar seçilir. Temperatur rejiminə
riayət olunması çox vacib məsələdir.
Əməliyyatxanada yalnız yaş təmizləmək üçün uyğun səthə malik
zəruri avadanlıqlar olmalıdır:
• asan təmizlənən səthə malik masalar və oturacaqlar (kreslolar);
• əməliyyatxana tibb bacısının masası, hansı ki, içində konservləşdirici məhlul olan polimer konteynerlər, peyk-flakonlar, içində steril
material olan bikslər, antiseptik məhlul qabları bu masanın üzərində olur;
• üzərində sarğı materialları (bintlər, salfetlər ) və donor qanı konteynerinin ilkin pasportizasiyası üçün zəruri əşyalar olan masalar (tumbalar);
• donor qanı konteynerlərinin daşınması üçün nəzərdə tutulmuş
termokonteynerlər üçün masa;
• istifadə olunmuş sistemlərın və materialların atılması üçün emallı
baklar və ya vedrələr;
Əməliyyatxana necə lazımdı havalandırılır və qaynar (50°С) sabun
məhluluyla, ardınca isə səthlərin təmizlənməsi üçün nəzərdə tutulmuş
dezinfeksiyaedici vasitələrdən istifadə edilərək (3% -li hidrogen peroksid
0,5% yuyucu vasitəylə və ya 2%-li xloramin məhlulu) təmizlənilir.
Donorlar əməliyyatxanaya öz paltar və ayaqqabılarında daxil olurlar.
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Çox çirkli olduğu halda paltar və ayaqqabı çıxardılır, tibbi xalat və tərlik
(baxil) geyinilir.
Əməliyyatxanada iş gedən zaman personal və donorlar sakitliyə və
qaydalara riayət etməli, lazım olmadıqca gəzməməli, danışmamalı, donor
axınını pozmamalıdırlar.
SƏYYAR ŞƏRAİTDƏ QAN TƏDARÜKÜ
QX müəssisələrinin səyyar briqadaları, qan tədarükü məntəqəsini təşkil edir, donorların tibbi müayinəsini, onların qeydiyyatını, qanın götürülməsini və donorlara istirahət günləri üçün arayışların verilməsini
təmin edir.
Personalın iş bölgüsü və cavabdehliyi
Səyyar şəraitdə iş zamanı personalın iş bölgüsü, donorların qeydiyyatının, müayinəsinin və qanalma prosesinin minimal zaman ərzində
həyata keçirilməsini təmin etməlidir.
Səyyar briqadanın tərkibi aşağıdakı kimidir:
• Səyyar briqdanın rəhbəri:
✧ briqadanın işləməsi üçün otaqların hazırlığına baxır və kontrol
edir;
✧ qan tədarükünün donordan başlayaraq bütün mərhələlərinin təşkil
olunmasına, donorların komplektləşdirilməsinə, səyyar briqadanın
təminat və təchizatına görə cavabdehlik daşıyır;
✧ qan verməyə gələn şəxslərlə donorluq məsələləri mövzusunda
maarifləndirici söhbətlər aparır.
• Tibbi qeydiyyatçı (səyyar şəraitdə müəssisənin sanitar işçilərinin
arasından seçilə bilər) donorun kartını doldurur.
• Laborant:
✧ donorlarda hemoqlobinin səviyyəsini və qrup mənsubiyyətini
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(АВ0) təyin edir;
✧ “Donor kartı”-na hemoqlobinin səviyyəsini qeyd edir;
✧ yapışqan marka dəstini yapışdırır. Markalar vahid nömrəyə malik
olur. Markaların birini laborant yarımqrup vərəqəsinə yapışdırıraraq əks
tərəfinə donorun adını, soyadını və atasının adını qeyd edir. Qalan
markalar “Donor kartı”-na yapışdırılır.
• Həkim-terapevt, fəaliyyətdə olan “Qan və qan komponentləri donorlarının tibbi müayinə qaydaları” təlimatına uyğun olaraq donoru müayinə
edir. Əks göstərişlər aşkar olunarsa donor kartında kənarlaşdırılmanın
səbəbi qeyd olunur.
• Eksfuzionist köməkçisi (jqut qoyan):
✧ sorğu aparmaqla donorun adının, soyadının və atasının adının
kartda yazılanla uyğun olduğunu yoxlayır;
✧ donorun qolunun aşağı üçdə birinə jqut bağlayır;
✧ qanalma prosesində donorun vəziyyətinə nəzarət edir;
✧ qanvermədən sonra jqutu açır;
✧ venapunksiya yerinə sarğı qoyur;
✧ donorun iştirakı ilə qanla dolu konteynerə və peyk-flakonlara kartdakı markaları yapışdırmaqla tədarük olunmuş qanın ilkin pasportizasiyasını həyata keçirmiş olur;
✧ lazım gəldikdə donora yardım göstərir (halsızlıq, bayılma olduqda).
• Əməliyyatxana tibb bacısı:
✧ içində konservləşdirici məhlul olan konteynerləri hazırlayır və
həmçinin analiz üçün nəzərdə tutulmuş peyk-flakonları polimer konteynerlərə birləşdirir;
✧venapunksiya nahiyəsini antiseptik məhlulla iki dəfə təmizləyir;
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✧qan götürmək üçün olan sistemi sıxıcı qoyduqdan sonra venapunksiyanı icra edir və sıxıcını açır;
✧konteynerə qanın gəlməsinə nəzarət edir və əgər avtomat qarışdırıcı yoxdursa periodik şəkildə qanı konservləşdirici məhlulla qarışdırır;
✧hemokonservantlı torba qanla dolduqdan sonra qan götürmək üçün
olan sistemə sıxıcı qoyur, peyk-flakonları sistemdən doldurur, qoldan
jqutu açdıqdan sonra iynəni donorun venasından çıxarır ;
✧venapunksiya nahiyəsinə steril bint tamponu və onu fiksə edən
sarğı qoyur;
✧donorun iştirakı ilə ad, soyadı və ata adının, qan qrupunun, qanla
dolu konteynerin və peyk-flakonların markalarının düzgünlüyünü kontrol
edir.
• Tibbi qeydiyyatçı:
✧qeydiyyat kartına əsaslanaraq donora işdən azad olmaq üçün arayış
təqdim edir;
• Səyyar briqadanın sürücüsü briqadanın, avadanlığın, qanın, materialların daşınmasını həyata keçirir, briqada rəhbərinin göstərişi üzrə lazımi işləri görür, avadanlığın yüklənməsi, boşaldılması və quraşdırılması
və bir çox digər yardımçı işlərdə iştirak edir.
• Sanitar-bufetçi (müəssisənin sanitar işçilərinin arasından təyin
olunur) donorları qanvermədən əvvəl çay və ağ çörəklə (peçenye, suxarı)
təmin edir.
Bir çox ölkələrdə donor qanının çox hissəsi səyyar şəraitdə tədarük
edilir. Bu məqsədlə, xüsusi səyyar nəqliyyat vasitələrindən - donor
qanının səyyar şəraitdə tədarük olunmasına imkan verən xüsusi təchizatlı
avtomobillərdən (avtobuslar və ya qoşqular) istifadə olunur.

41

FƏSİL 2.

QAN KOMPONENTLƏRİNİN BÜTÖV KONSERVLƏŞDİRİLMİŞ
QANIN FRAKSİYALAŞDIRILMASI ÜSULUYLA TƏDARÜKÜ
Hal-hazırda tibbdə yalnız hemokomponent terapiyadan istifadə olunur. QX-in normal fəaliyyəti şəraitində klinik təcrübədə bütöv konservləşdirilmiş qandan transfuziya məqsədilə istifadə edilmir. Hemoterapiya
yalnız ciddi göstərişlə və xəstənin orqanizmində çatışmayan komponentlərlə aparılmalıdır.
Bütöv konservləşdirilmiş qanın hemotransfuziyasından komponent
hemoterapiyasına keçid zərurəti aşağıdakı faktorlar nəticəsində meydana
çıxmışdır:
• Qan qruplarının kəşf olunduğu vaxtdan bu yana demək olar ki,
yarım əsrlik bir dövr ərzində bütöv konservləşdirilmiş qanın xeyri ilə
yanaşı müxtəlif posttransfuzion reaksiyalar və ağırlaşmalarla özünü
göstərən çatışmazlıqlarının da olması barədə fikirlər formalaşmışdır.
• Zaman ötdükcə aydın oldu ki, xəstəyə bütöv qan köçürmək vacib
deyil, müəyyən mərhələdə baş vermiş pozğunluğu aradan qaldırmaq
üçün komponentlərdən yalnız biri tələb olunur (məsələn, anemiyanı
korreksiya etmək üçün yalnız eritrositlər lazımdır, laxtalanma faktorlarıını əvəz etmək üçün isə plazma kifayətdir).
• Qan komponentləri öz funksional və fizioloji xüsusiyyətlərinə görə
müxtəlif olduqlarından, hər bir komponentin özünəməxsus saxlanma və
istifadə şərtləri vardır.
• Ayrı-ayrı komponentlərin istifadə olunması, bir donorun qanından
bir neçə xəstə üçün lazımi komponentlərin əldə olunmasına imkan
yaradır ki, nəticədə hemotransfuziyaların tək tibbi deyil, həmçinin
iqtisadi effektivliyi də artmış olur.
Hemokomponentlərin istehsalına keçilməsinin əsas səbəblərindən biri
onların saxlanılma şərtlərinin müxtəlif olmasıdır:
• eritrositlər öz funksional aktivliklərini 4-8°С-də soyudulmuş
şəraitdə saxlayırlar;
• plazmanın keyfiyyətli tərkibi -30°С-də dondurulmuş şəraitdə
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saxlanılır;
• trombositlər üçün optimal saxlanılma temperaturu - otaq temperaturunda qarışdırılaraq saxlanılmadır;
• hemopoezin sələf hüceyrələri öz funksiyalarını qoruyub saxlamaq
üçün kriokonservləşdirilməyə ehtiyac duyurlar.
Beləliklə, yalnız eritrositlər bütöv qan üçün optimal olan şəraitdə saxlanıla bilərlər, digər komponentlərin terapevtik potensialı isə soyudulmuş
halda tədricən itirilir.
Bütöv qan əvəzinə qan komponentləri tədarükünün və tətbiqinin vacibliyinin başqa bir səbəbi də bütöv konservləşdirilmiş qanın saxlanılması zamanı onda baş verən mürəkkəb proseslərdir. 2-5 sutka ərzində
konservləşdirilmiş qanda leykositlərin və trombositlərin çox hissəsi parçalanır və xeyli miqdarda bioloji aktiv maddələr xaric olur ki, həmin
maddələr hemotransfuziya zamanı xəstənin orqanizminə mənfi təsir
göstərə bilər.
Konservləşdirilmiş qanın komponentlərə ayrılmasının mümkünlüyü,
əldə olunan komponentin saxlanılmasına optimal şərait yaradaraq və
onun hemoterapevtik effektivliyini artıraraq keyfiyyətinin optimallaşdırılmasına imkan yaradır.
Konservləşdirici məhlulların tərkibi
Müasir konservantlar qanın saxlanılma müddətinin uzadılmasına imkan verir. Konservləşdirici məhlulların tərkibinə qanın laxtalanmasının
qarşısını alan stabilizatorlarla yanaşı eritrositlərə daxil olaraq hüceyrənin
energetik potensialını sabit saxlamaqla onların mübadilə proseslərində
iştirak edən maddələr də (qlükoza, qeyri-üzvi fosfat və s.) daxildir.
Konservləşdirici məhlullar sırasında həmçinin disaxaridlər, laktoza və
çoxatomlu spirtlər (mannit, sorbit) kimi hüceyrəyə daxil olmayan maddələr də istifadə olunur. Bu maddələr hüceyrə metabolizmində iştirak etmirlər. Onların fəaliyyəti eritrositin strukturunun qorunması, membran
rezistentliyinin saxlanılması və osmotik təzyiqin qorunması istiqamətindədir ki, bu da hüceyrənin şişməsinin və hemolizin qarşısını alır.
Qan tədarükündə istifadə olunan antikoaqulyant məhlulları qanın
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laxtalanmasının qarşısını alır və eritrositlərin müəyyən zaman ərzində
qorunmasına imkan verir. Bütün antikoaqulyant məhlullarının tərkibində
natrium sitrat, limon turşusu və qlükoza, bəzilərində həmçinin adenin,
quanin və fosfatlar da vardır.
Eritrosit konsentratı hazırlanan zaman qlükoza və adeninin çox hissəsi plazmayla kənar olunur. Qatılan antikoaqulyantın tərkibində qlükoza
və adeninin miqdarını artırmaq və ya suspenziyaedici məhlul əlavə
etməklə bu itkini kompensasiya etmək lazımdır. Eritrositlərin həyat
keyfiyyətlərinin lazımi səviyyədə saxlanılması yalnız həddən artıq qatı
olmayan suspenziyada mümkündür. Eritrosit konsentratı hematokritinin
orta səviyyəsi 0,70-dən yuxarı olmamalıdır.
Hər hansı bir qlükozasız antikoaqulyantla stabilləşdirilmiş bütöv
qanın tərkibindəki eritrositlər 48 saatdan sonra yaşama qabiliyyətlərini
itirirlər. Qanın saxlanılması üçün istifadə olunan məhlullara qan hüceyrələrinin funksional vəziyyətini sabit saxlayan maddələr (qlükoza, fosfat,
adenin və s.) əlavə edilir. Saxlanılma zamanı eritrositlərin yaşama qabiliyyətinin saxlanılması adenozintrifosfatın hüceyrədaxili səviyyəsiylə
mütənasibdir ki, sonuncunun istifadəsi 4°С temperaturda saxlanma
şəraitində 40 dəfə azalır. Konservləşdirici məhlula adenin əlavə olunması
ATF-in səviyyəsini və eritrositlərin yaşama qabiliyyətini artırır.
Konservləşdirilmə və saxlanılma zamanı eritrositlərin morfologiyası
dəyişikliyə uğrayır (diskositlərdən sferositlərə doğru). Nəticədə eritrositlərin deformasiya qabiliyyəti azalır. Eritrositlərin membranında fosfolipidlərin paylanmasında dəyişikliklər baş verir, saxlanılma müddəti artarsa hüceyrə səthinin komplementrequlyator fəallığı itirilir. Hüceyrələrin üzərində komplement komponentləri toplanır (əsasən C3b),
hüceyrənin komplementlə əlaqəli lizisə davamlılığı isə azalır.
Suspenziyalaşdırıcı konservləşdirici məhlulun istifadə olunması hətta
plazmanın 90%-dən çox hissəsi çıxarıldıqda belə, eritrositlərin yaşama
qabiliyyətinin saxlanılmasına imkan verir. Qlükoza və adenin əlavə olunması hüceyrələrin yaşama qabiliyyətinin saxlanılmasına imkan yaradır;
fosfatlar qlikolizin aktivləşdirilməsi üçün mannitol və sitrat isə hemolizin
qarşısının alınması məqsədilə istifadə olunur. Natrium xlorid və ya
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natrium 2-fosfat osmotik təzyiqi optimal səviyyədə saxlamaq məqsədilə
əlavə olunur.
Trombositlər və leykositlər 4°С-də yaşama qabiliyyətlərini çox tez
itirirlər. Bütöv qan 3-4 gün saxlanıldıqdan sonra trombositlər və
leykositlər xeyli miqdarda toplaşaraq mikroaqreqatlar əmələ gətirirlər ki,
eritrosit konsentratlarında bunlar daha çox əmələ gəlir. Mikroaqreqatlar
standart transfuzion sistemlərin filtrindən keçə bilirlər. Onlar, kapilyarları tıxayaraq ağciyərlərin funksiyasının pozulmasına səbəb ola bilərlər
ki, bu da massiv transfuziyalar zamanı problemlərin yaranmasıyla
nəticələnə bilər. Komponentlərin hazırlanması və ya xəstəyə köçürülməsi
zamanı trombositlərin və leykositlərin kənarlaşdırılması mikroaqreqtların
əmələ gəlməsinin demək olar ki, qarşısını alır.
Qranulositlərin və monositlərin funksional aktivlikləri saxlanılma
temperturundan asılı olmayaraq 8 saatdan sonar kəskin azalır, 24 saatdan
sonar isə bu hüceyrələrin dezinteqrasiyası başlayır. Proteazalar və
leykositlərin digər parçalanma məhsulları hemolizi aktivləşdirir, leykositlər və trombositlər mikroaqreqatlar formalaşdırırlar.
Saxlanmılma müddəti istifadə olunan konservləşdirici məhlula və tədarük şəraitinə əsaslanaraq təyin olunur. Plastik torbada, steril qapalı
sistem və CPD konservantı (citrate-phoshate-dextxose) istifadə olunaraq
tədarük olunmuş qan 2-6°С temperaturda 21 gün müddətində, CPDA-1
konservantı (citrate-phosphate-dextrose-adenine) - istifadə olunmuş qan
isə 35 gün müddətində saxlanıla bilər.
Qeyd etmək lazımdır ki, məlum olan konservantlardan heç biri qanın
bütün xüsusiyyəylərinin qorunub saxlanılmasına imkan vermir. Qan,
donorun damar yatağını tərk edərək stabilləşdirildikdən və konservləşdirildikdən dərhal sonra onda geriyədönməz “qocalma” prosesləri başlayır. Eritrositlərin fizioloji yararlılığı tədricən azalmağa başlayır. İlk
növbədə onların oksigen daşıma funksiyası zədələnir. İstifadə olunmuş
konservantdan asılı olaraq, konservləşdirilmiş qanın tərkibindəki eritrositlərin oksigen daşıma funksiyası 5-20 sutka saxlanıla bilər. Uzun müddət (10 sutka və daha çox) saxlanılmış konservləşdirilmiş qan köçürüldükdən sonra, eritrositlərin bu funksiyası in vivo 16-18 saat sonra bərpa
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olunur. Saxlanılma müddətinin son günü konservləşdirilmiş qanda
eritrositlərin 70-80%-in həyat qabiliyyəti saxlanılır.
İkinci sutkada leykositlərin və trombositlərin fizioloji funksiyası itir,
antihemofil qlobulin parçalanır və qranulositlərin faqositoz qabiliyyəti
itirilir (24-48 saat sonra).
Donor qanının tərkibindəki laxtalanma faktorlarının aktivliyi saxlanılma müddəti artdıqca azalmağa doğru gedir. Belə ki, 6-7 saatdan sonra V
və VII faktorun aktivliyi demək olar ki, sıfıra düşür. Buna görə də bütöv
konservləşdirilmiş qan götürüldüyü andan etibarən 6 saat ərzində
komponentlərə ayrılmalıdır.
Qan komponentlərinin fizioloji tamlığının saxlanılması yalnız konservləşdirici məhlulla deyil, həmçinin qan götürülməsi üçün nəzərdə tutulmuş konteynerin və sistemin hazırlandığı plastik materialın xüsusiyyəti ilə də müəyyən olunur. Hemokonteynerlərin hazırlanması üçün daha
çox yayılmış və biouyğunluğuna görə qənaətbəxş material polivinilxloriddir.
Qan komponentlərinin əldə olunma prinsipləri
Eritrosit kütləsi bütöv qandan plazmanın ayrılması yoluyla əldə
olunur. Ən çox istifadə olunan tədarük üsulu qanın götürüldüyü gün
onun sentrifuqada (980 g, 25 dəq.) ayrılmasıdır. Eritrosit kütləsi hazırlanan zaman eritrositlərin üzərində təxminən 10 mm plazma saxlanılır.
Eritrosit kütləsi ikili polimer konteyner istifadə olunmaqla hazırlanır. Bu
zaman 500 ml həcmə malik konteynerdə konservləşdirilmiş qan olur.
Birinci konteynerlə bağlı boru vasitəsilə birləşmiş digər 300 ml həcmli
boş konteyner plazma üçün qəbuledici rolu oynayır, belə ki, plazmoekstraktor vasitəsilə qan dolu konteynerə təzyiq olunan zaman plazma bu
konteynerə keçir.
Leykosit və trombositlərdən təmizlənmiş eritrosit kütləsi (LTTEK)
aşağıdakı üsullarla əldə olunur:
• konservləşdirilmiş qanın bir neçə dəfə sentrifuqada fırladılması,
plazmanın leykotrombositar təbəqəylə birgə kənar edilərək eritrositlərin
təkrar-təkrar natrium xlor məhluluyla yuyulması;
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• böyük həcmdə şəkər məhluluyla qarışdırılmış eritrositlərin, leykositlər və trombositlərlə birlikdə plazma çıxarılmaqla sürətləndirilmiş çökdürülməsi üsulu;
• eritrositlərin çökdürülməsi, leykosit və trombositlərlə zəngin plazmanın kənar olunması üçün kolloid çökdürücülərin istifadə olunması;
• eritrosit kütləsinin xüsusi filtrlərdən süzülməsi;
• eritrositlər kriokonservasiya olunduqdan sonra əridilərək yuyulması
üsulu.
Polimer konteynerlərdə tədarük olunmuş LTTEK əldə etmək üçün
bütöv konservləşdirilmiş qan 2000g sürətlə 20 dəq. ərzində sentrifuqada
fırladılır, leykotrombositar təbəqə kənar edilərək iki və ya üç dəfə 0,9%li natrium xlorid məhluluyla yuyulmaqla 2000g rejimdə 5 dəq. sentrifuqada fırladılır. Bu zaman leykositlərin 90-96%-i, trombositlərin isə
hamısı tam şəkildə kənar olunur.
Trombosit konsentratı bir neçə üsulla əldə olunur:
• randomizə donorlardan alınmış, polimer konteynerlərdə konservləşdirilmiş qanın sentrifuqada differensiasiya üsuluyla fırladılması;
• eyni donordan alınmış ayrı-ayrı doza konservləşdirilmiş qanın
differensiasiya üsuluyla fırladılması, tərkibindəki trombosit konsentratı
ayrılaraq, eritrosit kütləsi və plazmanın donora geri verilməsi üsulu;
• qanın avtomatik (fasiləli və fasiləsiz) separasiyası - bir donordan
lazımi müalicəvi dozada trombosit konsentratının alınması ilə gedən
trombositoferez üsulu.
Konservləşdirilmiş qandan trombosit konsentratı iki üsulla əldə
olunur:
• trombositlərlə zəngin plazmadan ayrılmaqla;
• leykotrombositar təbəqədən ayrılmaqla.
Leykofiltrasiya
Leykofiltrasiya - qan və qan komponentlərindən xüsusi qurğular –
leykofiltrlər vasitəsilə leykositlərin kənarlaşdırılması prosesidir. Ədəbiyyatında leykositlərin kənarlaşdırılması üsulu leykoreduksiya (leykositlərin miqdarının azaldılması) və leykodeplesiya (leykositlərin çıxarılması) terminiylə verilmişdir. İstifadə edilən terminlərin heç birinin leykosit47
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lərin qan və qan komponentlərindən tamamilə azaldılması prosesini
(idealda - tam təmizlənməni) tam şəkildə əks etdirməməsinə baxmayaraq, bu terminlərdən sinonim kimi istifadə olunur.
Eritrosit hemotransfuziya mühitlərinin, plazmanın və trombosit konsentratının tərkibindəki leykositlər resipientə köçürülmə zamanı müxtəlif
patoloji immun reaksiyalar törədərək hüceyrəylə assosiasiya olunan
virusların ötürülmə riskini artıra bilər. Hemotransfuziyalar zamanı
leykositlərin resipient orqanizminə mənfi təsiri, leykosit antigenlərinə
(НЬА, NA-NB və başqa sistemlər), leykositlərin parçalanması zamanı
əmələ gələn bioloji aktiv məhsullara (sitokinlər, interferon) və həmçinin
leykosit sırasından olan hüceyrələrlə assosiasiya olunan viruslara (məs.
SMV) qarşı sensibilizasiyanın əmələ gəlməsilə əlaqədardır.
Leykofiltrasiya olunmuş eritrosit komponentlərinin keyfiyyətinin
istehsalın mərhələsindən (komponentlərə ayrılana qədər və ya ayrıldıqdan sonra), hemokonservantın tərkibindən və leykofiltrlərin konstruktiv
özəlliklərindən asılı olduğu göstərilmişdir.
Konservləşdirilmiş qanın saxlanılması zamanı leykositlərin sürətli
parçalanması və fraqmentasiyası baş verdiyindən, leykofiltrasiyanın effektivliyi mühitin temperturundan və saxlanılma müddətindən asılıdır.
Həm konsevləşdirilmiş qan, həm də ki qan komponentləri leykoreduksiya oluna bilər.
Bilavasitə qan və qan komponentləri tədarük olunan zaman istifadə
olunan qan və onun komponentləri üçün leykofiltrlər və xəstə çarpayısının yanında istifadə olunan çarpayıyanı leykofiltrlər ayırd edilir. Qanın
tədarükü və komponentlərə ayrılması zamanı bir qayda olaraq qan götürmə sisteminə və donor qanını komponentlərə ayırmaq üçün nəzərdə
tutulan sistemlərə (qapalı, bank sistemləri) bərkidilmiş leykofiltrlərdən
istifadə olunur. Komponentlərin leykofiltrasiyası üçün açıq sistemlərin
istifadəsi zamanı (qan və ya komponent ayrıca qurğudan filtrasiya olunan
zaman) hemoməhsulun saxlanılma müddəti 24 saatdan artıq olmamalıdır.
Çarpayıyanı leykofiltrasiyanın çatışmayan cəhəti hemotransfuziya vaxtı
komponentin tərkibindəki leykositlərin demək olar ki, hamısının
parçalanmış olmasıdır (eritrosit kütləsi, trombosit kütləsi və ya təzə
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dondurulmuş plazma 2-3 gündən artıq saxlanıldıqda) ki, bu zaman da
leykoreduksiyadan gözlənilən effekt demək olar ki, sıfıra düşmüş olur.
Leykoreduksuya üsulu müasir avtomat qan separatorlarında alınmış
plazma üçün də öz aktuallığını qoruyub saxlayır. Təcrübədə cihaz
üsulları, plazmaferez proseduru zamanı 5-10x106 l-ə qədər leykofiltrasiyanın dərinliyinə varmağa imkan verir ki, bu da eritrosit və trombosit
tərkibli komponentlərin təhlükəsizliyi üzrə beynəlxalq tələblərin təyin
etdiyi leykositlərin minimal yolverilən həddinə (1х106 ) heç cür uyğun
deyil. Bu zaman, ələxüsus da əgər plazma sonradan tək klinik istifadə
üçün deyil, həmçinin preparatlara fraksiyalaşdırılma üçün nəzərdə
tutulubsa əlavə leykofiltrasiya proseduru tələb olunur.
QX müəssisələri üçün qan komponentlərinin hazırlanma texnologiyasının seçimi zamanı həmçinin qiymət göstəriciləri də nəzərə alınmalıdır.
İstifadə olunacaq materialların əldə olunması üçün sərf olunacaq ümumi
vəsaitin və bir prosedur zamanı əldə olunacaq komponentlərin miqdarının müqayisəli təhlili zamanı müəyyən olunmuşdur ki, sadə sentrifuqa
üsuluyla bir prosedur ərzində üç komponentin əldə olunması üçün sərf
olunan vəsaitin ümumi miqdarı, avtomatik seperatorun istifadəsi zamanı
sərf olunan miqdardan 2-3 dəfə azdır.
Qan komponenti barəsində məlumat və etiketləşdirmənin prinsipləri
Qan komponentlərinin tərkibi və xüsusiyyətləri haqqında yazılı
məlumat, QX mütəxəssisləriylə yanaşı, həmçinin həmin komponentləri
klinik təcrübədə istifadə edən həkimlərə də aydın olmalı və komponentin
tərkibi, ona olan göstərişlər, saxlanılması və transfuziya təcrübəsi barəsində məlumatları da özündə əks etdirməlidir.
Etiketləşdirmə, fəaliyyətdə olan milli standartlara və beynəlxalq
razılaşmalara uyğun gəlməlidir. Hər bir fərdi konteyner, identifikasiya
nömrəsi və komponentin təsviri vasitəsilə vizual və oxuyucu cihaz vasitəsilə yaxşı oxuna bilən unikal identifikasiyaya malik olmalıdır. İdentifikasion məlumatlar qan komponentinin donorunu, tədarük prosesini,
testlərin aparılmasını, hazırlanması, saxlanılması, buraxılması, yayılması
və transfuziyası proseslərini izləməyə imkan verməlidir.
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Komponentin buraxılması üçün hazırlanmış etiket, transfuziyanın
təhlükəsizliyi üçün asan oxunula bilən növbəti məlumatları özündə əks
etdirməlidir: unikal identifikasiya nömrəsi (qanın tədarükünə görə
cavabdehlik daşıyan təşkilatı, donasiya ilini və seriya nömrəsini
müəyyən edir), qan qrupu və rezus mənsubiyyəti barəsində məlumat,
komponentin adı və xüsusiyyətləri haqqında qısa məlumat, son istifadə
tarixi.
Konservləşdirilmiş qan və onun komponentlərinin tədarükü sahəsində
əsas qaydalara (standartlara), qan komponentlərinin keyfiyyəti və klinik
istifadə zamanı təhlükəsizliyinə zamin duran QX müəssisələri tərəfindən
riayət olunmalıdır. Bu qaydaların yerinə yetirilməməsi və ya azaldılması
keyfiyyətsiz məhsulun hazırlanmasına və transfuzion terapiya zamanı
ağırlaşmaların meydana çıxmasına səbəb olacaqdır.
Qan komponentlərinin buraxılması və daşınması
Qan komponentləri daima nizamlanan temperatur şəraitində daşınmalıdır. Qan komponentlərinin daşınması üçün nəzərdə tutulmuş konteynerlər sanitar təmizləmə üçün rahat olmalı, yuyucu vasitələrə və dezinfeksiyaya davamlı olmalıdır. Daşınılan soyuducuların istifadə edilməsi zamanı temperaturu kontrol etmə funksiyasının olması nəzərə alınmalıdır.
İdarə olunan soyuducu elementlər konteynerlərə toxunmamalıdır. Daşınılmanın müddəti və ətraf mühitin temperaturu nəzərə alınmalıdır. Bütün
daşınma dövrü ərzində temperaturun səviyyəsini fiksə edən qeydedici
qurğudan istifadə olunması tövsiyə olunur. Eritrositlər 2-6°С temperaturda saxlanılır. Daşınma sistemi, 24 saat nəql olunmanın sonunda temperaturun 10°С-dən yuxarı qalxmayacağına zəmanət verməlidir. Trombositlər 20-24°С temperaturda saxlanılmalıdır. Dondurulmuş plazma,
müəyyən olunmuş temperatura (-30°С) maksimal dərəcədə yaxın temperatur şəraitində və dondurulmuş vəziyyətdə daşınmalıdır.
Qan komponentinin identifikasiyası, buraxılma vaxtı və daşınma
şərtləri barəsindəki bütün məlumatlar sənədləşdirilməlidir.
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HAZIR QAN KOMPONENTLƏRİNİN SEÇİLMƏSİ VƏ
PASPORTİZASİYASI
Konservləşdirilimiş donor qanının aprobasiyası donor qanının
serifikatlaşdırılması laboratoriyasında peyk-flakondan aparılır.
Qanın pasportizasiyası, yararsızlar tam seçildikdən sonra həyata keçirilir. Donor qanının yararsızlaşdırılmasının və pasportizasiyasının məqsədi, köçürmək üçün yararlı olmayan qan komponentlərinin müalicə müəssisələrinə daxil olmasının qarşısını almaqdır. Kontrol müayinələrdən
keçməmiş konservləşdirilmiş donor qanı və onunu komponentlərinin
istifadəsinə icazə verilmir.
Donor qanı aprobasiya olunana qədər üzərinə “Qan müayinə olunmayıb! Buraxıla bilməz!” yazılmış xüsusi soyuducuda 2-6°С temperaturda
saxlanılmalıdır.
Peyk flakon onu müşaiyət edən sənədlərlə birlikdə müayinə üçün
sertifikasiya laboratoriyasına göndərilir.
Qan komponentlərinin seçilməsi prosesinin ardıcıllığı
Seçilmə aşağıdakı müayinələri özündə cəmləşdirir:
• qan qruplarının АВ0 sistemi üzrə təyin olunması;
• Rh-mənsubiyyətinin təyini;
• sifilisə qarşı seroloji reaksiyalar;
• İİV-1,2 antitellərinin və İİV-1 р24 antigenlərinin təyini;
• hepatit B virusunun səthi antigeninin təyini;
• hepatit C virusuna qarşı antitelin təyini;
Hər bir laborator müayinənin nəticəsi onu aparan işçi tərəfindən
donor kartına, yarımqrup vərəqinə və laboratoriya jurnalına qeyd olunur.
Jurnal nömrələnmiş, tikilmiş olmalı, baş həkimin möhürü və imzasıyla
təsdiqlənməlidir. Bütün bu sənədlər, yararsızlaşdırma və pasportizasiya
üçün cavabdeh olan işçiyə ötürülür.
Sənədləri əldə edən cavabdeh şəxs, laboratoriya jurnallarındakı məlumatlarla donor kartında və yarımqrup vərəqlərindəki məlumatların uy51
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ğunluğunu yoxlayır. Məlumatlar tam uyğun olduqda köçürmək üçün
yararsız olan konservləşdirilmiş donor qanı və ya onun komponentləri
kənarlaşdırılır. Yarasızlaşdırılmış qan və qan komponentləri, silinənə və
ya son nəticə əldə olunana qədər yararsızlaşdırılma səbəbi (tam yararsız,
nisbi yararsız, işlənilməyə göndəriləcək komponentlər, “işlənilənlər”)
göstərilməklə ayrı-ayrı xüsusi işarələnmiş soyuduculara yerləşdirilir. Bu
zaman yararsız qan və ya onun komponentləri soyuducunun işarələnməyə uyğun olaraq ayrı-ayrı rəflərində yerləşdirilir.
Yararsızlaşdırılmanın səbəbini birincili konteynerin üzərində qırmızı
siqnal rəngində yazmaq tövsiyə olunur.
Donor qanı və onun komponentlərinin pasportizasiyasının aparılmasında cavabdeh şəxs, hər bir donor kartında cari komponentin köçürülmək, preparatların hazırlanması, immunoloji şöbədə xammal kimi istifadə olunmaq (immunoloji standartların istehsalı) üçün yararlı olub olmaması və həmçinin nisbi yaxud mütləq yararsız olması barədə qeydlər
aparır.
Səhvlərin azaldılması və məhsulun yoxlanılması prosesinə sərf olunan vaxtın qısaldılması üçün kompyuter uçotunun və məhsulların üzərindəki etiketdən məlumatı oxuyan qurğuyla təchiz olunmuş ştrixkodlaşdırmanın sistemə daxil edilməsi tövsiyə olunur.
Qan komponentlərinin pasportizasiyasının aparılma ardıcıllığı
Keyfiyyət sistemi klinik istifadə üçün yararsız məhsulların müalicəprofilaktika müəssisələrinə buraxılmasına yol verməməlidir. Müəssisənin
rəhbərliyi tərəfindən hazır məhsulun buraxılmasına cavabdehlik daşıyan
səlahiyyətli şəxslər təyin olunmalıdır. Məhsulun transfuziya üçün yararlı
olması barədə rəy, ancaq bütün istehsalat və yoxlanılma əməliyyatlarının
başa çatdığı və müayinə nəticələrinin qənaətbəxş olduğu təsdiqləndiyi
təqdirdə verilə bilər.
Ən son etiketləşdirmədən öncə məhsulun hər vahidi uçota uyğun
şəkildə kontrol olunmalıdır:
• qablaşmanın bütövlüyü, işarələnməsi və xarici görünüşü yoxlanılmalı;
• bütün lazımi müayinələrin yerinə yetirildiyinə, müayinə nəticələ52
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rinin tələblərə uyğun olduğuna, donorun qan qrupu barəsində əvvəlki və
cari məlumatlarda fərq olmadığına əmin olmalı;
• yazılarda donor və ya qanvermə (plazmavermə) barəsində bütün
lazımi məlumatların olduğunu yoxlamalı.
Hazır məhsulun üzərində etiket olduqda, “buraxılmaq üçün
yararlıdır” statusu təsdiq olunmuş sayılır.
Məhsulun buraxılması yalnız onun qoyulmuş bütün tələblərə cavab
verdiyi halda mümkündür. Seçilmə zamanı məhsulda hər hansı istənilən
uyğunsuzluq aşkar olunarsa o, qalan məhsullardan ayrı qoyulmalıdır. Uyğun gəlməyən məhsulların hər biri identifikasiya olunmalı, tapılmalı,
nəzərdə saxlanılmalı və icazəsiz girməkdən qorunan xüsusi nəzərdə tutulmuş sahəyə aparılmalıdır.
Hazır qan komponentləri ancaq tam seçildikdən və uyğun olmayan,
yararsız məhsulların ayrıldığına əmin olduqdan sonra müalicə məqsədilə
istifadə üçün hazır məhsul kimi birdəfəlik etiketlənə bilər.
Pasportizasiya (etiketləmə) yalnız donor kartı istifadə olunmaqla
həyata keçirilir və aşağıdakıları özündə cəmləyir:
• konservləşdirilmiş donor qanını və ya onun komponentini
hazırılamış müəssisənin tam adı;
• bütöv qanın və qan komponentlərinin həcmi;
• hemokonservantın həcmi;
• donorun şəxsi nömrəsi;
• АВ0 üzrə qan qrupu və Rh mənsubiyyəti;
• donasiyanın tarixi;
• yararlılıq müddəti, saxlanma temperaturu;
• qanın tədarükündə cavabdehlik daşıyan həkimin adı, soyadı və
atasının adı;
• İİV, sifilis, hepatit B və C markerlərinin olmadığı barədə məlumat.
Qanın pasport-etiketi doldurulduqdan sonra cavabdeh şəxs konteynerin birincili (markayla) işarələnməsiylə etiketin identifikasiyasını
həyata keçirir. Tam uyğun olduğu halda etiket konteynerə elə birləşdirilir
ki, birincili işarələnmə (marka) yaxşı görünə bilsin. Konservləşdirilmiş
donor qanı və ya qan komponentlərinin pasportizasiyadan sonra şəffaf
polietilen paketə qoyulması tövsiyə olunur.
53

FƏSİL 2.

Etiketin üzərindəki kontrol zolağın rəng qaydasına riayət etmək
lazımdır:
• I qan qrupu - kontrol zolağın konturu rəngsizdir;
• II qan qrupu - kontrol zolağın konturu göy rəngdədir;
• III qan qrupu - kontrol zolağın konturu qırmızı və ya çəhrayıdır;
• IV qan qrupu - kontrol zolağın konturu sarı rəngdədir.
QAN KOMPONENTLƏRİNİN ŞTRİXKODLAŞDIRILMASI
SİSTEMİ
Ştrixkodlaşdırma - qan tədarükü prosesində məlumatın güvənliliyini
təmin edən elementlərdən biridir. Məlumatın ştrixkod vasitəsilə daxil
edilməsi və əllə daxil edilmənin bu kodun oxunmasıyla əvəz olunması
insan faktoru sayəsində ortaya çıxan səhvləri demək olar ki, sıfıra
endirmiş olur.
Qan tədarükü prosesində ştrixkodlaşdırmanın texnologiyası
Donor qan xidməti müəssisəsinə gələn zaman ona qanvermə üçün
unikal nömrəyə malik marka bloku təqdim olunur. Məlumat bazasında
həmin nömrəyə qanvermə barəsindəki bütün məlumatlar pərçim olunur.
Hər bir ştrixmarkada individual nömrə olur.
Müəssisənin fasiləsiz fəaliyyət göstərə bilməsi üçün bloklar
əvvəlcədən hazırlanır. Qanvermə nömrələrinin unikallığı blokları çap
edən proqramla təmin olunur.
Markalardan birini həkim donor kartına, qanvermə (plazmavermə)
barəsindəki qeydin yanına yapışdırır. Blokdakı digər markalar isə birincili
işlənilmə nəticəsində əldə olunan məhsulların (plazma, eritrosit kütləsi,
trombosit kütləsi) və qanın sertifikasiyası laboratoriyasına göndəriləcək
sınaq şüşələrinin identifikasiyası üçündür. Hər bir konteyner sentrifuqada
fırladıldıqdan sonra öz markasıyla işarələnir. Qanla dolu konteynerin
üzərində ştrixkodlu markadan başqa heç bir əlavə məlumat olmur. Sınaq
şüşələri göndərilən laboratoriyalarda qan təhlilləri həyata keçirilir. Təhlil
nəticələri probirkaların üzərindəki ştrixkod nömrələrinə uyğun olaraq
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kompyuterə daxil edilir. Təhlillər barəsindəki məlumatlar əsas bazaya
ötürülür və burada donor və qanvermə haqqındakı digər informasiyalarla
birləşdirilir.
Növbəti mərhələdə məhsulların etiketləşdirilməsi və digər şöbələrə
ötürülməsi baş verir. Etiketləmə sahəsi əlavə olaraq hazır məhsula etiket
çap etmək üçün termotransfer printerlə təchiz olunur.
Etiketləmə zamanı tibb bacısı məhsulla dolu konteyneri götürür və
onun ştrixkodunu oxudur. Kompyuter məlumat bazasından hər hansı
konkret məhsula uyğun informasiyanı axtarır və bir neçə yoxlama üsulu
həyata keçirir:
• bütün lazımi informasiyanın daxil olduğunun yoxlanılması (qeydiyyatdan, laboratoriyalardan, həkimdən, qan götürmə əməliyyatxanasından
və qanın komponentlərə ayrıldığı əməliyyatxanadan);
• təhlil nəticələrinin yoxlanılması (İİV, hepatit, sifilis);
• məhsulun yararsız olmasına səbəb ola biləcək əlavə faktorların
(hermetikliyin pozulması və s.) yoxlanılması.
Əgər cari məhsul ən azı bir parametr üzrə uyğun olmazsa müvafiq
xəbərdarlıq verilir və etiket çap olunmur. Əgər yoxlanışın bütün
nəticələri qənaətbəxş olarsa, ISBT-128 beynəlxalq standartına uyğun
hazır etiket çap olunur. Etiketləmədən sonra qaimə çap olunur və hazır
komponent partiyası ekspedisiya şöbəsinə ötürülür.
Ekspedisiyada məhsul qəbul olunan zaman ştrixkoddan məlumat
oxunur. Həmin konteynerin həqiqətən də ekspedisiyaya verilmə faktı
yoxlanılır. Əgər hər bir şey düzgün olarsa həmin torba barəsində məlumatlar məhsulların ekspedisiyadakı kartotekasına daxil olunur. Məhsulun
buraxılması zamanı torbanın üzərindəki ştrixkodu oxumaq kifayət edir
ki, bundan sonra da kartotekadakı bütün məlumat qaiməyə köçürülür.
Bu zəncir müalicə müəssisəsinin xəstə məlumat sistemində transfuziyaların qeyd olunması məqsədilə davam etdirilə bilər.
Ştrixkodlaşdırma zamanı istifadə edilən texniki vasitələr
Qan komponentlərinin ştrixkodlaşdırılması sisteminə keçmiş qan
xidməti müəssisəsi hər bir iş sahəsində uyğun proqram təminatlı
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kompyuterlərlə lazımi səviyyədə təchiz edilmiş olmalıdır. Daxili əlaqəni
yaratmaq üçün məlumatların ötürülməsində kifayət qədər sürətə malik olan
və icazəsiz girişdən lazımi dərəcədə qorunan lokal şəbəkə təşkil
olunmalıdır.
Ştrixkodlaşdırmadan istifadə etmək üçün növbəti məsələlərin həll
olunması lazımdır:
• ştrixkodlu etiketlərin (markaların) çap olunması;
• ştrixkodların kompyuterə oxudulması.
Birinci məsələ iki prinsipcə müxtəlif yolla həll oluna bilər:
• bütün növ etiketlərin əvvəlcədən mətbəədə çap olunması;
• yerində lazım olduqda çap olunma.
Qan xidmətinin fasiləsiz işləməsini təmin etmək üçün, ştrixmarkaların mətbəədə sifariş edərkən onların qan qrupuna görə təqribi sərfiyyatını
nəzərə almaq və əvvəlcədən kifayət edəcək miqdarda sifariş etmək
lazımdır.
İkinci üsul, etiketlərin müəssisənin öz gücü hesabına və lazımi miqdarda çap olunmasına imkan verir. Yüksək imkanlara malik istənilən printerdə (hər düymdə 150 nöqtədən başlayaraq) ştrixkod yaratmaq
mümkündür. Lazer və ya şırnaqlı printerdən istifadə etmək mümkündür.
Lakin bu halda ştrixkodlar yarada bilən proqram təminatı məsələsi
gündəmə gəlmiş olur. Bundan əlavə, adi printerlər adi kağız vərəqində çap
etmək üçün istiqamətləndiklərindən, ştrixkodlu xüsusi etiketlərin çap olunması üçün ixtisaslaşmış printerlərin əldə olunması ən düzgün seçimdir.
Printer ştrixkodları lazımi ölçülü etiketlərə bölünmüş rulon üzərinə
çap edir. O, müxtəlif dillərin tanınması üçün qurulmuş xüsusi sistemə
malikdir ki, bu da lazımi etiketləri asanlıqla istehsal etməyə imkan verir.
Printerin sərfiyyat ləvazimatlarına rəngləmə lenti (Ribbon) və
özüyapışan etiketlər rulonu daxildir.
İkinci məsələ ixtisaslaşmış ştrixkod oxuyucuların (skanerlərin) istifadə
olunmasıyla həll olunmuş olur. Skanerlərin bir neçə növü ayırd olunur:
• kontakt oxuyucu-qələmlər;
• stasionar oxuyucular;
• lazer tapança oxuyucular.
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YARARSIZLAŞDIRILMIŞ QANIN VƏ
HEMOKOMPONENTLƏRİN UTİLİZASİYASI
Tam və nisbi yararsızların utilizasiyası və ya köçürmək üçün yararlı
olmayan plazmanın qan preparatlarının istehsalı üçün verilməsi ancaq
bütün müayinə nəticələri bəlli olduqdan sonra mümkündür (əgər
müayinələrdən hər hansı biri digərləri ilə eyni zamnda aparılmırsa, həmin
müayinənin nəticəsinin gözlənilməsi vacibdir və yalnız bundan sonra
nümunə təyin olunduğu yerə verilir və ya utilizasiya olunur).
Yararsızlaşdırılmış qanın tam yararsız olduğu üçün silinməsi prosesi,
müəssisə rəhbərinin əmriylə təyin olunmuş daimi fəaliyyət göstərən
yoxlama qrupu üzvləri tərəfindən həyata keçirilir.
Yoxlama qrupu yararsız məhsul təyin olunduqdan sonra 3 gündən gec
olmayan müddət ərzində həmin məhsulun silinməsi (utilizasiyası) üçün
akt tərtib etməlidirlər. Hər bir ayrıca hal üçün qan və ya qan komponentinin yararsızlıq səbəbi göstərilməklə 3 nüsxədə akt tərtib olunur və
müəssisə rəhbəri tərəfindən təsdiqlənir.
Bir nüsxə müəssisənin mühasibatlığına verilir, digərləri isə yararsız
aşkar olunduğu və utilizasiya olunduğu şöbədə saxlanılır.
Tam və nisbi yararsızların silinməsinin və utilizasiyasının yoxlanılmasına xüsusi diqqət yetirilməlidir.
QAN KOMPONENTLƏRİNİN SAXLANILMASI VƏ
PAYLAŞDIRILMASI
Qan və qan komponentlərinin alındığı mənbədən istifadə olunana
qədər yaşama qabiliyyətinin, təhlükəsizliyinin və klinik effektivliyinin
təmin olunması üçün, həmin məhsulların müəssisədaxili işlənilməsi və
MM-ə çatdırılması prosesi şərtlərə uyğun şəkildə həyata keçirməlidir.
Qan xidməti təşkilatı, metodik idarəetməni həyata keçirməli və qan
komponentlərinin MM-də saxlanılmasının təmin olunmasını periodik
olaraq yoxlamalıdır.
Qan və qan komponentlərinin korlanmadan və parçalanmadan
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qorunma tədbirlərinə aşağıdakılar daxil olmalıdır:
• qan və qan komponentlərinin işlənməsi, saxlanılması, daşınması və
istifadəsi üçün lazımi şəraitin yaradılması;
• məhsulun identifikasiyası;
• uyğun məlumatın istifadəçiyə qədər çatdırılması.
Saxlanılma
Qan və qan komponentləri üçün aşağıdakı saxlanılma şərtləri
müəyyən olunmalı və təmin edilməlidir:
• temperatur;
• saxlanılma müddəti;
• zədələnmədən və çirklənmədən qoruma tədbirləri;
• xüsusi tələblər, məsələn, trombositlərin çalxalanması;
• lazımi avadanlıq;
• uyğun olmayan temperaturda icazə verilən maksimal saxlanılma
müddəti.
Tələb olunan temperatur rejimindən asılı olaraq, qan və qan komponentlərinin saxlanılması üçün aşağıdakı xüsusi avadanlıqlardan istifadə
etmək tövsiyə olunur:
• trombomikserlər;
• soyuducu avadanlıqlar;
• dondurucu avadanlıqlar;
• temperatur rejimini tənzimləyən mexanizmlər;
• temperatur kontrol edən ötürücülər;
• standartlaşdırılmış maye termometrləri.
Hər bir məhsulun saxlanılması üçün (bütöv qan, qan komponentləri,
nümunələr, reagentlər) ayrıca avadanlıq nəzərdə tutulmalıdır.
Soyuducuların həcmi minimal vacib ölçüdən böyük olmalıdır.
Məhsullar icazəsiz girişdən qorunulan sahədə saxlanılmalıdır.
Saxlanılma üçün kilidlənə bilən və qoruma sistemiylə təchiz olunmuş
soyuducu avadanlıq istifadə edilməlidir.
Saxlanılma zamanı temperatura daimi nəzarət olunmasını təmin
etmək lazımdır Mərkəzləşdirilmiş kompyter nəzarətinin tətbiq olunması
tövsiyə edilir.
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Daşınma
Daşınma prosesi, qan xidməti müəssisəsinin, sifarişçinin (MM) və ya
müqavilə əsasında başqa bir təşkilatın nəqliyyat vasitəsi ilə həyata
keçirilə bilər.
Çatdırılmanı həyata keçirən personal, qan məhsullarının yüklənilməsi, boşaldılması və daşınması zamanı düzgün rəftar qaydalarına yiyələnməlidir.
Çatdırılma sistemi, sifariş olunmuş məhsulun lazımi məntəqəyə
gözlənilən vaxtda çatdırılmasını və daşınma zamanı tamlığının qorunmasını təmin etməlidir.
Qan və qan məhsulları “soyuq zəncir” şəraitində daşınılmalıdır ki,
bura aşağıdakılar daxildir:
• xüsusi təlim keçmiş personal;
• qan məhsullarının daşınması üçün uyğun şəraiti təmin edən soyuducu avadanlıq - termokonteynerlər və ya avtorefrijeratorlar;
• lazımi temperaturun saxlanılmasını, məhsulun fiziki zədələnmədən
qorunmasını və mikrobioloji çirklənmə riskinin minimuma endirilməsini
təmin edən bağlama;
• bütün mərhələlərdə temperatur rejiminə riayət olunmasına daimi
nəzarət.
Həmçinin aşağıdakı saxlanılma və daşınma parametrləri də uyğun
uçot-qeydiyyat formalarında qeyd olunmalıdır:
• temperatur;
• klinik istifadə olunmalı məhsul ehtiyatının səviyyəsi;
• göndərilmiş və hal-hazırda qəbul olunmuş məhsullar;
• göndərilmə və əldə olunma vaxtları;
• cavabdeh şəxslərin imzaları.
Qan və qan komponentlərinin saxlanılması, onların buraxılması
prosesində səhvləri istisna edəcək formada təşkil edilməlidir:
• müxtəlif statuslu məhsulların (buraxılmağa icazəli, karantində olan,
uyğun olmayan və s.) ayrılıqda saxlanılması;
• АВ0 sistemi üzrə müxtəlif qruplara malik məhsulların ayrılıqda
saxlanılması;
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• yerləşmə statusunun identifikasiyası.
QX təşkilatı qan komponentlərinin saxlanılması və onlarla rəftar
olunma şərtləri barəsində məlumatları istifadəçilərə aşağıdakı üsullarla
çatdırmalıdır:
• məhsullara, uyğun saxlanılma və daşınma məlumatlarını özündə
cəmləyən marka vurulması;
• MM-in personalına qan komponentləriylə davranış və
komponentlərin saxlanılma qaydaları barəsində təlim keçilməsi;
• MM-ə qanı çatdıran təşkilatın personalına qan komponentlərinin
daşınma qaydalarının öyrədilməsi.
Paylaşdırılma
Standart sifariş forması da daxil olmaqla qanın sifariş olunma
qaydası, MM–in uyğun normativ sənədlərinə uyğun formada razılıqlı
şəkildə təşkil olunmalıdır.
Qan məhsulları transfuziyaya cavabdeh şəxs tərəfindən tərtib
olunmuş tələbnaməyə əsasən buraxılmalıdır.
Sifariş yalnız qan komponentlərinin götürülməsi üçün MM-in təyin
etdiyi səlahiyyətli şəxsdən qəbul oluna bilər. Tələbnamə qəbul edilən
zaman sifarişçinin şəxsiyyəti identifikasiya olunmalı və tələbnamənin
düzgünlüyü yoxlanılmalıdır. Düzgün tərtib olunmayan tələbnamə (lazımi
imzaların və məlumatların olmaması) yenidən tərtib olunması üçün MMə göndərilməlidir.
“Buraxılmağa icazəli” statusuna malik olan məhsullar ayrıca
qorunulan zonada (buraxılış, ekspedisiya şöbəsi) saxlanılmalıdır.
Buraxılma zamanı içində qan məhsulu olan konteyner identifikasiya
olunmalı, “buraxılmağa icazəli” statusu (bu yoxlamanı avtomatik oxuma
cihazıyla həyata keçirmək tövsiyə olunur), konteynerin tamlığı, məhsulun
xarici görünüşü, etiketi və son istifadə tarixi yoxlanılmalıdır. Verilmiş
məhsul nəzərdə saxlanılmalı və təkrar istifadə üçün geri götürülməməlidir.
Tələbnamələrin qəbulu, geri qaytarılması, qan məhsullarının buraxılması barəsində tarix göstərilməklə və səlahiyyətli şəxslərin (QX müəssisəsinin, MM, nəqliyyat şirkətinin) imzasıyla qeydiyyatlar aparılmalıdır.
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Ekspedisiya (baza)
Ekspedisiya, QX müəssisəsinin binasında yerləşməklə qan, qan komponentləri və preparatlarının soyuducularda (soyuducu kamera)
saxlanılması üçün otaqdan və transfuzion mühitlərin MM-ə buraxılma
otağından ibarət olmalıdır.
Ekspedisiyanın personalı aşağıdakıları həyata keçirir:
• tədarük olunmuş qanın, qan komponentlərinin, preparatlarının və
digər transfuzion mühitlərin şöbələrdən götürülməsi;
• transfuzion mühitlərin cari təlimatlara uyğun şəkildə saxlanılması;
• klinik istifadə üçün yararlı transfuzion mühitlərin MM-ə 24 saat
buraxılması;
• transfuzion mühitlərin, MM-ə daşınma şəraitinin yoxlanılmasının və
təşkilinin cari təlimatlara uyğun şəkildə həyata keçirilməsi.
QAN KOMPONENTLƏRİNİN KÖÇÜRÜLMƏSİ ZAMANI
APARILAN TƏDBİRLƏR
Mielodepressiyası, aplastik sindromu olan və talassemiyalı xəstələrdə
uzun müddətli hemotransfuzion terapiyanın aparılmasına ehtiyac olduğu
zaman, resipientin fenotipi təyin edilərək, həmin fenotipə uyğun seçilmiş
eritrositlərin köçürülməsi daha məqsədəuyğundur.
Xəstə stasionara daxil olduğu zaman onun qan qrupunun АВ0 və Rh
sistemi üzrə təyin edilərək poliklinikada qeydiyyata alınmasını həkimlaborant və ya qanköçürmə kabinetinin izoserologiya üzrə xüsusi təlim
keçmiş həkimi planlı şəkildə həyata keçirir. Nəticələrin yazılmış olduğu
blank xəstəlik tarixinə əlavə olunur, müalicə həkimi tərəfindən xəstəlik
tarixinin titul vərəqinə köçürülür və imzalanır.
Qan və ya onun komponentlərinin transfuziyasını müalicə həkimi,
növbətçi həkim, qanköçürmə şöbəsinin və ya kabinetinin həkimi,
əməliyyat zamanı - əməliyyatda və narkoz verilməsində birbaşa iştirak
etməyən növbətçi anestezioloq və ya xüsusi həkim transfuzioloq həyata
keçirir.
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Qan komponentinin və ya bütöv qanın köçürülməsinə başlamazdan
öncə onların köçürülmək üçün yararlı olduğuna və donorla resipientin
AB0 üzrə qan qrupunun və Rh mənsubiyyətinin uyğun olduğuna əmin
olmaq lazımdır. Transfuzion mühiti köçürən həkim, bağlamanın
hermetikliyini, pasportizasiyanın düzgünlüyünü vizual olaraq yoxlayır,
hemotransfuzion mühitin keyfiyyətini makroskopik olaraq müəyyən edir.
Hemotransfuzion mühitin yararlılığı bilavasitə saxlandığı yerdə kifayət
qədər işıqlandırılmış şəraitdə çalxalanmadan aparılmalıdır, belə ki,
çalxalanma səhv qərarın verilməsinə gətirib çıxara bilər. Köçürmək üçün
yararlılığın kriteriyaları bunlardır: bütöv qan üçün - plazmanın şəffaflığı,
içində bulanıqlığın, yumaqların və qırmızı rəngin (hemoliz) olmaması,
eritrositlərin üst təbəqəsinin bərabər olması, eritrositlər və plazma
arasında dəqiq sərhəddin görünməsi; plazma üçün - şəffaflıq. Bütöv
qanın və eritrosit kütləsinin bakterial çirklənmə ehtimalı olduğu zaman
plazmanın rəngi bulanıq, boz-qonur olur, şəffaflığını itirir, içində
yumaqlar və pərdələr şəklində üzən cisimciklər əmələ gəlmiş olur. Bu
cür trtansfuzion mühitlər köçürülmək üçün yararlı deyildir.
Hemoliz baş verməsinə şübhə olduqda, durğun halda olmayan qan
(eritrosit kütləsi) konteynerin içində qarışdırılır və bundan sonra 8-10 ml
sınaq şüşəsinə götürülərək sentrifuqada fırladılır. Bu zaman plazmanın
parlaq çəhrayı rəngə boyanması hemotransfuzion mühitin xoşxassəli
olmadığından xəbər verir. Eritrosit konsentratını (kütləsini) yoxlamaq
üçün içində 2-3 мл 0,9% natrium xlorid məhlulu olan sınaq şüşəsinə 5
damcı eritrosit tərkibli mühit əlavə etmək, qarışdırmaq və sentrifuqada
fırlatdıqdan sonra (eritrositlərin çökməsi məqsədilə) fizioloji məhlulun
parlaq çəhrayı rəngə boyanmadığından əmin olmaq lazımdır. Bu cür
boyanmanın olması yoxlanılan mühitdə hemoliz baş verdiyindən və
həmin mühitin köçürülmək üçün yararsız olduğundan xəbər verir.
Pasport (etiket) aşağıdakı mühüm məlumatları özündə cəmləməlidir:
• mühitin adı;
• hazırlayan müəssisənin adı;
• hazırlanma tarixi;
• son istifadə tarixi;
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• АВ0 üzrə qrup və Rh–mənsubiyyəti;
• qeydiyyat nömrəsi;
• donorun soyadı və inisialları;
• qanı tədarük etmiş olan həkimin soyadı;
• «Steril» qeydi;
• mühitin İİV, hepatit B və C, sifilisə qarşı yoxlanıldığı barədə qeyd.
Hemotransfuzion mühiti hazırlayan və klinikaya verən qan xidməti
müəssisəsi həmin mühitin keyfiyyətinə zəmanət verir və buna görə tam
hüquqi məsuliyyət daşıyır.
Aşağıdakı hallarda hemotransfuzion mühitin köçürülməsi qadağandır:
• məhsulun etiketi yoxdursa və ya səhv tərtib olunubsa, son istifadə
müddəti keçibsə;
• hemoliz və ya digər xoşxassəli olmayan əlamətlərin olması;
• konteynerin hermetikliyinin pozulmuş olması.
Eritrosit tərkibli mühitlərin transfuziyasını həyata keçirən həkim,
bilavasitə resipientin çarpayısının kənarında aşağıdakı kontrol müayinələri əvvəllər aparılmış müayinələrdən və yazılardan asılı olmayaraq
şəxsən həyata keçirməlidir:
• Qarşısındakının məhz həmin pasient olduğundan və transfuziya
üçün məhz zəruri hemotransfuzion vasitənin əldə olunduğundan əmin
olmalı;
• Resipientin AB0 sistemi üzrə qan qrupunu müəyyən etməli və
nəticəni xəstəlik tarixindəki məlumatla tutuşdurmalı;
• Donor konteynerindəki qan qrupunu AB0 üzrə müəyyən etməli və
etiketdə yazılan məlumatla tutuşdurmalı;
• Donor eritrositlərinin resipientin plazması və ya qan zərdabıyla AB0
və Rh sistemləri üzrə fərdi uyğunluq sınağını keçirməli;
• Bioloji sınaq keçirməlidir.
Resipientin qanı ilə transfuzion mühitin fərdi uyuşmazlığın qarşısını
almaq məqsədilə hər bir dozanın köçürülməsindən öncə bioloji sınaq
aparılır. Mühitin ilk 50 ml-i hər biri 10-15 ml olmaqla və aralarında 3
dəq. fasilə buraxmaqla 3 porsiyada şırnaqla yeridilir. Əgər subyektiv
(titrətmə, kürək nahiyəsində ağrılar, istibasma və döş nahiyəsində sıxılma
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hissiyyatı, baş ağrısı, ürəkbulanma, qusma), obyektiv (əməliyyat yarasında qanaxmanın səbəbsiz olaraq artması, arterial təzyiqin enməsi və
nəbzin tezləşməsi, sidik kisəsinin kateterizasiyası zamanı sidiyin rənginin
dəyişməsi) və digər uyuşmazlıq əlamətləri meydana çıxmazsa qanköçürmə, pasientin ümumi vəziyyətinə nəzarət edilməklə sona qədər davam
etdirilir. Uyuşmazlıq əlamətləri meydana çıxarsa (uyğunsuzluq) transfuziya dayandırılmalıdır.
Hemotransfzion mühitlərin köçürülməsi, tibb personalı tərəfindən
aseptika və antiseptika qaydalarına çox ciddi şəkildə nəzarət olunmaqla
və vena daxilinə yeridilmək üçün filtrasiyaedici qurğuyla, yaxşı olar ki,
mikrofiltrlə təchiz olunmuş birdəfəlik plastik sistemlərdən istifadə
olunmaqla həyata keçirilir.
Bir konteynerdən bir neçə xəstəyə qan komponentinin köçürülməsi
qadağandır.
Böyük həcmdə soyuq qanın sürətlə köçürülməsi sinus-qulaqcıq
düyünündə temperaturun 30°С-dən aşağı enməsinə səbəb ola bilər ki, bu
da ekstrasistoliyanın meydana çıxmasına gətirib çıxara bilər. İçərisində
eritrosit tərkibli mühit olan konteyner köçürülməzdən öncə 18-25°С
temperaturda 30-60 dəq. saxlanılmalıdır.
Eritrosit konsentratının (kütləsinin) reoloji xüsusiyyətlərini yaxşılaşdırmaq məqsədilə transfuziyadan bilavasitə əvvəl 50-100ml 0,9%
natrium xlorid məhlulu mühitə əlavə olunur. İçində transfuzion mühit
olan konteynerə 0,9%-li natrium xlorid məhlulundan başqa digər dərman
maddələrinin və məhlulların yeridilməsi qadağandır.
Laktat, Ringer məhlulu (Ringer-laktat) , 5% -li qlükozanın sulu məhlulu,
hipotonik natrium xlorid məhlulunu nəinki qan komponentlərinə əlavə
etmək, hətta qan komponentiylə eyni venaya yeritmək də olmaz. Qlükoza
məhlulu sistemdə eritrositlərin aqreqasiyasına səbəb ola bilər və ən əsası
odur ki, qlükoza və onunla birlikdə suyun hüceyrəarası sahədən hüceyrəyə
daxil olması eritrositləri şişirdərək hemoliz törədə bilər. Ringer məhlulunun
tərkibində hemokonservantın xelatlaşdırıcı agentlərinin təsirini azaltmaqla
kiçik qan laxtalarının əmələ gəlməsinə səbəb olmaq üçün kifayət miqdarda
kalsium ionları vardır.
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Transfuziyanın müddəti adətən 2 saatdan artıq olmamalıdır.
TDP-nın və kriopresipitatın əridilməsi adətən pasport etiketin və
konteynerin hermetikliyinin yoxlanılmasından sonra həyata keçirilir. Bu
prosedur xüsusi əridicidə və ya 38-40°С temperaturda su hamamında
yerinə yetirilir. Əridicinin istifadə olunmasının aşağıdakı üstün cəhətləri
vardır:
• həddən artıq qızdırılma olmur və qanın tərkibi pozulmur;
• işləmək üçün rahatdır;
• xüsusi tutacağın olması sayəsində konteynerlər suya tam
salınmadan əridilir (konteynerlərin yuxarı hissəsi və girəcək boruları
quru qalır);
• əridilmə müddətini təyin etmək mümkündür;
• səs və işıq indikasiyalı taymerin olması;
• quraşdırılmış elektron termometrin olması.
Plazma konteyneri əridilməzdən öncə polimer torbada olmalıdır.
Plazma köçürülməzdən öncə bioloji sınaq qoyulur. Trombositlərin və
plazmanın transfuziyası zamanı uyğunluq testi yoxlanılmır.
Transfuziya gedən müddətdə həkim və orta tibb işçiləri resipientin
ümumi vəziyyətinə və qanköçürməyə qarşı reaksiyasına nəzarət edir.
Hemotransfuziya bitdikdən sonra onun bilavasitə göstərmiş olduğu
müalicəvi effekt və reaksiyaların (ağırlaşmaların) olub-olmaması yoxlanılır. Eritrosit tərkibli mühitlərin köçürülməsindən bir sutka sonra
sidiyin, üç sutka sonra isə qanın ümumi klinik müayinəsini aparmaq lazımdır. Əgər hemotransfuziya narkoz altında cərrahi əməliyyat gedən
müddətdə həyata keçirilmişdirsə, əməliyyat gedən ərəfədə və bitdikdən
sonra sidiyin makroskopik dəyərləndirilməsi aparılır ki, bu məqsədlə də
transfuziya başlanana qədər sidik kisəsinə kateter yerləşdirilir.
Qan və qan komponentlərinin köçürüldüyü hər bir hal xəstəlik tarixinə protokol şəklində yazılır və burada hemotransfuziyaya göstərişlər,
köçürülən mühitin adı, pasport məlumatları, transfuziyadan əvvəl
keçirilmiş olan sınaqlar, transfuziyanın metodu, başlama və qurtarma
vaxtları, xəstənin transfuziyaya vermiş olduğu reaksiyalar (nəbzi, AT,
transfuziyadan 1, 2 və 3 saat sonra bədən hərarəti) qeyd olunur.
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İçində qalıq qan (donor qanı, autoqan), eritrosit kütləsinə (konsentratına) əlavə olunnmuş komponentlər və məhlullar olan hermetik
konteynerlər və həmçinin uyğunluğun yoxlanılması üçün istifadə olunmuş - içində resipientin qanı (zərdabı) olan sınaq şüşələri posttransfuzion
ağırlaşmalar olarsa təkrar yoxlanılmaq üçün 2 sutka ərzində soyuducuda
saxlanılır. Posttransfuzizon reaksiya (ağırlaşma) meydana çıxarsa ağırlaşmanı aradan qaldırmaq və həmçinin onun səbəbini müəyyən etmək
məqsədilə tədbirlər (donor və resipientin qanlarının uyğunluğunun təkrar
yoxlanılması, qanın damardaxili hemolizə görə yoxlanılması, sidik analizi və s.) həyata keçirilir. Müalicəvi və təşkilati tədbirlər, Azərbaycan
Respublikası Səhiyyə nazirliyinin “Qanın, qan komponentlərinin donorluğu və qan xidmətinin inkişafına dair Dövlət Proqramı”nın həyata
keçirilməsi, qan xidmətinin və transfuzioloji yardımın təkmilləşdirilməsi
barədə” 10.07.2016-cı il tarixli 112 № -li əmrinə uyğun şəkildə həyata
keçirilir.
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XÜSUSİYYƏTLƏRİ

BÜTÖV QAN
Köçürülmək üçün bütöv qan - steril və apirogen antikoaqulyant və
konteynerdən istifadə olunaraq donordan alınmış qandır.
Xüsusiyyətləri
Təzə bütöv qan öz xüsusiyyətlərini çox məhdud zaman ərzində
qoruyub saxlaya bilir. VIII laxtalanma faktorunun, leykositlərin və
trombositlərin tez parçalanması nəticəsində 24 saatdan artıq müddətdə
saxlanılmış bütöv qan hemostaz pozğunluqlarında istifadə üçün yararsız
olur. Daha çox saxlanıldıqda eritrositlərin oksigenə qarşı təlabatı artır və
yaşama qabiliyyəti itirilir, V və VIII laxtalanma faktorlarının aktivliyi
azalır, trombositlərin funksional qabiliyyətləri itirilir, mikroaqreatlar
əmələ gəlir, leykositlərdən hüceyrədaxili kalium və proteazalar xaric
olur, kallikreinin aktivləşməsi baş verir.
Alınma üsulu
Qan tədarükü, yalnız lisenziyaya malik ixtisaslaşmış həkimin rəhbərliyi altında işləyən xüsusi təlim keçmiş personal tərəfindən həyata keçirilməlidir. Qanın alınması, steril qapalı sistemdən istifadə edilməklə aparılmalıdır.
Etiketləmə
Etiket milli standartlara və beynəlxalq razılaşmalara uyğun olmalıdır.
Etiketdə və ya əlavə vərəqdə aşağıdakı məlumatlar göstərilməlidir:
• istehsalçının identifikasiyası;
• unikal identifikasiya nömrəsi;
•AB0 üzrə qan qrupu və Rh mənsubiyyəti;
• donasiyanın tarixi;
• antikoaqulyantın adı;
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• əlavə məlumat – şüalanma və s. (əgər olubsa);
• istifadə müddəti;
• qan komponentinin həcmi və ya kütləsi;
• saxlanma temperaturu;
• AB0 və Rh mənsubiyyətiylə yanaşı qan qrupunun fenotipi (əgər
lazım olarsa);
• hemoliz və ya digər dəyişikliklər aşkar olunarsa komponent istifadə
olunmamalıdır;
Saxlanılma və stabillik
Qanın saxlanıldığı soyuducunun temperaturu 2-6°С arasında
olmalıdır. Saxlanılma müddəti istifadə olunan konservləşdirici
məhluldan asılıdır. СРDА-1 istifadə olunan zaman saxlanılma müddəti
35 gün təşkil edir.
Daşınma
Donor qanı və onun komponentlərinin daşınması dedikdə, qanın və
qan komponentlərinin tibbi, elmi və təhsil təşkilatlarına və həmçinin dərman vasitələrinin istehsalıyla məşğul olan təşkilatlara çatdırılması prosesi nəzərdə tutulur.
Tədarük olunmuş qan kontrol olunan 2-6°С temperaturda daşınır. Bu
zaman qanın temperaturu daşındığı 24 saat ərzində 10°С–dən yuxarı
qalxmamalıdır. Qandan trombositlərin ayrılması nəzərdə tutulduğu
təqdirdə bu şərtə əməl olunması xüsusilə vacibdir.
İstifadəsinə göstərişlər
Saxlanılmış bütöv qanın istifadəsinə göstərişlər həddən artıq məhduddur. Qanəvəzedicilərin və qan komponentlərinin olmadığı bir şəraitdə eyni zamanda qanın və eritrositlərin həcmini bərpa etmək lazım olarsa, məsələn kəskin qanitirmə (dövr edən qanın həcmi (DEQH) 30% -dən çoxu)
və ya mübadiləli qanköçürmə zamanı bütöv qan istifadə oluna bilər.
İstifadə zamanı təhlükəsizlik tədbirləri
Bəzi klinik hallarda həkim “təzə tədarük olunmuş və ya isti” bütöv
qan sifariş verə bilər. Belə hallarda həmin qanı sifariş verən həkim onun
istifadəsinin vacibliyi və transfuziyanın təhlükəsiz nəticələnəcəyi barədə
əsaslandırılmış sənəd təqdim etməlidir.
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Bütöv qanın, köçürülməsi nəzərdə tutulan resipientlə uyğunluğu
transfuziyadan əvvəl xüsusi test vasitəsilə yoxlanılmalıdır.
Əks göstərişlər
Aşağıdakı hallar bütöv qanın istifadə olunmasına əks göstərişdir:
• qan itirilməsi olmayan anemiya;
• plazmaya qarşı dözülməzliyinin müxtəlif növləri;
• leykosit antigenlərinə qarşı yaranmış alloimmunizasiya nəticəsində
dözülməzlik.
Əks təsirlər
Aşağıdakı əks təsirlər meydana çıxa bilər:
• sirkulyator yüklənmə;
• hemolitik posttransfuzion reaksiyalar;
• qeyri-hemolitik posttransfuzion reaksiyalar;
• qanın aşkar olunmamış bakterial kontaminasiyası nəticəsində əmələ
gəlmiş sepsis;
• əgər bütöv qan 4°С temperaturda 96 saatdan az müddətdə
saxlanılmışdırsa sifilisə yoluxma riski;
• ciddi yoxlanılmaya baxmayaraq virusların (hepatitlər, İİV)
transmissiyası mümkündür;
• nadir hallarda malyariyaya yoluxma mümkündür;
• həmçinin eritrosit antigenlərinə qarşı da alloimmunizasiya;
• qaraciyər funksiyası pozulmuş olan yenidoğulmuşlarda sistrat
intoksikasiyası;
• massiv transfuziyalardan sonra baş verə bilən biokimyəvi disbalans,
məsələn hiperkaliemiya;
• posttransfuzion purpura;
• kəskin posttransfuzion ağciyər çatışmazlığı;
• əvvəllər aşkar oluna bilməmiş digər patogenlərlə transmissiya.
Bütöv konservləşdirilmiş qandan qan komponentləri (eritrosit kütləsi,
TDP, trombosit konsentratı, leykosit kütləsi və s.) hazırlanır. Donor qanı
komponentləri - qanın, donordan alınaraq və ya müxtəlif üsullarla donor
qanından hazırlanaraq klinik istifadə, dərman maddələrinin istehsalı və
ya elmi-tədqiqat və təhsil məqsədilə istifadə olunmaq üçün nəzərdə
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tutulmuş tərkib hissələridir (eritrositlər, leykositlər, trombositlər, plazma,
periferik kök hüceyrələri).
Donorları qan komponenti donorlarına ayıran zaman və ya plazma
yaxud trombosit donorluğundan bəhs olunan zaman nəzərə almaq
lazımdır ki, istənilən qan komponentini əldə etmək üçün ilk öncə
konservləşdirilmiş bütöv venoz qan dozasını əldə etmək lazımdır. Eyni
anda bir və ya bir neçə qan komponenti əldə etməyə imkan verən avtomatik qan separatorlarında antikoaqulyantla venoz qanın qarışdırılması
avtomatik rejimdə həyata keçirilir və ardınca qan uyğun tərkib
komponentlərinə ayrılır.

ERİTROSİT KÜTLƏSİ
Əsas hemotransfuzion mühit olan eritrosit kütləsi, konservləşdirilmiş
qandan plazmanın ayrılması üsuluyla əldə olunur. Qanla müqayisədə
eritrosit kütləsinin az həcminin tərkibində eritrositlərin miqdarı eyni,
sitratın, hüceyrələrin parçalanma məhsullarının, hüceyrə və zülal antigenlərinin və antitellərinin miqdarı isə xeyli az olur. Eritrosit kütləsinin
hematokriti 80%-dən çox olmur. Özünün müalicəvi xüsusiyyətlərinə
görə eritrosit kütləsi, konservləşdirilmiş bütöv qanın eritrositləriylə eyni
qiymətləndirilir. Eritrosit kütləsi 4-6°С temperaturda saxlanılır. Qandan
alınmış və CPD konservantında tədarük olunmuş eritrosit kütləsinin
saxlanılma müddəti - 21 gün, CPDA konservantında - 35 gün, SAGM
konservantında isə - 42 gün təşkil edir.
Tədarük üsulundan və təyinata göstərişdən asılı olaraq bir neçə növ
eritrosit kütləsi müalicəvi məqsədlə istifadə oluna bilər.
Ən çox istifadə olunan və hematokriti 80%-dən yuxarı olmayan
eritrosit kütləsindən başqa, fenotipləşdirilmiş eritrosit kütləsindən – A, B
və D antigenləriylə yanaşı beşdən az olmayan antigeni təyin olunmuş
transfuzion mühitdən də istifadə olunur. Fenotipləşdirilmiş eritrosit
kütləsinin köçürülməsi çoxsaylı transfuziyalar zamanı göstərişdir.
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Eritrosit tərkibli mühitlərin digər növləri
• Leykotrombositar təbəqəsi çıxarılmış eritrositlər - bir doza bütöv
qandan plazmanın çox hissəsi çıxarılmaqla əldə olunur. Trombositlərin
və leykositlərin çox hissəsinin olduğu leykotrombositar təbəqə kənar
olunur.
• Leykositləri azaldılmış eritrositlər - bir doza bütöv qandan plazmanın çox hissəsi çıxarılmaqla əldə olunur. Leykositlər bu dozadan leykofiltrin köməkliyilə kənar olunur.
• Əlavə məhlulda eritrositlər (eritrosit suspenziyası) - bir doza bütöv
qanın plazmasının çox hissəsi kənar olunaraq, qidalı konservləşdirici
məhlul əlavə edilməklə hazırlanır.
• Əlavə məhlulda, leykotrombositar təbəqəsi çıxarılmış eritrositlər
(leykotrombositar təbəqəsi çıxarılmış eritrosit suspenziyası) – bir doza
bütöv qandan plazmanın çox hissəsi çıxarılmaqla əldə olunur.
Trombositlərin və leykositlərin çox hissəsinin olduğu leykotrombositar
təbəqə kənar olunur. Qidalı konservləşdirici məhlul əlavə olunur.
• Aferez üsuluyla əldə olunmuş eritrositlər.

STANDART ERİTROSİT KÜTLƏSİ
Bütöv qanın plazma hissəsi ayrıldıqdan sonra növbəti emala
keçmədən əldə olunan komponentdir.
Xüsusiyyətləri
Komponentin hematokriti 0,65-0,75 civarında olur. Hər bir dozanın
tərkibində minimum 45 q hemoqlobin olur.
Bütöv qan dozasında olan eritrositlərin hamısı, leykositlərin bir
hissəsi (təxminən 2,5-3,0х109 hüceyrə) və sentrifuqada fırladılma
üsulundan asılı olaraq müxtəlif miqdarda trombositlər komponent
konteynerinə keçir.
Hazırlanma üsulu
Komponent, bütöv qan dozasının sentrifuqada fırladılaraq, ondan
plazmanın ayrılması üsuluyla hazırlanır.
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Etiketləmə
Etiketləmə milli qaydalara və beynəlxalq razılaşmalara uyğun şəkildə
aparılmalıdır. Etiketdə və ya əlavə vərəqdə aşağıdakı məlumatlar
göstərilməlidir:
• istehsalçının identifikasiyası;
• individual identifikasiya nömrəsi;
•AB0 üzrə qan qrupu və Rh mənsubiyyəti;
• qanvermə tarixi;
• konservant növünün adı;
• qan komponentinin adı
• əlavə məlumat – şüalanma və s. (əgər olubsa);
• istifadə müddəti;
• qan komponentinin həcmi və ya kütləsi;
• saxlanma temperaturu;
• AB0 və Rh mənsubiyyətiylə yanaşı qan qrupunun fenotipi (əgər
lazım olarsa);
• qeyri normal hemoliz və ya digər dəyişikliklər aşkar olunarsa
komponent istifadə olunmamalıdır;
• komponent 170-200 mkm filtr vasitəsilə istifadə oluna bilər.
Saxlanılma və stabillik
Bütöv qanda olduğu kimidir. Saxlanılma zamanı aqreqatlar əmələ gəlir.
Daşınma
Refrijeratorlarda yerləşdirilmiş eritrositlərin daşınması zamanı
nəqliyyat sistemləri qanın temperaturunun daşındığı 24 saat ərzində
10°С–dən yuxarı qalxmayacağına zəmanət verməlidir. Refrijeratorsuz
nəqlolunma, soyudulmuş termoizolyasiyalı konteynerlərdə həyata
keçirilir.
İstifadə zamanı təhlükəsizlik tədbirləri
Resipientlə uyğunluq testi bilavasitə transfuziyadan əvvəl
yoxlanılmalıdır.
Aşağıdakı hallar standart eritrosit kütləsinin istifadə olunmasına əks
göstərişdir:
• plazmaya qarşı dözülməzliyin müxtəlif növləri;
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• leykosit antigenlərinə qarşı yaranmış alloimmunizasiya nəticəsində
dözülməzlik.
Əks təsirlər
Aşağıdakı əks təsirlər meydana çıxa bilər:
• sirkulyator yüklənmə;
• hemolitik posttransfuzion reaksiyalar;
• qeyri-hemolitik posttransfuzion reaksiyalar (titrətmə, qızdırma,
səpkilər);
• qanın aşkar olunmamış bakterial kontaminasiyası nəticəsində əmələ
gəlmiş sepsis;
• əgər bütöv qan 4°С temperaturda 96 saatdan az müddətdə
saxlanılmışdırsa Treponema pallidum-la yoluxma riski;
• ciddi yoxlanılmaya baxmayaraq virusların (hepatitlər, İİV)
transmissiyası mümkündür;
• nadir hallarda malyariyaya yoluxma mümkündür;
• həmçinin eritrosit antigenlərinə qarşı da alloimmunizasiya;
• qaraciyər funksiyası pozulmuş olan yenidoğulmuşlarda sistrat
intoksikasiyası;
• massiv transfuziyalardan sonra baş verə bilən biokimyəvi disbalans,
məsələn hiperkaliemiya;
• posttransfuzion purpura;
• kəskin posttransfuzion ağciyər çatışmazlığı;
• əvvəllər aşkar oluna bilməmiş digər patogenlərlə transmissiya.

RESUSPENZİYAEDİCİ (ƏLAVƏ) MƏHLULDA ERİTROSİT
KÜTLƏSİ
Bütöv qanın sentrifuqada fırladılaraq plazması ayrıldıqdan sonra ona
ekvivalent miqdarda qidalı məhlul əlavə olunması yoluyla əldə olunan
komponentdir.
Eritrosit kütləsiylə yanaşı resuspenziyaedici konservləşdirici məhlulda eritrosit suspenziyasından da istifadə olunur (məhlulun hematokriti
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– eritrositlərin məhlula olan nisbətiylə, saxlanılma müddəti isə –
məhlulun tərkibinə əsasən müəyyən olunur).
Eritrosit suspenziyası plazması çıxarılmış eritrosit konsentratıdır və
tərkibində zülalın miqdarı 1.5 q/l-dən artıq olmur. Eritrosit kütləsini xüsusi
məhlulda respuspenziya edərək eritrosit suspenziyası əldə etmək
mümkündür. Bu zaman alınan eritrosit suspenziyasının axıcılığı artacaqdır
ki, buna uyğun olaraq reoloji xüsusiyyətləri də artmış olacaqdır və eyni
zamanda onun hematokrit dəyəti aşağı düşəcəkdir (40-50%). Resuspenziyaedici məhlul qismində 0,9%-li natrium xlorid məhlulu istifadə edilir.
Bir qayda olaraq, eritrosit kütləsi və məhlul 1:1 nisbətində götürülür.
Bəzi məhlulların eritrosit suspenziyası hazırlanmasında istifadə
olunması tövsiyə olunmur. Özəlliklə, eritrosit kütləsinin 5%-li qlükoza
məhluluyla (və onun analoqlarıyla) durulaşdırılması eritrositlərin yapışmasına və hemolizinə, tərkibində Са2+ ionları olan məhlulların istifadə
olunması isə laxtaların əmələ gəlməsinə səbəb olur.
Xüsusiyyətləri
Komponentin hematokriti, əlavə olunan məhlulun xüsusiyyətlərindən,
sentrifuqada fırladılma üsulundan və saxlanılan plazmanın miqdarından
asılıdır. Sonuncunun miqdarı 0,7%-dən artıq olmamalıdır. Hər bir
dozanın tərkibində minimum 45 q hemoqlobin olur.
Bütöv qan dozasında olan eritrositlərin hamısı, leykositlərin bir hissəsi (təxminən 2,5-3,0х109 hüceyrə) və sentrifuqada fırladılma üsulundan
asılı olaraq müxtəlif miqdarda trombositlər komponent konteynerinə
keçir.
Alınma üsulu
Birincili konservləşdirici məhlul CPD-dir. Resuspenziyaedici məhlulların əksəriyyətinin tərkibində suda həll olunmuş şəkildə natrium xlorid,
qlükoza, adenin, mannitol mövcuddur. Digər məhlulların tərkibində
sitrat, mannitol, fosfat və quanozin olur. Həcmi 80-100ml ola bilər. Bütöv qan 20-24°С–də 24 saata qədər saxlanıla bilər.
Bütöv qan sentrifuqada fırladıldıqdan sonra eritrositlər və plazma
ayrılır. Eritrositlər, əlavə olunan məhlulla yaxşıca qarışdırıldıqdan sonra
4-6°С temperaturda saxlanılır.
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Saxlanılma və stabillik
Bütöv qan və eritositdə olduğu kimidir.
Saxlanılma müddəti antikoaqulyantdan və suspenziyaedici məhluldan
asılıdır. Etiketləmə, daşınma, istifadə zamanı təhlükəsizlik tədbirləri və
əks təsirləri eritrosit kütləsində olduğu kimidir.

YUYULMUŞ ERİTROSİTLƏR
Bütöv qanı sentrifuqada fırladaraq plazmasını kənar etdikdən sonra,
eritrositlərin izotonik məhlulla yuyulması nəticəsində əldə olunan
komponentdir.
Xüsusiyyətləri
Eritrosit suspenziyasından plazmanın, leykositlərin və trombositlərin
çox hissəsi kənar olunmaqla əldə olunan komponentdir. Qalan plazmanın
miqdarı yuyulma üsulundan asılıdır. Hematokrit klinik göstərişlərdən
asılı olaraq dəyişilə bilər. Prosedur başa çatdıqdan sonra hər dozanın
tərkibində minimum 40 q hemoqlobin olur.
Alınma üsulu
Sentrifuqada fırladılaraq plazma və leykotrombositar təbəqə kənar
edildikdən sonra, eritrositlər bir neçə dəfə soyuq (4°С) izotonik məhlul
əlavə olunaraq refrijeratorlu sentrifuqada fırladılmaqla yuyulur.
Eritrosit kütləsi elə saxlanıldığı plastik konteynerdə yuyulur. İstənilən
saxlanılma müddətinə malik eritrosit kütləsi yuyula bilər. Uşaqlar və
ürək-damar xəstələri üçün az - 7 günə qədər saxlanılmış eritrosit kütləsinə üstünlük verilir. Eritrosit kütləsi steril fizioloji məhlulla 3 dəfə
yuyulur. Hər dəfə fizioloji məhlul əlavə olunduqdan sonra eritrositlər
sentrifuqada fırladılmaqla çökdürülür. Yuyulma prosesində plazma zülalları, leykositlər, trombositlər, hüceyrə mikroaqreqatları və saxlanılma
zamanı parçalanmış hüceyrə elementləri kənar olunur. Yuyulmuş
eritrositlər transfuziologiya şöbəsində müalicə həkiminin sifarişi üzrə,
xəstə üçün seçilmiş bir neçə doza qandan hazırlanır. Bu, anamnezində
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qeyri hemolitik tip posttransfuzion reaksiyalar olan xəstələrə və həmçinin
də leykosit, trombosit antigenlərinə və plazma zülallarına qarşı sensibilizasiya olunmuş şəxslərə köçürülməsi göstəriş olan areaktogen transfuzion mühitdir.
Yuyulma zamanı, hətta prosedurun bütün mərhələləri çox diqqətli
şəkildə həyata keçirildikdə belə, eritrositlərin bir hissəsi yuyucu məhlulla
itirilir. Bunu mütləq nəzərə almaq və xəstəyə adi halda təyin olunan nativ
eritrosit kütləsindən 10-20% çox həcmdə yuyulmuş eritrosit təyin etmək
lazımdır.
Yadda saxlamaq lazımdır ki, yuyulmuş eritrositlərin transfuziyası
xəstənin hematogen infeksiyalara yoluxma riskini azaltsa da, eritrosit kütləsinin hepatit, İİV virusları və digər infeksiyalardan tam azad olmasını
təmin etmir. Bundan başqa, leykosit sırasından olan hüceyrələrdən yuyulma
vasitəsilə tam azad olmaq mümkün olmadığından, immun oyanıqlıq olan
şəxslərdə “transplantatın qopma reaksiyası” əmələ gəlmə riski vardır.
Yuyulmuş eritrositlərin təyinatına göstərişlər aşağıdakılardır:
• homoloji qan sindromu (kompleks müalicənin elementi kimi);
• təkrar hemotransfuziyalar və keçirilmiş hamiləlik nəticəsində
sensibilizasiya;
• allergik xəstəliklər (bronxial astma və başqaları) – anafilaktik
reaksiyaların profilaktikası məqsədilə;
Etiketləmə eritrosit kütləsində olduğu kimidir.
Saxlanılma və stabillik
Saxlanılma temperaturu 4-6°С təşkil etməlidir. Yuyulma prosedurundan sonra saxlanılma müddəti mümkün qədər qısa olmalı və əgər açıq
manipulyasiyalar həyata keçirilmişdirsə 24 saatı keçməməlidir.
Daşınma
Saxlanılama müddəti qısa olduğundan daşınması məhduddur. Daşınma zamanı saxlanılma şərtlərinə əməl olunmalıdır. Temperatur rejiminə
və daşınma müddətinə xüsusi diqqət yetirilməlidir.
İstifadə zamanı təhlükəsizlik tədbirləri
Resipientlə uyğunluq testi transfuziyadan bilavasitə öncə həyata
keçirilməlidir.
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Hazırlanma zamanı komponentin digər konteynerə keçirilmə ehtimalı
olduğundan, hər bir doza komponentin identifikasiyası yoxlanılmalıdır.
Əks təsirləri eritrosit kütləsində olduğu kimidir.

LEYKOSİTLƏRİ KƏNAR OLUNMUŞ ERİTROSİT KÜTLƏSİ
Eritrosit kütləsindəki leykositlərin çox hissəsinin kənar olunması
yoluyla əldə olunan komponentdir.
Xüsusiyyətləri
Hər dozada leykositlərin sayı 1х106 sayından az olmalıdır. Leykositlərin miqdarının 0,05х106 sayına qədər düşürülməsi mümkündür. Hər bir
dozanın tərkibində ən azı 40 q hemoqlobin olur.
Alınma üsulu
Leykotrombositar təbəqənin kənar olunması və filtrasiya da daxil
olmaqla müxtəlif üsullardan istifadə olunur. Hər iki üsul istifadə olunarsa
daha gözəl nəticə əldə olunar.
Donasiyadan sonra 48 saat ərzində filtrasiya tətbiq olunması tövsiyə
olunur.
Etiketləmə, saxlanılma və stabillik eritrosit kütləsində olduğu kimidir.
Daşınması
Bütöv qanın və digər qan komponentlərinin daşınma prinsipləriylə
eynidir. Hazırlanma zamanı açıq sistemin istifadəsi zamanı temperatur və
zamanın konrol edilməsinə xüsusi diqqət yetirmək lazımdır.
İstifadəsinə göstərişlər
Digər eritrosit tərkibli komponentlərə olan göstərişlərlə eynidir. Antileykositar antigenlər aşkar olunan və ya olması ehtimal olunan, yaxud da
leykosit antigenlərinə qarşı alloimmunizasiyaya görə transfuziyanın
ehtiyatla aparılmalı olduğu xəstələrdə istifadəsi göstərişdir. Leykositləri
kənar olunmuş eritrosit kütləsi - qanın sitomeqalovirus transmissiyasının
profilaktikası üçün yolverilən alternatividir.
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Hazırlanma zamanı komponentin digər konteynerə keçirilmə ehtimalı
olduğundan, hər bir doza komponentin identifikasiyası yoxlanılmalıdır.
İstifadə zamanı təhlükəsizlik tədbirləri və əks təsirləri eritrosit
kütləsində olduğu kimidir.

AFEREZ ERİTROSİTLƏRİ
Hüceyrələri avtomatik ayırmaq üçün istifadə olunan cihaz vasitəsilə
bir donordan eritrositlərin aferez yolu ilə əldə olunan komponentdir .
Xüsusiyyətləri
Adətən aferez eritrositlər eyni donordan alınmış bir və ya iki doza
qırmızı qan hüceyrələrindən ibarət olur.
İstifadə olunan cihazdan asılı olaraq, tərkibində əvvəlcədən müəyyən
olunmuş, təkrarlanan və standart miqdarda hüceyrə olan eritrosit dozası
hazırlamaq mümkündür. Hər bir dozanın tərkibində 40 q-dan az olmayan
miqdarda hemoqlobin olmalıdır. Trombositlərin, leykositlərin və
plazmanın miqdarı dəyişə bilər.
Alınma üsulu
Bütöv qan donordan alınaraq ona tərkibində sitrat olan antikoaqulyant
əlavə olunur və separatorda eritrositlər ayrılır. Qalan komponentlər donora
geri verilir. Bir prosedur ərzində bir və ya iki doza eritrosit hazırlamaq
mümkündür. Prosedur zamanı və ya prosedurdan sonra konservləşdirici
məhlul əlavə olunur. Konservləşdirici məhlulun həcmi tədarük olunan
hüceyrə miqdarından və lazımi hematokrit səviyyəsinin saxlanılması
tələbindən asılı olaraq 80-120 ml təşkil edə bilər. Leykositlərlə
kontaminasiyanı azaltmaq məqsədilə prosesə əlavə filtrasiya mərhələsi
qoşula bilər.
Etiketləmə
Etiketləmə milli qaydalara və beynəlxalq razılaşmalara uyğun şəkildə
aparılmalıdır. Etiketdə və ya əlavə vərəqdə aşağıdakı məlumatlar göstərilməlidir:
• istehsalçının identifikasiyası;
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• individual identifikasiya nömrəsi. Əgər donordan bir dəfəyə iki və
ya daha artıq doza götürülərsə prosedurun nömrələri əlavə olumalıdır:
aferez-1, aferez-2 və s;
• AB0 üzrə qan qrupu və Rh mənsubiyyəti;
• qanvermə tarixi;
• kriokonservləçdirici məhlulun adı, həcmi və ya əlavə olunnmuş
məhlulun həcmi (əgər əlavə olunubsa);
• qan komponentinin adı;
• əlavə məlumat – leykositlərin kənar olunması, şüalanma və s. (əgər
olubsa);
• saxlanılma və istifadə müddəti (lazım gələrsə);
• qan komponentinin həcmi və ya kütləsi;
• saxlanma temperaturu;
• AB0 və Rh mənsubiyyətiylə yanaşı qan qrupunun fenotipi (əgər
lazım olarsa);
• qeyri normal hemoliz və ya digər dəyişikliklər aşkar olunarsa
komponent istifadə olunmamalıdır;
• komponent 170-200 mkm filtr vasitəsilə istifadə oluna bilər.
Saxlanılma və stabillik
Saxlanılma şərtləri eritrositlərdə olduğu kimidir. Leykotrombositar
təbəqənin kənar olunması mikroaqreqatların əmələ gəlməsi və sitokininlərin xaric olunması imkanını azaldır.
Antikoaqulyantdan və suspenziyaedici məhluldan asılı olaraq icazə
verilən müddət ərzində saxlanılması lazımdır.
Əgər filtrasiya və digər manipulyasiyalar açıq üsulla aparılmışdırsa,
bu zaman saxlanılma müddəti 4-6°С temperaturda 24 saatdan artıq
olmamalıdır.
Daşınması
Bütöv qanın və digər qan komponentlərinin daşınma prinsipləriylə
eynidir. Hazırlanma zamanı açıq sistemin istifadəsi zamanı temperatur və
zamanın konrol edilməsinə xüsusi diqqət yetirmək lazımdır.
İstifadəsinə göstərişlər
Digər eritrosit tərkibli komponentlərlə eynidir.
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İki doza komponentin eyni donordan əldə olunması resipient üçün
daha optimaldır. Əgər eyni zamanda leykositlər kənar olunarsa, o zaman
komponent qanın sitomeqalovirus transmissiyasının profilaktikası üçün
yolverilən alternativi sayılır.
İstifadəsi zamanı təhlükəsizlik tədbirləri, əks təsirləri eritrosit
kütləsində olduğu kimidir.
ERİTROSİT TƏRKİBLİ MÜHİTLƏRİN KÖÇÜRÜLMƏSİNƏ
GÖSTƏRİŞLƏR
Donor eritrositlərinin istifadəsi, anemiya zamanı sirkulyasiya edən
eritrosit həcmini bərpa etmək və qanın normal oksigendaşıma funksiyasını təmin etmək məqsədi daşıyır.
Köçürülmüş eritrosit kütləsinin effektivliyi təngnəfəslik və taxikardiyanın azalması, hemoqlobinin səviyyəsinin yüksəlməsi ilə müəyyən
olunur ki, bu da pasientin transfuziyadan öncəki vəziyyətindən, onun
hemoqlobininin səviyyəsindən və həmçinin transfuzion mühitin hematokritinin səviyyəsindən və saxlanılma müddətindən asılıdır. Bir doza
eritrosit kütləsi transfuziyası (başqa sözlə 450+45 ml həcmdə qanvermədən əldə olunmuş eritrosit miqdarı) resipientin hemoqlobinini bir
qayda olaraq 10 q/l, hematokritini isə 3% artırır (davam edən aktiv
qanaxma olmazsa).
1000-1200 ml (DEQH-nın həcminin 20%-i) civarında qan itirən
pasientlər çox nadir hallarda eritrosit transfuziyasına ehtiyac duyurlar.
Duz məhlullarının və kolloid məhlulların köçürülməsi normovolemiyanın saxlanılmasını kifayət dərəcədə təmin edir və həmçinin əzələ
aktivliyinin məcburiyyət qarşısında azalmış olması orqanizmin oksigenə
olan təlabatını azaldır. ”Normal” hemoqlobin səviyyəsinin həddindən
ziyadə təmin olunması bir tərəfdən hipervolemiya səbəbindən ürək
çatışmazlığının əmələ gəlməsinə, digər tərəfdən isə trombogenliyin
artmasına gətirib çıxara bilər. Əgər qanitirmə hemorragik şoka və ardınca
da damar daxili laxtalanma (DDL) sindromuna səbəb olmuşdursa, bu
zaman itirilmiş eritrositlərin tam həcminin bərpa olunmasına çalışmaq
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xüsusilə təhlükəlidir, çünki DDL sindromu eritrosit kütləsi köçürülməsi
nəticəsində daha da güclənir.
Massiv qanitirmə nəticəsində baş vermiş kəskin anemiya zamanı
eritrosit kütləsinin köçürülməsinə göstəriş - DEQH-nın 25-30%-nin
itirilməsi nəticəsində hemoqlobin səviyyəsinin 70-80- q/l-dən, hematokritin
25%-dən aşağı enməsi və sirkulyator pozğunluqdur. Kəskin qanitirmə
zamanı ilk saatlarda hemoqlobinin səviyyəsinin enməsi adətən müşahidə
olunmur. DEQH-in həcminin azalması özünü dərinin və selikli qişaların
(xüsusilə konyunktivanın) avazıması, venaların boşalması, təngnəfəslik və
taxikardiyanın meydana çıxmasıyla biruzə verir. Belə hallarda transfuzion
terapiyanın məqsədi - orqanların normal perfuziyasını təmin etmək
məqsədilə damardaxili həcmin sürətli bərpa olunmasıdır ki, bu da dövr edən
eritrositlərin ümumi sayını artırmaqdan daha vacibdir. Duz məhlullarının,
təcili olaraq kolloid plazmaəvəzedicilərin və ya albuminin, TDP və ardınca
eritrosit kütləsinin köçürülməsi vacibdir.
Xronik anemiya zamanı eritrosit kütləsinin köçürülməsinə göstərişlər
daha ciddidir. Dövr edən hemoqlobinin ümumi səviyyəsi aşağı enmiş olan
bu cür xəstələrdə hemoqlobin səviyyəsini eritrosit tərkibli transfuzion
vasitələrin köçürülməsiylə artırmaq yox, anemiyanı əmələ gətirən səbəbləri
aradan qaldırmaq lazımdır. Belə xəstələrdə ürək atımının artması,
oksihemoqlobinin dissosiasiya əyrisinin sağa meyl etməsi (nəticədə
oksigenin toxumalara verilməsi artır), tənəffüs tezliyinin artması və bir çox
digər kompensator mexanizmlər inkişaf etmiş olur. Dövr edən eritrosit və
hemoqlobin miqdarının azalması nəticəsində meydana çıxmış olan
əlamətlərin bir çoxu müəyyən qədər aradan qaldırılır. Qan qazları
daşıyıcılarının transfuziyası yalnız, anemiyayla əlaqədar meydana çıxmış
vacib simptomların əsas patogenetik terapiya vasitəsilə aradan qaldırılması
mümkün olmadıqda təyin olunmalıdır. Bundan başqa, donor eritrositlərinin
tez-tez köçürülməsi resipientin öz hemopoezini zəiflədə bilər.
Xronik anemiyalı xəstələrə eritrosit kütləsi transfuziyası təyin olunan
zaman aşağıdakı qaydalara əməl etmək lazımdır:
• transfuziyanın effektivliyini təyin edə biləcək anemiya
simptomlarının müəyyən olunması;
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• yalnız hemoqlobin səviyyəsi nəzərə alınmaqla transfuziya təyin
etməmək, belə ki, köçürülən duz məhlullarının və diurezin həcmindən,
ürək kompensasiyasının səviyyəsindən asılı olaraq hemoqlobinin
səviyyəsi dəyişilə bilər;
• ürək çatışmazlığı və anemiya olduğu zaman transfuziyalar ehtiyatla
aparılmalıdır (köçürülmə sürəti saatda hər kq-a 1-2 ml olmalıdır) və
transfuziyadan əvvəl diuretiklər təyin oluna bilər (DEQH-nın artması
nəticəsində hipervolemiya təhlükəsinə görə). Beləliklə, eritrosit kütləsi
transfuziyasına göstərişlər aşağıdakılardır:
• kəskin posthemorragik anemiyalar;
• xronik xəstəlikləri müşaiyət edən anemiyalar;
• infeksion xəstəliklər, irinli-septik ağırlaşmalar, yanıqlar,
qanyaranma sistemi xəstəlikləri və bəd xassəli törəmələr nəticəsində
əmələ gəlmiş anemiyalar;
• qanitirmə ilə ağırlaşmış travmatik və cərrahi şok;
• normo-hipovolemik vəziyyətlərdə anemik hipoksiya;
• kritik aşağı hemoqram göstəricilərinə malik xəstələrin geniş həcmli
cərrahi əməliyyata hazırlığı mərhələsində.
Cərrahi xəstələrdə hemotransfuziyalara göstərişlərin təyin
olunmasında əsas müddəalar - əməliyyat zamanı və əməliyyatdan sonrakı
dövrdə qanitirmənin olması və həmçinin də orqanizmin kompensator
imkanlarının nəzərə alınmasıdır.

TROMBOSİT KÜTLƏSİ. TROMBOSİT KONSENTRATI (TK)
Bu, bütöv qanın sentrifuqada fırladılması nəticəsində əldə olunan və
tərkibi trombositlərin plazmada suspenziyasından ibarət olan qan
komponentidir. TK-nin hazırlanması üçün konservantda tədarük olunmuş
bütöv qanın (450ml-lik bir doza bütöv qandan) sentrifuqada fırladılması
üsullarından, başqa sözlə desək, differensiasiyaedici fırladılma - bütöv
konservləşdirilmiş donor qanından TK-nın ayrılması üsulundan istifadə
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olunur. Həmçinin trombositoferez üsulundan da istifadə edilir ki, bu
zaman TK, qanı avtomatik üsulla komponentlərə ayıran xüsusi
separatorlarda trombositlə zəngin plazmadan ayrılmaqla hazırlanır.
450 ml həcmdə bütöv konservləşdirilmiş qandan hazırlanmış standart
TK-nin tərkibində trombositlərin miqdarı ən azı 55х109 təşkil edir. Bu
miqdar bir vahid TK hesab olunur və əgər qanaxma yoxdursa, köçürülmə
zamanı bədən səthi 1,8 м2 olan resipientin qanında sirkulyasiya edən
trombositlərin sayını təxminən 5-10х109/l artırmalıdır. Lakin,
mielodepressiyası olan dərin trombositopeniyalı xəstələrdə qanaxma baş
verərsə, bu cür transfuziyanın terapevtik effekti olmayacaqdır. Təyin
olunmuşdur ki, TK-nın terapevtik dozası, bədən çəkisinin hər 10 kq-na
ən azı 50-70х109 və ya hər 1 м2 üçün 200-250х109 sayda trombosit təşkil
edir.
İstənilən üsulla hazırlanmış TK-nin tərkibinə leykositlər və eritrositlər
qarışmış olur ki, bu da TK-nin köçürülməsi zamanı resipientdə ağır
transfuzion reaksiyaların və ya refrakterliyin əmələ gəlməsinə səbəb ola
bilər. Bu səbəbdən eritrositlərin və ələxüsus da leykositlərin kənar olunması
vacibdir. Bu məqsədlə bir donordan alınmış TK 3 dəq. ərzində sentrifuqada
yumşaq (178 g) fırladılır. Bu metodika, TK-nin tərkibində olan
leykositlərin, demək olar ki, 96%-nin “yuyulmasına” imkan verir, lakin
təəssüf ki, bu zaman trombositlərin təxminən 20%-i itirilir. Hal-hazırda TKnin bilavasitə resipientə köçürülməsi zamanı leykositlərin kənar olunmasına
imkan verən xüsusi filtrlər mövcuddur ki, nəticədə əvəzedici terapiyanın
effektivliyi xeyli artmış olur.
Saxlanılması
Trombositlər temperatur rejiminin avtomatik stabil saxlanıldığı qapalı
kamerada 20-24°С temperaturda saxlanılır. Əgər bu cür təchizat
yoxdursa temperaturun nisbətən stabil olduğu yeri seçmək lazımdır.
Trombositlərin daima qarışdırılması lazımdır və daimi qarışdırılmanı
və konteynerin divarından qaz mübadiləsini təmin edən, konteynerlərdə
büküşlərin və əyilmələrin əmələgəlməsinin qarşısını alan, qarışdırılma
sürətini dəyişməklə köpüklənmənin qarşısının alınmasını təmin edən
xüsusi platforma-agitatorlar mövcuddur.
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Qapalı kamera termoqraf və siqnal qurğusuyla təchiz olunmalıdır. Əgər
bunlar olmazsa saxlanılma temperaturu gün ərzində bir neçə dəfə
yoxlanılmalıdır. Agitatorun hərəkəti istehsalçının təyin etdiyi xüsusiyyətlərə
əsaslanaraq mütəmadi şəkildə yoxlanılır.

AYRICA BÜTÖV QAN DOZASINDAN ALINMIŞ
TROMBOSİTLƏR
Bütöv təzə qandan alınan və tərkibində çoxlu sayda terapevtik
cəhətdən effektiv trombosit olan komponentdir.
Xüsusiyyətləri
Alınma üsulundan asılı olaraq bir doza komponentin tərkibi, 50-60 ml
suspenziyaedici mühitdə 45-85х109 (ortalama 70х109) sayda
trombositdən ibarət olur. Komponentin bir dozasında 0,05-1х109 sayda
leykosit və 0,21,0х 109sayda eritrosit olur (əgər həmin hüceyrələrin
azaldılması üçün heç bir tədbir görülməzsə).
Komponentin “standart dozasında” trombositlərin yaşlı resipientlər
üçün miqdarı, 4-6 doza bütöv qandan ayrılmış trombosit miqdarına
ekvivalentdir.
Alınma üsulu
20-24°С temperatur şəraitində 24 saatdan az olmaq şərtilə saxlanılmış
təzə bütöv qan dozasından istifadə olunur. Bütöv qan sentrifuqada
“yumşaq” fırladılmaqla trombositlərlə zəngin plazma ayrılır və sonuncu
“sərt” fırladılmaqla (5000 g, 5 dəq) trombositlər konsentrasiya olunur.
Sentrifuqada fırladılmanın effektivliyinin təmin olunması məqsədilə
qanın temperaturu standartlaşdırılmalıdır. Elə etmək lazımdır ki, fırladılma
zamanı əmələ gələn təbəqələr bir-birinə qarışmasın. Çöküntünün üzərindəki
plazmanın kənar edilməsi prosesi ehtiyatla həyata keçirilməli və eritrosit
təbəqəsinin üzərində 8-10 mm plazma qaldıqda saxlanılmalıdır.
Trombositlərlə zəngin plazma sərt fırladılmaqla trombositlər çökdürülür,
trombositləri azaldılmış supernatant plazma kənar edilir və trombositli
plazma 50-70 ml həcmdə saxlanılır. Dezaqreqasiya olunması üçün
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trombositlərə müəyyən vaxt verilir və sonra onlar resuspenziyalaşdırılır.
Trombositlərin leykotrombositar təbəqədən ayrılması üçün təzə
tədarük olunmuş qan sentrifuqada elə fırladılır ki, trombositlər və
leykositlər birlikdə çökərək leykotrombositar təbəqə əmələ gətirsin və
daha sonra həmin təbəqə ayrılaraq çöküntüsü plazmayla həll olunur.
Leykositlərdən azad olunmuş trombositlər filtrasiya üsuluyla əldə
oluna bilər. Trombositlər ayrıldıqdan sonra 6 saat ərzində leykositlərin
kənar edilməsi tövsiyə olunur.
Leykositlərin kənar olunmasında optimal şəraitin təyin oluması üçün
prosedur reqlamentləşdirilməlidir.
Xüsusi göstəriş olarsa azaldılmış həcmli komponent hazırlana bilər.
Trombositlərin köçürülməsindən sonra təkrarlanan reaksiyalar müşahidə
olunan xəstələr üçün yuyulmuş trombositlərin hazırlanması mümkündür.
Həmçinin əgər anti-А antitelə malik xəstələr üçün antitelsiz donor
tapılmazsa, komponent emala məruz qalaraq hazırlana bilər. İzotonik
məhlulla və ya bufer məhluluyla üçqat yuyulma nəticəsində supernatant
məhlulda olan zülalların miqdarı 3 log-dan artıq azalır, lakin bu zaman
trombositlərin 20-30%-i itirilmiş olur.
Etiketləmə
Etiketləmə milli qaydalara və beynəlxalq razılaşmalara uyğun şəkildə
aparılmalıdır. Etiketdə və ya əlavə vərəqdə aşağıdakı məlumatlar
göstərilməlidir:
• istehsalçının identifikasiyası;
• individual identifikasiya nömrəsi. Əgər donordan bir dəfəyə iki və
ya daha artıq doza götürülərsə prosedurun nömrələri əlavə olumalıdır:
aferez-1, aferez-2 və s;
•AB0 üzrə qan qrupu və Rh mənsubiyyəti;
• qanvermə tarixi;
• kriokonservantın adı və həcmi və ya əlavə olunnmuş məhlulun adı
və həcmi (əgər əlavə olunubsa);
• qan komponentinin adı
• əlavə məlumat – leykositlərin kənar olunması, şüalanma və s. (əgər
olubsa);
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• istifadə müddəti (əgər lazımdırsa);
• qan komponentinin həcmi və ya kütləsi;
• saxlanma temperaturu;
• AB0 və Rh mənsubiyyətiylə yanaşı qan qrupunun fenotipi (əgər
lazım olarsa);
• hemoliz və ya digər dəyişikliklər aşkar olunarsa komponent istifadə
olunmamalıdır;
• komponent 170-200 mkm filtr vasitəsilə istifadə oluna bilər.
Saxlanılma və stabillik
Trombosit konsentratı, trombositlərin yaşama qabiliyyətinin və
hemostatik aktivliyinin qorunmasının təmin olunduğu şəraitdə
saxlanılmalıdır.
Polimer konteyner trombositlərin oksigenlə kifayət qədər təmin olunması üçün yaxşı qazkeçirmə qabiliyyətinə malik olmalıdır. Oksigenə olan
ehtiyac məhsulun tərkibindəki trombositlərin miqdarından asılıdır. Optimum saxlanılma adətən trombositlərin sayı 1,5х109/ml-dən artıq, daimi
рН isə 6,4-7,4 civarında olduqda təmin olunur. Trombositlərin saxlanılma
periodunda qarışdırılması, onların oksigen ehtiyacının ödənilməsini maksimal dərəcədə təmin etməklə bərabər, həmçinin mümkün qədər yumşaq
şəkildə tətbiq olunmalıdır. Saxlanılma temperaturu 20-24°С təşkil edir.
Optimal şəraitdə trombositlər yaşama qabiliyyətini 7 gün müddətində
saxlayır. Buna baxmayaraq, infeksion çirklənmə təhlükəsi olduğundan
trombositləri 3-5 gündən artıq saxlamaq tövsiyə olunmur.
Daşınma
Daşınma zamanı komponentin temperaturu tövsiyə olunmuş
hüdudlarda saxlanılmalıdır. Hətta təcili istifadə olunmasına ehtiyac
olduqda belə trombositlərin qarışdırılması davam etdirilməlidir.
İstifadəsinə göstərişlər
Trombositlərin transfuziyası qərarı yalnız xəstədə trombosit miqdarının
az olması əsas tutularaq verilməməlidir. Transfuziyaya mütləq göstəriş
trombositopeniyayla birlikdə klinik nəzərə çarpan hemorragiyaların
olmasıdır. Bütün digər göstərişlər az və ya çox dərəcədə nisbidir və
xəstənin klinik vəziyyətindən asılıdır.
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İstifadə zamanı təhlükəsizlik tədbirləri
Əgər saxlanılmadan öncə hüceyrələr (leykotrombositar təbəqə və ya
suspenziya formasında) sterilliyi təmin edən validasiya sistemiylə
birləşdirilərsə, o zaman trombositlər donasiyadan sonra 5 günə qədər
müddətdə saxlanıla bilər.
Əgər trombositlər saxlanıldıqdan sonra açıq sistemlə bir yerə yığılırsa, o
zaman komponent mümkün qədər tez - 6 saatdan gec olmayaraq
köçürülməlidir.
Reproduktiv yaşda və ya daha kiçik yaşlarda olan rezus mənfi qadınlara
rezus-müsbət donorlardan hazırlanmış trombositlərin köçürülməsi məsləhət
deyildir. Əgər vacib olarsa transfuziya Rh0-immunoqlobulinlə birlikdə
həyata keçirilməlidir.
Əks təsirlər
Aşağıdakı əks təsirlər meydana çıxa bilər:
• qeyri-hemolitik
posttransfuzion
reaksiyalar
(titrətmə,
qızdırma,səpkilər);
• qanın aşkar olunmamış bakterial kontaminasiyası nəticəsində əmələ
gəlmiş sepsis;
• Treponema pallidum-la yoluxma riski;
• ciddi yoxlanılmaya baxmayaraq virusların (hepatitlər, İİV)
transmissiyası mümkündür; SMV transmissiyası riski leykositlərin kənar
olunması nəticəsində azaldıla bilər;
• nadir hallarda malyariyaya yoluxma mümkündür;
• ilk növbədə HLA və trombositar antigenlərə qarşı alloimmunizasiya;
əgər köçürülən digər komponentlər də leykodeplesiyaya məruz qalmışdırsa,
leykositlərin kənar olunmasıyla HLA alloimmunizasiya riski azalmış
olacaqdır;
• posttransfuzion purpura;
• kəskin posttransfuzion ağciyər çatışmazlığı;
• əvvəllər aşkar oluna bilməmiş digər patogenlərlə transmissiya.
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AFEREZ TROMBOSİTLƏRİ
Bir donordan avtomatik qan separatorlarının köməkliyilə trombositoferez üsuluyla əldə olunan komponentdir.
Xüsusiyyətləri
Alınma üsulundan və istifadə olunan cihazdan asılı olaraq prosedur
nəticəsində əldə olunan trombositlərin sayı 200-800х109 civarında olur.
Məhsulun tərkibindəki leykositlərin və trombositlərin miqdarı da həmçinin
alınma üsulundan və istifadə olunan cihazdan asılıdır. Bu üsul trombositlərin xüsusi seçilmiş donorlardan hazırlanmasına, HLA alloimmunizasiya
riskinin azaldılmasına və artıq alloimmunizasiya olmuş xəstələrin effektiv
müalicə olunmasına imkan yaradır. Cəlb olunan donorların sayının
azaldılması, virusların transmissiyası riskini azaltmış olur.
Alınma üsulu
Donordan bütöv qan götürülür və trombositlər xüsusi aferez
separatorlarının köməkliyilə ayrılır. Yerdə qalan qan komponentləri
donora geri qaytarılır. Leykositlərin sayının azaldılması məqsədilə
sentrifuqada əlavə fırladılmadan və filtrasiyadan istifadə olunur.
Trombositoferez üsuluyla bir prosedur nəticəsində donor qanından
əldə olunan hüceyrə miqdarı, 3-13 doza bütöv qandan alınan trombosit
miqdarına ekvivalentdir. Aferezlə əldə olunmuş məhsul transfuziya
olunmaq üçün bir neçə standart hissələrə də bölünə bilər.
Əldə olunmuş aferez trombositləri plazmada və ya plazmayla, tövsiyə
olunan qidalı məhlulun qarışığında saxlanıla bilər. Donorların öncədən
trombopoetinlə stimulyasiya olunması tam əminliklə tövsiyə oluna
bilməz, belə ki, bu cür təsirin təhlükəsizliyi tam şəkildə araşdırılmalıdır.
Trombosit transfuziyasından sonra reaksiyalar müşahidə olunan
xəstələr üçün yuyulmuş trombositlər hazırlana bilər. Anti-IgА-antitellərə
malik xəstələr üçün IgА-defisitli donorlardan trombosit kütləsi
hazırlamaq mümkün olmadıqda yuyulmuş hüceyrələrin köçürülməsi
göstərişdir. Üçqat yuyulma nəticəsində supernatant məhlulda olan
zülalların miqdarı 3 log-dan artıq azalır, lakin bu zaman trombositlərin
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20-30%-i itirilmiş olur.
Etiketləmə
Etiketləmə milli qaydalara və beynəlxalq razılaşmalara uyğun şəkildə
aparılmalıdır. Etiketdə və ya əlavə vərəqdə aşağıdakı məlumatlar
göstərilməlidir:
• istehsalçının identifikasiyası;
• individual identifikasiya nömrəsi. Əgər donordan bir dəfəyə iki və
ya daha artıq doza götürülərsə prosedurun nömrələri əlavə olumalıdır:
aferez-1, aferez-2 və s;
• AB0 üzrə qan qrupu və Rh mənsubiyyəti;
• qanvermə tarixi;
• kriokonservantın adı və həcmi və ya əlavə olunnmuş məhlulun adı
və həcmi (əgər əlavə olunubsa);
•qan komponentinin adı
• əlavə məlumat – leykositlərin kənar olunması, şüalanma və s. (əgər
olubsa);
• istifadə müddəti (əgər lazımdırsa);
• trombositlərin miqdarı (orta miqdarı və sayılmış miqdarı);
• saxlanma temperaturu;
• uyğunluq testinin nəticələri və antitrombositar antigenlərin varlığı;
• komponent 170-200 mkm filtr vasitəsilə istifadə oluna bilər.
Saxlanılma və stabillik
Trombosit konsentratı, trombositlərin yaşama qabiliyyətinin və
hemostatik aktivliyinin qorunmasının təmin olunduğu şəraitdə
saxlanılmalıdır.
6 saatdan artıq saxlanılan komponent qapalı sistem vasitəsilə əldə
olunmalı, başqa sözlə, steril olmalıdır.
Polimer konteyner trombositlərin oksigenlə kifayət qədər təmin
oluması üçün yaxşı qazkeçirmə qabiliyyətinə malik olmalıdır. Oksigenə
olan ehtiyac məhsulun tərkibindəki trombositlərin miqdarından asılıdır.
Optimum saxlanılma adətən trombositlərin sayı 1,5х109/мl-dən artıq,
daimi рН isə 6,4-7,4 civarında olduqda təmin olunur. Trombositlərin saxlanılma dövründə qarışdırılması, onların oksigen ehtiyacının ödənilməsini
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maksimal dərəcədə təmin etməklə bərabər, həmçinin mümkün qədər yumşaq şəkildə tətbiq olunmalıdır. Saxlanılma temperaturu 20-24°С təşkil edir.
Optimal şəraitdə trombositlər yaşama qabiliyyətini 7 gün müddətində
saxlayır. Buna baxmayaraq, infeksion çirklənmə təhlükəsi olduğundan
trombositləri 3-5 gündən artıq saxlamaq tövsiyə olunmur.
Daşınma
Daşınma zamanı komponentin temperaturu saxlanılma üçün tövsiyə
olunmuş temperatura maksimal yaxın olmalıdır. Hətta təcili istifadə
olunmasına ehtiyac olduqda belə trombositlərin qarışdırılması davam
etdirilməlidir.
İstifadəsinə göstərişlər
Trombositlərin transfuziyası qərarı yalnız xəstədə trombosit miqdarının
az olması əsas tutularaq verilməməlidir. Transfuziyaya mütləq göstəriş
trombositopeniyayla birlikdə klinik nəzərə çarpan hemorragiyaların
olmasıdır. Bütün digər göstərişlər az və ya çox dərəcədə nisbidir və xəstənin
klinik vəziyyətindən asılıdır.
HLA və trombosit antigenlərinə görə uyğun trombositlər,
sensibilizasiya olmuş pasientlərin müalicəsində istifadə oluna bilər.
İstifadə zamanı təhlükəsizlik tədbirləri
Əgər saxlanılmadan öncə hüceyrələr (leykotrombositar təbəqə və ya
suspenziya formasında) sterilliyi təmin edən validasiya sistemiylə
birləşdirilərsə, o zaman trombositlər donasiyadan sonra 5 günə qədər
müddətdə saxlanıla bilər.
Əgər trombositlər saxlanıldıqdan sonra açıq sistemlə bir yerə yığılırsa, o zaman komponent mümkün qədər tez - 6 saatdan gec olmayaraq
köçürülməlidir.
Reproduktiv yaşda və ya daha kiçik yaşlarda olan rezus mənfi qadınlara rezus-müsbət donorlardan hazırlanmış trombositlərin köçürülməsi
məsləhət deyildir. Əgər vacib olarsa transfuziya Rh0-immunoqlobulinlə
birlikdə həyata keçirilməlidir.
Aferez trombosit dozası tərkibindəki hüceyrələrin sayına görə
standart deyilsə müalicə həkiminə bu barədə məlumat verilməlidir.
Sensibilizasiya olmuş pasient üçün transfuziya komponentinin
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seçilməsi zamanı mütləq trombositlərin uyğunluq testi qoyulmalıdır.
Hazırlanma zamanı komponentin bir konteynerdən digərinə
köçürülmə ehtimalı nəzərə alınaraq, komponentin hər bir dozası
identifikasiya olunmalıdır.
TK kapron filtrə malik birdəfəlik sistem vasitəsilə damcı üsuluyla
venadaxili yeridilir. Transfuziyadan əvvəl AB0 üzrə qan qrupu və Rh
mənsubiyyəti yoxlanılır və həmçinin fərdi uyğunluq testi qoyulur.
Göstəriş və əks göstərişlər
Trombositopeniya və onunla əlaqəli qanaxmanın səbəbləri aşağıdakılar ola bilər:
• sümük iliyində kifayət miqdarda trombosit əmələ gəlməməsi ameqakariositar trombositopeniya (leykozlar, hematosarkomalar və
sümük iliyinin zədələnməsiylə gedən digər onkoloji xəstəliklər, aplastik
anemiya, şüa terapiyası və sitostatik terapiya nəticəsində baş vermiş
mielodepsessiya, kəskin şüa xəstəliyi, sümük iliyinin transplantasiyası);
• trombositlərin artıq miqdarda sərf olunması (kəskin DDL sindromu,
massiv qanitirmə, massiv transfuziyalar sindromunda dilyusion
trombositopeniya, süni qan dövranı tətbiq edilərək massiv müdaxilələrin
aparılması). Belə vəziyyətlərdə çox zaman trombositlərin sayının
azalmasıyla yanaşı onların funksional qabiliyyətləri də pozulur ki, bu da
qanaxmanı daha da ağırlaşdırır;
• trombositlərin parçalanmasının artması (bir qayda olaraq sümük
iliyində meqakariositlərin miqdarının normal olması, hətta bəzən
artmasıyla gedən immun və digər trombositolitik xəstəliklər);
• trombositlərin keyfiyyət cəhətdən qüsurlu olması, başqa sözlə
trombositlərin miqdarının bir qayda olaraq normada olduğu və ya
qüsurlu hüceyrələrin yaşama qabiliyyətinin qısalması nəticəsində azalmış
olduğu irsi və qazanılmış trombositopatiyalar.
Trombositlərin miqdarının 50х109/l-dən az olmaması, onların normal
funksional aktivliyə malik olduğu təqdirdə adətən hemostazın təmin
edilməsi üçün kifayət edir. Belə hallarda qanaxma müddəti norma daxilində
olur və hətta boşluqdaxili əməliyyatlar aparıldıqda belə TK-nin
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köçürülməsinə ehtiyac olmur. Süni qan dövranının tətbiq olunmasıyla
həyata keçirilən ürək–damar əməliyyatları, neyrocərrahi əməliyyatlar kimi
qanaxma riski yüksək olan (500 ml-dən artıq) hallar isə istisnalıq təşkil edir.
Trombosit səviyyəsinin 20х109/l-ə qədər endiyi zaman çox hallarda
spontan trombositopenik hemorragik sindromun klinik əlamətləri - aşağı
ətrafların dərisində petexial səpkilər, ağız və burun boşluğunun selikli
qişasında spontan qanaxma müşahidə olunur. Belə hallarda TK-nin
köçürülməsi vacibdir, onurğanın yuxarı yarısında kiçik nöqtəvari
qansızmalar, konyuktivaya və ya göz dibinə qansızma, yerli qanaxmalar
(MBT, uşaqlıq, böyrəklər, sidik kisəsi) olduğu zaman isə TK-nin
köçürülməsi təcili və həyati vacib bir prosedurdur. Bu cür nəzərəçarpan
trombositopeniyası olan xəstələr (əsasən onkoloji patologiyadan əziyyət
çəkən xəstələr), əməliyyatdan öncə hemostazın xüsusi medikamentoz
hemotoloji korreksiyasına və lazım olarsa böyük həcmdə (8-10 dozadan
artıq) TK-nin profilaktik və əməliyyat sonrası köçürülməsinin də daxil
olduğu transfuzioloji hazırlığa ehtiyac duyurlar. Əməliyyatdan sonrakı
dövrdə saatda 5ml/kq-dan və ya 100 ml/saat-dan artıq miqdarda
qanitirmə, ilk növbədə qeyri adekvat cərrahi hemostazın nəticəsi kimi,
yalnız bundan sonra trombositopeniyanın və ya trombositopatiyanın
nəticəsi kimi qiymətləndirilir.
Trombositlərin immun mənşəli parçalanmasının artması zamanı TKnin köçürülməsi göstəriş deyildir, belə ki, resipientin qanında dövr edən
antitrombositar antitellər donor trombositlərini sürətlə (bir neçə dəqiqə
ərzində) lizisə uğradacaqdır.
Qazanılmış trombositopatiyaların klnik təcrübədə rastgəlinmə tezliyi
əhəmiyyətli dərəcədə yüksəkdir. Trombositlərin funksiyasının
pozulmasına səbəb olan dərman vasitələri arasında birinci yer aspirinə
məxsusdur, belə ki, aspirin trombositlərin aktivləşmə qabiliyyətini geriyə
dönməyəcək şəkildə tormozlayır. Trombositlərin funksiyasını pozan bir
çox başqa dərmanlar da vardır ki, bunlara misal olaraq metilksantinləri
(teofillin və s), antibiotikləri (penisillinlər), etanolu, furasemidi, heparini
və sitostatikləri göstərmək olar. Ciddi hemostaz problemi olmayan
xəstələrdə dərman vasitələrinin təsiri nəticəsində trombositlərin
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funksiyasının pozulması, adətən əhəmiyyətli ikincili qanaxmaya və ya
əməliyyat əsnasında itirilən qan həcminin artmasına səbəb olmur. Buna
baxmayaraq, əməliyyata hazırlıq dövründə bu dərman vasitələrinin
qəbulunu dayandırmaq (dəyişmək) məsləhətdir. Trombositopatiyalarda
TK-nin köçürülməsi yalnız çox təcili hallarda - massiv qanitirmələr,
əməliyyatlar və doğuş zamanı göstərişdir. Bu kateqoriyadan olan
xəstələrdə profilaktik məqsədlə TK-nin köçürülməsi tövsiyə olunmur,
çünki bu xəstələrdə sürətli alloimmunizasiya əmələ gəlmə riski vardır və
kritik vəziyyətdə trombositlərin köçürülməsinə ehtiyac olan zaman
refrakterlik inkişaf edə bilər.
TK-nin təyin olunmasına konkret göstərişlər müalicə həkimi
tərəfindən klinik mənzərəyə, trombositopeniyanın səbəblərinə və ağırlıq
dərəcəsinə, qanaxmanın lokalizasiyasına, qarşıda duran əməliyyatın
həcminə və ağırlıq dərəcəsinə əsasən müəyyən edilir.
TK-nin köçürülməsi bədən hərarətinin yüksəlməsi, titrətmə və
allergik reaksiyalar kimi bir çox qeyri-hemolitik tip transfuzion
reaksiyalarla müşaiyət oluna bilər. Çox nadir hallarda AB0 uyğunsuzluq
olduqda (plazmaya görə) transfuziya hemolizlə nəticələnə bilər.
TK-nin köçürülməsi zamanı nadir rast gəlinən ağırlaşmalardan olan
“transplantatın qopma reaksiyası”, immunodefisiti olan, sümük iliyinin
və digər orqanların transplantasiyası icra olunmuş xəstələrdə və
yenidoğulmuşlarda ciddi təhlükə təşkil edir. Hemotransfuziyadan öncə
15 QR (1500-2000 rad) şüalanma tətbiq etməklə immunoloji konfliktin
inkişafının qarşısını almaq mümkündür. Şüalanma, trombositlərin
funksional potensialını pozmadan immunoaktiv hüceyrələri məhv etməyə
kömək edir.
Təəssüf ki, posttransfuzion febril reaksiyalara sıx-sıx rast gəlinir.
Titrətmə, dəri səpkiləri, bədən hərarətinin yüksəlməsi TK transfuziyasına
qarşı yaranmış qeyri-hemolitik reaksiyaların əsas əlamətlərindəndir. Bu
reaksiyalar əsasən “antigen-antitel” reaksiyasıyla və onun nəticəsində
plazma-hüceyrə faktorlarının kaskad mexanizmlərinin aktivləşməsiylə
(leykositlərdən endogen pirogenlərin azad olması, saxlanılma əsnasında
TK-nin tərkibində sitokinlərin miqdarının artması və s.) əlaqədardırlar.
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Mexanizmin, əsasən HLA antigenlərinə qarşı antitellərin və yaxud da
spesifik antileykositar və antitrombositar antitellərin aktivləşməsiylə işə
düşdüyü hesab edilməkdədir.
HLA-sensibilizasiyanın qarşısını almağın kifayət qədər effektiv yolu,
leykositlərin 99-99,9%-dən artığını saxlamağa qadir xüsusi filtrdən
keçirilmiş trombosit kütləsindən istifadə etməkdir. TK-nin təkrar transfuziyaları pasientdə HLA və trombosit antigenlərinə qarşı sensibilizasiya
yarada bilər. Yüksək miqdarda antitrombositar və antileykositar HLA
antigenlərə malik xəstələr TK köçürülməsinə qarşı rezistent olurlar və
həmin qrup xəstələrdə trombosit köçürməklə arzuolunan nəticənin əldə
olunması mümkün olmur. Belə xəstələr üçün trombositlər xüsusi
seçilərək HLA sistemi və ya trombosit antigenləri üzrə uyğun
donorlardan toplanmalıdır.
TK-nin HLA antigenlərinə görə və digər səbəbdən seçilməsi və
trombositlərin sayının çox olduğu dozanı əldə etmək lazım gəldikdə
hemaferezdən istifadə olunur. Hemaferez üsuluyla müəyyən HLA
fenotipinə malik xəstəyə uyğun donordan 2-3 saat ərzində 200-400 ml
plazmada 3-5х109/l miqdarda, başqa sözlə, bir donordan adi qanvermə
zamanı əldə olunan trombosit sayından 6-8 dəfə çox miqdarda trombosit
əldə etmək mümkündür. Cihaz hemaferezi üsulu TK-nin eritrositlərlə və
leykositlərlə çirklənmə ehtimalını minimuma endirməyə imkan verir.
İdealda trombosit kütləsi yaxşı müayinə olunmuş və çoxlu sayda
trombositə malik bir donordan əldə olunarsa daha yaxşı olar.
Xəstənin sensibilizasiya olunma riskini aşağı salan və uyğun olaraq
trombositlərə qarşı refrakterliyin yaranmasının qarşısını alan effektiv
üsullardan biri TK-nin xüsusi leykosit filtrlərindən keçirilməsidir. Hətta
ən müasir hemaferez cihazları istifadə edilsə belə, trombosit kütləsində
təxminən 0,5-1,0х109 /l miqdarda leykosit qalmış olur ki, bu da təkrar
transfuziyalar zamanı xəstənin sensibilizasiyasına səbəb ola bilir.
Yeni nəsil filtrlərin istifadə olunması zamanı leykositlərin 99%-dən
çoxu, trombositlərin isə 10%-dən az hissəsi kənar olunur, bu da təbii ki,
adi sentrifuqa üsullarının göstəricilərinə (leykositlərin 80-90%-i və
trombositlərin 20-30%-i) nisbətən daha yüksək nəticələrdir.
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TROMBOKONSENTRATIN KÖÇÜRÜLMƏSİNİN
EFFEKTİVLİK KRİTERİYALARI
Effektivliyin klinik kriteriyaları - spontan qanaxmanın dayanması,
dəri və görünən selikli qişalarda təzə hemorragiyaların olmamasıdır.
Klinik müşahidə edilən hemostaz - köçürülən donor trombositlərinin
effektivliyinin və adekvatlığının ən vacib kriteriyasıdır. Buna baxmayaraq, belə halların çoxunda dövr edən qanda trombositlərin miqdarı
gözlənilən səviyyədə artmır.
Əvəzedici məqsədlə TK-nin köçürülməsi zamanı effektivliyin
laborator göstəricilərinə, transfuziyAdan bir saat sonra resipientin qan
yatağında dövran edən trombositlərin sayının artması daxildir (effektiv
köçürülmə zamanı onların sayı 50-60х109 /l-ə çata bilir). Müsbət nəticə
əldə olunduğu təqdirdə, trombositlərin sayı 24 saatdan sonra kritik
səviyyəni - 20х109/l-i keçməli və ya heç olmasa transfuziyadan öncəki
saydan artıq olmalıdır. Qanaxma müddətinin normallaşması və ya
azalması da həmçinin TK-nin köçürülməsinin effektivlik göstəricisi kimi
hesab oluna bilər.
TK transfuziyasının digər bir effektivlik göstəricisi də resipientin
trombosit sayının əvvəlki səviyyəyə qayıtmasıdır ki, bu da adətən 1-2
gün ərzində baş verir. Bu göstərici təkcə trombositlərlə müalicənin effektivlik dərəcəsinin qiymətləndirilməsi üçün deyil, həmçinin
köçürülmənin hansı müddətdən bir olacağını və immunoloji uyğunluğu
da proqnozlaşdırmağa imkan verir.
Əslində trombosit sayının artımında gözlənilən nəticə heç vaxt 100%
əldə olunmur. Resipientdə splenomeqaliyanın, infeksion ağırlaşmaların,
hipertermiyanın, DDL sindromunun, massiv yerli qanaxmanın (əsasən
mədə bağırsaqdan və uşaqlıqdan), trombosit və ya leykosit antigenlərinə
qarşı yaranmış antitellər vasitəsilə donor trombositlərinin parçalanmasına
səbəb olan alloimmunizasiyanın olması posttransfuzion səviyyənin aşağı
enməsinə səbəb olan faktorlardır. Nadir rast gəlinməyən bu cür klinik
hallarda terapevtik cəhətdən effektiv trombosit miqdarının köçürülməsinə təlabat artmış olur. Splenomeqaliya zamanı köçürülən trombositlərin
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miqdarı adi hallardakına nisbətən 40-60%, infeksion ağırlaşmalar zamanı
ortalama 20%, nəzərəçarpan DDL sindromu, massiv qanitirmələr, alloimmunizasiya əlamətlərinin olduğu zaman isə - 60-80% artıq olmalıdır.
Bu zaman lazımi terapevtik doza 2 dəfəyə köçürülə bilər (səhər və
axşam). TK köçürülməsinin optimal rejimi - qanaxma müddətinin norma
daxilində olduğu, periferik qanda trombositlərin sayının isə 40х109/l
sayından yuxarıda saxlanıldığı rejimdir.
TK köçürüldüyü zaman “donor-resipient”cütlüyü AB0 antigenlər və
Rh mənsubiyyətinə görə uyğun olmalıdırlar. AB0 üzrə uyğunsuzluq
donor trombositlərinin effektivliyini azaldır. TK-nin köçürülməsindən
əvvəl həkim konteynerin işarələnməsini, hermetikliyini ciddi şəkildə
yoxlayır, donor və resipientin qan qruplarının eyni olduğuna bir daha
əmin olur. Çoxlu miqdarda TK köçürüldüyü zaman (bəzən 6-8 köçürülmədən sonra) bəzi xəstələrdə alloimmunizasiyanın inkişaf etməsiylə
əlaqədar refrakterlik (həm qanda trombositlərin miqdarının artmaması,
həmçinin də hemostatik effektin olmaması) müşahidə oluna bilər.
Ümumilikdə, TK-nin adi (ağırlaşmamış) təcrübədə istifadəsi zamanı
növbəti taktika tövsiyə olunur: anamnezində fəsadlaşmış transfuziyalar
olmayan xəstələrə, eritrosit antigenlərinə görə eyni qrup AB0 və Rh
mənsubiyyətli donorlardan hazırlanmış TK köçürülür. Refrakterliyin
olması barədə klinik və immunoloji məlumatlar olduğu halda isə, növbəti
TK transfuziyaları üçün trombosit antigenlərinə və HLA antigenlərə görə
xüsusi “donor-resipient” cütlüklərinin seçilməsi, resipientin trombositlərinin fenotipinin öyrənilməsi, xəstəylə donorun plazmasının uyğun
olub-olmadığının yoxlanılması, trombositlərin xüsusi leykosit filtrləri
vasitəsilə köçürülməsi tələb olunur.

TƏZƏ DONDURULMUŞ PLAZMA (TDP)
Klinikada istifadə olunma həcminə görə qan komponentləri arasında
birinci yeri TDP tutur. Plazma orqanizmin müxtəlif tərkibə və xüsusiyyətlərə malik bioloji aktiv maddələrinin (zülal, lipid, karbohidrat) kom96
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pozisiyasından ibarət daxili maye mühitidir ki, həmin maddələr sayəsində o,
insanın həyat fəaliyyətinin təmin olunmasında mühüm rol oynayır.
Periferik qanın plazması - sudan və təxminən 7% zülaldan, 2%
karbohidratlardan, lipidlərdən və çoxkomponentli duzlardan ibarətdir.
Qan plazması – albumin, alfa, beta, və qamma-qlobulinlər, fibrinogen və
digər zülalların və həmçinin onların komplekslərinin, ph7 qarışığının 78%-li kolloid məhlulundan ibarətdir. Plazma preparatlarının transfuziyası
zamanı terapevtik effekt, onun dezintoksikasion, statik təsirlərinə və
zülal azlığını korreksiya etmək qabiliyyətinə əsaslanır. Plazma, zülal
azlığını aradan qaldırmaqla, qanın onkotik təzyiqinin artmasına səbəb
olur ki, bu da ödemlərin aradan qaldırılmasına və diurezin
sürətlənməsinə gətirib çıxarır.
Plazma iki üsulla əldə olunur. Daha çox yayılmış birinci üsul konservləşdirilmiş qanın sentrifuqada “sərt” fırladılmasından sonra
hüceyrəüstü hissənin (plazmanın) başqa konteynerə keçirilməsi üsuludur.
İkinci üsul - plazmanın xüsusi separatorlar vasitəsilə avtomatik rejimdə
əldə oluması üsuludur.
Dondurulma - plazmanın tərkibindəki VIII faktorun qorunub
saxlanılması üçün vacib bir məfhumdur. Dondurulma zamanı əmələ
gələn buz yerdə qalan suda konsentrasiya olunur. Həllolma qabiliyyətinin maksimal həddi artan zaman, hər bir komponent kristallar əmələ
gətirir ki, antikoaqulyantın olması da bu prosesə təsir göstərir.
Buzun formalaşması, istinin kənar olunma sürətindən asılıdır. Plazma
komponentlərinin diffuziya dərəcəsi isə onların boşluqda yerdəyişməsiylə müəyyən olunur. Asta sürətlə dondurulma zamanı diffuziya buzun
əmələgəlmə sürətiylə müəyyən edilir. Həll olmuş komponentlər, tədricən
plazma konteynerinin mərkəzində toplanır.
Bütün həll olunan maddələr eyni zamanda yayıldığından, VIII
faktorun molekulları duzların yüksək konsentrasiyasının təsirinə məruz
qalır və beləliklə, zülal öz aktivliyini itirir.
Sürətli dondurulma zamanı buzun kristallaşması prosesi, komponentlərin yerdəyişməsinə nisbətən daha sürətli baş verir. Kiçik ölçülü bərkimiş
zülal hissəcikləri, buzla birlikdə bərabər sürətlə donur və nəticədə VIII
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faktorun qatı duzlarla uzun müddətli kontaktının qarşısı alınmış olur.
VIII faktorun maksimal dərəcədə qorunması məqsədilə plazma -30°С
və daha aşağı temperaturda dondurulmalıdır. Əgər plazmanın bərkiməsi
prosesi 1 saatdan artıq sürərsə, bu zaman VIII faktorun səviyyəsi enmiş
olacaqdır.
Dondurma üsulları
Plazmanın dondurulması zamanı dondurulma sürəti maksimal
dərəcədə olmalıdır. İdealda -30°С və daha aşağı temperaturun əldə edilməsi 1 saat sürməlidir. Təcrübə göstərir ki, xüsusi dondurucu avadanlıq
olmadıqda, tələb olunan temperaturun əldə olunması üçün bir neçə saat
vaxt tələb olunur.
Plazma üfüqi, yaxud da xüsusi küvetlərdə şaquli olmaqla optimal vəziyyətdə saxlanılmalıdır.
Dondurulmuş plazmanın saxlanılması
Plazmanın donma nöqtəsi -23°С təşkil edir. Ekspluatasiya (qapıların
açılıb-örtülməsi) zamanı temperatur tez-tez dəyişdiyindən, dondurulmuş
material, dondurucu kameralarda -30°С və daha aşağı temperaturda
saxlanılmalıdır. Müalicə üçün nəzərdə tutulmamış qan və plazma məhsullarının saxlanılması üçün xüsusi olaraq izolyasiya olunmuş və dəqiq
təyin olunmuş sahələr ayrılmalıdır.
Avtomatik əritmə sisteminə malik dondurucu avadanlığın istifadəsindən çəkinmək lazımdır. Əridilmə zamanı kameranın daxilində temperaturun yüksəlməyəcəyi barədə tam təminat verilməlidir.
Dondurucuların daxilindəki temperatur daimi rejimdə qeyd olunmalıdır. Həyəcan siqnalı akustik və optik olmalı, mütəmadi olaraq yoxlanılmalıdır.
Dondurucu avadanlıqlar ehtiyat enerji mənbəyilə təmin olumalıdır.
Əritmə üsulları
Dondurulma zamanı konteynerlər kövrəkləşdiyindən dondurulmuş
plazmayla ehtiyatlı davranmaq lazımdır. Əridilmədən əvvəl və sonra
konteynerlərin bütövlüyü yoxlanılmalı, zədələnmiş olanlar kənar olunmalıdır. Saxlanıldığı yerdən götürüldükdən dərhal sonra plazma 37°С
temperaturlu mühitdə nəzarət altında əridilir. Əridilmiş plazma vizual
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olaraq yoxlanılmalı və əridilmə zamanı əmələ gələ bilən kriopresipitat
lopalarının olmadığından əmin olunmalıdır. Tərkibində həll olmayan
hissəciklər aşkar olunan məhsul istifadə üçün yararsız sayılır. Labil faktorların qorunması məqsədilə plazma əridildikdən dərhal sonra, heç
olmasa 6 saatdan gec olmayaraq istifadə olunmalıdır. Plazmanın təkrar
dondurulması yolverilməzdir.
Təlimata görə, qan alındıqdan sonra 4-6 saat müddətində plazma
eritrositlərdən ayrılmalıdır. Sonra plazma bir saat ərzində -30°С-ə qədər
dondurulmanı təmin edən aşağı temperaturlu soyuducuda yerləşdirilir.
Bu cür plazma tədarükü rejimi onun uzun müddətli (1 ilə qədər)
saxlanılmasını təmin edir. TDP-də (V və VIII) və stabil (I, II, VII, IX)
laxtalanma faktorları optimal nisbətdə saxlanılmış olur. Bundan əlavə,
TDP-nin tərkibində komplement və properdin sistemi faktorları, müxtəlif
molekullu zülal və immun kompleksləri vardır.
Fraksiyalaşdırılma prosesində plazmadan kriopresipitatı kənar etməklə, təyinatı üçün öz göstərişləri olan supernatant plazma fraksiyasını
(kriosupernatant) əldə etmək mümkündür.
Plazmanın 2 növü ayırd olunur: nativ və təzə dondurulmuş. Nativ
konservləşdirilmiş plazma, qanın hüceyrə komponentləri kənar olunduqdan dərhal sonra əldə olunur. Nəticədə ümumi zülalın və plazmanın laxtalanma faktorlarının, əsasən də IX faktorun konsentrasiyası əhəmiyyətli
dərəcədə artmış olur.
TDP bütöv qandan və ya aferez üsuluyla əldə olunaraq, laxtalanma
faktorlarının funksional qabiliyyətinin tam qorunmasını təmin edəcək
optimal zaman ərzində və uyğun temperaturda dondurulmuş transfuziya
məqsədli komponentdir.
TDP-nin tərkibində qanın laxtalanma faktorları, albumin və
immunoqlobulin normal miqdarda olur. Komponentin 100 ml-in
tərkibində VIII faktorun, digər labil faktorların və təbii inhibitorların hər
birinin ayrılıqda miqdarı ən azı 70 BV təşkil edir.
Əgər TDP plazma preparatlarının istehsalı üçün nəzərdə tutularsa, bu
halda onun keyfiyyəti Avropa Şurasının Farmakopeyasının tələblərinə
uyğun olmalıdır.
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Təzə dondurulmuş plazmanın alınma üsulları
Bütöv qandan TDP-nin ayrılması üçün qapalı sistemdən istifadə
edilərək hazırlanmış bütöv konsevləşdirilmiş qanın sentrifuqada “sərt”
fırladılması üsulundan istifadə olunur. Əməliyyat donasiyadan sonra ilk
6 saat ərzində və əgər qan elektrodondurucuda saxlanılarsa 18 saatdan az
olmayan müddət ərzində həyata keçirilməlidir. TDP, həmçinin
trombositlə zəngin plazmadan da alına bilər.
Dondurulma plazmanın 1 saat ərzində -30°С-ə qədər sürətli
soyudulmasını təmin edən cihazlarda aparılır.
Aferezlə əldə etmə
Plazma əl üsuluyla və avtomatik aferezlə əldə oluna bilər. Dondurulma donasiyadan sonra 6 saat ərzində, 1 saata -30°С temperaturu təmin
edən cihaz vasitəsilə aparılır. Plazmanın sürətlə 20-22°С-ə qədər soyudulmasını təmin edən avadanlığın olduğu şəraitdə, dondurulma tədarükdən 24 saat keçdikdən sonra da həyata keçirilə bilər.
Etiketləmə
Etiketləmə milli qaydalara və beynəlxalq razılaşmalara uyğun şəkildə
aparılmalıdır. Etiketdə və ya əlavə vərəqdə aşağıdakı məlumatlar göstərilməlidir:
• istehsalçının identifikasiyası;
• individual identifikasiya nömrəsi. Əgər donordan bir dəfəyə iki və
ya daha artıq doza götürülərsə prosedurun nömrələri əlavə olunmalıdır:
aferez-1, aferez-2 və s;
• AB0 üzrə qan qrupu və Rh mənsubiyyəti;
• qanvermə tarixi;
• kriokonservantın adı və həcmi və ya əlavə olunmuş məhlulun adı və
həcmi (əgər əlavə olunubsa);
• qan komponentinin adı
• əlavə məlumat – leykositlərin kənar olunması, şüalanma və s. (əgər
olubsa);
• saxlanılma və istifadə müddəti (əgər lazımdırsa);
• saxlanma temperaturu;
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Saxlanılma və stabillik
Saxlanılma zamanı stabillik temperaturun -25°С və ya aşağı
olmasından asılıdır.
• -30°С və daha aşağı temperaturda 24 ay;
• -2 –dən -30°С-dək temperaturda 12 ay.
Daşınma
Təyin olunmuş saxlanma temperaturu, məhsulun daşınması zamanı ta
istifadə olunduğu ana qədər stabil saxlanılmalıdır.
Təzə dondurulmuş plazma klinikada geniş istifadə olunur (uyğun
göstərişlərə bax) və qan preparatlarının istehsalı zamanı
fraksiyalaşdırılma üçün ilkin materialdır.
İstifadə zamanı təhlükəsizlik tədbirləri
Təzə dondurulmuş plazma, təkcə qan həcminin korreksiyası üçün,
laxtalanma faktorlarının çatışmazlığı zamanı və ya immunoqlobulin
mənbəyi kimi istifadə edilmir.
Əgər plazmanın virus inaktivasiya olunmuş alternativ məhsulları
mövcuddursa, TDP istifadə etmək tövsiyə olunmur.
Əgər xəstədə plazma zülallarına qarşı reaktivlik müəyyən edilmişdirsə, TDP istifadə olunmamalıdır. Yalnız АВ0-sistemi üzrə uyğun
plazma istifadə olunmalıdır.
Məhsul əridildikdən dərhal sonra istifadə olunmalıdır və təkrar dondurulma yolverilməz haldır. Əridilmə, nəzarət olunan temperatur şəraitində həyata keçirilməlidir. İstifadədən öncə konteynerin hermetikliyi
yoxlanılmalıdır. Məhsulda gözlə görünən həll olmamış presipitat
yumaqları olmamalıdır.
Əks təsirləri
Əks təsirləri aşağıdakılardır:
• böyük həcmlərin sürətli yeridilməsi zamanı sitrat intoksikasiyası baş
verə bilər;
• qeyri-hemolitik posttransfuzion reaksiyalar (titrətmə, qızdırma, dəri
səpkiləri);
• qanın aşkar olunmamış bakterial çirklənməsi nəticəsində sepsis;
• ciddi şəkildə yoxlanılmaya baxmayaraq, virusların transmissiyası
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mümkündür (hepatitlər, İİV və s.), SMV riski leykositlərin kənar
edilməsi yoluyla azaldıla bilər;
• kəskin posttransfuzuion ağciyər çatışmazlığı;
İstifadəsinə göstərişlər
Plazma köçürülməsinə göstərişlər aşağıdakılardır:
Müxtəlif etiologiyalı (septik, hemorragik, hemolitik) şokun gedişinin
ağırlaşmasına səbəb olan və ya digər səbəblər (dölətrafı maye emboliyası, kraş sindrom, toxumaların parçalanmasına səbəb olan ağır travmalar,
geniş cərrahi əməliyyatlar -xüsusilə ağciyər, damar, baş beyin, prostat və
s. əməliyyatları), kütləvi transfuziya sindromu nəticəsində inkişaf edən
kəskin DDL sindromu;
• Hemorragik şok və DDL sindromun inkişafıyla nəticələnən kəskin
massiv qanitirmə (DEQH-nin 30%-dən çoxu) ;
• Plazmanın laxtalanma faktorlarının azalmasıyla və uyğun olaraq
onların ümumi dövranda defisitiylə müşaiyət olunan qaraciyər xəstəlikləri (kəskin ildırımsürətli hepatit, qaraciyər sirrozu);
• Dolayı təsirli antikoaqulyantların (dikumarin və s.) doza həddinin
aşılması;
• Trombotik trombositopenik purpuralı xəstələrdə, ağır zəhərlənmələrdə, sepsis və DDL sindromu zamanı terapevtik plazmaferez aparılanda;
• Fizioloji plazma antikoaqulyantlarının çatışmazlığı nəticəsində
inkişaf etmiş koaqulopatiyalar;
• Massiv transfuziyalar sindromu.
DEQH-nin bərpa olunması və ya parenteral qidalanma məqsədilə
TDP köçürülməsi tövsiyə olunmur (bunun üçün daha təhlükəsiz və
qənaətli üsullar mövcuddur). Ağırlaşmış transfuzioloji anamnezə malik
və durğun ürək çatışmazlığı olan xəstələrdə TDP köçürülməsi ehtiyatla
həyata keçirilməlidir.
Köçürülən TDP resipientlə AB0 üzrə eyni qrupda olmalıdır. Plazma
hüceyrəsiz mühit olduğundan Rezus mənsubiyyətinin eyni olması
mühüm əhəmiyyət kəsb etmir, lakin, böyük həcmdə (1 litrdən artıq)
plazma köçürülən zaman Rh mənsubiyyətinin uyğun olması vacibdir.
Minor eritrosit antigenlərinə görə uyğunluq tələb olunmur.
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Plazma mümkün qədər növbəti keyfiyyət standartlarına cavab verməlidir: zülalın miqdarı 60 q/l-dən, hemoqlobinin miqdarı 0,05 q/l-dən,
kaliumun səviyyəsi 5 mmol/l-dən az olmamalıdır. Transaminazaların
səviyyəsi norma daxilində olmalıdır. İİV, sifilis, hepatit B və C
markerlərinə görə müayinələrin nəticələri mənfi olmalıdır.
TDP qanköçürmə üçün istifadə olunan filtrli standart sistem vasitəsilə, klinik göstərişlərdən asılı olaraq şırnaq və ya damcıyla kəskin DDL sindromu zamanı şırnaqla köçürülür. Eyni konteynerdən bir neçə
xəstəyə plazma köçürülməsi qadağandır.
TDP-nın köçürülməsi zamanı bioloji sınağın qoyulması vacib şərtdir.
Plazma infuziyası başladıqdan sonra resipientin qan dövranı sisteminə
köçürüləcək həcmin hələ çox az bir hissəsinin getdiyi ilk bir neçə dəqiqə
mümkün anafilaktik, allergik və digər reaksiyaların baş verməsində
həlledici sayılır.
Köçürülən plazmanın həcmi klinik göstərişlərdən asılıdır. DDL sindromla əlaqəli qanaxmalar zamanı 1000 ml-dən az olmayan həcmdə
plazmanın hemodinamik göstəricilərə MVT-ə nəzarət etməklə birdəfəyə
köçürülməsi göstərişdir. Çox hallarda koaquloqrammaya və klinik
mənzərəyə dinamik nəzarət edərək, həmin həcmdə plazmanın təkrar
köçürülməsi lazım olur. Belə vəziyyətdə az miqdarda plazmanın (300400ml) köçürülməsi heç bir effekt vermir.
Kəskin DDL sindromun inkişafıyla müşaiyət olunan kəskin massiv
qanitirmə zamanı (DEQH-nin 30%-dən çox, böyüklər üçün 1500 мl-dən
artıq) köçürülən plazmanın miqdarı, qanitirmənin bərpa olunması üçün
istifadə olunan ümumi transfuzion vasitələrin 25-30%-indən az
olmamalıdır (yəni 800-1000 мl-dən az olmayaraq).
Xronik DDL sindromu zamanı bir qayda olaraq TDP antikoaqulyantlar
və antiaqreqantlarla bir yerdə təyin edilir (aparılan müalicənin effektivlik
kriteriyası kimi koaquloji kontrol tələb olunur). Bu cür klinik vəziyyətdə bir
dəfəyə köçürülən plazmanın miqdarı 600 ml-dən az olmamalıdır.
Plazmanın laxtalanma faktorlarının birdən-birə azalmasıyla və qanaxmayla müşaiyət olunan ağır qaraciyər xəstəlikləri zamanı və ya əməliyyat
zamanı qanaxma təhlükəsi olarsa 15ml/kq dozada, 4-8 saat sonra isə daha
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az miqdarda (5-10 ml/kq) təkrar olaraq plazma köçürülməsi göstərişdir.
Koaqulopatiya, ağır qaraciyər patologiyası olan xəstələrdə digər
patoloji proses və cərrahi müdaxilə olarsa (qaraciyərin biopsiyası, qida
borusunun varikoz genişlənmiş venalarının partlaması) hemorragik
sindroma gətirib çıxara bilər. Bu cür xəstələrdə qanaxma təhlükəsi
olduqda və ya artıq başlamış qanaxma zamanı TDP transfuziyaları
göstərişdir. Qanaxmanı saxlamaq və ya hemostazı korreksiya etmək üçün
6-8 doza TDP lazımdır.
Güclü qanaxma zamanı (cərrahi müdaxilə zamanı və ondan sonra)
hemostazın təmin olunması məqsədilə hər 6-12 saatdan bir plazma
köçürülməlidir. Bəzi hallarda hemostazı təmin etmək üçün mübadilə
transfuziyaları, protrombin kompleksi konsentratının tətbiq edilməsi
(aktivləşmiş X faktor DDL yarada bilər) yeridilməsi kimi əlavə tədbirlərə
ehtiyac yarana bilər.
Transfuziologiya cəmiyyətinin, konqres materiallarının və s. son
illərdəki tövsiyələrinə əsasən, TDP transfuziyasının göstəriş olmadığı
aşağıdakı halları sadalamaq mümkündür:
• massiv transfuziyalar zamanı ağırlaşmaların qarşısının alınması
məqsədilə;
• ürək-ağciyər perfuziyası zamanı heparini neytrallaşdırmaq üçün;
• DEQH -nin artırılması üçün;
• ürək-ağciyər şuntlamasından sonra profilaktik məqsədlə;
• massiv transfuziyayla birgə profilaktika üçün;
• protrombin zamanının bir qədər artdığı (normanın yuxarı həddindən
3 vahid), lakin, aktiv qanaxma əlamətləri olmayan xəstələrdə profilaktik
məqsədlə;
• hemorragiyaların olmadığı xronik DDL;
• xəstələrdə parenteral zülal yeridilməsinə qarşı hiperkoaqulyasiyanın
və artmış sensibilizasiya əlamətlərinin əmələ gəlməsi.
TDP köçürülən zaman virusların və bakterial infeksiyaların ötürülmə
riski yüksəkdir. Məhz bu səbəbdən hal-hazırda plazmanın virus
inaktivasiyası üsullarına (3-6 ay ərzində karantində saxlanılma,
detergentlə işlənilmə və s.) böyük diqqət yetirilir.
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8 saatdan gec eritrositlərdən ayrılıb dondurulan plazma dondurulmuş
adlanır. Kriosupernatant (kriopresipitat alınandan sonra yerdə qalan)
kimi, dondurulmuş plazmanın da tərkibində V və VIII faktorun miqdarı
az olur, II, VII, IX və X faktorlar isə kifayət miqdarda olur.
Kriosupernatant plazmanın tərkibində fibrinogenin miqdarı az olur.
Plazmanın bu növləri stabil laxtalanma faktorlarının defisitindən əziyyət
çəkən (məsələn, kumarin törəməlirinin artıq dozasından baş verən
koaqulopatiya) xəstələrdə uğurla istifadə oluna bilər.

KRİOPRESİPİTAT
Təzə hazırlanaraq hüceyrələri kənar edilmiş plazmanın sentrifuqada
fırladılaraq 10-20 ml həcmdə konsentrasiya edilməsiylə əldə olunan və
tərkibində plazmanın krioqlobulin fraksiyasını cəmləşdirən komponentdir.
Xüsusiyyətləri
TDP-nın tərkibində olan VIII faktorun, fon Villebrandın, fibrinogenin, XIII faktorun və fibrinonektinin çox hissəsini özündə cəmləşdirir.
Alınma üsulu
Dondurulmuş və əlavə olaraq digər konteynerlərlə ümumi sistem
vasitəsilə birləşdirilmiş plazma konteyneri, gecə ərzində 2-6 °С temperaturda və ya sürətli sifon üsuluyla əridilir. Konteynerlər sistemi, 2-6
°С-də tədricən əridildikdən sonra elə həmin temperaturda təkrar olaraq
sentrifuqada sərt rejimdə fırladılır. Kriosupernatant ya içində eritrosit olan,
ya da ki ayrıca bir konteynerə keçirilir. Supernatant plazmanın bir hissəsi
40 ml həcmin təmin edilməsi üçün kriopresipitatın tərkibində saxlanılır.
Əldə olunuş komponentlər bir-birindən ayrılır. İçində kriopresipitat olan
konteyner ayrılılr və yenidən dondurularaq tələb olunan şəraitdə saxlanılır.
Elə həmin üsulla aferez plazmadan da komponent əldə oluna bilər.
Etiketləmə
Etiketləmə milli qaydalara və beynəlxalq razılaşmalara uyğun şəkildə
aparılmalıdır. Etiketdə və ya əlavə vərəqdə aşağıdakı məlumatlar göstərilməlidir:
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• istehsalçının identifikasiyası;
• individual identifikasiya nömrəsi. Əgər donordan bir dəfəyə iki və
ya daha artıq doza götürülərsə prosedurun nömrələri əlavə olunmalıdır:
aferez-1, aferez-2 və s;
•AB0 üzrə qan qrupu və Rh mənsubiyyəti;
• qanvermə tarixi;
•qan komponentinin adı
• əlavə məlumat –leykositlərin kənar olunması, şüalanma və s. (əgər
olubsa);
• saxlanılma və istifadə müddəti (əgər lazımdırsa);
• saxlanma temperaturu;
Saxlanılma və stabillik
Saxlanılma zamanı stabillik temperaturun -25°С və ya aşağı olmasından asılıdır.
• -30°С və daha aşağı temperaturda 24 ay;
• -18 –dən -25°С-dək temperaturda 12 ay.
Daşınma
Təyin olunmuş saxlanma temperaturu, məhsulun daşınması zamanı
istifadə olunduğu anadək stabil saxlanılmalıdır.
Komponenti qəbul edən müalicə müəssisəsi, daşınma zamanı
konteynerin donmuş vəziyyətdə olduğundan əmin olmalıdır.
İstifadəsinə göstərişlər
Aşağıdakı hallarda istifadə edilir:
• VIII faktorun defisiti;
• qanın digər laxtalanma faktorlarının defisit vəziyyəti, məs.,
disseminasiya olunmuş damardaxili laxtalanma;
• fibrinogenin çatışmazlığı (kəmiyyət və keyfiyyət).
Təhlükəsizlik tədbirləri
Bilavasitə istifadədən əvvəl dondurucudan götürülmüş komponent
37°С temperaturda əridilir. Kriopresipitatın daha yaxşı əriməsi üçün bu
prosedur ərzində komponent əllə ehtiyatlı şəkildə qarışdırılır.
Aşağı temperatur şəraitində polimer konteynerlərin divarları kövrəkləşir və orada çatlar əmələ gələ bilir. Əridilmə zamanı sızmanın olub106
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olmamasına diqqət yetirmək lazımdır. Defekt aşkar olunduğu təqdirdə
komponent istifadə edilməməlidir.
Komponent təkrar dondurula bilməz.
Kiçik hovuzların yaradılması
Bəzi hallarda 10 doza kriopresipitatın birləşdirilməsi daha
məqsədəuyğundur. Əgər bu iş açıq sistemdə həyata keçirilərsə, hovuz 1
saat ərzində istifadə olunmalıdır; komponent saxlanılmaq üçün
dondurula bilməz. Hovuz elə pasportlaşdırılmalıdır ki, hər bir individual
kriopresipitatın izlənilməsi mümkün olsun.
Hemostazın təmin olunması üçün VIII faktorun səviyyəsi əməliyyat
dövründə 50%-dək, əməliyyatdan sonrakı dövrdə isə 30%-dək saxlanılmalıdır. VIII faktorun bir vahidi 1ml TDP-yə uyğundur. Bir doza qandan
əldə olunmuş krriopresipitatın tərkibində ən azı 100 vahid VIII faktor
olmalıdır.
Kriopresipitatın köçürülməsinə təlabat aşağıdakı üsulla hesablanır:
• bədən çəkisi (кq) х 70 мl/кq = qanın həcmi (мl);
• qanın həcmi (мl) х (1,0 - hematokrit) = plazmanın həcmi (мl);
• plazmanın həcmi (мl) х (VIII faktorun lazımi səviyyəsi – VIII
faktorun cari səviyyəsi) = VIII faktorun köçürülmək üçün lazımi miqdarı
(vahid)
• VIII faktorun lazımi miqdarı (vahid)/100 vahid = birdəfəlik
transfuziya üçün zəruri olan kriopresipitat dozalarının miqdarı.
Köçürülmüş VIII faktorun resipientin qan dövranında yarımyaşama
dövrü 8-12 saat təşkil etdiyindən, bir qayda olaraq, terapevtik səviyyənin
saxlanılması üçün təkrar kriopresipitat köçürülməsi həyata keçirilməlidir.
Köçürülmüş kriopresipitatın miqdarı hemofiliya A xəstəliyinin və
qanaxmanın ağırlığından asılıdır. Terapevtik effekt, faktorun damardaxili
və damardankənar sahələr arasında yayılma dərəcəsindən asılıdır.
Kriopresipitatın tərkibində köçürülmüş olan VIII faktorun təxminən ¼
hissəsi müalicə əsnasında damardankənar sahəyə keçir.
Müalicənin müddəti qanaxmanın ağırlığından, yerləşdiyi yerdən və
resipientin klinik cavabından asılıdır. Əgər faktorun səviyyəsinin ölçülməsi üçün şərait olmazsa, bu zaman aktivləşmiş hissəvi tromboplastin
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zamanı göstəricisinə əsaslanaraq, müalicənin adekvat olub-olmaması
barədə müəyyən fikir söyləmək mümkündür. Əgər həmin göstərici
norma daxilində (30-40 s) olarsa, faktorun səviyyəsi adətən 10%-dən
yuxarı olacaqdır.
Kriopresipitatın təyin olunması üçün digər bir göstəriş - çox nadir
hallarda izolə olunmuş şəkildə müşahidə olunan və DDL sindromunun
tərkibinə daxil olan hipofibrinogenemiyadır. Bir doza kriopresipitatın tərkibində ortalama 250 mq fibrinogen olur. Buna baxmayaraq, kriopresipitatın böyük dozalarının köçürülməsi trombotik ağırlaşmalarla və eritrositlərin artmış sedimentasiyasıyla növbələşən hiperfibrinogenemiyaya
gətirib çıxara bilər.
Kriopresipitat AB0 sistemi üzrə uyğun olmalıdır. Dozaların həcminin
kiçik olmasına baxmayaraq, bir çox dozanın bir dəfəyə köçürülməsi
volemik pozğunluqlara səbəb ola bilər ki, bu faktor uşaqların müalicəsi
zamanı xüsusilə nəzərə alınmalıdır, çünki uşaqlarda qan həcmi böyüklərə
nisbətən azdır. Kriopresipitatın köçürülməsi nəticəsində anafilaksiya,
plazma zülallarına qarşı allergik reaksiyalar, volemik yüklənmə
müşahidə oluna bilər.
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PATOGENLƏRİN ZƏRƏRSİZLƏŞDİRİLMƏSİ
ÜSULLARI
Artıq məlumdur ki, donorların qanının infeksiyalara (sifilis, hepatit B
və C, İİV) görə müayinəsi zamanı, hətta ən müasir İFA–analizi test
üsulları və PZR metodlarının tətbiqi belə, təhlükəsizliyi tam şəkildə
təmin etmir. Bunun iki əsas səbəbi vardır: məlum (yoxlanılan) infeksiyaların seroneqativ “pəncərə” dövrünün olması və donorun qanında,
yoxlanılması vacib sayılmayan (və ya elmə məlum olmayan) infeksion
agentlərin olması ehtimalı. Bu problemin həlli, həmin risklərin aradan
qaldırılmasını tam şəkildə təmin edəcək üsulların - qan komponentlərinin
inaktivasiya üsullarının işlənib hazırlanmasında görülür.
Qan komponentləri və preparatlarındakı patogenlərin inaktivasiyası
texnologiyası, transfuzion vasitələrin təhlükəsizliyinin təmin olunmasında daha perspektiv üsul hesab olunur.
Qanda olan patogenlərin inaktivasiyası - donor qanı, onun komponentləri və preparatlarında olan hemotransmissiv infeksion agentlərin
məhv edilməsini (inaktivasiyasını) təmin edən metodlar toplusudur ki,
həmin metodlar sayəsində hemotransfuziyaların həyata keçirilməsi və qan
preparatlarının istifadəsi, xəstənin yoluxma riski olmadan mümkün olur.
Qan komponentlərindəki patogenlərin inaktivasiya üsullarının
təsnifatına transfuzion mühitin növünə uyğun şəkildə baxmaq olar.
Plazmadakı patogenlərin inaktivasiya üsulları:
• fiziki - pasterizasiya, plazmanın qızdırılması, nanofiltrasiya;
• kimyəvi – solvent/detergent;
• fotokimyəvi: görünən işıq + metilen mavisi, ultra bənovşəli
şualanma (UBŞ) + amotosolen (S-59), UBŞ + riboflavin.
Qanın hüceyrə komponentlərindəki patogenlərin inaktivasiya üsulları:
• trombositlər- fotokimyəvi (UBŞ+ amotosolen, UBŞ+riboflavin);
fotoaktiv maddə əlavə olunmadan UBŞ;
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• eritrositlər - fiziki (leykodeplesiya, yuyulma); kimyəvi və fotokimyəvi
üsullar (dimethylmethylene blue, psoralen S-303, PEN-110 və ya binary
ethyleneamine, riboflavin, porfirin) işlənib hazırlanmaqdadır.

PLAZMADAKI PATOGENLƏRİN İNAKTİVASİYASI
Plazmadakı patogenlərin inaktivasiyası üçün iki cür yanaşma mövcuddur: sənayedə (plazma hovuzunun) və bir doza plazmanın inaktivasiyası.
Plazma hovuzundakı patogenlərin sənayedə inaktivasiya üsulları:
• pasterizasiya (qədim üsul);
• plazma hovuzunun Octaplas və Uniplas (Octapharma, Avstriya)
preparatları vasitəsilə solvent/detergent üsuluyla emalı.
Bir doza plazmadakı patogenlərin inaktivasiyası:
• metilen mavisiylə emal olunmuş plazmanın görünən işıqla
şüalandırılması - theraflex mb plasma (MacoPharma, Fransa);
• amotosolenlə emal olunmuş plazmanın ultrabənövşəyi şüalarla
şüalandırılması;
• riboflavinlə emal olunmuş plazmanın ultrabənövşəyi şüalarla
şüalandırılması - Mirasol (Terumo BCT);
• plazmanın qızdırılması;
• nanofiltrasiya.

PATOGENLƏRİN AYRI-AYRI İNAKTİVASİYA ÜSULLARININ
XARAKTERİSTİKASI
Solvent/detergent üsulu
Virusların həlledici - detergentin (SD) köməkliyilə inaktivasiyası
üsulu, 1985-ci ildə FDA-da antihemofil faktor (AHF) konsentratının
istehsalı üçün lisenziyalaşdırılmış və TDP emalında tətbiq olunmuşdur.
SD plazma 1991-ci ildə Almaniyada lisenziyalaşdırılmışdır və Fransa,
Avstriya və Niderlandda olduğu kimi, orada da rutin olaraq istifadə
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olunmaqdadır. Norveç və Belçikada TDP tam olaraq SD plazma ilə əvəz
olunmuşdur. 2 milyondan artıq SD plazma dozası və SD üsulu ilə emal
olunmuş 11 milyondan artıq qan məhsulları heç bir virus ötürülməsi halı
olmadan bütün dünyada tətbiq olunmuşdur.
Üsulun mahiyyəti, AB(0) qrupları üzrə seçilmiş 2500 nəfər könüllü
donordan alınmış plazma hovuzunun (plazmanın 10-20% -i ticari
fraksiyalaşdırılmaya gedən plazma hovuzunun hazırlanması üçün istifadə
edilir) 1% TNBF və 1% Тritonа Х-100 ilə 4 gün ərzində 30°С
temperaturda inkubasiyasından ibarərdir. Reagentlər, bitki yağı
ekstraksiyasıyla və ardınca növbəti fazada qətran C18 xromatoqrafiyası
vasitəsilə kənar edilir. Filtrasiyadan sonra əldə olunmuş steril plazma,
200 ml həcmli standart konteynerlərdə dondurulur. Hazırlanma prosesi
həcminə və laxtalanma faktorlarının səviyyəsinə görə standartlaşdırılmış
plazma komponentinin alınmasını nəzərdə tutur. 1991-ci ildə bu üsul
qəbul olunduqdan sonra Avropada həmin üsulla istehsal olunmuş 2000dən artıq partiyada uyğunluğun olduğu göstərilmişdir.
Solvent/detergent üsulundan sənayedə istifadə edilir. Rəsmiləşdirilmiş preparat olan Octaplas (Octapharma, Avstriya) buna misal ola
bilər. O, ola biləcək virusların inaktivasiyası məqsədilə əvvəlcədən solvent/detergentlə emal olunmuş təzə dondurulmuş plazmadır. Solvent/detergent plazmanın əsas çatışmayan cəhəti, onun qiymətinin TDPyə nisbətən baha, ona olan təlabatın isə daha artıq olmasıdır. Buna səbəb
plazmanın emalı zamanı laxtalanma faktorlarının və hemostaz sisteminin
digər komponentlərinin aktivliyinin 15-25% azalmasıdır.
Həmin firmadan olan digər bir preparat - Uniplas (universal
solvent/detergent plazma) da maraqlıdır. Öncə danışılan preparatın
analoqudur. Onların arasında fərq, anti-A və anti-B antitellərinin kənar
olunması səbəbindən qrup spesifikliyinin olmamasıdır. Mahiyyətinə görə
АВ (IV) qrupundan olan virusinaktivasiya olunmuş TDP-dİr.
Metilen mavisiylə emal olunmuş plazmanın görünən işıqla
şüalandırılması
2001-ci ildə, bir doza plazmanın metilen mavisiylə emal olunduqdan
sonra görünən işıq spektri ilə şüalanması üsulu praktik istifadə üçün
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lisenziyalaşdırılmışdır: THERAFLEX MB PLASMA (MacoPharma,
Fransa).
Metilen mavisi (МV) – fenotiazin boyasıdır. Bu sinifdən olan boyalar
nuklein turşularının strukturuna daxil olaraq, DNT/RNT quanozinin
qalıqlarıyla sıx birləşmək qabiliyyətinə malikdirlər. Boya, dalğa uzunluğu
590 nm olan dalğalarla fotoaktivləşdikdən sonra, oksigeni singlet oksigenə
qədər oksidləşdirir ki, bu da virusun genetik materialının kimyəvi cəhətdən
zədələnməsinə səbəb olur və virusun replikasiyası dayanır.
Emal proseduru aşağıdakı mərhələlərdən ibarətdir:
• plazma dolu konteynerin virusinaktivasiya üçün olan plastik
konteynerlə birləşdirilməsi;
• plazmadan leykositlərin filtrasion üsulla kənar edilməsi;
• plazmaya metilen mavisinin əlavə edilməsi;
• «Мakotronik» cihazında görünən işıqla şüalanma;
• plazmadan metilen mavisinin filtrasion üsulla kənar edilməsi.
Metilen göyüylə emal olunmuş plazmadakı patogenlərin, görünən işıqla
şüalanma inaktivasiya üsulunun effektivliyi həm inkapsulyasiya olunmuş
və həm də qılafsız viruslara qarşı kifayət qədər yüksəkdir.
Amotosolenlə emal olunmuş plazma və trombosit konsentratının
ultrabənövşəyi şüalandırılması
Hədəfi nuklein turşuları olan amotosolen (psoralen s-59) fotoaktiv
maddəsinin istifadəsinə əsaslanan INTERCEPT texnologiyası Avropada
2001-ci ildə trombosit konsentratı, 2007-ci ildə isə plazma üçün
qeydiyyatdan keçirilmişdir. Amotosolen nuklein turşularının pirimidin
əsaslarıyla kovalent rabitələr yaradır. Transfuzion mühitlərə (TDP və
trombosit konsentratı) amotosolen əlavə edərək ardınca UBŞ zamanı,
konteynerdə mövcud olan bütün virusların, bakteriyaların, ibtidailərin və
leykositlərin DNT və RNT ilə amotosolen arasında fotokimyəvi reaksiyalar
baş verir. Nəticədə bütün patogenlər inaktivasiya olunur, limfositlər isə
proliferasiya qabiliyyətini itirirlər və nəticədə trtansfuzion mühit resipient
üçün təhlükəsiz olmuş olur.
Bu texnologiyanın əsas üstünlüyü pasientin təhlükəsizliyidir. Transfuzion mühitlər inaktivasiyadan 4 saat sonra istifadə oluna bilər.
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Amotosolenlə fotokimyəvi inaktivasiyanın əlavə effekti – limfositlərin proliferasiyasının tormozlanması və onlardan sitokinlərin ifrazının
zəiflədilməsidir. Bu da, trombosit konsentratının və TDP-nin γ-şüalanma
tətbiq etmədən “transplantatın qopma reaksiyası”nın profilaktikasına
şərait yaratmış olur. Belə ki, 150 μΜ amotosolen və 3 J/cm2 UBŞ, 1
amotosolen molekulunun limfositin DNT-də 83 əsas cütüylə əlaqəsini
yaratdığı halda, 2500 cGy γ-şüalanma (hal-hazırda qan komponentləri
üçün standart doza) DNT zəncirlərinin bir dəfəyə 37 000 cüt əsasa
bölünməsini təmin edir.
Riboflavinlə emal olunmuş plazma və trombosit konsentratının
ultrabənövşəyi şüalanması
Mirasol texnologiyası trombosit konsentratı üçün Avropada 2007-ci
ilin oktyabr ayında, plazma üçün isə 2008-ci ilin avqust ayında qeydiyyatdan keçirilmişdir. Qan prepartlarındakı xəstəlik törədən mikroorqanizmlərin nuklein turşularının dəyişkliyə uğradılması və infeksion xəstəliklərin törədiciləriylə yüklənmənin azaldılması üçün Mirasol sistemində
riboflavin (vitamin B12) və UBŞ istifadə olunur.
Birinci mərhələdə, trombosit kütləsi olan torba steril şəraitdə Mirasol
illüminasiya/saxlanılma torbasıyla birləşdirilir və trombositlər həmin
torbaya keçirilir.
İkinci mərhələdə, riboflavin məhlulu olan torba (içində 35 ml riboflavin
məhlulu olur və trombosit emalı üçün olan Mirasol dəstinin hər birinin
tərkibində olur - Mirasol Platelet Kit) steril şəraitdə illüminasiya torbasına
birləşdirilir və riboflavinin tam həcmi preparata əlavə edilir.
Sonra riboflavinli preparat Mirasol şüalandırıcısına yerləşdirilir və
burada o, 6-10 dəq. ərzində illüminasiyaya məruz qalır (qarışdırıldıqdan
sonra). İllüminasiyanın dəqiq müddəti preparatın həcminə əsasən müəyyən
olunur.
Plazmanın emal prosesi trombositlərin emalına çox bənzəyir.
Tədqiqatlar göstərir ki, riboflavinlə emal edilmiş plazma və trombosit
konsentratının UBŞ-sı, qan komponentində virus və bakterial
çirklənmənin inaktivasiyası üçün yüksək effektiv bir üsuldur.
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Trombositlərin fotoaktiv maddə olmadan şüalandırılması. 2008-ci
ilin oktyabr ayında MacoPharma şirkəti (Fransa) trombosit konsentratındakı
patogenlərin fotoaktiv maddələr olmadan inaktivasiyasının metodikası,
cihaz sistemi və sərfiyyat dəsti üçün Avropa sertifikatını əldə etdi.
İnaktivasiya effekti, işığın 254 nm uzunluqlu UB spektriylə trombosit
konsentratının bir dəqiqəlik şüalanması hesabına əldə olunur. Patogenlərin
inaktivasiyası dövrü bütünlükdə 5 dəq. çəkir.
Eritrositlərdəki patogenlərin inaktivasiyası
Plazma və trombosit konsentratının tərkibindəki patogenlərin,
detergentlər və UBŞ vasitəsilə inaktivasiyasının aktiv işlənib hazırlanmış
effektiv üsulları, eyni texnologiya ilə eritrositlər üçün də tətbiq oluna
bilməz. Bu onunla əlaqədardır ki, detergentlər eritrositlərin membranından hər zaman yaxşı keçmir və ya membrana zədələyici təsir göstərir.
Bütün üsullar təsir prinsipinə görə fiziki, kimyəvi və fotokimyəvi
üsullara bölünür (dimethylmethylene blue, psoralen S-303, PEN-110 və
ya binary ethyleneamine, riboflavin, porfirin).
Fiziki üsullar, törədicilərdən bəzilərinin, əsasən də SMV və HTLV viruslarınin yalnız leykositlərin daxilində yerləşməsi və donor komponentlərinin köçürülməsi zamanı leykosit qarışığı vasitəsilə ötürülməsinə
əsaslanır. Belə halda göstərilən hemotransmissiv infeksiyaların ötürülmə
riskinin azaldılmasına, leykosit qarışığının adgeziv-adsorbsion leykofiltrlərin köməkliyilə təmizlənməsi, nativ eritrositlərin yuyulması və ya əridilmiş
eritrositlərin deqliserinizasiyası prosesi zamanı nail olunur.
4 logarifm leykodeplesiya, leykosit qarışığını hər 1 komponentdə <106
azaltmaqla sözügedən hemotransmissiv infeksiyaların ötürülmə riskini də
azaltmış olur. Nativ eritrositlərin yuyulması və ya əridilmiş eritrositlərin
deqliserinizasiyası prosesində yuyulması nəticəsində də həmin komponentlərin leykositlərlə kontaminasiyası az da olsa aradan qalxır və nəticədə
infeksiyaların ötürülmə riski də azalmış olur. Buna baxmayaraq, fiziki
üsulların heç biri ideal deyildir və hemotransmissiv infeksiyaların
profilaktikası üçün tam güvənli bir üsul kimi istifadə oluna bilməz.
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FƏSİL 5. PERİFERİK QANIN HEMOPOETİK KÖK
HÜCEYRƏLƏRİNİN ƏLDƏ OLUNMASI
Periferik qanın kök hüceyrələri (PQKH) – sümük iliyi transplantasiyası
vacib olan xəstələr üçün hemopoetik kök hüceyrələrin (HKH) nisbətən
üstün tutulan mənbələrindən biridir. PQKH transplantatın tərkibində HLA
uyğun sümük iliyi transplantatları ilə müqayisədə daha çox HKH olur ki,
nəticədə mieloid sıra hüceyrələrinin və trombositlərin bərpası prosesi daha
sürətli gedir, hüceyrə immuniteti daha erkən bərpa olunur və həmçinin
transplantasiya ilə əlaqəli ölüm halları daha az olur. PQKH preparatlarının
tərkibində T-limfositlərin miqdarı sümük iliyinə nisbətən daha çox olur, IIIV dərəcəli kəskin formalı «transplantatın qopma reaksiyası» PQKH və
HLA uyğun sümük iliyi resipientlərində fərqlənməsə də, xronik formalı
«transplantatın qopma reaksiyası» PQKH resipientlərində daha çox olur.
Kəskin leykoz xəstələrində ikinci remissiyada, xronik mieloleykozun
akselerasiya mərhələsində uyğun sibsdən PQKH alan xəstələrdə transplantasiya ilə əlaqəli ölüm halları sümük iliyi resipientləriylə müqayisədə
daha aşağıdır. Məhz bu səbəbdən bir çox mərkəzlər bu qrup pasientlər üçün
sümük iliyi deyil, PQKH istifadə etməyi daha üstün tuturlar.
PQKH-nin üstün cəhətləri, onların transplantasiyası üçün yeni göstərişlərin işlənib hazırlanmasına səbəb olur. HLA uyğun sibsdən əldə olunmuş PQKH-nin köçürülməsi, kondisionerləşdirilmənin qeyri mieloablativ rejimlərini qəbul etmiş xəstələrə təyin olunur. Öncədən aparılmış
tədqiqatlar, bu transplantatların immunmoduləedici effektinin böyrək
hüceyrə karsinomasının metastazlarından əziyyət çəkən xəstələrin müalicəsində müvəffəqiyyətlə istifadə oluna biləcəyini güman etməyə əsas
verir. Qeyri mieloablativ hazırlıq protokolu və PQKH almış xəstələrin bir
çoxunda qısa müddətli sitopeniya müşahidə olunur. Nəticədə transplantatla əlaqəli toksik təsir o qədər də yüksək olmur və bu tip transplantasiya, allogen transplantasiyanın əvvəllər yaşa və ya xəstəliklərə görə əks
göstəriş olduğu xəstələrin müalicəsində istifadə edilir.
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HLA uyğun sibslərdən PQKH-nin toplanılması və transplantasiyasının keçirilməsi üzrə təcrübə artdıqca, hüceyrələrin toplanılması və
mobilizasiyasının bir çox aspektləri unifikasiya olunnmuşdur. Rekombinant insan qranulosit stimuləedici faktoru (Q-KSF) PQKH mobilizasiyası
üçün standart preparatdır. O, gündə 10-20 mq/kq olmaqla, birdəfəlik və
ya iki dərialtı yeridilmə şəklində 4-6 gün təyin edilir. 4-6 gündən sonra
PQKH, cəmi 1-3 prosedur həyata keçirilməklə aferez yoluyla toplanılır.
Aferez prosesində işlənən bütöv qanın həcmi trombositlərin və qranulositlərin toplanması məqsədilə həyata keçirilən standart prosedurlardakı
qan həcmindən artıq olur. PQKH transplantasiyası rutin prosedura
çevrildiyindən, mobilizasiya və toplanılma prosesinin ağırlaşmaları və
problemlərindən bəhs etmək vacibdir.
Donora olan tələblər
Həm qohum, həm də qohum olmayan donorlardan alınmış PQKHdən istifadə olunur. Sümük iliyi donorlarının seçilməsi prinsipləri PQKH
donorları üçün tamamilə eynidir. Donor və resipient uyğun HLA fenotipə
malik olmalıdırlar, mobilizasiya və aferez prosedurlarının keçirilməsi
üçün donorun sağlamlıq vəziyyətinin uyğun olduğunu təsdiqləmək
məqsədilə donor hərtərəfli müayinə olunmalı, infeksion xəstəliklərin və
digər hemotransmissiv xəstəliklərin törədicilərinin daşıyıcısı olmadığı
təsdiqlənməlidir. Donorda resipientə keçə biləcək onkoloji və autoimmun
xəstəliklər olmamalıdır. Donorun qan və sümük iliyi təhlillərinin nəticələri norma daxilində olmalıdır.
Sağlamlıq vəziyyətinin qiymətləndirilməsi məqsədilə bütöv qan donorlarına verilən bir qisim suallar allogen PQKH donorları üçün də
keçərlidir. İİV, hepatit B və C viruslarına, insanın T-limfotrop virusuna
(HTLV), sifilis törədicilərinə, İİV p24 antigeninə qarşı antitellərin
yoxlanılması mütləqdir. PQKH konsentratı donasasiyasının sağlam
insanlarda rahat keçdiyinə baxmayaraq, prosedur nəticəsində iltihabi
xəstəliklərin və aterosklerotik prosesin gedişində ağırlaşma baş verə
bilər. Məhz bu səbəbdən də donorlar bir çox müayinələrdən keçməlidirlər ki, bura ümumi baxış, EKQ, döş qəfəsinin rentgenoqramması,
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qaraciyər və böyrək funksiyalarının mütləq şəkildə yoxlanılması da daxil
olmaqla laborator müayinələr aiddir. Q-KSF təsiri nəticəsində qanın
biokimyəvi göstəricilərində dəyişikliklər baş verdiyindən müayinələr
öncədən aparılmalıdır. Mərkəzi venoz kateterin qoyulmasına ehtiyacın
olması ağırlaşmaların meydana çıxması üçün şərait yaratdığından, aferez
prosedurunun keçirilməsinin texniki cəhətdən mümkün olduğuna əmin
olmaq üçün donorun venaları müayinə olunmalıdır.
İİV, hepatit B və C virusları daşıyıcıları, transplantat resipientinin
sağlamlığına zərər vura biləcəyindən donor siyahısından kənar olunurlar.
Anamnezində ateroskleroz olan donorlar öz təhlükəsizlikləri üçün ciddi
şəkildə müayinə olunmalıdırlar. Yüngül formalı və stabil ateroskleroz
fonunda donorluq adətən təhlükəsiz olsa da, donor daima nəzarət altında
olmalıdır. Xəstəliyin ağır və ya qeyri stabil formasından əziyyət çəkən
şəxslər donasiyaya buraxılmır.
Həm qohum, həm də qohum olmayan donorlar məlumatlandırıldıqdan sonra yazılı şəkildə razılıq verməlidirlər. Mobilizasiya və toplama
prosedurunu donorların adətən yaxşı keçirdiyinə baxmayaraq, prosesin
həyata keçirilməsi müəyyən zaman ərzində, əvvəlcədən razılaşdırılmış
formada həyata keçirilməlidir və həmçinin prosedur zamanı potensial
ağırlaşma riskinin olduğu nəzərə alınmalıdır.
Periferik qandan alınmış sələf hüceyrələrinin miqdarının
müəyyən edilməsi
Kifayət qədər HKH yığıldığından əmin olmaq məqsədilə, sonuncunun PQKH konsentratındakı miqdarı toplama proseduru bitdikdən dərhal
sonra yoxlanılır. Əgər kifayət miqdarda HKH toplanmazsa, təkrar olaraq
PQKH və ya sümük iliyi hüceyrələri toplanılır. HKH–nin miqdarının
müəyyən edilməsi üçün bir çox üsullar təklif edilmişdir ki, bunlardan
metilsellülozada kulturanı, hüceyrələrin uzunmüddətli koloniya əmələgətirmə qabiliyyətinin qiymətləndirilməsi üsullarını və axın sitometriya
üsulunu göstərmək mümkündür. Kultural üsullarla qiymətləndirmə üçün
2-6 həftə vaxt tələb olunduğundan, hüceyrə mobilizasiyasının və
toplanmasının effektivliyi müəyyən etmək üçün axın sitometriya üsulu
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daha üstün sayılmaqdadır. Belə ki, sözügedən üsulla CD34+ hüceyrələrinin miqdarını bir neçə saat ərzində dəqiq müəyyən etmək mümkündür.
PQKH konsentratının uğurlu və sürətli transplantasiyası üçün CD34+
hüceyrələrinin lazımi miqdarı, resipientin hər kq çəkisinə 1-5х106
hüceyrə təşkil etməlidir. Autoloji transplantasiya üçün minimal dozada
hüceyrələrin miqdarı 1-2х106, allogen transplantasiya üçün isə 2-5х106
civarında olmalıdır. Əgər PQKH konsentratı “transplantatın qopma
reaksiyası”nın qarşısını almaq məqsədilə T-limfositlərdən təmizlənmək
üçün emal olunarsa, bu zaman HKH-in bir hissəsi itiriləcəkdir. Bu
səbəbdən də hüceyrə toplanması prosesində ehtiyat üçün bir qədər artıq
miqdar toplanmalıdır. Bundan əlavə, mieloid hüceyrələrin yetişmə sürəti
transplantatda olan hüceyrələrin miqdarından asılı olduğundan, 1-3 sayda
aferez proseduru ərzində mümkün qədər maksimal miqdarda HKH
toplamağa çalışırlar.
Periferik qandan sələf hüceyrələrin mobilizasiyasının vacibliyi
HKH qanda daima dövr etməsinə baxmayaraq, sağlam yetişkin
insanın qanında onların miqdarı çox aşağı olur. Adətən qandakı CD34+
hüceyrələrin konsentrasiyası 1 litrdə 2-5х106 civarındadır, bu səbəbdən,
periferik qan dövranında hüceyrələrin miqdarını artırilması məqsədilə
əlavə tədbirlər aparılmazsa, lazımi hüceyrə miqdarının toplanılması üçün
daha artıq aferez proseduru tələb olunacaqdır. Əgər allogen transplantat
resipientinin çəkisi 70 kq olarsa, bu zaman ona 140-350х106 miqdarda
CD34+ hüceyrələr tələb olunacaqdır və bu miqdarda hüceyrə 28-175 litr
qandan alına bilər. Müasir separatorlar 50-70% CD34+ hüceyrələri
qandan ayırmaq qabiliyyətinə malikdirlər və bu zaman təxminən 40-35
litr qan emal olunacaqdır. Bunun üçün 3-20 sayda aferez proseduru
keçirilməlidir ki, bu da praktik deyildir, baha başa gəlir və çox hallarda
ümumiyyətlə mümkün olmur. Məhz bu səbəbdən də, PQKH konsentratının toplanmasından öncə HKH-in qanda miqdarının artırılması
üsulları işlənib hazırlanmışdır.
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Hemopoetik kök hüceyrələrin mobilizasiyası üçün istifadə olunan
preparatlar
Dövr edən HKH-nin miqdarının artırılması məqsədilə donorlar iki tip
preparat qəbul edirlər: hemopoetik böyümə faktorları və kimyəvi
terapevtik agentlər. Hemopoetik böyümə faktorları həm autoloji və həm
də allogen donorluqda HKH-nin mobilizasiyası məqsədilə geniş istifadə
edilir. Kimyəvi terapevtik agentlər çox toksik olduğundan, onlardan
allogen donorluqda istifadə olunmur.
Monopreparat kimi istifadə edilən böyümə faktorları (əsasən qranulosit
koloniyastimuləedici faktor) - allogen donorluqda standart sayılır. Kök
hüceyrə böyümə faktoru, autoloji donorlarda HKH-nin mobilizasiyası üçün
istifadə olunsa da, toksik xüsusiyyətlərinin olması səbəbiylə allogen
donorluqda istifadəsi məhduddur. Qranulositar-makrofaqal koloniyastimuləedici faktor (QM-KSF) allogen donorlarda stimulyasiya üçün istifadə
olunur. QM-KSF ümumilikdə donorlar tərəfindən yaxşı keçirilir, PQKH
donorlarında isə çox vaxt sümük ağrıları, mialgiya, zəiflik qeyd olunur. QKSF və QM-KSF-un effektivliyinin müqayisəli təhlili nəticəsində məlum
olmuşdur ki, Q-KSF yeridilməsi zamanı çoxlu miqdarda CD34+ hüceyrələr
mobilizasiya olunur, lakin hər bir agentin təsiri sələf-hüceyrələrin müxtəlif
subpopulyasiyalarının çıxmasını sürətləndirmiş olur. Q-KSF daha çox
miqdarda CD34+ hüceyrələrin çıxmasını stimulyasiya etdiyindən, ondan
allogen donorlarda tez-tez istifadə olunur.
Qranulositar koloniyastimuləedici faktorun köməkliyilə
hemopoetik sələf hüceyrələrin mobilizasiyası
Q-KSF həm qlikozilləşmiş (lenoqastrim) və həm də qeyri-qlikozilləşmiş (filqastrim) formada buraxılan rekombinant insan proteinidir. Həm
dərialtı və həm də venadaxili yeridilməsi mümkündür. Q-KSF, demək
olar ki, həmişə dəri altına sutkada bir dəfə olmaqla və ya iki dəfəyə
yeridilir. Dərialtı yeridilmə zamanı preparatın plazmadakı maksimal konsentrasiyası 2-8 saatdan sonra müşahidə edilir, yarımparçalanma dövrü
isə 3,5 saat təşkil edir. Sutkalıq 2-5 mkq/kq doza sağlam donorlarda
QKH mobilizasiya etsə də, adətən donorlara sutkada 10-20 mkq/kq
preparat təyin edilir.
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Qranulositar koloniyastimuləedici faktorun qanın formalı
elementlərinin miqdarına təsiri
Sağlam donora preparatın yeridilməsi zamanı, ilk yeridilmədən artıq
12-18 saat sonra leykositlərin sayının bir neçə dəfə artması müşahidə
olunur. Preparat nə qədər uzun müddət yeridilərsə, leykositlər o qədər
müddət artmış səviyyədə qalacaqdır. Preparatın sutkada 10-16 mkq/kq
dozada istifadəsi zamanı leykositlərin sayı 30-40х109/l qədər artır, lakin
bu rəqəm 80х109/l-ə qədər yüksələ bilər. Bir çox mərkəzlərdə
leykositlərin bu səviyyəyə qədər artdığı təqdirdə preparatın dozası
azaldılır, lakin bu, CD34+ hüceyrələrinin mobilizasiyasının zəifləməsinə
səbəb ola bilər. Q-KSF dozası bütün mobilizasiya dövrü ərzində gündəlik
yeridilməlidir, əks halda CD34+ hüceyrələrin miqdarı azalacaqdır.
PQKH donorlarına təyin olunan qısa müddətli 5-7-günlük Q-КSF kursu,
hemoqlobin və hematokritin səviyyəsinə təsir göstərmir, limfosit və
monositlərin miqdarını isə bir qədər artırır. Q-KSF həmçinin
trombositlərin miqdarına da təsir göstərir, belə ki, yeridildikdən 5-6 sutka
sonra trombositlərin miqdarı təqribən 10% azalır. Nadir hallarda ağır
trombositopeniya müşahidə oluna bilər. Belə bir fikir mövcuddur ki , bu,
yanaşı gedən immun trombositopeniyanın ağırlaşması ola bilər.
CD34+hüceyrələrin mobilizasiyasında “pəncərə”
Q-KSF yeridildikdən artıq bir neçə saat sonra leykositlərin artmasına
baxmayaraq, CD34+ hüceyrələrin miqdarı preparat 3-4 sutka istifadə
edilməmiş artmır. 4-5 doza yeridildikdən sonra CD34+ hüceyrələrin miqdarı
maksimuma çatır, sonra isə hətta preparatın yeridilməsi davam edilsə belə
aşağı enir. CD34+ hüceyrələrin miqdarının artması tranzitor olduğundan,
PQKH toplanılmasını yalnız 3-4 sutka “pəncərə”-sində effektiv şəkildə
həyata keçirmək mümkündür. Həmin bu müəyyən olunmuş zaman ərzində
aferez prosedurunun həyata keçirilməsi həddən artıq vacibdir. Müxtəlif
donorlarda maksimal mobilizasiya günü o qədər də fərqlənmir, bu səbəbdən
də sağlam donorların çoxunda mobilizasiyasının səviyyəsi kifayət qədər
yüksəkdir və pik zamanı az və ya çox dərəcədə öncədən təyin oluna bilər.
Aferez prosedurlarına rutin olaraq Q-KSF 3,4 və ya 5 sutka təyin
olunduqdan sonra 12-24 saat ərzində başlanılır.
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Qranulositar koloniyastimuləedici faktorun dozası
Donorda CD34+ hüceyrəlrin artma səviyyəsi Q-KSF dozasından asılıdır.
Sutkalıq doza 2mq/kq olduqda, periferik qandakı CD34+ hüceyrələrin
sayında müəyyən artım qeyd olunur, dozanın 5 mkq/kq-yə qədər artırılması
zamanı hüceyrələrin sayı da artır. Dozanın 10 mkq/kq-yə qədər artırılmsı
zamanı hüceyrələrin sayında yenə müəyyən miqdar artım müşahidə olunur.
Sutkada 20 və 24 mkq/kq dozalar mobilizasiyanın daha da artmasına səbəb
olur. Buna baxmayaraq, allogen donorlarda daha çox istifadə olunan
sutkalıq doza 10-16 mkq/kq təşkil edir.
Q-KSF adətən sutkada bir dəfə dəri altına yeridilir. Q-KSF sutkalıq
doza səhər və axşam dozalarına bölünməklə hissə-hissə yeridildikdə
mobilizasiya daha uğurlu keçir. Məlum olmuşdur ki, 6 mkq/kq doza
səhər və axşam təyin edilərsə, bir dəfəlik təyin edilən 10 mkq/kq dozaya
nisbətən daha çox miqdarda CD34+, hüceyrə əldə olunacaqdır. Bəzi
mərkəzlərdə Q-KSF-nin iki dəfə yeridilməsi vacib sayılır ki, bu da bəzi
hallarda həm donor və həm də personal üçün narahatlıq doğurur.
Ümumilikdə Q-KSF, sirkulyasiya edən HKH sayını çox effektiv
artırır. Preparat 7,5-10 мкq/кq dozada 5 gün ərzində istifadə olunarsa,
CD34+ hüceyrələrin sayını 8-13 dəfə artırır. Buna baxmayaraq,
donorlarda CD34+ hüceyrələrin sayı çox müxtəlif olur.
Koloniyaəmələgətirmənin tədqiqatı zamanı məlum olmuşdur ki, QKSF sağlam donorlarda da dövr edən HKH konsentrasiyasını artırır. QKSF gündə 7,5-10 мкq/кq olmaqla 5 sutka ərzində, təyin edildikdən
sonra koloniya əmələ gətirən vahidlərin sayı 12 dəfə, uzun müddətli
kulturada koloniyaların sayı isə 60 dəfə artır. Lakin mobilizasiya olunuş
CD34+ hüceyrələrin çox hissəsi daha yetişmiş sələf hüceyrələr olur və
onlar uzun müddətli kulturada hemopoezi 8 həftə ərzində davam etdirə
bilməsə də, 5 həftə ərzində davam etdirir.
Sələf hüceyrələrin periferik qandan toplanma proseduru. Qan
hüceyrələri separatorları
HKH toplanması üçün müxtəlif qan hüceyrələri separatorlarından
istifadə oluna bilər, bu zaman nəticələr kifayət qədər yaxın olacaqdır.
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Cihazların çoxu dəqiqədə 40-70 ml donor qanını fasiləsiz olaraq toplayır,
HKH ilə zəngin olan limfosit və monosit fraksiyasını ayırır, plazmanı isə
qalan hüceyrələrlə birlikdə donora geri verir. Bu cür fasiləsiz axınla
çalışan cihazlarla işləmək üçün geniş dəliyə malik iynədən istifadə edilir
ki, bunun üçün də donorun iki ayrı-ayrı yerlərdə uyğun venaları olmalıdır. Bu cür qan axınıyla işləmək üçün alternativ olaraq iki boşluqlu, enli
kateterdən istifadə oluna bilər. Qan cihaza daxil olan kimi tromb əmələ
gəlməsinin qarşısını almaq məqsədilə ona antikoaqulyant əlavə edilir.
Seçim antikoaqulyantı - sitratdır, o qaraciyərdə çox sürətlə metabolizmə
uğradığından donorun sistem koaqulyasiya qabiliyyətinə təsir etmir. Bir
çox cihazlar fasiləli axınla çalışır və bu səbəbdən bir venoz damarla
işləmək mümkün olur. Lakin bu zaman qanın emal olunma sürəti
əhəmiyyətli dərəcədə azalır. Hətta fasiləsiz axınla iş zamanı aferez
müddəti kifayət qədər çox olur, bu səbəbdən də fasiləli axınla çalışan
cihazlar HKH toplanması üçün çox nadir hallarda istifadə edilir.
Qan hüceyrələri separatorlarının iş prinsipi hüceyrələrin ölçü və
sıxlıqlarının istifadə olunmasına əsaslanır. HKH çox vaxt limfosit və
monositlərlə eyni ölçü və sıxlığa malik olur. Məhz bu səbəbdən də HKH
toplanılması zamanı cihazların qurulması limfosit toplanılmasına uyğundur. Buna görə də, cihazlar HKH ilə yanaşı çoxlu miqdarda limfosit və
trombosit də ayırır.
Aferez prosedurunun müddəti ümumi emal olunan qanın həcmindən
asılıdır. Trombosit konsentratının toplanılması zamanı adətən 4-5 litr
bütöv qan emal olunur. Qranulosit toplanılması zamanı isə bu rəqəm 7
litr təşkil edir. Standart PQKH toplama prosedurunun müxtəlif
mərkəzlərdə fərqli olmasına baxmayaraq, adətən 3-5 saat ərzində 10-20
litr qan emala uğrayır.
Ümumilikdə aferez proseduru təhlükəsiz olmasına baxmayaraq, qan
komponenti donorluğunda rast gəlinən sitrat reaksiyası, separatorda
problem yaranması zamanı qanitirmə, punksiya yerində hematomalar və
ya sinir zədələnmələri, hava emboliyası və etilendioksidə qarşı hiperhəssaslıq kimi ağırlaşmaların burada da meydana çıxması mümkündür.
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Periferik qandan alınan sələf hüceyrələr konsentratının tərkibi
PQKH konsentratında hüceyrələrin çox hissəsi mononuklearlardan
ibarət olur. Konsentratdakı leykositlərin təxminən 90-95%-ini limfositlər,
10%-dən az hissəsini isə qranulositlər təşkil edir. Cəmi 1-2% hüceyrə
CD34 antigenini ekspressiya edir. PQKH konsentratının tərkibində
nisbətən az miqdarda eritrosit olur. Konsentratda olan eritrosit və trombositlərin həcmi az dərəcədə separatorun tipindən asılıdır, lakin daha çox
emal olunan qanın həcmindən asılıdır. Emal olunan qanın həcmi nə
qədər çox olarsa eritrosit və trombositlərin miqdarı bir o qədər çox
olacaqdır. Separatorlardan biri - CS3000+ (Baxter Healthcare
Corporation, Deerfield, IL) – emal olunan qanın hər litrinə 1ml eritrosit
götürür, beləliklə, 10 litr bütöv qanın emal olunması nəticəsində əldə
olunmuş məhsulun tərkibində təxminən 7-10 мl eritrosit kütləsi
olacaqdır. 10 litr bütöv qanın emalından əldə olunmuş PQKH konsentratının tərkibində aferez yoluyla əldə olunmuş trombosit konsentratının
tərkibindəkinə nisbətən təqribən 4x1012 trombosit olur. Plazmanın həcmi
separatorun növündən asılıdır və 50 ilə 300 мl arasında dəyişir. Əgər
toplanan konsentratın həcmi 50 ml olarsa, o, saxlanılma və daşınma üçün
nəzərdə tutulur və ona autoloji plazma əlavə edilməsi məqsədəuyğundur.
Toplanan hemopetik hüceyrələrin miqdarı
Qan hüceyrəsi separatorları, cihaza daxil olmuş qandan mononuklearları və CD34+ hüceyrələri müəyyən olunmuş nisbətdə toplayır. Yığılan
hüceyrələrin nisbəti və yığımın effektivliyi bir çox cihazlarda oxşardır.
Beləliklə, PQKH konsentratındakı CD34+ hüceyrələrin miqdarı aferez
prosesində emal olunmuş qanın həcmindən emaldan öncə bütöv qanda
olan CD34+ hüceyrələrin konsentrasiyasından asılıdır.
Mobilizasiya olunmuş və ardınca toplanmış CD34+ hüceyrələrin
miqdarı Q-KSF dozasından asılıdır. Q-KSF sutkalıq 10 мкq/кq dozada
təyin olunduqda bir aferez proseduru zamanı 10 litr bütöv qanı emal
etməklə əldə olunan CD34+, hüceyrələrin orta miqdarı 452x106 təşkil edir
ki, bu da çəkisi 90 kq olan resipientə transplantasiyanın həyata
keçirilməsi üçün kifayətdir. Q-KSF gündə iki dəfə olmaqla hissə-hissə
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təyin edilməsi konsentratdakı CD34+ hüceyrələrin miqdarının artmasına
səbəb olur. Q-KSF sutkada 20 мкq/кq dozada təyin olunması (hər biri 10
мкq/кq olmaqla iki dəfəyə) nəticəsində toplanan CD34+ hüceyrələrin orta
miqdarı 34% artmış olacaqdır.
Təəssüf ki, PQKH konsentratındakı CD34+ hüceyrələrin miqdarı
donorlar arasında çox fərqlidir, donasiya başa çatmadan və CD34+ hüceyrələrin miqdarı təyin olunmadan hansı donasiya nəticəsində kifayət
qədər HKH toplanacağı barəsində əvvəlcədən fikir söyləmək, demək olar
ki, mümkün olmur. Aferez başlamazdan öncə donorun bütöv qanının
tərkibindəki CD34+ hüceyrələrinin miqdarının hesablanması konsentratda yığılacaq hüceyrələrin sayı barəsində yalnız təxmini məlumat verməyə imkan verir. Lakin CD34+ hüceyrələrinin yığımdan öncə periferik
qandakı miqdarı və hazır məhsuldakı miqdarı arasında əlaqə olduğuna
baxmayaraq, həmin hüceyrələrin yığımdan öncəki miqdarı, konsentratdakı HKH miqdarının kifayət qədər olacağı barədə tam məlumat vermir.
Mobilizasiya olunmuş və konsentrata toplanmış CD34+ hüceyrələrin
miqdarını təyin edən digər amillərə - donorun yaşı, cinsi və bədən çəkisi
aiddir. 65 yaşdan cavan və böyük bədən çəkisinə malik kişi donorlardan
daha çox miqdar CD34+ hüceyrələr toplamaq mümkündür. Bədən
çəkisinin və cinsin müstəqil proqnostik amillər olub-olmadığı hələ də
sual altındadır.
Allogen transplantasiyaların 62-68%-i üçün artıq birdəfəlik aferezlə
kifayət miqdarda CD34+ hüceyrələr almaq mümkündür. İlk aferezdən
sonrakı növbəti günlərdə təkrar aferez həyata keçirməklə CD34+ hüceyrələrin miqdarının artırılması mümkündür. Allogen transplantasiyaların
86-91%-ində ikinci toplamadan sonra kifayət qədər hüceyrə yığılmış
olur. Lakin əgər təkrar aferez proseduru Q-KSF-in kifayət qədər yüksək
dozası ilə (10-16 mkq/kq) aparılarsa ikinci aferezdə çıxan hüceyrələrin
miqdarı birinciyə nisbətən 22-24% az olacaqdır. Bu azalma, dövr edən
CD34+ hüceyrələrin ümumi sayının təcəssümüdür. Tədqiqatlardan birində göstərilmişdir ki, Q-KSF sutkada 10 mkq/kq təyin edilməklə təkrar
yığım aparılması zamanı, tədqiq olunan donorların 20 nəfərində CD34+
hüceyrələrin ikinci konsentratdakı miqdarı birinci konsentrata nisbətən
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22% az olmuşdur. Aferezə qədər bütöv qanda olan HKH səviyyəsi ilə
birinci və ikinci prosedurlardan öncəki səviyyəsinin müqayisəsi zamanı,
onların miqdarının ikinci prosedurdan öncə azalmış olduğu müəyyən
edilmişdir. Aferezə məruz qalmamış kontrol qrupa daxil olanlarda
CD34+ hüceyrələrin miqdarı stabil qaldığından, HKH miqdarının
azalması CD34+ hüceyrələrin yığım zamanı dövrandan kənar edilməsiylə
əlaqədardır. Əgər Q-KSF daha aşağı dozada (sutkada 5 mkq/kq) təyin
olunsaydı, ümumi dövranda və ikinci prosedur zamanı əldə olunmuş
konsentratda CD34+ hüceyrələrin miqdarında azalma qeyd olunmazdı.
Lakin bu, ümumilikdə HKH-in daha zəif mobilizasiyası ilə və uyğun
olaraq da konsentratda miqdarının azalması ilə müşaiyət olunur.
Donorların təqribən 0,3-4%-ində konsentratın tərkibində CD34+
hüceyrələrin miqdarı o qədər az olur ki, transplantasiyanın uğurla həyata
keçirilməsi üçün hətta iki və ya daha artıq prosedur belə kifayət etmir.
Bir çox hallarda bu donorlarda aferezə qədər də ümumi dövranda CD34+
hüceyrələrin miqdarı az olur (20х106/l-dən az ). Belə olan halda, hətta QKSF dozası sutkada 16 mkq/kq təşkil etsə belə, PQKH yığımı qeyri
effektiv olacaqdır.
Hemopoetik kök hüceyrələrin kifayət qədər miqdarının toplanması
Bir çox mərkəzlərədə toplanmış PQKH digər sümük iliyi transplantasiyalarında olduğu kimi aferez prosedurundan sonra dərhal köçürülür.
Bu da PQKH konsentratı yığımının bir sıra aspektlərinə əhəmiyyətli
dərəcədə təsir göstərir. Resipientin kondisionirləşdirilməsi prosesinə
donor HKH yığımından əvvəl başlanıldığı üçün hüceyrələrin minimal
lazımi dozası transplantasiya günündə və ya bir gün öncədən əldə
olumalıdır. Bəzi mərkəzlərdə “transplantasiya dozası” dedikdə, standart
mobilizasiya rejimindən sonra standart üsulla toplanmış 1 və ya 2 doza
PQKH konsentratı nəzərdə tutulur. Lakin mərkəzlərin çoxunda
“transplantasiya dozası” dedikdə, CD34+ hüceyrələrin resipientin bədən
çəkisi ilə müəyyən olunan spesifik minimumu nəzərdə tutulur və bir çox
klinikalarda CD34+ hüceyrələrin PQKH konsentratındakı miqdarı aferez
prosedurundan bilavasitə sonra sayılır. Həmiin mərkəzlərdə Q-KSF
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təyini və CD34+ hüceyrələrin toplanılması kifayət miqdarda HKH
yığılana qədər davam etdirilir. Həmçinin mobilizasiya müddəti məhdud
olduğundan bəzi hallarda hətta təkrari aferez prosedurları belə transplantatda kifayət qədər hüceyrə toplanmasını təmin etmir. Belə hallarda
qeyri effektiv aferez prosedurları əvəzinə sümük iliyi götürülməsi prosesi
həyata keçirilir. Əgər dövr edən CD34+ hüceyrələrin miqdarı 8х106/ldən az olarsa, bu zaman PQKH toplanılması qeyri effektiv olacaqdır.
Az hüceyrəli PQKH konsentratı ilə əlaqəli problemlərin aradan
qaldırılması üçün bir çox mərkəzlər resipientin kondisionirləşdirilməsi
protokolunun başlanmasından öncə HKH mobilizasiyası, yığımı və
kriosaxlanılmasını həyata keçirir. Yığılan hüceyrələrin kifayət miqdarda
olmadığı bu cür hallarda transplantasiyaya hazırlığın başlanılmasını təxirə salmaq və donora mobilizasiya üçün yeni Q-KSF kursu təyin edərək
lazımi miqdarda HKH toplamaq mümkündür. Mobilizasiya kursunun
birinci aparılmış kursdan bir il sonra Q-KSF istifadə etməklə təkrar
edildiyi halda mobilizasiya dərəcəsi və aferez üsuluyla əldə olunmuş
CD34+ hüceyrələrin miqdarı birinci kurs zamanı əldə olunan miqdara
çox yaxın olur. Əgər ikinci kurs birincidən sonra 60 gün ərzində həyata
keçirilərsə, mobilizasiya olunаn və toplanılan CD34+hüceyrələrin miqdarı nəzərəçarpacaq dərəcədə az olacaqdır.
Böyük həcmlərin toplanılması
Bütün resipientlər üçün kifayət qədər transplantatın təmin olunması
və həmçinin konsentratın emala məruz qalacağı təqdirdə (HKH-in
müəyyən miqdarının itirilmə ehtimalı) hüceyrə ehtiyatının təmin
olunması məqsədilə PQKH konsentratında CD34+ hüceyrələrin
miqdarının artırılması yolunda əhəmiyyətli tədbirlər görülmüşdür.
Mobilizasiyanın intensivləşdirilməsi, təkrar aparılan aferez prosedurları
və hər bir aferez prosedurunda emal olunan bütöv qan miqdarının artırılması sayəsində toplanan hüceyrələrin miqdarının artırılması mümkündür.
Q-KSF dozasının sutkada 20-dən 24 мкq/кq-dək artırılması mobilizasiya olunmuş HKH miqdarının bir qədər artmasına səbəb olur. QKSF və QM-KSF-nin bir yerdə təyin edilməsi Q-KSF ilə monotera126
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piyaya nisbətən daha effektli ola bilər, lakin bu cür yanaşma hələ tam
olaraq öyrənilməmişdir.
Hal-hazırda HKH-nin mobilizasiyasına maksimal dərəcədə təsir
göstərmək çətin olduğundan toplanılan PQKH miqdarının artırılması,
yalnız təkrar aferez prosedurlarının keçirilməsi və ya hər prosedurda
emal olunan bütöv qanın həcminin artırılması yoluyla təmin edilir.
CD34+ hüceyrələrin mobilizasiya olunduğu interval 3-4 sutka təşkil
etdiyindən, bu müddət ərzində 2-3 aferez prosedurunun keçirilməsi çətin
olur. CD34+ hüceyrələrin çox hissəsi adətən ilk iki PQKH konsentratının
tərkibində olur. Lakin üçüncü aferezdə onların miqdarı əhəmiyyətli
dərəcədə azalır və uyğun olaraq toplama az effektiv olur. Çox zaman
dördüncü aferezin aparılması ümumiyyətlə mənasızdır.
CD34+ hüceyrələrin konsentrata toplanmasının artırılması üçün ən
yaxşı üsul ilk iki aferezin müddətinin artırılmasıdır. Mərkəzlərin çoxunda
artıq əvvəlki kimi 10 yox, 20 litr bütöv qanın emal olunması üsulu tətbiq
olunur. Prosedurun müddəti və uyğun olaraq bütöv qanın həcmi donorun
özünü rahat hiss etdiyi müddətdən asılıdır. Buna baxmayaraq, böyük
həcmdə qanın emal olunmasıyla gedən və 4-6 saat sürən prosedurları
donorlar adətən yaxşı keçirir.
Separatora daxil olan qanın axın sürətini yüksəltməklə emal olunan
qan həcmini prosedurun müddəti artmadan artırmaq mümkündür. Qanın
maksimal axın sürəti hər bir separatorun quruluşuna, donorun venasının
diametrinə, aferez zamanı istifadə edilən venadaxili kateterin ölçüsünə və
donorun sitrata qarşı tolerantlığına uyğun olaraq müəyyən həddə
malikdir. Qana əlavə edilən və uyğun olaraq donora yeridilən sitratın
həcmi qanın axın sürətinə uyğundur. Bu səbəbdən də qanın axın sürətinin
artması donora yeridilən sitrat miqdarının artmasına və sitrat hipokalsiemiyasının inkişaf etməsinə gətirib çıxara bilir. Hipokalsiemiyanın ilk
simptomlarına misal olaraq əzələ qıcolmalarına qədər inkişaf edə bilən
paresteziyaları, tetaniya və ürəyin dayanmasını göstərmək olar.
Heparini izolə olunmuş formada və ya sitratla kombinasiya etməklə
istifadə edərək sitrat reaksiyalarının əmələ gəlməsinə səbəb olmadan axın
sürətinin artırılması mümkündür. Heparin istifadəsi zamanı əhəmiyyətli
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dərəcədə az həcmdə sitrat tələb olunur və ya sitrat ümumiyyətlə istifadə
olunmur, qanın axın sürəti isə artırılır. Lakin heparin donorda koaqulyasiyanın sistem pozğunluğuna səbəb ola bilər ki, bu səbəbdən də heparinin
istifadəsi zamanı böyük həcmli hematomaların və digər ciddi qanaxmaların meydana çıxma riski mövcuddur. Bundan başqa, PQKH konsentratının uzun müddət saxlanılması zamanı heparin metabolizmə
uğradığından hüceyrələr geri dönməyən aqreqatlar əmələ gətirə bilər. Bu
səbəbdən də, əgər aferez zamanı antikoaqulyant kimi hepararin istifadə
edilərsə, laxtaların əmələ gəlməməsi üçün əldə olunmuş hüceyrə
konsentratına sitrat əlavə etmək lazımdır.
Əgər aferez proseduru zamanı donorun venasına qayıdış xətti
vasitəsilə kalsium yeridilərsə, o zaman axın sürətinin artırılması sitrat
istifadə etməklə də mümkün olacaqdır. Bu zaman kalsium dozasının artıq
olmaması üçün ehtiyatlı olmaq lazımdır.
Qranulosit və trombositlərin aferezinin aparılması təcrübəsi göstərir
ki, əgər donor başlanğıc axın sürətini yaxşı keçirərsə, sitrat və kalsiumun
səviyyəsi bütün proses müddəti ərzində sabit qalacaqdır və sitrat
reaksiyası əlamətləri olmayacaqdır. Lakin PQKH konsentratının alınması üçün böyük həcmdə bütöv qanın emalı ilə gedən aferez təcrübəsi
göstərir ki, qan axını sürətinin stabil olmasına baxmayaraq, proses
başladıqdan artıq 2-3 saat sonra sitrat reaksiyaları meydana çıxmağa
başlayır. Kalsium və sitratın farmakokinetik parametrlərinin hərtərəfli
araşdırılması nəticəsində müəyyən olunmuşdur ki, sonuncuların
səviyyəsi, qranulositlərin, trombositlərin və PQKH konsentratının adi
formada toplanılmasında tətbiq edilən yeridilmə sxeminin istifadəsi
zamanı prosedur müddəti ərzində stabil qalmır. Bu cür şəraitdə sitrat
toplanır, kalsiumun səviyyəsi isə aşağı enir. Məhz bu səbəbdən də PQKH
donoruna əlavə olaraq venadaxili kalsium təyin edilmədikcə hipokalsiemiya siptomları davam edəcəkdir.
Böyük həcmdə qanın emalı ilə gedən prosedurlar zamanı dövr edən
CD34+ hüceyrələrin miqdarı nisbətən azalır, lakin buna baxmayaraq
hətta aferez prosesinin sonunda da toplama effektiv olur. Qeyd etmək
lazımdır ki, yığım müddətinin artmasıyla donorun itirdiyi eritrosit və
128

FƏSİL 5.

trombositlərin sayı da artır. Böyük həcmdə qanın emal olunması çoxlu
miqdarda CD34+ hüceyrələrin yığılması üçün effektiv üsul olsa da, bu
zaman donorda trombositopeniyanın meydana çıxma riskinin olduğunu
da yaddan çıxarmaq olmaz.
Hemopoetik kök hüceyrələrin mərkəzi venoz kateter istifadə
olunmaqla toplanması
PQKH konsentratının toplanılması üçün periferik venalardan istifadə
etmək imkanı hər zaman olmur. Yetişkin insanların bir çoxunun heç bir
qolunda lazımi axın sürətini təmin edəcəck vena olmur. Bəzi hallarda
periferik venalar birinci prosedurun həyata keçirilməsi üçün istifadə
olunur, lakin bu zaman venanın məruz qaldığı punksion travma onun
təkrar istifadəsini məhdudlaşdırır. Belə hallarda PQKH konsentratı
mərkəzi venaya yerləşdirilmiş geniş iki boşluqlu kateter vasitəsilə
toplanıla bilər. Bu zaman, xüsusi olaraq hemodializ və aferez üçün
nəzərdə tutulmuş kateterdən istifadə olunmalıdır.
Mərkəzi venoz kateterin (MVK) qoyulması, qanaxma, infeksiyalaşma
və ya qoyulma yerindən asılı olaraq pnevmotoraksın meydana çıxması
kimi real risklərlə müşaiyət oluna bilər. Sözügedən ağırlaşmaların
əmələgəlmə riski təxminən 1% təşkil edir. MVK-nin qoyulması öz-özlüyündə hüceyrələrin mobilizasiyası və yığımına nisbətən daha təhlükəli
prosedurdur. Mümkün risklər, bütün manipulyasiyaların yalnız yüksək
ixtisaslaşmış personal tərəfindən USM və digər görüntü əldə etmə
üsullarının nəzarəti altında həyata keçirildiyi təqdirdə aradan qaldırıla
bilər. Bud venasına MVK qoyulması pnevmotoraks riskini aradan
qaldırır və bu cür kateterlər donorlar tərəfindən yaxşı qəbul olunur.
Əgər bir resipient üçün iki HLA-uyğun donor vardırsa və onlardan
birinin MVK istifadə edilmədən prosedura dözə biləcək iki yaxşı
periferik venası varsa, digərində isə yoxdursa daha yaxşı venoz statusa
malik donora üstünlük verilməlidir. Venalarla bağlı problem hər zaman
ola biləcəyi üçün bütün donorlar MVK qoyulma ehtimalının olması və
bu zaman baş verə biləcək risklər barəsində əvvəlcədən məlumatlandırılmalıdırlar.
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Trombositlərin miqdarının dəyərləndirilməsi
PQKH yığıldıqdan sonra donorda klinik əhəmiyyətli trombositopeniya
baş verə bilər. 8-10 litr bütöv qanın emal olunması zamanı donor hər HKH
yığımın nəticəsində trombositlərin sayı 30% azalır. 10 litr qanı emal
etməklə iki PQKH konsentratı yığıldıqdan sonra hər dəfə donorların 2023%-ində trombositlərin sayı 100х109/l təşkil edir. Trombositlərin səviyyəsi
aşağı olan donorlar aferezdən sonrakı bir həftə ərzində qanaxma baş vermə
ehtimalının olmasına görə risk qrupuna aid edilirlər.
Aferezdən bilavasitə sonra trombositlərinin səviyyəsi dərhal artmağa
başladığı trombosit donorlarından fərqli olaraq, PQKH donorlarında
trtombositlərin bərpası prosesi ləngiyir. Trombositlərin səviyyəsi iki gün
ərzində prosedurdan dərhal sonra olduğu səviyyədə qalır və yalnız
bundan sonra tədricən bərpa olunmağa başlayır. Trombositlərin miqdarı
7-10 günə əvvəlki səviyyəyə çatır, 14-cü gündə həmin səviyyəni keçir və
bundan sonra aferezdən sonrakı 3-cü həftəyə doğru öz əvvəlki səviyyəsinə qayıdır.
Trombositlərin miqdarının azalmasının kompleks səbəbləri vardır:
trombositlərin bir hissəsi PQKH konsentratına keçir, həmçinin Q-KSF
təyin edilməsi də onların azalmasıyla müşaiyət olunur. Tədqiqatçılar
qrupu sağlam şəxslərə 5 sutka ərzində sutkalıq 10mkq/kq dozada Q-KSF
təyin etmiş və ardınca PQKH aferezi etmədən qanın ümumi təhlilini
aparmışlar. Müəyyən olunmuşdur ki, preparatın təyin edildiyi son
gündən sonra trombositlərin miqdarında əhəmiyyətli dərəcədə azalma
olmuşdur və minimum 2 gün ərzində trombositlərin sayında artma başlamamışdır. Trombositlərin səviyyəsinin artması 7-10-cu gündə qeyd
olunnmuş, sonra onların miqdarı başlanğıc səviyyəni keçmiş və daha
sonra isə başlanğıc səviyyəyə qayıtmışdır. Həmin dalğavari proses eynilə
Q-KSF stimulyasiyasına məruz qalaraq ardınca PQKH aferezi keçirilən
donorlarda trombositlərin sayının dinamik göstəricisinə uyğundur.
Leykositlərin sayının dəyərləndirilməsi
PQKH konsentratı donorlarında iki ardıcıl aferez keçirildikdən sonrakı 2-3 həftə ərzində tranzitor leykopeniya da qeyd edilir, neytrofillərin
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mütləq sayı sutkada 10 mkq/kq Q-KSF alan donorların 10%-ində iki
doza PQKH konsentratı verməzdən öncə 0,9-1,0х109/l-ə qədər azalır. 1-2
həftə ərzində neytrofillərin sayı aşağı ola bilər. Neytrofillərin miqdarının
azalmasına baxmayaraq, infeksiya klinik cəhətdən problem yaratmır.
Aferezlərdən sonra həmçinin limfositlərin sayında da müəyyən azalma
qeyd edilir.
Donorların təhlükəsizliyi və katamnez
Bir sıra tədqiqatlarda donorların aferezdən sonrakı bir il ərzində
sağlamlıqlarının vəziyyəti izlənilmişdir. Leykositlər də daxil olmaqla
qanın ümumi göstəriciləri mobilizasiyaya qədər qeyd edilmiş səviyyədə
olmuş, donorların özlərində isə sağlamlıqlarıyla əlaqəli problem qeyd
edilməmişdir. Bundan da əlavə T- və B- limfositlərin və təbii killerlərin
miqdarı aferezdən bir il sonra norma daxilində olmuş, lakin yüngül
monositopeniya qeyd olunmuşdur. Bu da onu göstərir ki, HKH
mobilizasiyası və toplanması donorun sağlamlığına heç bir mənfi təsir
göstərmir. Buna baxmayaraq, Q-KSF təyininin və hüceyrə aferezinin
minimal əks təsirlərinin üzə çıxarılması məqsədilə bütün donorların
sağlamlıq vəziyyəti uzun illər ərzində izlənilməlidir.
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ÜSULLARI
Klinik transfuziologiyanın daha intensiv inkişaf edən bölmələrindən
biri, xəstənin qanına və ya digər maye mühitlərinə orqanizmdən kənarda
(ekstrakorporal) təsir göstərməyə və proqnozlaşdırılmış klinik effektin
əldə olunmasına imkan verən yüksək texnoloji üsulların istifadəsiylə
əlaqəli olan istiqamətidir.
Bütün tibb tarixinə orqanizmdə mübadilə tarazlığının saxlanılması üçün
müxtəlif üsulların axtarılması kimi baxmaq olar. Bir sıra patoloji dəyişikliklər zamanı orqanizmdə homeostazın saxlanılması üçün orqanizmin endovə ekzogen toksinlərlə intoksikasiyası nəticəsində baş vermiş metabolik
dəyişikliklərin vaxtında korreksiyası mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Halhazırda orqanizmin detoksikasiyası məqsədilə müxtəlif üsullardan istifadə
edilir. Orqanizmdən zəhərlərin və toksinlərin çıxarılması üçün istifadə
edilən qusdurucular, ödqovucular, işlədicilər, sidikqovucular, tərqovucular
kimi ən sadə üsullar hələ qədimdən məlumdur. Zərərli qanın orqanizmdən
çıxarılması üçün bir çox yüzilliklər ərzində insanlar qanburaxma üsulundan
istifadə edirdilər.
Texniki inkişaf və yeni qurğuların - süni qan dövranı cihazının,
dializatorların, qan separatorlarının və s. işlənib hazırlanması, orqanizmin
maye mühitlərinə təsir göstərə bilən müxtəlif ekstrakorporal müalicə
üsullarının geniş tətbiqinə yol açdı. Müasir müalicə tədbirləri kompleksində
ekstrakorporal üsullar əvəzsiz əhəmiyyətə malikdir. Misal üçün hemodializ
üsulunun işlənib hazırlanması və geniş istifadəsi sayəsində xroniki böyrək
çatışmazlığının terminal mərhələsində olan yüz minlərlə pasiyentin həyat
keyfiyyətini qənaətbəxş səviyyədə saxlamaq mümkün olmuşdur. Halhazırda sentrifuqa, sorbsion, membran, elektrokimyəvi, presipitasion,
perfuzion və digər texnologiyalara əsaslanan onlarla yüksək effektli
ekstrakorporal üsullar tətbiq edilməkdədir. Yüksək texnologiyaya malik
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yeni ekstrakorporal üsulların yaradılması son 20-25 il ərzində özünün ən
yüksək səviyyəsinə gəlib çatmışdır. Adi şəraitdə orqanizm özünü
tənzimləyən sistem kimi fəaliyyət göstərir və maddələr mübadiləsində
tarazlıq orqanizmin sinir, endokrin, immun və digər müxtəlif sistemlərinin
mürəkkəb koordinasiya olunmuş əlaqəsi yoluyla həyata keçirilir. Stress
zamanı (istənilən xəstəlik, travma və ya cərrahi əməliyyat orqanizm üçün
stresdir) özünütənzimləmə mexanizmləri pozulur. Bu zaman təkcə
orqanizmə yad olan komponentlərin deyil, həmçinin orqanizmin özündə
əmələ gələn metabolitlərin artıq hissəsini də zərərsizləşdirən detoksikasiya
funksiyası da digər funksiyalarla yanaşı zədələnir. Orqanizmdə yad xassəli
toksik maddələrin toplanması ekzotoksikoza gətirib çıxarır. Təbii
metabolitlərin toplanması isə endotoksikoza gətirib çıxarır ki, bunun da
səbəbi elektrokimyəvi xüsusiyyətləri və molekulyar kütlələri müxtəlif olan
istənilən biokimyəvi struktura malik substratların toplanmasıdır. Endogen
toksik maddələr, normal maddələr mübadiləsi və ya autoliz, nekroz və digər
proseslər, o cümlədən də patoloji proseslər nəticəsində əmələ gəlir.
Orqanizmin normal fəaliyyət göstərdiyi şəraitdə həmin maddələr xaric
olunur və ya ferment sisteminin əhəmiyyətli miqdarının iştirakıyla
oksidləşmə, hidroliz, metilləşmə, reduksiya və cüt birləşmələrin yaranması
kimi müxtəlif kimyəvi dəyişikliklərə məruz qalırlar. Stress şəraitində və
adaptasiya mexanizmlərinin pozulması zamanı orqanizmin detoksikasiya
funksiyası pozulur və bu zaman ekzo- və ya endotoksikoz vəziyyəti inkişaf
edir ki, bu da xəstəliyin klinik əlamətləri arasında ön plana çıxır.
Bütün toksinlər molekulyar kütləsinə, suda və yağlarda həll olma
qabiliyyətinə və elektrokimyəvi aktivliyinə görə təsnif olunurlar. Toksinin (toksinlərin), ekzo- və ya endotoksikoz vəziyyətinin meydana
çıxmasına səbəb olan tam xarakteristikası, hər bir konkret hal zamanı
adekvat detoksikasiya üsulunun müəyyən olunmasına imkan verir.
Molekullarının ölçüsündən asılı olaraq toksinlər aşağı, orta, iri molekullu
maddələrə və çox yüksək molekullu birləşmələrə bölünürlər. Aşağı
molekullu toksinlərin molekul kütləsi 500 Da qədər olur. Bu qrupa hər
şeydən öncə su, müxtəlif ionlar, kreatinin, sidik cövhəri, katexolaminlər,
histamin, serotonin və bir çox digər maddələr aiddir.
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Bir çox xəstəliklər zamanı intoksikasiyanın əmələ gəlməsində əsas rola
malik olduğu hesab olunan orta molekullu toksinlərin molekul çəkisi 5005000 Da arasında olur. Hormonlar, vitamin В12, bradikinin, leykotrienlər,
prostoqlandinlər, fibrinogenin deqradasiya məhsulları və s. kimi bir çox
bioloji aktiv maddələr bu qrupa aid edilir.
İri molekullu toksinlərin molekulyar çəkisi 5000-dən on minlərlə
daltona qədər olur. Bu qrup maddələrə zülallar və lipoproteidlər aid edilir.
Çox yüksək molekullu birləşmələrin molekulyar çəkisi milyonlarla dalton
olmasıyla xarakterizə olunur ki, bu qrupa zülal birləşmələri, immun
komplekslər, fibrinmonomerlərin həll olan kompleksləri, krioqlobulinlər,
kriofibrinogen və s. aid edilir.
Fiziki-kimyəvi xüsusiyyətlərinə görə toksinlər suda və yağda həll
olunanalara, müsbət və mənfi yüklənmiş toksinlərə bölünürlər. Toksik və
şərti patoloji substratların əsas hissəsi suda həll olan substratlara aid edilir.
Yağda həll olan substratlara qaraciyər çatışmazlığında olan toksinlərin çox
hissəsini misal göstərmək mümkündür. Bu və ya digər xəstəliyin
patogenezində hər hansı formada rol oynayan maddələrin əsas
xüsusiyyətlərinin bilinməsi, adekvat ekstrakorporal hemokorreksiya
üsulunun seçilməsinə imkan yaratmış olur.
Orqanizmdən çıxarılmış maye mühitlərə (qan, qan komponentləri, limfa,
onurğa beyni mayesi, assitik maye və s.) aktiv şəkildə təsir göstərməyə
imkan verən üsulların işlənib hazırlanması və tətbiqi, transfuzion tibbin
formalaşmasında əsas mərhələ olmuşdur. Bu cür təsirlərə ekstrakorporal,
başqa sözlə, orqanizmdən kənarda həyata keçirilən adı verilmişdir. Qanın
xüsusiyyətlərinə intrakorporal təsir göstərən üsullar da həmçinin işlənib
hazırlanmışdır və uğurla tətbiq edilməkdədir ki, qanın lazerlə damardaxili
şüalanması bu üsullardan biridir. Hal–hazırda qan və onun komponentlərinə
təsir göstərməklə müxtəlif orqanlara və ya bütöv orqanizmə təsir etməyə
imkan verən üsulların sayı 50-dən artıqdır. Yeni üsullar daima işlənib
hazırlanır, əvvəlkilər isə təkmilləşdİrilir.
Ekstra- və intrakorporal (vaskulyar) müdaxilələr qanın tərkibinin
keyfiyyət və ya kəmiyyətcə müəyyən qədər dəyişməsinə səbəb olur, belə ki,
əvvəlcə hemokorreksiya baş verir, daha sonra isə toxuma maddələr
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mübadiləsində dəyişikliklər baş verir ki, prosedurların müalicəvi təsiri məhz
bu dəyişikliklərlə əlaqədardır.
Hal-hazırda və yaxın gələcəkdə orqanizmdə maye mühitlərin kəmiyyət
və keyfiyyət tərkibini dəyişməklə homeostazın idarə edilməsi çox hallarda
qan və onun komponentlərinə məqsədyönlü şəkildə təsir göstərməklə
həyata keçiriləcəkdir.
Deyilənlərdən belə nəticə çıxarmaq olar ki, qana təsir göstərməklə
orqanizmin funksional göstəricilərinin dəyişdirilməsinə imkan verən bütün
üsullar ümumi bir ad - transfuzioloji hemokorreksiya üsulları (THKÜ) adı
altında, müdaxilə üsulu isə - transfuzioloji hemokorreksiya (THK) adı
altında birləşdirilə bilər ki, nəticədə bütün bu müalicəvi-diaqnostik tibbi
prosedurlar kifayət dərəcədə əhatəli formada öz əksini tapmış olacaqdır.
Transfuzioloji hemokorreksiya, orqanizmin toxuma, orqan və
sistemlərinin funksiyalarının idarə olunması məqsədilə qanın və orqanizmin
digər maye mühitlərinin (qanın ayrı-ayrı komponentləri, limfa, onurğa
beyni mayesi və ya assitik maye, yara möhtəviyyatı və s.) morfoloji
tərkibinə və fiziki xüsusiyyətlərinə məqsədyönlü istiqamətlənmiş ekstra- və
intrakorporal (vaskulyar) müdaxilələrdən (bioloji, kimyəvi, fiziki və
farmakoloji) ibarətdir.
Bütün THK üsulları birbaşa və ya dolayı yolla homeostaza təsir göstərir,
immunitetin, reoloji və hemostatik parametrlərin korreksiyasına, hüceyrənin
kəmiyyət və keyfiyyət tərkibinin və periferik qanın digər parametrlərinin
dəyişilməsinə, detoksikasiyaya yönəlmişdir və bu yolla orqanizmin həyati
vacib orqan və sistemlərinə təsir göstərir.
THKÜ çox hissəsi qanla damardan xaricdə (ekstrakorporal) həyata
keçirilir; mahiyyətinə görə onlar ekstrakorporal hemokorreksiya üsulları
(EKHK) sayılır. EKHK proseduru müəyyən bir toksik məhsulun kənar
olunmasına doğru yönəldiyi hallarda “ekstrakorporal detoksikasiya” (EKD)
termini işlədilə bilər. Beləliklə, istənilən THK proseduru zamanı endo- və
ya ekzotoksinlərin birbaşa və ya dolayı yolla təmizlənməsi və neytrallaşdırılması həyata keçirilmiş olur, başqa sözlə, detoksikasiya baş verir.
Müxtəlif THK üsullarının patoloji prosesə və ya bütöv orqanizmə
təsirinin əsas mexanizmləri aşağıdakı kimidir:
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• Mono- və polikistozlar zamanı orqanizmdən ekzo- və endotoksinlərin və artıq metabolitlərin eliminasiyası;
• immunomodulyasiya (immunokorreksiya);
• toplanma xəstəlikləri zamanı mübadilə pozğunluqlarının korreksiyası;
• reoloji və mikrosirkulyator pozğunluqların korreksiyası;
• daxili orqanların bir sıra funksiyalarının tam və ya hissəvi, daimi və
ya müvəqqəti əvəz edilməsi;
• qanın hüceyrə və plazma tərkibinin normallaşdırılması.
Bütün məlum THK üsullarını - transfuzion-infuzion, efferent və
qeyri-efferent olmaqla üç böyük qrupa ayırmaq mümkündür ki, həmin
üsullar klinik transfuziologiyanın əsasını təşkil edir. Bu bölgü, THK-nın
üç əsas üsulla həyata keçirilməsinin mümkünlüyünə əsaslanır:
•qeyri-efferent ekstrakorporal üsullar qrupu - ekstrakorporal konturdakı
qanın zəruri fizioloji və dərman substratları ilə zənginləşdirilməsi (ekstrakorporal farmakoterapiya); maye mühitlərə fiziki və fiziki-kimyəvi
üsullarla (UBŞ, lazer şüalandırılması, maqnit sahəsi) təsir göstərilməsi;
• efferent təsir üsulları qrupu - orqanizmdən patoloji və şərti patoloji
substratların az və ya çox dərəcədə seçilərək kənar olunması;
• infuzion-transfuzion üsullar qrupu - qanın kəmiyyət və ya keyfiyyət
tərkibinin hemotransfuziyalar (donor qanı komponentləri və autoqanla),
qanəvəzedicilər, o cümlədən parenteral qidalandırıcı preparatların
infuziyasıyla dəyişdirilməsindən ibarətdir.
Müxtəlif xəstəliklərin müalicəsi zamanı, demək olar ki, hər zaman
transfuzion-infuzion, efferent və qeyri-efferent olmaqla müxtəlif
hemokorreksiya üsulları uyğunlaşdırılaraq və ya kombinə olunmuş şəkildə
istifadə edilir.
Həm efferent və həm də qeyri-efferent transfuzioloji hemokorreksiya
iki variantda həyata keçirilə bilər: ekstra- (orqanizmdən kənarda) və
intrakorporal (damardaxili). Qana və orqanizmin digər maye mühitlərinə
təsir etmək üçün ekstrtakorporal üsullardan, başqa sözlə, ekstrakorporal
konturda həyata keçirilən müalicə üsullarından daha çox istifadə edilir.
Qandan və ya orqanizmin digər maye mühitlərindən bir və ya bir
neçə patoloji (və ya şərti patoloji) substratın təmizlənməsinə doğru
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yönəlmiş transfuzioloji hemokorreksiya üsullarının ən böyük hissəsini
efferent üsullar qrupu təşkil edir.
Efferent THK üsulları müxtəlif substratların - qaz molekullarının,
suyun, bioloji aktiv molekulların və maddələrin, elektrolitlərin, kimyəvi
birləşmələrin və ya bütövlükdə maye mühitin, yaxud da onun ayrı-ayrı
komponentlərinin qandan və orqanizmin digər maye mühitlərindən
ayrılması və ardınca kənar edilməsinə yönəlmişdir.
Kənar edilən substratlar həm ekzogen (orqanizmə xarici mühitdən
daxil olmuşdur) və həm də endogen (patoloji proseslər nəticəsində təbii
metabolitlərin artıq miqdarda toplanması, maddələr mübadiləsinin
pozulmasında yaranan məhsullar) mənşəli ola bilər.
Efferent üsulların müxtəlif dərəcədə eliminasiya, deplazma,
drenasiya, detoksikasiya xüsusiyyətləri də vardır. Bir sıra hallarda bu
üsullar, həyati vacib orqanların təbii detoksikasion və mübadilə
funksiyalarını əvəz etməyə də imkan verir. Efferent üsulların bütün digər
müalicəvi effektləri, orqanizmdə baş verən çoxlu sayda biokimyəvi və
biofiziki çevrilmələr nəticəsində onların eliminasiyaedici təsiri sayəsində
əldə edilir. Efferent üsullardan asılı olaraq bəzi hallarda “ekstrakorporal
detoksikasiya üsulları” termini də işlədilə bilər. Açıq ürək və aorta
əməliyyatları zamanı pasientin qanının perfuziya və oksigenizasiyasına
imkan verən, başqa sözlə desək, ürəyin nasos funksiyasını və ağciyərlərin oksigenləşdirmə funksiyasını protezləşdirən süni qan dövranını bu
qrupa daxil etmək lazımdır.
EKHK üsullarının ikinci qrupuna qana və digər maye mühitlərə
olunan bütün digər təsir üsulları aid edilir ki, buraya qeyri-efferent
ekstrakorporal hemokorreksiya üsulları - fiziki, kimyəvi, farmokoloji
(medikamentoz, bioloji, immun) üsullar aiddir.
Qeyri-efferent THK üsullarının tətbiqi zamanı qan, onun komponentləri və orqanizmin digər maye mühitlərinin təsiredici maddə ilə
(ultrabənövşəyi və lazer şüaları, maqnit sahəsi və ya dərman maddələri)
təması pasient orqanizmindən kənarda baş verir, aktiv agentin təsirinə
məruz qalmış maye mühit hissəsi isə orqanizmə geri qaytarılır. Qeyriefferent ekstrakorporal hemokorreksiya üsulları, orqanizmin özünün
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qoruyucu xüsusiyyətlərinin gücləndirilməsi, immunomodulyasiya, qanın
aqreqasiya qabiliyyətinin korreksiyası, metabolizmin və orqanizmin
digər təbii detoksikasiya mexanizmlərinin aktivləşdirilməsi məqsədilə
tətbiq edilir. Bu zaman qan və ya digər maye mühit tam olaraq deyil,
yalnız onun nəzərdə tutulmuş müəyyən bir hissəsi aktiv müalicəvi təsirə
məruz qalır. Qeyri-efferent ekstrakorporal üsulların terapevtik təsir
mexanizmi, orqanizmin özünün qoruyucu qüvvəsinin dolayı yolla
stimulyasiyasıyla və onun detoksikasion, reparativ, eləcə də immun funksiyalarıyla bağlıdır. Köməkçi qan dövranı üsulları da həmçinin qeyriefferent ekstrakorporal təsir üsullarına aid edilir.
THK üsullarının optimizasiyası müxtəlif xəstəliklər, klinik
vəziyyətlər və situasiyalar üçün alqoritm və protokollar əsasında
aparılmalıdır. Həmin protokollarda hər hansı bir xəstəliyin müalicəsində
tətbiq oluna biləcək bütün zəruri THK üsullarının istifadə ardıcıllığı
xəstəliyin mərhələsi, pasientin ağırlıq dərəcəsi, yanaşı xəstəliklər və ola
biləcək klinik ağırlaşmalar nəzərə alınmaqla öz əksini tapmalıdır.
Hər bir xəstəliyin strukturunda transfuzioloji hemokorreksiya tələb
edən problemlər ortaya çıxarılmalı və medikamentoz və digər müalicə
üsullarının effektivliyinin artırılmasına yönəlmiş THK üsullarının tətbiqi
üçün alqoritm qurulmalıdır. THK üsullarının tətbiqi üçün alqoritm
aşağıdakı kimi təsəvvür edilə bilər:
• bu və ya digər vəziyyətdə (xəstəliklər, onların mərhələləri) hansı
klinik və patoloji problemin üstünlük təşkil etdiyini müəyyən etmək;
• onlardan hansılarının THK üsulları olmadan effektiv şəkildə həll
oluna bilməyəcəyini müəyyən etmək;
• həmin problemlərin effektiv həlli üçün THK üsullarını
uyğunlaşdırmaq və ardıcıllığını müəyyən etmək.
Təyin olunan THK üsulları, bir-birinin effektivliyini artırmalı, ola
biləcək yan təsirlərin və ağırlaşmaların qarşısını almalı və ümumilikdə
xəstəliyin müalicə nəticələrini yaxşılaşdırmalıdır.
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EKSTRAKORPORAL TRANSFUZİOLOJİ HEMOKORREKSİYA
ÜSULLARI
Qan və digər maye mühitlərə ekstrakorporal təsir göstərən efferent
üsullar klinik təcrübədə daha çox istifadə olunur. Həm ətraf mühitdən daxil
olaraq metabolizmin və həyati vacib orqanların (qaraciyər, böyrəklər,
ağciyərlər, baş beyin və s.) funksiyalarının pozulmasına səbəb olan istənilən
substrat və həmçinin də patoloji proses nəticəsində orqanizmin özündə artıq
miqdarda toplanaraq metabolik pozğunluqların inkişaf etməsinə səbəb olan,
eləcə də orqan və sistemlərin funksiyalarının pozulmasına gətirib çıxaran
metabolitlər də daxil olmaqla istənilən substrat orqanizmdən kənar
edilməyə məruz qala bilər. Mono- və ya polietioloji ekzo- və endotoksikozlar, toplanma xəstərlikləri, immun dəyişikliklər ekstrakorporal efferent
üsulların tətbiqi üçün əsas göstərişlərdir.
Bir sıra hallarda efferent üsullar bir sıra daxili orqanların itirilmiş və
ya pozulmuş funksiyalarının tam və ya hissəvi, daimi və ya müvəqqəti
olaraq protezləşdirilməsi məqsədilə istifadə olunur.
Efferent prosedurlar bir qayda olaraq, hər hansı metabolik pozğunluq
zamanı medikamentoz və infuzion-transfuzion müalicə istənilən nəticəni
vermədikdə təyin edilir. Bir sıra hallarda efferent prosedur əsas müalicə
üsulu olur (məs. hemodializ), digər hallarda isə əlavə müalicə üsulu kimi
(bir sıra xəstəliklərin müalicəsində plazmaferez) və ya ola biləcək
ağırlaşmaların qarşısının alınması məqsədilə (eritremiya zamanı sitaferez
və ya ailəvi hiperxolesterinemiya zamanı affin sorbsiya) tətbiq edilir. Hər
bir konkret hal və ya şərait üçün maksimal klinik effektin əldə olunmasına imkan verən optimal və həmçinin adekvat efferent üsulun seçilməsi
çox vacibdir. Bu və ya digər THK üsulunun imkanları seçimə əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərir. Məlum olan bütün ekstrakorporal efferent
üsullar orqanizmdən müəyyən substratı effektiv təmizləmə imkanlarına
və təsir mexanizmlərinə görə fəqlənirlər.
Efferent üsulların eliminasion mexanizmlərinin əsasında aşağıdakı
fiziki-kimyəvi proseslər durur:
• diffuziya;
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• filtrasiya (konveksiya);
• sorbsiya;
• qravitasiya;
• presipitasiya;
• perfuziya.
Eliminasion təsir mexanizmlərinə görə efferent üsulların altı növü ayırd
edilir: diffuzion (dializ), filtrasion, sorbsion, qravitasion (sentrifuqa),
perfuzion və qarışıq.
Sorbsiyanın bir neçə növü vardır:
• kömür sorbsiyası - kömür sorbentlərin köməkliyilə hemo-, plazmolimfo- və likvosorbsiya;
• biosorbsiya - biosorbentlər - albumin, donor eritrositləri (eritrosorbsiya), ksenogen toxumalar, orqanlar və ya hüceyrələr vasitəsilə (ksenosorbsiya);
• immun;
• affin.
Qarışıq təsir mexanizmli efferent üsullar, yuxarıda sadalanan üsulların (eliminasion mexanizmlərin) uyğunlaşdırılmasından ibarət bir
üsuldur. Məsələn, hemodiafiltrasiya üsulu diffuziya və filtrasiya üsullarının mexanizmlərini özündə cəmləşdirir ki, bu da təmizlənən substrat
spektrinin genişləndirilməsinə imkan vermiş olur. İntraoperasion reinfuziya üsulu, yara axıntısının və drenaj möhtəviyyatının əldə olunaraq
sonradan qravitasion və filtrasion təsirlərə məruz qalınmasıyla əlaqədar
bir üsuldur.
Filtrasion, sorbsion və qravitasion təsirlər, soyuq, isti və kimyəvi presipitasiya növləriylə tamamlana bilər ki, bu da eliminasion effekti artırır.
Məsələn, heparinin tətbiq edilməsi və ardınca emal olunan mühitin
dondurulması krioforez üsulunun əsasını təşkil edir.
Qarışıq təsir mexanizminə malik eliminasion üsullar, eyni zamanda
həm təmizlənən substratların spektrinin genişlənməsinə və həmçinin də
emal olunan mühitdən müəyyən maddələrin daha selektiv şəkildə kənar
olunmasına doğru yönəlmiş üsullardır. Belə ki, immunosorbsiya və ya
immunoaferez üsulu əslində filtrasion və qravitasion plazmaferezin
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uyğunlaşdırılması və ardınca əldə olunan plazmanın immunosorbentlə
təmizlənməsindən ibarətdir.
Ekstrakorporal efferent üsulların hər biri, orqanizmdən müəyyən
xüsusiyyətlərə, elektrokimyəvi yüklənməyə və molekulyar çəkiyə malik
maddələri təmizləyə bilmə xüsusiyyətinə görə üstünlüyə malikdir. Belə
ki, diffuz efferent üsullar, xəstə orqanizmdən artıq suyu, elektrolitləri və
suda həll olan, aşağı molekul çəkili böyrək tullantılarını təmizləməyə
imkan verir. Hemofiltrasiya və hemodiafiltrasiya üsulları, aşağı və orta
molekul çəkili maddələrin eliminasiyasında effektivdirlər və əvəzedici
böyrək terapiyası üsullarına aid edilirlər. Aktivləşmiş kömür vasitəsilə
sorbsiya üsulu, aşağı (>50 Dа) və orta molekul çəkili, suda həll olan
maddələrin və eləcə də qram mənfi mikrofloranın və onun həyat fəaliyyəti məhsullarının təmizlənməsində effektivdir. Albumin molekullarının
köməkliyilə biosorbsiya üsulu, qaraciyər çatışmazlığı zamanı toplanmış
yağda həll olan maddələrin təmizlənməsində effektiv şəkildə tətbiq
edilir. İri molekullu substratların təmizlənməsi üçün kaskad plazmofiltrasiya, immun və affin sorbsiya, plazmofiltrasiya və plazmaferez üsullarından istifadə edilir. Qanın formalı eıementlərinin kənar edilməsi üçün
sitaferezin müxtəlif variantlarından istifadə olunur.
Bundan əlavə, uyğun giriş (venepunksiya, torakosentez, döş limfa
axarının punksiyası, onurğa beyni mayesinin punksiyası və s.) vasitəsilə
orqanizmdən istənilən bütöv maye mühit: qan, limfa, onurğa beyni mayesi və ya assitik maye, yara və ya drenaj möhtəviyyatı əldə oluna bilər.
Orqanizmin bütöv maye mühitləri, adətən sonradan hər hansı efferent və
ya qeyri-efferent ekstrakorporal təsirə məruz qalma məqsədilə əldə
olunur.
Orqanizmdən hansı növ substratların eliminasiya olunacağı patologiyanın xarakterindən asılıdır. Xəstəliklərin çox hissəsinin etiologiya və
patpogenezində xeyli miqdarda müxtəlif təbiətə və molekulyar kütləyə
malik maddələr iştirak edir. Elə xəstəliklər vardır ki,onların patogenezi
demək olar ki, orqanizmdə hər hansı bir konkret substratın həddən artıq
toplanmasıyla əlaqədardır ki, bunlara misal olaraq anadangəlmə və
qazanılmış hiperlipidemiyaları, eritremiyaları, müxtəlif paraproteine141
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miyaları və s. göstərmək mümkündür. Məhz bu səbəbdən də müxtəlif
patoloji vəziyyətlər zamanı bir çox müxtəlif substratlar və onların
qrupları orqanizmdən təmizlənməyə məruz qalır.
Beləliklə də, müxtəlif ekstrakorporal efferent üsulların köməkliyilə
orqanizmdən aşağıdakı substratlar az və ya çox dərəcədə eliminasiya
oluna bilər:
• ayrı-ayrı molekullar (qazlar, su, aşağı, orta və yüksək çəkili
molekullar);
• ionlar (kalium, natrium və s.);
• molekul pulları (aşağı və orta molekul çəkili, qaraciyər çatışmazlığı
toksinləri, iri molekullu maddələr);
• orqanizmin maye mühitlərinin komponentləri;
• istənilən bütöv maye mühit.
Orqanizmin maye mühitlərinin həm hissəvi, həmçinin də əhəmiyyətli
həcmdə götürülərək müalicəvi məqsədlə emal edildikdən sonra xəstəyə
geri qaytarılması mümkündür.
Ötən əsrin ortalarında yeni doğulmuşların hemolitik xəstəliyi və
müxtəlif toksikoloji vəziyyətlər zamanı tətbiq edilən mübadilə
qanköçürmə üsulu, orqanizmin ekstrtakorporal detoksikasiyası sahəsində
ilk müsbət nəticə kimi qiymətləndirilə bilər. Bununla yanaşı, müasir
EKD üsullarının tətbiqinə başlanmazdan öncə bir çox yüzilliklər boyunca
müalicə məqsədilə tətbiq edilən adi qanburaxmanın, ən birinci aktiv
detoksikasiya üsulu olduğu faktı danılmazdır.
Qana birbaşa təsir göstərərək ağır hemik hipoksiyanın inkişaf etməsinə
səbəb olan qeyri-üzvi nitritlər, sulfanilamidlər, anilin, nitrobenzol və onun
törəmələri, arsen, dixloretan, üzvi fosfor insektisidləri kimi toksik
maddələrlə zəhərlənmələr mübadilə qanköçürmə üsuluna birbaşa göstəriş
idi. Bu cür zəhərlənmələr ağır methemoqlobinemiya, getdikcə artan massiv
hemoliz, bir sıra hallarda isə qanın fermentativ aktivliyinin dəyişilməsi ilə
müşaiyət olunurdu. Eyni qrupdan olan bütöv donor qanının pasientin
dövran edən qanından 2-3 dəfə artıq miqdarının istifadə edilməsiylə
aparılan mübadilə qanköçürmə, qanın morfoloji və biokimyəvi tərkibinin
qısa zaman ərzində korreksiya olunmasına imkan verirdi. Bu zaman
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orqanizm itirilmiş funksiyaların fizioloji bərpa olunduğu müddət ərzində
intoksikasiyayla da mübarizə aparmış olurdu. Mübadilə qanköçürmələri
fasiləli və fasiləsiz üsullarla aparılırdı. Bu cür ekstrakorporal detoksikasiya
üsulu zamanı, massiv hemotransfuziyalarla əlaqədar ciddi hemotransfuzion
reaksiyaların və ağırlaşmaların meydana çıxma riski var idi. Sitrat şoku,
hipokalsemiya, hemodinamik pozğunluqlar, hemostaz sistemi pozğunluqları, pasientin hemotransmissiv infeksiyalarla yoluxması real təhlükələr idi.
Hal-hazırda mübadilə qanköçürmə üsulu yenidoğulmuşların hemolitik
xəstəliyinin müalicəsində bəzi hallarda tətbiq edilir; zəhərli göbələklərlə
zəhərlənmələr zamanı fallo- və aminotoksinlərin təkcə plazmada deyil,
orqanizmin digər maye mühitlərində də yayılaraq eritrositlərin qılafına
möhkəm yapışdığı hallarda bü üsul məsləhət görülür.
Bütün mövcud müasir efferent üsullar və ya ekstrakorporal detoksikasiya üsullarını, onların seçicilik qabiliyyətinə görə, başqa sözlə desək, orqanizmdən bu və ya digər patoloji və ya şərti patoloji substratı eliminasiya
etmək qabiliyyətinə görə qruplara ayırmaq olar. Mövcud efferent üsulların
əsas hissəsi seçici olmayan və ya ümumi təsir göstərən üsullardır.
Ümumi təsirli efferent üsulların tətbiqi zamanı mühit (qan, plazma,
limfa, likvor, yara və ya drenaj möhtəviyyatı, assitik maye və ya plevral
ekssudat) bir qayda olaraq tərkibindəki bütün komponentlər və ya istifadə
olunan qeyri selektiv sorbent növünə uyğun substratlarla birlikdə
bütövlükdə kənar edilir. Bu üsullara qanburaxma, mübadilə qanköçürmə,
orqanizmin boşluqlarında toplanmış qanın reinfuziyası, plazmaferez,
hemosorbsiya, likvorosorbsiya, assitaferez və s. aiddir. Əldə olunan bioloji
mayelər filtrlərin, sorbentlərin və digər üsulların köməkliyilə növbəti ekstrakorporal emala məruz qala bilər, belə ki, assitik mayenin kaskad plazmofiltrasiyası barədə müxtəlif fikirlər ortaya çıxmışdır. Sözügedən tədbirin
məqsədi itirilmiş albuminlərin xəstəyə geri verilməsidir. Portal hipertenziya,
bəzi endotoksikozlar, limfosirkulyasiya pozğunluqları zamanı döş limfa
axarının xaricdən drenajı proseduru klinik təcrübədə tez-tez həyata keçirilir.
Seçici (selektiv) üsullar molekulyar çəkisinə görə yaxın olan
(məsələn reoaferez) bir neçə növ substratı və həmçinin də qanın konkret
maddələrini və ya hüceyrələrini kənar etməyə imkan verir. İmmun və
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affin sorbsiya üsulları yüksək seçicilik qabiliyyətinə malikdirlər.
Müasir tibbin, son onillikdə yüksək seçici üsulların işlənib hazırlanması və tətbiqinə can atmasına baxmayaraq, qeyri selektiv efferent
terapiya üsullarından tam şəkildə imtina etmək məqsədəuyğun deyil.
Məsələ burasındadır ki, patogenezində yalnız bir maddə iştirak edən
xəstəliklərin sayı o qədər də çox deyildir ki, həmin maddənin kənar
edilməsi əhəmiyyətli klinik effekt versin. Çox hallarda hər hansı bir
konkret substratı kənar etməklə patogenezin yalnız bir zəncirinə təsir
etmək mümkün olur, belə ki, xəstəliklərin çoxu polietiolojidir, məsələn,
cərrahi endotoksikozların bütün növləri.
Klinik təcrübədə qeyri selektiv efferent üsullar sərbəst şəkildə və ya
digər ekstrakorporal detoksikasiya üsulları və ya qeyri efferent
hemokorreksiya üsulları ilə birgə tətbiq edilir.
Ən sadə efferent terapiya üsulu olan qanburaxma (hemoeksfuziya)
indiyədək tətbiq edilməkdədir. Müalicəvi qanburaxma üsulu, pasientin
qanında formalı elementlərin və plazma zülallarının miqdarının artması
hesabına qatılaşma olduğu zaman istifadə edilir. Bu zaman müalicəvi
təsirin mühüm komponenti, kənar edilən qan həcminin kristalloid və
kolloid qanəvəzedicilərlə əvəz edilməsidir.
Qanburaxma praktik sağlam şəxslərdə - qan donorlarında bütöv
konservləşdirilmiş qanın və onun komponentlərinin tədarük edilməsi üçün
həyata keçirilir. Aydın məsələdir ki, donor qanının tədarükü efferent
terapiya üsullarına aid edilə bilməz, belə ki, bu zaman hər hansı bir
patologiyanın müalicəsi nəzərdə tutulmur (qan donorluğuna xüsusi klinik–
laborator müayinələrdən keçmiş və sağlam olduğu müəyyən edilmiş şəxslər
buraxılır). Buna baxmayaraq, bu halda da çoxsaylı tədqiqatlarda göstərildiyi
kimi mütəmadi qan donorluğu orqanizmin həyati vacib sistemlərinə, əsasən
də ürək-damar sisteminə və qanın reologiyasına müsbət təsir göstərir.
Hemoeksfuziya, əməliyyat zamanı yaraya toplanmış və ya əməliyyatdan
sonrakı dövrdə drenaja toplanmış qanın yığılması kimi ümumi təsirli (qeyri
selektiv) efferent üsullar xəstənin autoloji qanının əməliyyatdan öncəki
dövrdə tədarük edilməsi, normovolemik hemodilyusiya və yara və drenaj
möhtəviyyatından toplanılmış eritrositlərin əməliyyatdaxili reinfuziyası
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kimi bütün məlum qanqoruyucu transfuzioloji texnologiyaların əsasını
təşkil edir. Bu zaman qeyri selektiv efferent üsullar qravitasion və ya
filtrasion vasitələrlə tamamlanılır ki, bu da pasientin autoqanının müxtəlif
komponentlərinin – autoeritrosit kütləsinin, autoplazmanın, autotrombosit
konsentratının, pasientin özünün yuyulmuş eritrositlərinin əldə olunmasına
imkan vermiş olur. Autohemokomponentlərin hazırlanması məqsədilə
həyata keçirilən hemoeksfuziya, bir qayda olaraq, kristalloid və kolloid
qanəvəzedicilərlə aparılan əvazedici infuzion terapiya ilə müşaiyət edilir.
İdarə edilən normovolemik hemodilyusiya zamanı hazırlanması nəzərdə
tutulan autoqanın həcmi 800-1200 ml-ə çata bilər ki, bu da kristalloid və
kolloid sıradan olan qanəvəzedicilərlə kompensasiya edilir. Qanın
dozalanmış duruldulması nəticəsində hematokrit 25-28%-dək enə bilər ki,
bu da cərrahi qanitirmə şəraitində eritrositlərin və qanın digər formalı
elementlərinin itkisini azaltmağa imkan verir. Tədarük edilmiş bütöv
konservləşdirilmiş autoqan, əməliyyatın əsas mərhələsi başa çatdıqdan və
cərrahi hemostaz təmin edildikdən sonra xəstənin qan yatağına geri verilir.
Yaralanma, orqanın tamlığının pozulması və ya cərrahi əməliyat
nəticəsində döş və qarın boşluğuna toplanmış autoqan (eritrositlər)
refrijeratorlu sentrifuqada yaxud da qravitasion və ya membran təsirli
Cell-Saver tipli qurğuda fizioloji məhlulla yuyularsa reinfuziyasının
effektivliyi daha artıq olar. Bu zaman xəstəyə geri verilən yuyulmuş
eritrosit fraksiyasının dərman maddələri, toxuma detriti və mayeləri,
parçalanmış qan hüceyrələri, bioloji aktiv substratlar və digər yara
möhtəviyyatından təmizlənməsi təmin edilmiş olur.
Döş limfa axarının idarə edilən drenajlanması (DLA) müxtəlif patoloji
vəziyyətlər zamanı orqanizmin toksik maddələrdən, limfositlərdən təmizlənməsi və eləcə də limfosirkulyasiyanın korreksiya edilməsi məqsədilə
tətbiq edilir. Portal hipertenziyayla və gərginləşmiş assitlə ağırlaşmış
qaraciyər sirrozu, qaraciyər çatışmazlığı və eləcə də qarın boşluğu
orqanlarının - kəskin peritonit, kəskin destruktiv pankreatit kimi kəskin
cərrahi xəstəlikləri zamanı DLA xaricdən drenə edilməsinə göstəriş yarana
bilər. Kəskin destruktiv abdominal proseslər zamanı toksinlər və patoloji
aktivləşmiş mediatorlar, bakteriyalar, hüceyrələrin parçalanma məhsulları
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limfayla birlikdə qan yatağına daxil olur. Sadalanan strukturların çox
hissəsinin lipotropluq qabiliyyətinin olması, onların orqanizmdən digər
efferent üsulların köməkliyilə kənar edilməsini çətinləşdirir. Kənar edilən
limfanın miqdarı intoksikasiya dərəcəsindən asılıdır. Kənar edilən limfanın
sutkalıq ortalama həcmi 2 litr təşkil edir, prosedurun ümumi müddəti isə 2-3
sutka və daha artıq ola bilər. DLA xaricdən drenə edilməsi zamanı zülal və
elektrolit itkisinin adekvat əvəz edilməsinə diqqət yetirmək vacibdir, belə
ki, mərkəzi limfada zülalların miqdarı qan zərdabından 2-3 dəfə azdır, əsas
elektrolitlərin miqdarı isə plazmadakına yaxındır. Qidalı maddələrin çox
hissəsi, ələxüsus də yağlar ümumi qana mərkəzi limfatik sistem vasitəsilə
daxil olduğundan, DLA-nın xaricdən drenajlanması həmin maddələrin
orqanizmdən kənar edilməsinə gətirib çıxarır. Xəstənin energetik və azot
balansını sabit saxlamaq üçün onu adekvat parenteral qidalanma ilə təmin
etmək lazımdır, bu mümkün olmadıqda isə albumin məhlulu və TDP də
daxil edilməklə adekvat əvəzedici zülal terapiyası həyata keçirilməlidir.
DLA-nın xaricdən drenə edilməsi nəticəsində əldə edilən limfa, sorbsiya və
ya natrium hipoxloridlə elektrokimyəvi oksidləşmə kimi müxtəlif
detoksikasiya üsullarına məruz qala bilər ki, ardınca limfa yenidən pasientin
venasına geri verilir.
Limfo-assitoferez, qanburaxma, yara möhtəviyyatının toplanması kimi ekstrakorporal təsirlərin seçiciliyi (selektivliyi), onların digər efferent
və qeyri efferent üsullarla müşaiyət edilməsi sayəsində artırıla bilər.
XX əsrin 70-ci illərində fiziki, kimyəvi və farmokoloji hemokorreksiya üsullarının klinik təcrübəyə daxil olması, detoksikasion terapiyanın
imkanlarının xeyli genişlənməsinə səbəb oldu.

DİFFUZİON EFFERENT ÜSULLAR
Diffuzion efferent üsulların əsasında yarımkeçirici membran
vasitəsilə molekulyar diffuziya mexanizmi durur ki, bu da mayenin
membrandan keçməsi zamanı hidrostatik təzyiq qradiyentindən ibarət
olan qatılıq və ultrafiltrasiya qradienti əsasında həyata keçir. Bu cür
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EKHK üsullarına hemodializ, peritoneal dializ (periton yarımkeçirici
membran rolunu oynayır) və bağırsaq dializi (bağırsağın selikli qişası
yarımkeçirici membran rolunu oynayır) aid edilir.
Hemodializ - ilk efferent üsuldur ki, bunun üçün 1941-ci ildə xüsusi
texnika -“süni böyrək” cihazı yaradılmış və hal-hazırda daha da təkmilləşdirilmiş formada kəskin və xronik böyrək çatışmazlıqlarının müalicəsində
müvəffəqiyyətlə tətbiq edilir. Hemodializin köməkliyilə orqanizmdən azot
qalıqlarını, kalium ionlarını, digər kiçik molekullu maddələri və həmçinin
də suyu kənar etmək mümkündür. Hemodializin əsasında molekulyar
diffuziya və ultrafiltrasiya mexanizmləi durur. Dializatorun əsas elementi –
yarımkeçirici membrandır ki, həmin membran vasitəsilə mübadilə
məhsulları xəstənin qanından diffuziya yolu ilə membranı əks tərəfdən
yuyan dializedici mayeyə keçir. Diffuziya prosesi qatılıq qradientinə uyğun
həyata keçir və bu zaman diffuzion membranın hər iki tərəfində
molekulların konsentrasiyasının sərbəst şəkildə bərabərləşməsi prosesi baş
verir. Kənar edilməli olan maddələrin molekulları qatılığı daha çox olan
mühitdən az olan mühitə doğru hərəkət edir. Diffuziyanın sürəti
molekulların ölçülərindən və onların qatılıq qradientindən asılıdır.
Hemodializ zamanı diffuziya prosesi ilə paralel olaraq ultrafiltrasiya prosesi
- mayenin membrandan hidrostatik təzyiq hesabına hərəkəti də baş verir.
Ultrafiltrasiya artıq mayenin orqanizmdən kənar edlməsini təmin edir.
Hemodializin effektivliyi yarımkeçirici membranın, dializedici
məhlulun keyfiyyətindən, prosedurun keçirildiyi müddətdən və digər
parametrlərdən asılıdır. Proqramlı və ya xronik hemodializin optimal
keçirilmə müddəti həftədə 12-15 saatdır.
Diffuzion üsullar qrupuna həmçinin peritoneal və bağırsaq dializi də
aiddir. Bu üsullar intrakorporal təsir üsullarına daxil edilsələr də, təsir
mexanizmlərinə görə diffuz ekstrakorporal üsulların analoqudurlar.
Hemodializ - kəskin və xronik böyrək çatışmazlığı zamanı seçim üsuludur. Kəskin və xronik hemodializ ayırd edilir. Xronik (proqramlı) hemodializin tətbiqi -xronik böyrək çatışmazlığından əziyyət çəkən xəstələrin əməliyyat öncəsi hazırlığının və əməliyat sonrası izlənilməsinin
vacib elementidir. Böyrək transplantasiyasının mümkün olmadığı
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hallarda proqramlı hemodializ yeganə üsuldur ki, bunun sayəsində
böyrəklərinin fəaliyyəti itirilmiş və ya funksiyası əhəmiyyətli dərəcədə
aşağı düşmüş xəstələrin həyat qabiliyyətini uzun illər boyunca qoruyub
saxlamaq mümkün olur.
Aşağı və yüksək axınlı dializ üsulları ayırd edilir. Adi aşağı axınlı
dializin bir seansı orqanizmdən sidik cövhərinin 60-70%-ini, kreatinin
40-60%-ini kənar etməyə imkan verir, qanın elektrolit tərkibinin və
turşu-qələvi müvazinətinin normallaşmasını təmin edir.
Hemodializ, klinik toksikologiyada tətbiq edilən ilk cihaz efferent
üsuludur ki, onun sayəsində qanı və toxuma ehtiyatını geniş spektrli suda
həll olan zəhərlərdən (uzun müddətli təsir göstərən barbituratlardan,
salisilatlardan, metanoldan, xlorofosdan və s.) təmizlənməsi mümkün
olmuşdur. Böyük həcmdə qanın dializə uğradılması (bir seansda 100 ltrə
qədər) zəhərlərin yüksək sürətlə kənar edilməsini (klirens-60-100 ml/dəq.)
təmin edirdi.
Seçici olaraq qarın boşluğunun piy toxumasında toplanan zəhərlərlə
(xlorlu kidrokarbonatlar, anilin) zəhərlənmə zamanı və həmçinin digər
ekstrakorporal detoksikasiya üsullarına əks göstərişlər olduqda əsas efferent
terapiya üsulu kimi peritoneal dializ istifadə edilir. Həmin üsulun
metodikası sadə və əlçatandır, mürəkkəb, bahalı cihazlara ehtiyac olmur.
Steril dializedici məhlul kateter vasitəsilə birbaşa qarın boşluğuna yeridilir.
Qeyd etmək lazımdır ki, son illərdə peritoneal dializ üsulu xronik böyrək
çatışmazlığının müalicəsində, əsasən də pediatrik təcrübədə daha da sıx
istifadə olunur. Çoxillik istifadə təcrübəsinin müqayisəli analizi nəticəsində
məlum olmuşdur ki, hemodializ və peritoneal dializ üsullarının müəyyən
üstünlükləri və çatışmazlıqlarının olmasına baxmayaraq, ümumilikdə bu
üsulların bir-biri üzərində tibbi və iqtisadi baxımdan hər hansı bir üstünlüyü
yoxdur. Orta yaşama müddəti peritoneal dializ və hemodializ alan
xəstələrdə müxtəlifdir. Yetişkin xəstələrdə peritoneal dializ əsasən
arteriovenoz fistulun qoyulması mümkün olmayan hallarda və ya mövcud
fistulu çıxarmaq lazım gəldiyi zaman istifadə edilir. Peritoneal dializin əsas
çatışmazlığı peritonitin əmələ gəlmə riskinin olmasıdır. Avropa ölkələrinin
çox hissəsində və ABŞ-da peritoneal dializ statistikada 10% yer tutur.
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Aşağı axınlı hemodializ zamanı kiçik molekul çəkisinə malik maddələr
orqanizmdən effektiv şəkildə kənar edilir, poliorqan çatışmazlığının və
digər ekzo- və endotoksikozların inkişaf etməsinə səbəb olan orta molekullu
substratlar isə, demək olar ki, kənar edilmir. Müasir yüksək axınlı
hemodializ metodikası daha yüksək sürətli perfuziyanın və orta molekul
çəkisinə malik maddələri müəyyən qədər xaric etmə qabiliyyətinin olmasına
görə fərqlənir. Orta molekullu toksinlərin kənar edilməsində filtrasion
ekstrakorporal detoksikasiya üsulları daha effektivdir.

FİLTRASİON EFFERENT ÜSULLAR
Filtrasion EKHK üsulları qanın müxtəlif sıxlıqlı membrandan
konveksiyasına (filtrasiyasına) əsaslanmışdır. Filtrasion üsullar arasında
izolə olunmuş ultra-, hemo- və plazmofiltrasiya üsulları ayırd edilir. Daha
mürəkkəb filtrasion üsul isə kaskad plazmofiltrsiya üsuludur.
Filtrasion, sorbsion və qravitasion təsirlər presipitasiya ilə tamamlana
bilər ki, sonuncunun da termik (soyuq, isti) və eliminasion effektin
artmasına səbəb olan kimyəvi növləri vardır.
Orta və yüksək molekul çəkisinə malik toksinlərin orqanizmdən
çıxarılması məsələsinin vacibliyi digər efferent təsir üsullarının işlənib
hazırlanmasına vüsət verdi. Məsələn, artıq 1943-cü ildə paraproteinemiyalı
xəstələrdə qravitasion plazmaferez üsulunun ilk seansları həyata keçirildi.
Xeyli sonra, XX əsrin 80-ci illərində ekstrakorporal detoksikasiya üsulları,
qanın müxtəlif sıxlıqlı membrandan filtrasiyası (konveksiyası) prosesinə
əsaslanan - filtrasion detoksikasiya üsulları meydana çıxdı. Bunlar qanın
böyrəkdənkənar təmizlənmə üsullarıdır. Hemofiltrasiya və hemodiafiltrasiya üsulları hemodializlə birlikdə əvəzedici böyrək terapiyası üsulları
qrupunu təşkil edir.
Müxtəlif sıxlıqlı membran filtrlərinin tətbiqinə əsaslanan efferent
üsullara ultra-, hemo-, plazmo- və hemodiafiltrasiya (əsasında eyni zamanda diffuziya və filtrasiya mexanizmlərinin müştərək istifadəsi duran
qarışıq üsuldur) üsulları aiddir. Bir neçə plazmofiltrin (kaskadın) ardıcıl
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olaraq istifadə olunmasıyla iri molekullu substratların xaric edilməsi və
eliminasiyasına əsaslanan kaskad plazmofiltrasiya da selektiv hemofiltrasiya üsulu kimi inkişafa qədəm qoydu.
İzolə edilmiş ultrafiltrasiya (akvaferez) - suyun və onda həll olan
ionların və aşağı molekullu maddələrin xaric edilməsinii təmin edən
üsuldur.
Şeldonun (1977) terminologiyasına əsasən ultrafiltrasiya - qanın su və
onda həll olan maddələrdən, qan tərəfdə müsbət hidrostatik təzyiqin
yaradılması və ya yarımkeçirici membranın xarici tərəfində yüklənmənin
yaradılması hesabına konveksion azad olunması üsuludur. Öncədən və ya
sonradan hemodializ aparılmadan keçirilən ultrafiltrasiya, izolə edilmiş
ultrafiltrasiya adlanır və hiperhidratasiyanın aradan qaldırılmasına doğru
yönəlmiş üsullara aid edilir.
İzolə edilmiş ultrafiltrasiya zamanı xəstənin qanı, yüksək müsbət
hidrostatik təzyiq yaradılması yoluyla dializatorun kapilyar və ya kiçik
sıxlıqlı yarımkeçirici membranından keçirilir.
Hər prosedurda izolə edilmiş ultrafiltrasiyanın həcmi adətən 1-10 litr,
ultrafiltrasiya sürəti isə 500-3000 ml/saat təşkil edir. Bu zaman
transmembran təzyiq 100-400 mm.c.st. təşkil edir.
Dializatorun və ya hemofiltrin su üçün keçiriciliyi onun ən vacib
xüsusiyyətlərindən biridir və cari filtrin ultrafiltrasiya əmsalı ilə ölçülür ki,
bu da 1 mm.c.st. transmembran təzyiqdə pasientin qanından 1 saat ərzində
kənar edilən mayenin həcminə bərabərdir. Müxtəlif növ dializatorlarda
ultrafiltrasiya əmsalı 0.5-15.0 ml/mm.c.st. arasında dəyişir. “Frezenius”,
“Qambro”, “Ospal”, “Amikon” və s. firmalarının istehsalı olan filtrlər bütün
dünyada geniş yayılmışdır. Uzun müddətli prosedurlar zamanı, pasientin
qanıyla membran arasında biouyğunluğun olmasına böyük əhəmiyyət
verilir.
Ultrafiltrasiya üsulu ürək çatışmazlığı, nefrotik sindrom, böyrək çatışmazlığı, ağır formalı arterial hipertenziya və digər patoloji vəziyyətlər
zamanı artıq mayenin orqanizmdən çıxarılması məqsədilə istifadə edilir.
Ultrafiltrasiya lazımi həcmdə mayenin çıxarılmasını verilmiş sürətlə və
dərhal həyata keçirməyə və hiperhidratasiya aradan qaldırıldıqdan sonra
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lazım gəldikdə prosesi dayandırmağa imkan verir. Bir prosedur ərzində 4-5
litr və daha artıq həcmdə maye çıxarmaq mümkündür.
İzolə edilmiş ültrafiltrasiyanın tətbiqinə göstərişlər:
• nəzərəçarpan hiperhidratasiya (assit, hidrotoraks, hidroperikard,
ağciyər ödəmi və s.) ilə müşaiyət olunan kəskin və xronik böyrək
çatışmazlığı və xüsusilə də qeyri stabil hemodinamika, hipertonik kriz və
hemodiafiltrasiya zamanı maye çıxarılmasını xəstənin pis keçirməsi;
• mərkəzi venoz təzyiqin yüksəlməsi, ağciyər ödemi, ürək işemiyası
olan xəstələrdə poliserozit, ürəyin anadangəlmə və qazanılmış qüsurları,
kardiomiopatiya, diuretik müalicəyə qarşı rezistentlik, ürək ritminin
hipokaliemiya fonunda pozulması, böyrək çatışmazlığı ilə əlaqədar
hiperhidratasiyadan asılı hipertonik kriz ilə müşaiyət olunan ürək
çatışmazlığı;
• nefrotik sindrom
• reanimasion təcrübədə ağır hiperhidratasiya, diselektrolitemiya.
Əks göstərişlər:
• ürəyin xronik işemik xəstəliyindən əziyyət çəkən xəstələrdə ürəyin
nasos funksiyasının əhəmiyyətli (kritik) dərəcədə zəifləməsi ilə
miokardın geri dönməyən dəyişikliklərinin olması;
• 60 mm.c.st arterial təzyiqlə müşaiyət olunan korreksiya oluna
bilməyən hemodinamik pozğunluqlar;
• daxili qanaxma və ya kəllədaxili hematoma, hemorragik insult.
Hemofiltrasiya - qanın böyrəkdənkənar təmizlənmə üsuludur ki,
üsulun mexanizmi, hidravlik təzyiq qradiyentinin yaradılması hesabına
maddələrin yüksək məsaməli membrandan filtrasion və konveksion
üsulla nəql edilməsindən ibarətdir. Hemofiltrasiya üsulunu ilk dəfə 1975ci ildə L.Henderson təklif etmişdir. Üsulun məğzi, qanın su və onda həll
olan maddələrdən konveksion üsulla azad olunmasından və itirilən suyun
standart elektrolit məhlulları ilə əvəz edilməsindən ibarətdir.
Hemofiltrasiya zamanı çıxarılan mayenin həcmi adətən izolə olunmuş
ultrafiltrasiyada olduğundan xeyli artıq olur (10-20 dəfə), bu həcm 20-80
litr ola bilir, bədəndəki suyun ümumi həcmi ilə müqayisə ediləcək
dərəcədə və ya ondan artıq ola bilir. Beləliklə, bədəndəki suyun xeyli
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hissəsinin konveksiya yolu ilə dəyişdirilməsi orqanizmin xeyli miqdarda
suda həll olmuş maddələrdən (sidik cövhəri, kreatinin, orta molekul
çəkisinə malik maddələr) azad olmasını təmin edir. Hemofiltrasianın
eliminasion imkanlarının yuxarı həddi - 20000-30000 Da molekulyar
çəkiyə malik maddələrdir. 40-50 litr maye ilə əvəz olunmaqla aparılan
hemofiltrasiya zamanı sidik cövhəri və kreatinin klirensi hemodializdə
olduğundan bir qədər aşağı, orta molekulların klirensi isə xeyli yuxarı
olur. İtirilən maye həcminin dəqiq bərpa edilməsi nəticəsində orqanizmin
hətta yüksək sürətli maye mübadiləsi aparıldıqda belə ağırlaşmaların
qarşısı alınmış olur.
Hemofiltrasiya proseduru, pasientin heparinləşdirilmiş qanınının
yüksək keçirici filtrdən və ya böyük səthə malik (0,7-2,0 м2) dializatordan perfuziyası yoluyla həyata keçirilir.
Hemofiltrasiya ekzogen və endogen intoksikasiyalar, aşağı və orta
molekul çəkili maddələrin çıxarılmasının vacib olduğu müxtəlif mənşəli
ağır hiperhidratasiyalar zamanı göstərişdir. Maddələr təzyiq qradientinə
çatana qədər maye axını ilə birlikdə konveksiya yoluyla yüksək məsaməli
membrandan ötürülür. Hemofiltrasiya fizioloji prosedurdur, belə ki, sağlam
böyrəkdə yumaqcıq filtrasiyası və kanalcıq reabsorbsiyası nəticəsində
həmin iş eyni dəqiqliklə yerinə yetirilir. Bu zaman tubulyar funksiya,
plazmanın zülalsız hissəsinin tərkibinə yaxın adekvat polielektrolit
məhlulunun yeridilməsiylə hissəvi olaraq əvəz olunur.
Ən sadə hemofiltrasiya üsulu - təbii arteriovenoz təzyiq qradienti
hesabına həyata keçirilən spontan arteriovenoz üsuldur. Prosedurun
sürəti çox olmadığından detoksikasion qabiliyyəti də uyğun olaraq
əhəmiyyətsiz dərəcədədir.
Cihaz hemofiltrasiya üçün hemofiltr, hemoprosessor və ya xüsusi
hemofiltrasion qurğuya malik yüksək axınlı dializator və plazmanın
zülalsız hissəsinin tərkibinə yaxın tərkibdə, filtrasiya həcminə uyğun
miqdarda əvəzedici məhlul olmalıdır. Aparıldığı yerdən asılı olaraq
hemofiltrasiya pre- və postdilyusiya olmaqla iki əsas rejimdə həyata
keçirilə bilər. Aşağı molekullu substansiyalar və həmçinin də zülalların
və qan hüceyrələrinin səthinə adsorbsiya və ya sekvestrasiya olunmuş
152

FƏSİL 6.

maddələr predilyusiya rejimində daha yaxşı xaric edilir. Lakin bu üsul,
demək olar ki, iki dəfə artıq əvəedici məhlul tələb edir. Kommersiya
məqsədli poliion məhlulların tərkibi adətən aşağıdakı kimi olur: natriumxlorid 5,917 q/l, natrium-laktat - 3,7835 q/l, kalium-xlorid - 0,149 q/l.
Kalium xloridin bu miqdarı kaliumun konsentrasiyasının 2 mmol/l
civarında saxlanılımasını təmin edir.
Hemofiltrasiya davamlı ekstrakorporal prosedurlar kateqoriyasına aid
edilir. Prosedur 2-3 sutkadan az olmamaq şərtilə davamlı olaraq həyata
keçirilir. Sutka ərzində, tərkibində aşağı və orta molekul çəkisinə malik
toksinlər olan 40-50 litrə qədər maye xaric edilir.
Hemofiltrasiya, bir qayda olaraq, müxtəlif mənşəli poliorqan
çatışmazlığının tənəffüs çatışmazlığı, ürək-damar və böyrək çatışmazlıqları
mərhələsində tətbiq edilir. Bu zaman hemofiltrasiya orqanizmin pozulmuş
funksiyalarının korreksiyasını təmin etməklə yanaşı həmin pozğunluqların
əmələ gəlmə səbəblərinə də təsir göstərir. HF effektləri ağciyər mikrodamarlarının keçiriciliyinin artmasında iştirak edən mediatorların xaric
edilməsilə, interstisial ödemin azaldılması və artıq mayenin, həmçinin də
uremik toksinlərin, miokardın depressiyasına səbəb olan faktorların,
vazoaktiv maddələrin və digər aşağı və orta molekullu toksinlərin orqanizmdən kənar edilməsi ilə əlaqədardır. İndiki dövrdə hemofiltrasiyanın
klinik təcrübədə geniş şəkildə tətbiq edilə bilməməsinin səbəbi hemofiltrlərin və böyük həcmdə (10-60 litr) tələb olunan əvəzedici məhlulların
qiymətinin baha olmasıdır. Əvəzedici müalicə zamanı filtratla birlikdə
aminturşuların və zülalların əhəmiyyətli miqdarının (7,5 qrama qədər) da
itirildiyi nəzərə alınarsa prosedurun qiyməti daha da artmış olacaqdır.
Suda həll olan aşağı molekullu maddələrin klirensinin artırılması
məqsədilə daimi hemodiafiltrasiya (HDF) üsulu işlənib hazırlanaraq
klinik təcrübəyə daxil edilmişdir ki, bu zaman dializ və filtrasiya eyni
zamanda həyata keçirilir. Bu üsul, xəstənin qanının təkcə yüksək məsaməli
membranla deyil, həmçinin dializedici məhlulla da təmasını təmin edir.
Prosedur bir neçə sutka çəkir (davamlı HDF) və bu zaman 3-5 saat ərzində
15-30 litrə qədər qan emal olunur. Davamlı hemofiltrasiyasının üstünlükləri: qan dövranı və tənəffüs sisteminə minimal təsir, xaric edilən patoloji
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maddələrin geniş spektri və yüksək klirensi, təhlükəsizlik və yüksək
müalicəvi effekt. HDF orqanizmin elektrolit və su balansının effektiv
şəkildə tənzimlənməsini, kiçik və orta molekullu toksinlərin aktiv şəkildə
eliminasiyasını təmin edir və metabolik pozğunluqlar olmadan dayanıqlı
hemodinamika ilə keçir. HDF damar yatağından iltihab mediatorlarının sitokinlərin, İL-1, İUL-6, İL-8, trombositlərin aktivləşmə faktorunun və s.
aktiv şəkildə eliminasiyasına imkan verdiyindən sistem iltihab reaksiyasının korreksiyasında da effektivdir.
Hemofiltrasiya və HDF - hemodinamik cəhətdən qeyri-stabil pasientlərdə seçim üsuludur. Hemofiltrasiya və HDF üsullarının hemodinamik
tolerantlığı miokardın depressiya faktorunun filtrasiyası ilə əlaqədardır.
Bundan əlavə, ultrafiltratla birlikdə xeyli miqdarda vazoaktiv maddələr katexolaminlər,
bradikinin,
histamin,
serotonin,
leykotrienlər,
prostoqlandinlər, İL-1 də xaric edlir ki, bu da mərkəzi və bölgə hemodinamikasına müsbət təsir göstərir.
Qanın böyrəkdənkənar təmizlənməsinin davamlı üsullarının tətbiqinə
göstərişlər: kəskin böyrək çatışmazlığı, böyüklərdə respirator distresssindrom, destruktiv pankreatit, sepsis, su-elektrolit homeostazının kobud
pozğunluqları. Fasiləsiz hemofiltrasiya və HDF üsulları, poliorqan
çatışmazlığı sindromundan əziyyət çəkən cərrahi əməliyyat keçirmiş xəstələrdə şok ağciyər və ya böyrək çatışmazlığının klinik mənzərəsi üstünlük təşkil edən zaman effektiv və təhlükəsiz ekstrakorporal detoksikasiyanın həyata keçirilməsini təmin edir.
Plazmofiltrasiya - qanın plazma və formalı elementlərə ayrılmasından
sonra plazmanın kənar edilərək hüceyrə elementlərinin pasientin damar
yatağına geri verilməsi üsuludur. Plazmaferezdən fərqli olaraq plazmofiltrasiya dedikdə, qanın plazma və onda həll olan maddələrdən yüksək
keçiriciliyə malik filtr vasitəsilə yarımkeçirici membranın xarici tərəfində
durulaşma və ya qan tərəfində artmış hidrostatik təzyiq yaratmaqla
konveksion üsulla ayrılması nəzərdə tutulur.
Qeyri selektiv plazmofiltrasiya zamanı filtrlərin sıxlığı sayəsində
qanın formalı elementlərinin saxlanılması təmin edilir və yalnız molekul
çəkisi 2-4 milyon Dalton olan hissəciklər filtrdən keçir. Filtr
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kapilyarlarının istehsalında əsas materiallar bunlardır: sellüloza diasetatı,
məsamələrinin ölçüsü 0,2 -0,77 мкм, effektiv səthi 0,005 - 0,65 м2, və
daxili dolma həcmi 7-35 ml olan polipropilen və polivinilxlorid.
Plazmafiltrasiya üçün avadanlıq istehsal etməyə başlayan ilk şirkətlər
Yaponiyanın Asahi firması və Avropanın Enka və Fresenius firmaları
oldu. Sentrifuqa üsullu plazmaferezdən fərqli olaraq bu üsul daha sadədir
və ekstrakorporal həcmi azdır, lakin filtrasiyanın sürəti məsamələrin
ölçüsündən və transmembran təzyiqindən asılı olduğundan və sonuncunun yüksəlməsi hemolizə səbəb ola biləcəyindən bu üsulun həyata keçirilməsi üçün qanın axın sürətinin yüksək olması vacib şərtdir. Məsamələr qeyri bərabər olduğundan, plazmofiltrasiya zamanı süzülmə əmsalı
problemi ortaya çıxır, məsələn, süzülmüş plazmada konsentrasiya
pasientin plazması ilə müqayisədə 70-90% təşkil edə bilər. Digər filtrasion üsullarda olduğu kimi plazmofiltrasiya zamanı da poliion tərkibli
əvəzedici məhlullar tələb olunur. Plazmofiltrasiya zamanı plazmanın
ayrılma sürəti 10-30 ml/dəq. təşkil edir. Bir prosedur ərzində 300 ml-dən
5-6 litrə qədər plazma dəyişmək mümkündür. Plazmadəyişmə prosesinin
prinsipi plazmaferezdə olduğu kimidir.
Plazmofiltrasiyanın spesifik ağırlaşmalarından hemolizi göstərmək
olar ki, transmembran təzyiqin yüksəlməsi buna səbəb ola bilər.
Plazmofiltrasiyaya göstərişlər plazmaferezdə olduğu kimidir. Çox
hallarda bu üsul, daha selektiv efferent üsul olan - immun və ya affin
sorbsiya və kaskad plazmofiltrasiyanın bir hissəsi ola bilər.
Travmatik subaraxnoidal qansızma olan pasientlərdə xüsusi likvor
filtrlərinin köməkliyilə likvorofiltrasiya aparıla bildiyi barədə ədəbiyyatda tək-tək məlumatlara rast gəlmək mümkündür. Filtrlərin sıxlığı
sayəsində bütün formalı elementlərin saxlanılması mümkün olur və bu
zaman elektrolitlərin, neyropeptidlərin, albuminin və fizioloji cəhətdən
əhəmiyyət kəsb edən digər maddələrin likvordakı konsentrasiyası
dəyişməz qalır. Likvorun tərkibindəki eritrositlərin miqdarı 20-30 dəfə
azalaraq, demək olar ki, yox səviyyəsinə enirdi. Huşun bərpa olunması
və nevroloji simptomatikanın adi terapiyada olduğuna nisbətən daha qısa
müddətdə aradan qalxması prosedurun klinik effekti idi.
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Xaricdə istehsal olunmuş müasir avadanlıqlar (ADM 08, Multyfiltrate,
Fresenius, Almaniya) diffusion və filtrasion detoksikasiyanın bütün
üsullarını - kəskin hemodializ, hemofiltrasiya, hemodiafiltrasiya, qeyri
selektiv və selektiv plazmofiltrasiya kimi üsulları avtomatik rejimdə həyata
keçirməyə imkan verir.
Filtrasion efferent üsulların variantları kimi selektiv plazmofiltrasiyanın
müasir modifikasiyalarından olan-kaskad plazmo- və krioplazmofiltrasiya
(termofiltrasiya) filtrasion efferent üsulların müxtəlif variantlarını
göstərmək olar. Bu üsullar reoferez üsullarına aid olunurlar və iri molekullu
substratların eliminasiyasına doğru yönələrək qanın reoloji xüsusiyyətlərinə
və mikrosirkulyasiyaya köklü şəkildə təsir göstərirlər. KPF üsulunu ilk dəfə
T. Agischi plazmadan böyük molekul çəkisinə malik patoloji
komponentlərin selektiv olaraq xaric edilmə proseduru kimi təsvir etmişdir.
Bu prosedura kaskad plazmofiltrasiya adını isə Avropa tədqiqatçıları
Sieberth və Gurland vermişlər. Bu prosesi ilk dəfə təsvir etmiş yapon
alimləri isə “ikiqat filtrasiya” termininin üzərində dayandılar.
Kaskad plazmofiltrasiya üçün cihaz və filtrləri ilk olaraq 3 yapon
firması - Asahi, Toray, Kuraray firmaları buraxmağa başladılar. Halhazırda hiperxolesterinemiyanın korreksiyası üçün nisbətən əlverişli
olanlar yapon firması olan Kurarayın Evaflux-4А və -5А filtrləridir.
Kaskad plazmofiltrasiyanın prinsipi iki ədəd müxtəlif ölçülü məsamələrə malik membranın ardıcıl istifadəsinə əsaslanmışdır. Məsamələrinin
ölçüsü böyük olan birinci filtr plazmanı formalı elementlərdən ayırır. Daha
sonra plazma məsamələrinin ölçüsü daha kiçik olan ikinci filtrə daxil olaraq
istifadə olunan membranın növündən asılı olaraq iki fraksiyaya ayrılır.
Tərkibində böyük molekul çəkili maddələr olan plazma fraksiyası toplanır
və xaric edilir, tərkibində albumin (69 000 Dа) və immunoqlobulinlər (150
000 Dа) də daxil olmaqla kiçik molekul çəkili maddələr olan fraksiya isə
pasientə geri verilir. M.Valbonesi (2000) plazmanın təkrar olaraq sıxlığı
300 000 Da olan filtrdən keçirilməsini tövsiyə edir ki, bu da yüksək
molekullu zülallar və lipoproteidlər kimi iri molekulların seçici olaraq
saxlanılmasına imkan vermiş olur.
Q.A.Konovalov, kaskad plazmofiltrasiyanı plazmanın ilkin olaraq
“Cobe-Spectra”, “Cobe”(ABŞ) və ya “AC204”, “Fresenius” (Almaniya)
156

FƏSİL 6.

hüceyrə separatorlarında və ya birincili filtrdə ayırmaqla həyata
keçirilməsini tövsiyə edir. Daha sonra plazma, ikincili plazma filtrindən
(reofiltr) keçirilərək tərkibində makromolekulların ölçüsünün İgG-də
olduğundan böyük olan (aşağı sıxlıqlı lipoproteidlər, triqliseridlər və
fibrinogen də daxil olmaqla) konsentrata və tərkibində İgG, yüksək
sıxlıqlı lipoproteidlər, kiçik molekul kütləsinə malik plazma komponentləri olan plazmofiltrata ayrılır ki, sonuncu da eritrtositlərlə və əvəzedici
məhlulla birgə pasientə geri verilir. Bu zaman bir prosedura ərzində 500800 ml konsentrat kənar edilir. Kənar edilən plazma konsentratı adekvat
miqdarda elektrolit məhlulu və ya 4%-li albumin məhlulu ilə əvəz edilir.
Bu üsul metabolik X sindromunun, aterosklerozun, anadangələmə və
qazanılmış hiperlipidemiyaların müalicəsində istifadə edilir.
Nose, Malchesky tərəfindən 1985-ci ildə təklif edilmiş termofiltrasiya
və ya kaskad krioplazmofiltrasiya üsulu kaskad plazmofiltrasiyasının
növlərindən biridir. Prosedurun özəlliyi ondan ibarətdir ki, ayrılan
plazma, soyudulmuş vəziyyətdə kaskad filtrə daxil olur və nəticədə
lipoproteid və fibrinogendən ibarət kompleks - krioprotein əmələ gəlir.
Təkrar filtrasiya nəticəsində krioqlobulin çöküntüsünün bütün digər
zülallardan ayrılaraq pasientə geri verilməsi mümkün olur.
Kaskad plazmofiltrasiya pasientlər tərəfindən plazmaferezə nisbətən
daha yaxşı keçirilir ki, bu da görünür çıxarılan plazma həcminin az
olmasıyla əlaqədardır. Hemodinamika bütün prosedur ərzində sabit qalır.
Kaskad
plazmofiltrasiya
plazmofiltrlər
(“KEM-21”
Yaponiya;
“Haycia”,”Kimal” İngiltərə) istifadə edilməklə həm qan separatorlarında
“Vivasell”, “Dideko”, “Cobe-spectr”, “Cobe”, Ac-104 və-204, “Fresenius”
və s. və həm də hər hansı xüsusi cihaz olmadan qanın axın sürəti 30-70ml/dəq. həddini aşmadan periferik venalardan istifadə etməklə tətbiq edilə
bilər. Xaric edilən plazma konsentratının plazmofiltrasiya ilə müqayisədə
daha az olması (300-500 ml) çıxarılan plazmanın zülal preparatlarıyla əvəz
edilməsinin qarşısını alır ki, nəticədə, albumin məhlulu və ya donor
plazmasının tətbiqi və eləcə də böyük həcmdə plazmadəyişmə ilə əlaqədar
meydana çıxa biləcək ağırlaşmaların qarşısı alınmış olur və eyni zamanda
prosedurun effekti də əhəmiyyətli dərəcədə artmış olur.
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Selektiv və qeyri selektiv plazmofiltrasiya üsulları autoimmun
patologiyalar, krioqlobulinemiyalar, hiperxolesterinemiyalar zamanı, qanın
reoloji xüsusiyyətlərinin pozğunluğu ilə müşaiyət olunan xəstəliklərdə,
başqa sözlə desək, sentrifuqa və membran üsullu plazmaferezin adəti üzrə
tətbiq edildiyi vəziyyətlərdə istifadə olunur. Dərman terapiyasına qarşı
refrakter hiperxolesterinemiya, xüsusilə də aşağı sıxlıqlı lipoproteidlərin
səviyyəsinin yüksəlməsi, əhəmiyyətli hiperkoaqulyasiya, fibrinogenin və
dövr edən antitellərin səviyyəsinin artması, hiper-İg-miya, periferik
ateroskleroz zamanı mikrosirkulyasiyanın və distal qan axınının pozulması,
diabetik və qocalıq makulopatiyası, kəskin neyrosensor karlıq, serebral
ateroskleroz və s. kaskad plazmofiltrasiya üçün əsas göstərişlərdir.
Destruktiv pankreatit zamanı Kaskad plazmofiltrasiyanın tətbiqi, kaskad
plazmofiltrasiya və assitaferezin birgə istifadəsi barəsində məlumatlar
vardır, lakin sonuncu üsul hələ ki o qədər də geniş yayılmamışdır.
Beləliklə də, kaskad plazmofiltrasiya üsulları, böyük ölçülü patoloji
substratların və o cümlədən dövr edən antitellərin və immun komplekslərin,
fibrinogenin, fibronektinin, aşağı və çox aşağı sıxlıqlı lipoproteidlərin,
paraproteinlərin, krrioqlobulinlərin və s. xaric edilməsinə doğru
yönəlmişdir. Buna görə də, əgər hər hansı bir konkret situasiyada qeyri
selektiv plazmaferez effektiv olmazsa, kaskad plazmofiltrasiyanın tətbiqi də
məqsədəuyğun deyil. Təəssüf ki, membran filtrlərin baha olması selektiv
plazmofiltrasiya üsullarının geniş tətbiqinə mane olur.

SORBSİON EFFERENT ÜSULLAR
Sorbsion efferent üsullar məsaməli maddələrin, ion mübadiləli
qətranların və digər üzvi və qeyri üzvi substratların bioloji mayelərlə
təması zamanı həmin mayelərin tərkibindəki ekzogen və endogen
mənşəli patoloji maddələri çıxarmaq (sorbsiya etmək) qabiliyyətinə
əsaslanmışdır. Sorbsion üsulların əsasında spesifik və qeyri spesifik
mexanizmlər - adsorbsiya, absorbsiyia, hemosorbsiya, ion mübadiləsi,
kompleksəmələgətirmə durur:
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• qeyri selektiv-kömür və digər qeyri üzvi sorbentlər vasitəsilə
(hemo-, plazmo-, limfo- və likvorosorbsiya);
• şərti selektiv - biosorbentlərin (albumin, donor eritrositləri eritrosorbsiya; ksenogen toxumalar, orqanlar və ya hüceyrələr ksenosorbsiya) köməkliyilə;
• selektiv-immun və affin sorbsiya.
Qeyri selektiv sorbsiya üsulunun əsasında məsaməli maddələrin (aktiv
kömür) və ya iondəyişən qətranların (ionitlər) bioloji mayelərlə (qan,
plazma, limfa, onurğa beyni mayesi) təmas zamanı müxtəlif maddələri, o
cümlədən də ekzo- və endotoksinləri çəkmək (sorbsiya etmək) qabiliyyəti
durur. Bütün sorbsion üsulların əsasında spesifik və qeyri spesifik
mexanizmlər - adsorbsiya, absorbsiyia, hemosorbsiya, ion mübadiləsi,
kompleksəmələgətirmə durur. Sorbsion prosedurların seçiciliyi istifadə
olunan sorbentin xarakterindən asılıdır.
Efferent təbabətin tarixində ilk sorbsion üsul qeyri selektiv
hemosorbsiya olmuşdur, daha əlçatan və bu səbəbdən də yayılmış sorbent
isə həmişə olduğu kimi aktiv kömürdür. Qeyri selektiv kömür hemosorbentlər, aşağı və orta molekulyar çəkiyə malik maddələrin, qram mənfi
bakterial floranın və onun endotoksinlərinin geniş spektrinin qandan və
digər bioloji mayelərdən sorbsiyasına yönəlmiş karbon materialdır.
Karbon sorbent - aktivasiya, demineralizasiya, depirogenizasiya,
hidromexaniki emal, ion balansirovka və sterilizasiya proseslərinə məruz
qalmış karbon materialdır. Hal-hazırda, sorbsion tutumu və aktiv səthi
maksimal dərəcədə qorunmuş kömür sorbentlərin hazırlanmasına imkan
verən xeyli miqdarda texnologiyalar işlənib hazırlanmışdır. İstehsal olunan
karbon sorbentlər toksik deyildir, sterildir, apirogendir və birdəfəlik istifadə
üçündür. Hemosorbentlərin regenerasiyası və modifikasiyası sahəsində
çoxsaylı işlər aparılmaqdadır. Bu məqsədlə onların oksigen, ozon, 40%-li
hidrogen peroksid məhlulu, kalium yodid, natrium hipoxlorid və s. kimi
müxtəlif oksidləşdiricilərlə emalı təklif olunmuşdur. Bu məqsədlə ən çox
natrium hipoxlorid istifadə edilir, şəkildəyişməyə isə daha çox böyük
sorbsion səthə malik karbon lifli sorbentlər məruz qalır. Sorbentin bu cür
modifikasiyaya uğradılmasında məqsəd – aşağı və orta molekul çəkili
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maddələrə qarşı sorbsion aktivliyin artırılmasıdır. Sorbent və oksidləşdiricinin qarşılıqlı təsiri nəticəsində sorbentin səthində oksigensaxlayan
funksional qruplar əmələ gəlir ki, nəticədə “adsorbent-bioloji maye”
fazasının sərhəddində ion mübadiləsi xüsusiyyətlərinin və sorbsion
aktivliyin yüksəlməsi baş verir.
Qeyri selektiv sorbsion terapiya üsullarının texnoloji istifadə qaydaları və klinik istifadəsinə göstərişlər, tətbiq edildiyi illər ərzində
əhəmiyyətli dəyişikliklərə məruz qalmışdır.
Qeyri selektiv kömür sorbentlərin istifadə olunduğu müasir sorbsion
texnologiyaların arasında tətbiq edilmə tezliyinə görə birinci yerdə
həmişəki kimi qanın (hemosorbsiya) və digər bioloji mayelərin
sorbsiyası - plazmo-, limfo-, likvorosorbsiya və s. durur.
Sorbsion və digər ekstrakorporal efferent üsullar orqanizmə aşağıdakı
təsirləri göstərir:
 detoksikasiya
 immunokorreksiya
 mikrosirkulyasiyaya və qanın reoloji xüsusiyyətlərinə təsir
 endokrin statusun korreksiyası
 iltihabəleyhinə reaksiyaların aktivləşdirilməsi
 orqanların, hüceyrə membranı reseptorlarının, qida və
dərman maddələrinin metabolizm prosesinin funksional
aktivliyinin korreksiyası.
Hemosorbsiya - ən effektiv detoksikasiya üsullarından biridir. Müasir sorbentlər, müxtəlif molekulyar çəkiyə malik maddələrin geniş
spektrini, qanın formalı elementlərini (neytrofillər, trombositlər, monositlər) və digər perfuzat komponentlərini birləşdirmək qabiliyyətinə
malikdirlər. Sorbentlər öz fiziki-kimyəvi xüsusiyyətlərindən asılı olaraq,
müxtəlif sinifdən olan maddələrə qarşı müəyyən sorbsion tutuma malikdirlər ki, bu da sorbentin udduğu bu və ya digər maddənin miqdarından
asılıdır. Sorbsion tutumdan asılı olaraq istifadə olunacaq sorbentin
miqdarını və perfuziya həcmini təyin etməklə, maksimal detoksikasiyaedici effekt əldə etmək mümkündür.
Hemosorbsiya immunitetin bütün zəncirlərinə əhəmiyyətli təsir
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göstərir. Hemosorbsiyadan sonra immunoloji göstəricilərin dəyişilməsi,
bilavasitə immun faktorların eliminasiyası, immunokompotent hüceyrələrin reseptor aparatına təsir, intoksikasiyanın əmələ gətirdiyi immunosupressiyanın azalması kimi müxtəlif mexanizmlərin nəticəsi ola bilər.
Müasir qeyri spesifik sorbentlərin çox hissəsi immunoqlobulinlər və
dövr edən immun komplekslərə qarşı kiçik sorbsion tutuma malikdir.
Buna görə də həmin göstəricilərin prosedur boyu dinamikası
əhəmiyyətsiz dərəcədə olur. Dövr edən immun komplekslərin birbaşa
hemosorbsiya prosesi zamanı nəzərəçarpan eliminasiyası yalnız TETRA
hemosorbentlərinin istifadəsi zamanı qeyd olunmuşdur, lakin, 10-14-cü
sutkaya doğru İgA, M, E, G-in zərdabda səviyyəsi normallaşaraq 6 aya
qədər və daha artıq müddətdə sabit qalmışdır. Dövr edən immun
komplekslərin səviyyəsi üçün də analoji dinamika qeyd olunmuşdur ki,
bu da B-limfositlərin funksiyasına, antitel sintezinə, komplimentar
aktivliyə və immun komplekslərin yaranmasına normallaşdırıcı təsirin
olmasıyla izah olunur.
Hemosorbsiya T-limfosit subpopulyasiyasının səviyyəsinə və
immunorequlyator indeksə normallaşdırıcı təsir göstərir. Perfuziyanın
İlk 60 dəqiqəsi ərzində sorbentdə 80%-ə qədər faqosit çökür ki, bu da
onların dövr edən həcminin yenilənməsinə səbəb olur. Bu səbəbdən də
postsorbsion dövrün ilk 12-18 saatı ərzində neytrofillərin və monositlərin
faqositar aktivliyinin azalması müşahidə olunur. 3-7–ci sutkadan
başlayaraq pasientlərin 73-78%-də immunitetin bu həlqəsində aktivləşmə
qeyd olunur. Endogen bronxial astması olan xəstələrdə sorbsion terapiya
nəticəsində əvvəl artmış olan NBT (nitro göy tetrazoliy) testin azalması
və aktivləşmiş testin normallaşması müşahidə olunur.
Virusların törətdiyi immun çatışmazlığı vəziyyətləri zamanı
hemosorbsiyanın zərdab interferonlarına aktivləşdirici təsir göstərdiyi
müəyyən olunmuşdur. Bu zaman zərdabda interferonun səviyyəsi
4,08±0,7-dən 5,89±0,4 BV/мl-dək (normada 3,1±0,06), interferon α
miqdarı 84,3±8,3-dən 108,6±12,8 BV/мl-dək (norma -148±9,3) artır,
interferon γ konsentrasiyası dəyişmir (azalma qeyd olur 18,86±2,1–
dən16,6+6,8 BV/мl-dək, normada 79,3±4,5 МЕ/мl), lakin bununla
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yanaşı mitogenlərlə qıcıqlanmaya qarşı onun ifrazı artır. Hemosorbsiyanın başlanmasından 2 saat sonra artıq zərdabda İL səviyyəsinin artması qeyd olunur. Bu artım 4,2±2,8 saat ərzində saxlanılır. Postsorbsion
dövrün ikinci sutkasının sonuna doğru iltihabönü İL zərdabda
səviyyəsinin normal dəyərlərə qədər enməsi qeyd olunur. Sitokinlərin bu
cür dinamikasının aşkar olunması (o cümlədən endogen pirogenal
adlandırılan İL-2) nəticəsində sorbsiyadan sonrakı ilk saatlar ərzində
pasientlərin 2/3–də müşahidə olunan hipertermiya fenomenini izah etmək
mümkün olmuşdur.
Hemosorbsiyanın neytrofil və monositlərin faqositar aktivliyinə, dövr
edən immun komplekslərə və bir sıra başqa göstəricilərə qarşı
immunmoduləedici xüsusiyyətlərinin olduğu aşkar olunmuşdur. Bu cür
normallaşdırıcı təsir böyrəküstü vəzin endogen kortizol, hipofizin
oksitosin ifraz etməsində müşahidə olunmuşdur.
Hemosorbsiyanın iltihab proseslərinə və mikrosirkulyasiya sisteminə
təsiri müxtəlif mexanizmlərlə, ilk növbədə iltihab zonasında qanın
reologiyasını (uyğun olaraq da mikrosirkulyasiyanı) yaxşılaşdırmaqla
həyata keçirilir ki, bu da öz növbəsində iltihab ocağının adekvat
sanasiyasına səbəb olur. Qanın yapışqanlığının azalma dinamikası iki dövrü
əhatə edir. İlk dövr hemoperfuziyanın başlanmasından sonra 4-7 saat çəkir
və prosedur dövründəki heparinizasiya və hemodilyusiyanın hesabına baş
verir. İlk sutkanın sonuna doğru reoloji göstəricilər əvvəlki vəziyyətinə
qayıdır. Üçüncü sutkadan başlayaraq qanın yapışqanlıq göstəricilərinin
azalması, eritrositlərin səthi yüksəlnməsinin normallaşması və
membranlarının elastik xüsusiyyətlərinin yaxşılaşması qeyd olunur.
Mikrosirkulyator yataqda qan dövranının yaxşılaşması qanın axıcılıq
qabiliyyətinin artması, damar divarının və eritrositlərin membranının
elastikliyinin artması hesabına baş verir. Aterogen lipidlərin səviyyəsinin
enməsi də həmçinin buna kömək edən amillərdəndir.
İltihabeleyhinə təsirin əmələ gəlməsində iltihabönü leykotrienlər və
İL də həmçinin mühüm rol oynayır ki, onların təsiri birbaşa sorbsiya və
produsent hüceyrələr tərəfindən ifrazı hesabına baş verir. Bundan əlavə,
iltihabın toksik məhsullarının sorbsiyası, postsorbsion dövrdə onların
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dezaktivasiyası və təbii eliminasiyası üçün fizioloji proseslərin yaxşılaşması iltihabi prosesin tezliklə sağalmasına gətirib çıxarır.
Bir sıra araşdırmalar nəticəsində sorbsion üsulların dərman
maddələrinin farmakodinamikasına və farmakokinetikasına təsir
göstərdiyi sübut olunmuşdur.
Hemosorbsiyanın ola biləcək ağırlaşmaları:
 ürək-damar fəaliyyətində pozğunluqlar - hipotonik reaksiyalar,
ürək ritminin pozulması;
 potensial ocaqlardan qanaxma, əvvəldən olan cərrahi
qanaxmaların aktivləşməsi;
 pirogen reaksiyalar;
 hipoqlikemik vəziyyətlər - ilk növbədə şəkərli diabetdən
əziyyət çəkən xəstələrdə;
 embolik ağırlaşmalar.
Hemosorbsiyanın aparılmasına qəti əks göstərişlər yoxdur, nisbi əks
göstərişlərin içində nisbətən ciddi olanı xəstədə qanaxma mənbəyinin
olmasıdır.
Qeyri selektiv sorbsiya üsulunun hansı hallarda istifadəsinin məqsədəuyğun olduğu barədə indiyədək heç bir fikir yoxdur. Hemosorbsiyanın
klinik təcrübəyə daxil edilməsi urgent toksikologiyadan başlanğıc götürmüşdür. Sorbsion üsulların tətbiqi, hidrofob maddələrlə (qeyri barbiturat
psixotrop maddələr, alkaloidlər, göbələk toksinləri) zəhərlənmələr
zamanı müalicə imkanlarının genişləndirilməsinə, qanın zəhərlərdən təmizlənmə intensivliyinin yüksəldilməsinə (klirens 100-200 ml/dəq-dək)
və zəhərlərin qanda olma dövrünü 3-10 dəfə azaldılmasına imkan verdi.
Təxirəsalınmaz halların müalicəsi zamanı qeyri selektiv kömür
sorbentlər vasitəsilə hemosorbsiya aparılmaqla əldə olunmuş müsbət
nəticələr bu üsulun başqa xəstəliklərin müalicəsində də tətbiq edilməsini
təklif etməyə imkan verirdi. Bu üsullar kəskin və xronik böyrək
çatışmazlığının, uzun və qısa müddətli sıxılma sindromlarının müalicəsində,
bəzi dəri xəstəlikləri, alkoqol və narkotik maddələrlə intoksikasiya, dərman
zəhərlənmələri zamanı istifadə olunur. Ateroskleroz, autoimmun xəstəliklər,
kollagenozlar, irinli septik patologiyalar, infeksion xəstəliklər, toksemiya
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mərhələsində olan yanıq xəstəliyi zamanı da hemosorbsiyanın tətbiqinə
cəhd edilmişdir. Hal-hazırda qeyri selektiv hemosorbsiya üsulları yalnız
konkret patologiyalarda tətbiq edilir.
Qeyri selektiv hemosorbsiya üsulunun tətbiqinə göstərişlər:
 sepsis, irinli peritonit, destruktiv pankreatitlər, yanıq xəstəliyi,
travmalar zamanı endotoksikozlar;
 orta molekul çəkisinə malik toksinlərin toplanmasıyla müşaiyət
olunan xəstəliklər - kəskin və xronik qaraciyər-böyrək
çatışmamazlığı, uzun müddətli sıxılma sindromları;
 ekzotoksikozlar - üzvi fosfor birləşmələri, barbituratlar, dərman
preparatları ilə zəhərlənmələr, alkoqol və narkotik maddələrlə
intoksikasiya, qeyri barbiturat psixotrop vasitələrlə, alkaloidlərlə,
göbələk toksinləriylə zəhərlənmələr.
Cərrahi əməliyyatların septik ağırlaşmaları nəticəsində baş verən
toksikozlar (xüsusilə orta molekullu toksikozlar) zamanı filtrasion eksta
korporal detoksikasiya (EKD) üsulları (hemo- və hemodiafiltrasiya)
nisbətən daha effektiv olur. Kömür hemosorbsiyası daha az tətbiq edilir.
Buna baxmayaraq, müxtəlif etiologiyalı zəhərlənmələr zamanı kömür
hemosorbsiyası üsulu əsas üsul olaraq qalır, belə ki, sözügedən
ekzotoksinlərin xaric edilmə klirensi, şübhəsiz ki, məhz bu detoksikasiya
üsulunda daha yüksəkdir.
Qeyd etmək lazımdır ki, hemosorbsiya müstəqil EKD üsulu kimi halhazırda 10-15 il bundan əvvəlkinə nisbətən daha tez-tez tətbiq edilir. Bu
efferent terapiya üsulu ən çox natrium hipoxloritin elektrokimyəvi
oksidləşməsi, maqnitoterapiya, hemokvant üsullar, sitaferez və s.
üsullarla birlikdə tətbiq edilir.
Kömür sorbentlərlə aparılan plazmo- və limfosorbsiya üsulları bir çox
üstünüklərə malik olsalar da, bütöv qanın sorbsiyası üsuluna nisbətən
daha az istifadə olunurdu. Qanın formalı elementlərinin ekstrakorporal
konturla və sorbentlə təmasının olmaması (sorbentin qan hüceyrələrinə
mənfi təsiri tam istisna olunur) bu üsulları bütöv qanın sorbsiyası üsulu
ilə müqayisədə daha yumşaq edir. Bütöv qanın sorbsiyasının istifadəsi
zamanı dövr edən hüceyrə pulunun 5%-i itkiyə gedir. Bununla yanaşı,
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plazma, limfa və likvorun detoksikasiyası zamanı sorbent məsrəfi azalır
(bütöv qanın hemosorbsiyası zamanı sorbentin bir hissəsi hüceyrələrlə
blokada olunur). Bütöv qanın sorbsiyası zamanı leykositlərin sorbent
səthilə təması nəticəsində sitokin reaksiyaları da həmçinin meydana çıxa
bilər. Sitokinlərin ifraz edilməsi qan hüceyrələrinin sorbentin səthilə təmas
etdiyi andan başlayır. Bir sıra hallarda sitokin reaksiyasının nəzərəçarpanlığı müxtəlif ağırlıqlı sistem iltihab reaksiyasına gətirib çıxara bilər.
Postsorbsion dövrdəki hipertermik reaksiyalar İL-1 səviyyəsinin yüksəlməsi nəticəsində baş verə bilər. Bütöv qanın sorbsiyası kifayət dozada hər kq çəkiyə 250-350 TV/kq və ya çəkisi 70 kq olan pasientə hər
prosedur ərzində 17500-25000 TV heparin yeridilməsini tələb edir ki, bu
da postperfuzion dövrdə hemostaz pozğunluqlarına gətirib çıxara bilər.
Plazma- və ya limfosorbsiya zamanı sorbsiya olunan mühit standart hemokonservantla stabilləşdirildiyindən əlavə antikoaqulyant miqdarının
yeridilməsi tələb olunmur.
Plazmosorbsiya üsulu, bu və ya digər toksik maddənin plazmadan
sorbent vasitəsilə selektiv kənar oluhnması imkanı olan hallarda tətbiq
edilir. Bu, plamaferezin selektivliyinin və effektivliyinin xeyli artmasına,
plazmaəvəzedici məqsədlə istifadə olunan donor məhsullarına təlabatın
azalmasına səbəb olur və pasientin həyat fəaliyyəti üçün vacib olan
plazma komponentlərinin onun özünə geri qaytarılmasına imkan verir.
Hüceyrə elementlərinin kənar edilməsindən başqa hemosorbsiya üçün
xarakterik olan bütün terapevtik mexanizmlər plazmosorbsiyaya da
aiddir. Aktiv səthin azalmasına səbəb olan hüceyrə adgeziyasının olmaması sayəsində istifadə olunan sorbent həcmini 50%-ə qədər azaltmaq,
sorbenti regenerasiya edərək yenidən istifadə etmək mümkün olur.
Plazmosorbsiyaya göstərişlər: orta molekul çəkili toksinlərin toplanmasıyla gedən endotoksikozlar.
Limfosorbsiya - döş limfa axarını xaricdən drenaj etməklə əldə olunan limfanın kömür sorbentdən sorbsiya olunaraq pasientin mərkəzi
venasına qaytarılmasına əsaslanan detoksikasiya üsuludur. Üsulun mahiyyəti, döş limfa axarının drenə etdiyi ocaqlardan həmin axara daxil
olan başlanğıc toksemiya markerlərinin və ikincili toksik aqressiya
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faktorlarının ümumi qan axarına daxil olmadan təmizlənməsindən
ibarətdir ki, bu da limfosorbsiya üsulunun bütöv qanın sorbsiyası üsulu
qarşısındakı üstünlüyüdür. Şübhəsiz ki, zədələnmiş sahədən gələn
limfada toksik maddələrin qatılığı magistral qan dövranındakına nisbətən
daha çoxdur və uyğun olaraq bu cür detoksikasiya üsulunun effektivliyi
də daha artıq olacaqdır. 1 DEQH-yə bərabər limfanın emalı effektiv emal
hesab olunur. Kəskin destruktiv pankreatitin toksemiya fazasındakı
xəstələrin pankreatik şokdan çıxarılmasından sonra və pozision sıxılma
sindromuyla əlaqəli toksikozdan əziyyət çəkən xəstələrin kompleks
müalicəsində uzadılmış limfosorbsiya üsulunun müsbət nəticələr verdiyi
məlumdur. Bu üsul döş limfa axarının xaricdən drenaj olunması limfanın
içində antikoaqulyant olan torbalara hissə-hissə yığılması, limfanın kömür
sorbentində resirkulyasiya rejimində sorbsiyası və ardınca sorbsiya
olunmuş məhsulun mərkəzi venaya geri verilməsindən ibarət idi. Müalicə
prosesində reinfuziya olunan limfanın həcmi 2-30 litr, prosedurun
davametmə müddəti isə 3-10 sutka təşkil edirdi. Uzadılmış limfosorbsiya
nəticəsində orta molekulların həcminin 50-60% azalması, pankreatitdən
əziyyət çəkən xəstədə plazmada amilazanın miqdarının normallaşması
qeyd olunmuşdur. Limfosorbsiya üsulunun çatışmayan cəhəti, prosesin
həyata keçirilməsi üçün döş limfa axarının açıq kateterizasiyasının vacib
olmasıdır ki, bu da limfatik fistulun əmələ gəlməsinə və limfa dövranında
dayanıqlı pozğunluqların inkişaf etməsinə gətirib çıxara bilər.
Likvorosorbsiya - likvorun eksrakorporal sorbsion sanasiyası üsuludur.
Əməliyyatın həyata keçirilməsi üçün beyin mədəciklərindən hər hansı biri
katetrizasiya olunur. Bu kateter vasitəsilə əldə olunan likvor sorbsion
sütunlardan perfuziya olunur və onurğa beyni kanalına yeridilir. Bu üsul,
travmalar və beyinə qansızmalar zamanı likvorun qanın formalı
elementlərindən və onların parçalanma məhsullarından təmizlənməsi üçün
istifadə olunur. Bu üsul həmçinin baş və onurğa beynində baş vermiş
iltihabi, infeksion proseslər və hematoensefalitik baryerdən keçən zəhərlərlə
zəhərlənmələr zamanı likvorun toksinlərdən təmizlənməsinə imkan verən
bir üsuldur. Bir sıra sinir-psixi zədələnmələrin (şizofreniya və epilepsiyanın
bəzi formaları, uşaq serebral iflici, miasteniyalar və s.), infeksion
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meningitlərin, toksikomaniyaların müalicəsində də bu prosedurun
effektivliyi barəsində məlumatlar mövcuddur.
Prosesin həyata keçirilməsi üçün baş beynin trepanasion kateterizasiyasının vacib olması və prosedur müddətinin uzun olması likvorosorbsiya
üsulunun geniş istifadəsinə mane olur. Neyrocərrahi xəstələrdə qeyri
selektiv likvorosorbsiya üsulunun tətbiqinə göstərişlər erkən əməliyyatsonrası dövrdə onurğa beyni mayesində patoloji substansiyaların, əsasən də
zədələnmiş beyin toxuması elementlərinin, qan və hüceyrələrin parçalanma
məhsullarının toplanması nəticəsində sirkulyator dəyişikliklərin dərinləşməsi və beyin ödeminin artmasıyla əsaslandırılır. Likvorun təbii yolla
sanasiyası uzun müddət ərzində (2 həftəyə qədər) baş verdiyindən
likvorosorbsiya üsulu qısa müddət ərzində onurğa beyni mayesindən
patoloji substansiyaların eliminasiya edilməsinə imkan verməklə
əməliyyatsonrası reabilitasiya prosesini sürətləndirmiş olur.
Nisbətən qədim aktiv detoksikasiya üsulları qrupuna Hippokratın
dövründən bəri məlum olan enterosorbsiya üsulu da aid edilir. Son illərdə
enterosorbsiya üsuluna maraq yenidən artmışdır. Üsul özünün sadəliyinə və
demək olar ki, heç bir əlavə təsirinin olmamamasına görə maraq doğurur.
Bu üsul, enterosorbentlərin - mədə-bağırsaq traktında ekzogen və endogen
maddələri, orqanizmin maye mühitlərinin ekstrakorporal sorbsiyası zamanı
olan mexanizmlər yolu ilə (adsorbsiya, absorbsiya, ion mübadiləsi və
kompleksəmələgətirmə) birləşdirmək xüsusiyyətinə malik müxtəlif
strukturlu müalicəvi preparatların istifadəsinə əsaslanır. Enterosorbent kimi
aktiv kömür, liqnin, silisiumun üzvi birləşmələri, polivinilpirrolidon, qida
lifləri (mikrosellüloza) və digər substansiyalar (tozşəkilli aktivləşmiş
kömür, mikrosellüloza əsaslı karbaktin, liqnosorb, polifepan) istifadə
olunur. İstifadə olunan sorbentin xarakteri onun mono-, bi-, polifunksional
selektivliyi və ya qeyri selektivliyilə ölçülür. Enterosorbsiya prosesi mədədə
başlayır və yoğun bağırsaqda başa çatır. Üsul, kəskin endogen və ekzogen
zəhərlənmələrin detoksikasiyası üçün, onkoloji xəstələrdə şüa və polikimyəvi terapiya fonunda, qida toksikoinfeksiyalarının, dizenteriyanın, salmonellozun, toksemiya və septikotoksemiya mərhələsindəki yanıq xəstəliyinin,
xronik böyrək çatışmazlığının, xronik, o cümlədən də xolestatik hepatitin,
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qaraciyər sirrozunun, atopik dermatitin, psoriazın, bronxial astmanın və s.
müalicəsi üçün aprobasiya olunmuşdur.
Enterosorbsiya zamanı daxilə qəbul olunmuş sorbent, bağırsaq
divarını qidalandıran qana sorbsion təsir göstərir. Bütün enterosorbentlər
təbii olur, bitki və mineral xammal əsasında hazırlanır. Bu sinifdən olan
ən birinci və qədim preparat aktiv kömürdür. Bitki pektinləri, kristallik
sellüloza, kəpək və liqnin yüksək sorbsiyaedici xüsusiyyətə malikdirlər.
Digər sorbsion üsullara xas olan detoksikasiya, iltihabeleyhinə, allergiya əleyhinhə, reo- və immunomoduləedici təsirlər, farmakopterapiyanın təsirinin gücləndirilməsi və s. kimi bütün effektlər enterosorbsiya
üsuluna da aid edilə bilər. Enterosorbsiyanın terapevtik təsir mexanizmləri formalı elementlərin sorbsiyası istisna olmaqla hemosorbsiyada
olduğu kimidir. Bu səbəbdən də bu iki üsulun təyinatına göstərişlər birbirinə uyğundur. Onların tətbiqi müxtəlifdir. Belə ki, perfuzion sorbsion
üsullar “təcili yardım” xarakterlidir və intensiv terapiya üsulu kimi
istifadə edilir, enterosorbsiya isə uzun müddətli tətbiq olunması tələb
edilən bir üsuldur. Bu üsulun digər invaziv ekstrakorporal üsullarda olan
ciddi ağırlaşmaları yoxdur.
Vulnerosorbsiya - yara prosesi məhsullarının bilavasitə yara
səthindən sorbsiyaedici sarğı vasitəsilə təmizlənməsi üsuludur. Bu zaman
sorbsiyaedici kimi salfet (lifli sorbentdən ibarət parça) istifadə edilə və
yaxud da yaraya toz, maz, gel və s. formada sorbent sürtülə bilər. Bu cür
sarğı toksikozun sistem səviyyəsində inkişafını xeyli azaltmağa imkan
verir. Bundan əlavə, əgər sorbent əvvəlcədən antiseptiklə və ya antibiotik
məhluluyla hopdurularsa bu zaman həmin sorbent yaraya qoyulan zaman
antiseptiklə yara möhtəviyyatının mübadiləsi baş verəcəkdir. Beləliklə
də, intoksikasiyanın azaldılmasıyla yanaşı dərman preparatlarının yerli
tətbiqi də həyata keçirilmiş olacaqdır.
Selektiv sorbsiya növləri üçün bioloji, affin və immun sorbentlərdən
istifadə olunur. Bəzi hüceyrəvi və ya qeyri hüceyrəvi strukturların
biosorbent kimi tətbiq edilməsi, onların orqanizmdə adi şəraitdə həyata
keçirdiyi təbii funksiyalara əsaslanır. Donor eritrositlərinin və albuminin,
heyvanların qaraciyər və dalaq toxumasının biosorbent kimi istifadə
olunmasına cəhd edilmişdir.
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Eritrositlərin bir çox ksenobiotikləri öz səthində sorbsiya və nəql etmək
qabiliyyətinin olması, plazma toksinlərinin yuyulmuş eritrositlərin
membranı vasitəsilə adsorbsiyasına əsaslanan plazmoeritrosorbsiya
üsulunun işlənib hazırlanmasına vəsilə olmuşdur. Detoksikasion effektin
əldə olunması üçün donor eritrositlərinin saxlanılma müddəti 5 sutkanı
keçməməli, eritrositlərin plazma ilə birlikdə inkubasiya müddəti 15-30
dəqiqədən az olmamalı, eritrosit/plazma nisbəti isə 1:1 təşkil etməlidir. Bir
prosedur ərzində ən azı iki doza yuyulmuş eritrosit kütləsi istifadə olunur.
Albumin, qanda olan aşağı molekullu hidrofob və o cümlədən də
toksik metabolitlər kütləsinin daşınmasında iştirak edən əsas nəqliyyat
zülallarından biridir. Bu cür metabolitlərin birləşdirilməsi üçün albumin
molekulunda xüsusi mərkəzlər vardır. Albuminin albuminə bağlı
toksinlərə qarşı detoksikasion inkanlarından “MARS” cihazında istifadə
olunur. Cihazın adının açılışı - molekulyar adsorbsiyaedici resirkulyasiyaedici sistemidir (Teraklin, Almaniya). Üsul, qaraciyər çatışmamazlığının albuminə bağlı toksinlərinin spesifik kənar edilməsiylə, suda həll
olan toksinlərin hemodializdə olduğu kimi membran nəqli yolu ilə
spesifik təmizlənməsinin bir yerdə tətbiqinə əsaslanır. Beləliklə də,
“MARS” sistemi qarışıq dezintoksikasion təsir sisteminə malik olmaqla
bilirubin, öd turşuları, fenollar, merkaptanlar, indollar, azot oksidləri,
endogen benzodiazepinlər, triptofanın və aromatik amin turşuların
qalıqları, yalançı mediatorlar (feniletilamin), ammonyak kimi maddələrin
orqanizmdən təmizlənməsinə imkan verir.
Sadalanan substansiyaların, demək olar ki, hamısı hidrofobdurlar (suda
həll olan substansiyalardan olan ammonyak istisna olmaqla) və albuminlə
birləşmə yolu ilə xaric edilirlər. Qaraciyər çatışmazlığı toksinlərinin çox
hissəsinin plazma zülalları ilə əlaqəsinin olması onların orqanizmdən digər
ekstrakorporal üsulların köməkliyilə xaric edilməsini çətinləşdirir. ”MARS”
sisteminin ən vacib üstünlüyü - həyati vacib maddələri və zülalları
itirmədən detoksikasiya prosesinin aparılmasının mümkünlüyüdür. Cihazda
xüsusi membranın və insanın zərdab albumininin selektiv adsorbent kimi
tətbiq edilməsi sayəsində “MARS” sistemi, sərbəst və albuminlə bitişik
aşağı və orta molekul çəkili toksinləri yüksək selektivliklə təmizləmək
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qabiliyyətinə malik yeganə sistemdir. “MARS” sistemi kəskin və xronik
qaraciyər çatışmazlığı, sarılıq, hepatorenal sindrom kimi patologiyaların
müalicəsində, qaraciyərin ekskretor və sintetik funksiyalarının və qaraciyər
ensefalopatiyasının korreksiyasında özünü doğrultmuşdur. Bu üsul pasienti
qaraciyər transplantasiyasına hazırlamağa imkan verir, posttransplantasion
dövrdə və qaraciyərin geniş rezeksiyasından sonra effektivdir, başqa sözlə
desək, süni qaraciyər rolunu oynayır. Təchizatın, sərfiyyat materiallarının və
donor albumininin qiymətinin baha olması bu metodikanın geniş
istifadəsinə mane olur.
Süni qaraciyər yaradılması məsələsi artıq neçə onilliklərdir ki,
mövcuddur və bu məsələ müxtəlif yollarla həll olunmuşdur. Bu problemin
həllində önəmli an hepatotoksinlərin əsas kütləsinin yağda həll olan
maddələrdən ibarət olmasıdır ki, bu səbəbdən də hemodializ və digər
böyrək əvəzedici terapiya üsulları belə vəziyyətdə tətbiq oluna bilməz.
Çoxsaylı plazmadəyişmə prosedurları sayəsində orqanizmdə hemostazın
nisbi sabit vəziyyətdə saxlanılmasını təmin edən plazmaferez və
plazmofiltrasiya üsulları qaraciyər çatışmamazlığının müalicəsində nisbətən
effektiv üsullardan hesab olunurdular. Belə ki, qaraciyər transplantasiyasına
hazırlıq prosesində 40 litrə qədər və daha artıq miqdarda plazma çıxarılırdı
ki, bu zaman uyğun əvəzedici tələb olunurdu. XX əsrin 60-cı illərində
kəskin və xronik qaraciyər çatışmazlığı ilə mübarizə məqsədilə qeyri
selektiv hemosorbsiya üsulunun tətbiqinə cəhd olundu, amma bu üsulun
effektivliyi bir o qədər də yüksək olmadı, belə ki, kömür hemosorbent
hidrofil səthə malik olduğundan o hidrofob birləşmələrə qarşı kifayət qədər
aktiv deyildir. Məhz bu səbəbdən də, demək olar ki, hemosorbsiya ilə
paralel olaraq ksenosorbsiya və ksenoperfuziya üsulları işlənib hazırlandı.
Ksenosorbsiya üsulu canlı ksenogen toxumaların, orqanların, ayrı-ayrı
hüceyrə populyasiyalarının orqanizmin maye mühitləriylə (qan, plazma)
təmasa cavab olaraq təbii detoksikasion qabiliyyətlərinin istifadəsinə
əsaslanan bir üsuldur. Ksenosorbsiya üsulunun klinik effektləri
mürəkkəbdir və müəyyən bir orqan, toxuma və ya hüceyrə kütləsi üçün
xarakterik olan eliminasiya və biotransformasiya ilə və eləcə də donor
toxumasından xaric olan bioloji aktiv maddələrin, hüceyrə mediatorlarının
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stimulyasiyası, xəstənin immunitet və faqositoz sisteminin yad toxuma ilə
təmas zamanı spesifik stimulyasiyası ilə əlaqədardır. Xaricdə ksenosorbsiya
ilk dəfə ötən əsrin 70-ci illərində donuzların və pavianların təzə qaraciyərindən qanın ekstrakorporal perfuziyasının aparılması cəhd olunmaqla
təcrübi olaraq həyata keçirilmişdir. Bu istiqamətdə aparılan tədqiqatlar çox
tez dayandırıldı və diqqət hepatositlərin sonradan venadaxili və ya qaraciyər
toxumasına yeridilmək məqsədilə in vitro kultivasiya olunması qabiliyyətinin istifadəsinə əsaslanan üsulların işlənib hazırlanmasına və tətbiqinə
doğru yönəldi. İnsanın canlı qaraciyər hüceyrələrinin və donuz
hepatositlərinin istifadəsinə cəhd edildi. Çoxlu sayda ağırlaşmalarla
müşayiət olunduğundan bu üsullar geniş istifadə edilmədi.
Splenosorbsiya zamanı qan donuzun və ya buzovun təzə ayrılmış
dalağından keçirilir. Dalaq antigenləri aqqlütinasiya edir və lizosomal
fermentlər ifraz edir. Orqanizmin maye mühitinin heyvan orqanı ilə qarşılıqlı təsiri əhəmiyyətli detoksikasion effektlə, T-limfositlərə və onların
subpopulyasiyalarına (CD3, CD4, CD8) immunomoduləedici təsirlə,
NН/CD16 hüceyrələrin, B-limfositlərin və immunitetin humoral həlqəsinin stimulyasiyası ilə nəticələnir. Splenoperfuziya, orta molekul çəkili
toksinlərin və leykosit intoksikasiyası indeksinin azalmasına səbəb olur.
Detoksikasiya məqsədilə təkcə təzə donor orqanları deyil, həmçinin
kriokonservasiya olunmuş ksenohepatositlər və ksenosplenositlər də
istifadə edilirdi. Kəskin qaraciyər çatışmazlığı, sepsis, cərrahi endotoksikozlar, yanıq toksemiyasının müxtəlif əlamətləri (şok, sepsis), irinliseptik ağırlaşmalar zamanı müxtəlif ksenosorbsiya üsulları tətbiq edilirdi.
Bəzi hallarda ksenosorbsiya plazmaferezlə birgə tətbiq edilirdi və bu
zaman biosorbentdən eritrosit kütləsi keçirilirdi.
Ksenogen hüceyrələrin ekstrakorporal istifadəsiylə yanaşı onların yerli
olaraq irinli patoloji ocağa yeridilməsi üsulu də tətbiq edilir, lakin bu üsulun
effektivliyi sübuta yetirilməmişdir. İltihab sahəsinə yeridilən toxuma və
hüceyrələr bakteriyaların və leykositlərin ifraz etdiyi proteolitik fermentlərin təsirinə məruz qalır və sürətlə parçalanırlar. Onların parçalanma
məhsulları mikroorqanizmlər üçün qidalı mühit rolunu oynayır və tədricən
orqanizmə sorulur. Bundan əlavə, ksenohüceyrələr orqanizm üçün
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immunoloji cəhətdən yaddırlar və müxtəlif allergik reaksiyaların, hətta
anafilaktik şokun meydana çıxmasına səbəb ola bilərlər. Ümumiyyətlə, son
illərdə ksenosorbsiya üsuluna olan maraq xeyli azalmışdır ki, bunun da
müxtəlif səbəbləri vardır: ciddi ağırlaşmaların meydana çıxma ehtimalı,
heyvanların saxlanılması ilə əlaqəli çətinliklər, ksenosorbentlərin alınmasına
texnoloji çətinliklər və s. Hal-hazırda əsas diqqət, “MARS” və filtrasion
EKD kimi daha təhlükəsiz və effektiv efferent üsulların alınmasına doğru
yönəldilmişdir.
Efferent terapiyanın nisbətən daha proqressiv və inkişaf edən variantı
yüksək spesifikliyə malik immun və qeyri immun (affin) sorbentlər
vasitəsilə həyata keçirilən selektiv sorbsiya üsuludur.
Yüksək selektiv immun sorbsiya - antitellər vasitəsilə xüsusi
daşıyıcıya birləşmiş patoloji substratın (antigenin) ekstrakorporal
konturda tutularaq pasient orqanizmindən çıxarılması üsuludur.
Yüksək spesifikliyə malik affin təsirlərin əsas prinsiplərini aşağıdakı
kimi təsəvvür etmək olar: “liqand-reseptor”; “anion-kation”; “ferment–
substrat”; “zülal-zülal”; “zülal-peptid”.
Qeyd etmək lazımdır ki, immun sorbsiya prosesi üçün “anrigenantitel” tipli müvəqqəti birləşmələrin əmələ gəlməsi xasdır ki, bu
birləşmələr immunosorbsion kolonkanın bufer məhlullarla işlənməsi
zamanı asanlıqla parçalanır. Bu prinsip sayəsində immunosorbentin
təkrar istifadəsi mümkündür. Affin sorbsiyanın əsasında möhkəm
birləşmələrin əmələ gəlməsi dayanır və immunosorbsiyadan fərqli olaraq
bu zaman sorbsion kolonka birdəfəlikdir.
Bir qayda olaraq, selektiv sorbsiya üsulları üçün qravitasion və ya
membran plazmaferez yolu ilə əldə olunmuş plazmadan istifadə olunur.
Bu üsullar selektiv plazmosorbsiya üsulları adlanır. Kənar edilən
strukturların xarakteri sorbentin xüsusiyyətlərindən asılıdır. Plazmasorbsiyanın bütöv qanla aparılan immunosorbsiyadan üstün cəhəti - qanın
formalı elementlərinin sorbentlə və ekstrakorporal konturun magistralları
ilə təmasının olmamasıdır. Lakin plazmanın əldə olunma mərhələsi də öz
növbəsində prosedurun müddətini xeyli uzadır və qiymətini artırır.
Hal-hazırda bir çox mübadilə xəstəliklərinin və autoimun xəstəliklə172
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rin müalicəsi üçün təxminən 20 sayda selektiv sorbent mövcuddur. Plazmadan xolesterinin və aterogen lipoproteidlərin təmizlənməsində istifadə
olunan immun və qeyri immun sorbentlər daha populyardırlar ki, bu da
qazanılmış və irsi hiperlipidemiyaların tez-tez rast gəlinməsiylə əlaqədardır.
İmmunoaferez üsulu, patoloji prosesin əsas mexanizmini müəyyən
edən spesifik maddələrin kənar edilməsini təmin edir. Bu zaman immunosorbsion kolonkanın tərkibində çıxarılmalı substratla birləşmək qabiliyyətinə malik spesifik antitellər olur. Hiperxolesterinemiyalar zamanı bu,
aşağı sıxlıqlı lipoproteidlərə, qırmızı qurdeşənəyi xəstəliyində DNT-yə,
dağınıq skleroz və autoimmun dilatasion kardiomiopatiyalar zamanı İgG-ə
qarşı olan antitellərdir, atopik bronxial astma və pollinozlar zamanı isə İgEyə qarşı poli- və monoklonal antitellərdir.

QRAVİTASİON (SENTRİFUQA İLƏ) EFFERENT ÜSULLAR
Qravitasion efferent üsullar, orqanizmin maye mühitlərini (qanı)
komponentlərə ayırmaq üçün mərkəzəqaçma qüvvəsinə (sentrifuqada
fırladılma) əsaslanır. Onlar “aferez” və ya “hemaferez” terminləri altında
birləşdirilir.
Mərkəzəqaçma qüvvəsinin tətbiq edilməsiylə qanın komponentlərə
ayrılması proseduru iki üsulla həyata keçirilə bilər:
• qanın sentrifuqada üfüqi rotorla fırladılması zamanı içində maye
olan boşluğun fırladılma müddətində rotora perpendikulyar yerləşməsi
nəticəsində;
• qan separatorlarında ikiqatlı kasacıq formasında xüsusi qurğunun
köməkliyilə.
Hər iki halda qanın komponentlərə ayrılması mərkəzəqaçma
qüvvəsinin təsiri nəticəsində həyata keçir. Bu zaman formalı elementlər
fırlanma oxu ətrafında təbəqələrlə yerləşirlər. Daha sıx hüceyrələr olan
eritrositlər periferiyaya düşür, mərkəzə yaxın isə daha az sıxlığa malik
hüceyrələr - leykositlər, daha sonra isə trombositlər yığılır. Ayırıcı
kameranın mərkəzində təmiz plazma qalır.
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Qandan hər hansı bir komponentin çıxarılması üçün sentrifuqada,
çıxarılan hüceyrələrin bir təbəqədə yığılmasını təmin edən uyğun bir
fırladılma rejimi seçilməlidir. XX əsrin 70-ci illərinin sonuna doğru
akademik O.K.Qavrilov və onun əməkdaşları periferik qanın, sümük
iliyinin və orqanizmin digər daxili maye mühitlərinin qravitasiya qüvvəsinin
(sentrifuqada fırladılma) köməkliyilə fraksiyalara ayrılmasını nəzərdə tutan
ekstrakorporal müdaxilələri özündə birləşdirən - “qravitasion cərrahiyyə” və
“qan cərrahiyyəsi” terminini təklif etdilər. Bu cür müdaxilənin məqsədi müəyyən strukturların, orqanizmin maye substratlarından müalicə
məqsədilə və ya onlardan patoloji elementlərin (şiş hüceyrələri, hüceyrə
aqreqatları, antitellər, “antigen-antitel” kompleksləri, zülallar və s.)
təmizlənməsi və eləcə də homeostazın stabilləşdirilməsi məqsədilə ayrılaraq
əldə olunması idi.
Hansı komponentin çıxarılmasından asılı olaraq hemaferezin aşağıdakı
növləri vardır:
• plazmaferez
• sitaferez - eritrosit-, trombosit-, leykosit- (qranulosit-, limfosit-),
blastosit-, neosit-, mielokariositaferez, periferik kök hüceyrələrin aferezi.
Plazmaferez (PAF) - keçirilən prosedurların sayına görə ən öndəgedən
hemaferez üsuludur. PAF xəstənin plazmasının, tərkibində olan fiziolji və
toksik komponentlərlə birlikdə bütövlükdə xaric edilməsi və onun donor
plazması və ya qanəvəzedicilərlə əvəz olunması üsuludur. PAF - istənilən
molekul çəkisinə və elektrokimyəvi yüklənməyə malik toksik substratlara
təsir göstərə bilən universal efferent üsuldur. Detosikasion, deplazmaedici,
immunmoduləedici, drenəedici təsirlərə malik olan plazmaferez,
orqanizmin bütün maye mühitlərinə -hüceyrədaxili, hüceyrəxarici,
damardaxili mühitlərə və eləcə də eritrositlərin, trombositlərin və
leykositlərin hüceyrə membranı strukturlarına təsir göstərməyə imkan verən
bir üsuldur. Müəyyən edilmişdir ki, digər efferent üsullarla müqayisədə
PAF üsulunda ümumi detoksikasion təsir, reoloji və immunoloji
parametrlərə təsir daha yüksəkdir. Hal-hazırda PAF bir çox müxtəlif
xəstəliklərin müalicəsində möhkəm yerini tutmuşdur. Bir çox klinik
vəziyyətlərdə əgər plazma əldə olunduqdan sonra sorbsiya, filtrasiya,
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presipitasiya və s. kimi emal proseslərinə məruz qalarsa, PAF müştərək və
ya kombinə olunmuş efferent hemokorreksiyanın bir hissəsi ola bilər.
Çox hallarda ayrıca efferent üsul kimi mübadilə PAF və ya
plazmadəyişmə ayırd olunur. Bu PAF növünün özəlliyi böyük həcmdə (≥1
DEQH) plazmadəyişmənin olması və əvəzedici müalicənin xüsusiyyətidir.
Bu zaman çıxarılan plazma həcminin 70-80%-i təzə dondurulmuş donor
plazmasıyla və ya albumin məhlullarıyla əvəz olunur. Plazmadəyişmə
rejimində aparılan PAF - cərrahi endotoksikozlar, poliorqan çatışmazlığı,
DDL sindrom, kəskin damardaxili hemoliz, uzun müddətli və pozision
sıxılma sindromu, işemiya-reperfuziya sindromu və s. zamanı tətbiq edilir.
Əgər mübadilə plazmaferezin aparılmasının səbəbi immunokompetent
patologiya olarsa, o zaman çıxarılan plazmanın 60%-dən az olmayan
həcmini albumin məhluluyla əvəz etmək vacibdir.
Qravitasion (sentrifuqa üsullu) PAF ilə yanaşı həmçinin plazmanın
xüsusi plazmofiltrlər vasitəsilə alınması üsulu - filtrasion PAF da
mövcuddur. Bir çox firmalar bu məqsəd üçün məsaməli boş liflərdən
hazırlanmış plazmofiltrlər təklif edirlər. Rusiyada plazmofiltrlərin yastı
məsaməli, trek adlanan membrandan hazırlanması ideyası daha məhsuldar
oldu. Membranlar, yastı lavsan plyonkanın sürətləndiricidə arqon nüvələri
ilə bombalandıqdan sonra qələvi məhlulda aşınması yoluyla alınır. Bu cür
nüvənin keçmiş olduğu yerlərdə materialın destruksiyası şəklində izlər qalır,
aşınmadan sonra isə həmin yerlərdə diametri təxminən 0,5 mkm olan dairəvi
formalı eyni ölçülü məsamələr formalaşır. Məsamələrin diametri qanın bütün
maye komponentlərinin sərbəst keçməsinə və formalı elementlərin
saxlanılmasına imkan verir. İlk bu cür plazmofiltr olan PMF-800 1992-ci ildə
istifadəyə buraxılmışdır. Rusiyada istehsal edilən plazmofiltrlərin ən son
modeli olan PMF-TT «Rosa» saatda 1 litrə qədər həcmdə plazmanın əldə
olunmasına imkan verir. Qanın plazmofiltrdən keçməsi özü-özünə və ya
membran plazmaferez üçün Rusiya istehsalı olan “Hemos” və “Hemofeniks”
dəstlərindəki nasosun köməkliyilə baş verə bilər. Həmin dəstlərin istifadəsi
plazmafiltrasiyanın sürətini xeyli artırmağa imkan verir.
PAF üsulunun klinik təcrübəyə daxil olduğu vaxtdan bəri 200-dən artıq
nozoloji formanın profilaktika və müalicəsində bu efferent müalicə
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üsulunun tətbiqinə cəhdlər olmuşdur. PAF üsulunun təcrübədə istifadəsinin
zirvə nöqtəsi ötən əsrin 80-ci illərinə təsadüf edir. PAF üsulunun müxtəlif
patoloji vəziyyətlər zamanı tətbiqində illər uzunu toplanılmış təcrübə
sayəsində bu üsulun konkret olaraq hansı xəstəliklərdə klinik və iqtisadi
cəhətdən özünü doğrultduğunu müəyyən etmək mümkün olmuşdur. Bu gün
bu ekstrakorporal müalicə üsuluna münasibət daha dayanaqlıdır. Son illərdə
PAF bir qayda olaraq çoxvalentli endotoksikozlar, iri molekullu toksinlərin
törətdiyi toksikozlar zamanı tətbiq edilir və ya selektiv və qeyri selektiv
plazmosorbsiya üsulları ilə müştərək şəkildə istifadə olunur.
Ümumdünya hemaferez assosiasiyasının baxışına görə PAF aşağıdakı
xəstəliklərdə yüksək effekt verir:
• miastenik kriz;
• tireotoksik kriz;
• Qiyen-Barre poliradikulonevriti;
• trombotik trombositopenik purpura;
• hemolitik-uremik sindrom;
• DDL sindromun hipokoaqulyasiya mərhələsi;
• kraş sindrom;
• pozision təzyiq sindromu.
Aşağıdakı xəstəliklərin və vəziyyətlərin kompleks müalicəsində PAF
tövsiyə edilir:
• qırmızı qurdeşənəyi;
• sistem vaskulitlər;
• köpüşüklər;
• sümük iliyi transplantasiyası zamanı АВ(0) uyğunsuzluq;
• laxtalanma faktorlarına qarşı ingibitor olan zaman;
• irsi hiperxolesterinemiyalar;
• zülalbirləşdirici toksinlərlə zəhərlənmələr;
• paraproteinemik polineyropatiyalar;
• mielom xəstəliyi;
• Valdenstrem xəstəliyi;
• sürətlə proqressivləşən nefrit;
• krioqlobulinemiyalar
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Çıxarılan plazmanın həcmi, prosedurların bölüşdürülməsi, əvəzedici
terapiyanın xarakteri və həcmi, PAF kurslarının bölüşdürülməsi hər bir
konkret hal üçün individual olaraq müəyyənləşdirilir.
PAF effektivliyi krioferez üsulu istifadə olunmaqla (krioheparinlə
presipitasiya) artırıla bilər. PAF üsulunun krioaferezlə bir yerdə tətbiqi,
lazımi plazmaəvəzedici vasitələrin həcminin azaldılmasına imkan verir.
Krioferez üsulu, plazma zülalı olan fibronektinin soyuqda heparin
iştirakı ilə polimerləşərək tərkibində fibronektinlə yanaşı dövr edən immun
komplekslər, İgM, İgA və İgG, krioqlobulinlər, fibrinogen, peroksidmodifikasiya olunmuş lipoproteidlər, fon Villebrand faktoru olan presipitat
əmələ gətirmək xüsusiyyətinə əsaslanan bir üsuldur. Bu üsul plazmadan
sadalanan maddələrin 30-50%-inin, krioqlobulinin 80%-inin, fibronektinin
təxminən 90%-inin çıxarılmasıyla albuminin 85%-ə qədərinin saxlanılmasına imkan verir. Beləliklə də krioaferez, PAF üsulunun immun və
reokorreksiya təsirlərini artırmağa imkan verir. Üsulun mahiyyəti, PAF ilə
əldə olunmuş plazmanın hər 1 millilitrinə 20 TV olmaqla heparin əlavə
olunmasıdır. Heparinləşdirilmiş plazma soyuducuda saxlanılır, əmələ
gəlmiş krioheparin çöküntüsünün çökdürülməsi üçün sonradan bir də
sentrifuqada fırladılır. Supernatant pasientə geri qaytarılır. Pasientin,
tərkibində 85%-dək albumin olan öz plazmasının bir hissəsinin özünə geri
verilməsi proseduru daha qənaətli edir və əvəzedilmə ilə bağlı əmələ gələ
biləcək reaksiyaların və o cümlədən infeksion və s. ağırlaşmaların miqdarını
azaltmış olur. Plazmanın tərkibindəki lazımlı komponentlərin çox hissəsinin
xəstəyə geri qaytarılmasının antibiotiklər, immunomodulyatorlar və digər
dərman vasitələriylə müalicə zamanı vacibliyi danılmazdır.
Krioheparin presipitasiyasının bir neçə variantı təsvir edilmişdir. Klassik
variantda heparinləşdirilmiş plazma 12 və ya 24 saat ərzində +4°С temperaturda inkubasiya olunur, sonra plazma elə həmin temperatur şəraitində
separasiyaya uğradılır. Bu cür metodika zamanı hər zaman nəzərəçarpan
çöküntü əmələ gəlir ki, bu da plazmanın sonrakı istifadəsini qeyri mümkün
edir.
Heparinləşdirilmiş autoplazmanı -20°С temperaturda donduraraq
sonradan +22-25 °С-də rotorun sürəti 3000 döv/dəq. olmaqla 50 dəq.
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ərzində sentrifuqada fırlatmaq olar. Bu cür rejimdə əmələ gələn çöküntünün
həcmi daha çox olur, lakin plazmanın tam əriməsi hər zaman mümkün
olmur. Əridilmə temperaturunun +30°С-dək artırılması fibrinin çökməsinə
səbəb olur. Fırladılma müddətinin 60-80 dəqiqəyədək artırılması çöküntüüstü təbəqənin tərkibindəki albuminin miqdarının kəskin azalmasına
gətirib çıxarır.
Heparinləşdirilmiş plazmanın dondurularaq istifadəsinə 12 saat
qalanadək +4°С temperaturda soyuducuda saxlanılması təklif olunur.
Sentrifuqda fırladılma 20-22°С temperaturda 2000 döv/dəq. sürətlə 35-40
dəq. ərzində həyata keçirilir. Nəticədə, tərkibində çoxlu miqdarda
qlobulinlər, dövr edən immun komplekslər, xolesterin və lipoproteidlər olan
homogen kriopresipitat əmələ gəlir. Plazmanın çöküntüüstü təbəqəsində
krioqlobulinlər olmur, qlobulinlərin və xolesterinin miqdarı əvvəlkinə
nisbətən 80%-dək azalmış olur, ümumi zülalın səviyyəsi, albumin
fraksiyasının 80-85% saxlanılması hesabına 30% azalmış olur. Bu cür
supernatant əvəzedilmə üçün tam yararlı mühit sayıla bilər.
Heparinopresipitasiya üsulu autoimmun patologiyalar, kruioqlobulinemiyalar, sistem vaskulitlər zamanı istifadə olunur. Aterosklerozu olan
xəstələrdə ümumi xolesterinin və triqliseridlərin miqdarının nisbətən enməsi
qeyd olunur. Plazmada yüksək aterogen peroksid-modifikasiya olunmuş
lipoproteidlərin miqdarı azalır, lipoproteidlərin oksidləşməyə qarşı
davamlılığı artır. Yüksək aterogen xolesterin tərkibli immun komplekslərin
miqdarı azalır, fibrinogenin konsentrasiyası aşağı düşür. Qanın digər reoloji
göstəriciləri yaxşılaşır. Sözügedən müsbət laborator məlumatlar 79%
hallarda öz klinik təsdiqini tapır.
Termopresipitasiya üsulu təsvir edilmişdir ki, bu üsul plazmanın
termolabil zülallarının +56°С temperatura qədər qızdırılma zamanı həll
olunmayan vəziyyətə keçməsinə əsaslanır. Termopresipitasiya zamanı
fibrinogen, piroqlobulinlər plazmadan tamamilə kənar edilir, fon Villebrand
faktorunun, laxtalanma faktorlarının (V, VII, VIII, IХ, ХI və ХII) və
plazminogen aktivatoru ingibitorunun aktivliyi xeyli azalır. Bu dəyişikliklər,
kinematik yapışqanlığın xeyli aşağı düşməsinə, eritrositlərin və trombositlərin aqreqasiyasının azalmasına, qanın fibrinolitik aktivliyinin
yüksəlməsinə gətirib çxarır. Nəzəri olaraq yüksək rekorreksiyaedici təsirə
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malik olan termopresipitasiya üsulları (termoplazmofiltrasiya və ya
termoplazmosorbsiya) öz klinik tətbiq sahəsini hələ ki tapmamışdır.
Plazmafarezdən fərqli olaraq qan hüceyrələrinin alınması (sitaferez)
ancaq qravitasiya qüvvəsinin gücü ilə mümkündür. Sitaferezin inkişaf
etməsində yüksək optik ötürücülərə malik bir çox müasir qan
separatorlarının istehsal edilməsinin böyük rolu olmuşdur. Bu, sitaferez
prosedurunun yüksək selektiv efferent üsul olmasına gətirib çıxarmışdır.
Qan hüceyrələrinin əldə olunması həm fasiləli, həm də fasiləsiz cihaz
üsullarıyla baş verir, qanın sentrifuqada avtomatik və ya hava vasitəsilə
soyudularaq fırladılması isə əvvəlki kimi ən sadə hemaferez üsulu olaraq
qalmaqdadır. Sentrifuqayla aparılan sitaferez prosedurları şərti selektiv
efferent hemoterapiya üsullarına aid edilə bilər.
Funksional təyinatına görə produktiv (donor və ya autodonor) və
müalicəvi hemaferez üsulları ayırd edilir.
Donor hemaferezi, müalicə müəssisələrinin qan komponentləri plazma, trombosit konsentratı, eritrosit kütləsi, kök hüceyrələrlə təmin
olunmasına imkan verir. Qan xidmətində əsas hemaferez üsulu PAF hesab
olunur ki, bu da stasionarların donor plazmasına olan yüksək təlabatıyla
əlaqədardır. Donor PAF vasitəsilə əldə olunan plazma, sonradan transfuziya, plazmadəyişmə, plazma zülallarının və digər qan komponentlərinin
və preparatlarının istehsalı məqsədilə istifadə olunur.
Autodonor hemaferezi xəstələrin öz qanlarından komponentlərin
hazırlanması məqsədilə tətbiq edilir. Bu üsul cərrahiyyə, mamalıq,
ortopediya, hematologiya təcrübəsində geniş istifadə olunur. Komponent
autodonorluğunun müxtəlif üsulları əməliyyatöncəsi və ya doğuşaqədər
dövrdə lazımi miqdarda plazma, eritrosit kütləsi, trombosit kütləsinin
tədarük edilməsinə və həmçinin də pasientin əməliyyatdaxili normovolemik
hemodilyusiyaya hazırlanmasına imkan verir. Bir sıra hematoloji
xəstəliklərin müalicəsində şüa və ya kimyəvi müalicədən öncə periferik kök
hüceyrələrinin autodonor aferezi tətbiq edilir. Autohemotransfuziya üsulları
donor qanı komponentlərinə alternativ üsul kimi istifadə olunur, immun
statusun sabit saxlanılmasına köməklik göstərməklə əməliyyatsonrası
dövrün daha qənaətbəxş keçməsini təmin edir. Cərrahi təcrübədə geniş
tətbiq edilən autohemotransfuziya üsullarından biri, orqanizmin döş və ya
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qarın boşluğuna toplanmış qanın, əməliyyat dövründə və ya əməliyyatdan
sonra aktiv şəkildə aspirasiya olunaraq sentrifuqada fırladılması və fizioloji
məhlulla yuyulması nəticəsində əldə olunan yuyulmuş eritrositlərin
reinfuziyası üsuludur.
Hematoloji xəstələrdə plazma- və sitaferez
Bu qism xəstələrdə plazmaferez bir qayda olaraq çox həcmli olur.
Hematologiyada plazmaferezə göstərişlər
Paraproteinemik hemoblastozlar - çoxsaylı mieloma və Valdenstrem
makroqlobulinemiyası hiperparaproteinemiya, hiperviskoz sindromla
xarakterizə edilir. Hiperviskoz (ümumi zülalın səviyyəsi >100 q/l və
paraprotein >50 q/l) və hemorragik sindromun olması PAF-ə göstərişlərdir.
Müalicənin effektivliyi ümumi zülalın səviyyəsinin normallaşması,
paraproteinlərin səviyyəsinin enməsi (<30q/l), qanın reoloji göstəricilərinin
(qanın və plazmanın yapışqanlığı, eritrositlərin aqreqasiyası) normallaşmasına əsasən qiymətləndirilir.
Aplastik anemiya - dərin pansitopeniya və aplaziya nəticəsində sümük
iliyində qanyaranmanın çatışmazlığı ilə xarakterizə olunan xəstəlikdir. Bu
nozologiya zamanı tez-tez və çoxsaylı transfuziyalara ehtiyac olur ki, bu da
sensibilizasiyaya gətirib çıxarır. Allosensibilizasiya da öz növbəsində köçürülən qan komponentlərinə qarşı refrakterliyin inkişaf etməsinə səbəb olur.
Qan komponentləri transfuziyasının effektsiz olması PAF üsuluna
göstərişdir. Prosedur həftədə iki dəfə olmqla 0,5 DEQH ölçüsundə keçirilir,
kurs 5-10 prosedurdur. Çıxarılan plazmanın əvəz olunması üçün 20-25
ml/kq həcmdə təzə dondurulmuş plazma istifadə olunur. Albumin miqdarı
aşağı olan zaman əvəzedilmə 5%-li albumin məhluluyla aparılır (çıxarılan
zülal həcminin 40%-i).
PAF üsulunun effektivliyi antileykositar və antitrombositar antitellərin
miqdarının azalması, trombositlərin və eritrositlərin miqdarının qan
komponentlərinin köçürülməsindən 1, 6, 15 və 24 saat sonra artması,
hemorragik sindromun azalması və ya aradan qaldırılmasına əsasən
müəyyən olunur.
Kəskinləşmə dövründə porfiriya (kəskin növbələşən və ya dəri
porfiriyası) periferik neyropatiya və porfirinlərin səviyyəsinin artması PAF
üsuluna göstərişlərdir. Müalicə kursu adətən aralarında fasilə 305 sutka
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olmaqla 8-10 prosedurdan ibarət olur. Kəskin növbələşən formalı
porfiriyada bir dəfəyə 1 DEQH, dəri formasında isə 0,25-0,5 DEQH
çıxarılır (porfirinlərin səviyyəsinin nə dərəcədə artmasından asılı olaraq).
Müalicənin effektivliyi aşağıdakı klinik göstəricilərin yaxşılaşmasına
əsasən təyin edilir: periferik neyropatiyanın, mərkəzi sinir sistemində
funksional pozğunluqların, artmış işığahəssaslığın aradan qalxması, porfirin
mübadiləsinin laborator göstəricilərinin normallaşması.
Antifosfolipid sindromun kəskinləşmə dövründə: trombofiliya,
qurdeşənəyi antikoaqulyantının, antifosfolipid antitellərinin olması. PAF
kursu 1-2 sutkalıq fasiləylə icra olunan 8-10 prosedurdan ibarət olur. Bir
prosedur ərzində 300-400 ml plazma çıxarılaraq eyni miqdarda izotonik
natrium xlorid məhluluyla əvəz olunur.
Müalicənin effekti əsas xəstəliyin klinik göstəricilərinin yaxşılaşmasına,
fosfolipidlə əlaqəli laborator göstəricilərin (qurdeşənəyi antikoaqulyantı,
antifosfolipid antitelləri, dövr edən immunoloji komplekslər, immunoqlobulinlər (əsasən G və M) ), dəyişilmiş koaquloqramma göstəricilərinin
normallaşmasına əsasən təyin olunur.
Hiperkoaqulyasion sindromla biruzə verən hematogen trombofiliyalar.
Bu variant C və S proteinlər sisteminin anomaliyaları, mutant V Leyden
faktoru, metilentetrahidrofolatreduktaza geninin mutasiyası və hiperhomosisteinemiyalar, G202210А mutant protrombin, inteqrinlərin mutasiyası,
qurdeşənəyi antikoaqulyantının və fosfolipidlərə qarşı autoantitellərin
olması, trombositlərin kəskin artmış aqreqasiya sindromu (yapışqan
trombositlər sindromu), fon Villebrand faktorunun və VIII faktorunn
əhəmiyyətli dərəcədə artması və ya multimerliyi, qanın XIII laxtalanma
faktorunun səviyyəsinin artması zamanı müşahidə olunur.
Sadalanan kliniki tromboz mənzərəli hemokoaqulyasiya pozğunluqları
PAF-ə göstərişlərdir. Müalicə kursu aralarında 1-2 sutkalıq fasilə olan 8-10
prosedurdan ibarətdir. Bir prosedur ərzində 300-400 ml plazma çıxarılır.
Müalicənin effektivliyi əsas xəstəliyin klinik göstəricilərinin
yaxşılaşması, dəyişilmiş koaquloqramma göstəricilərinin normallaşmasına
əsasən müəyyən edilir.
Allogen sümük iliyi transplantasiyası zamanı donor və resipient arasında
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AB(0) sistemi antigenlərinə görə uyğunsuzluq olduqda, beynəlxalq təsnifata
əsasən AB(0) antigenlərinə görə uyğunsuzluğun 2 növü ayırd edilir. Böyük
uyğunsuzluq dedikdə, resipientdə donorun eritrosit antigenlərinə qarşı təbii
antitellərin olması nəzərdə tutulur ki, bu vəziyyətdə hemolitik ağırlaşma
riski vardır. Bu cür ağırlaşmaların aradan qaldırılması üçün transplantatdakı
donor eritrositləri maksimal dərəcədə təmizlənir və antitellərin çıxarılması
üçün resipientdə mübadilə plazmaferez proseduru həyata keçirilir. AB(0)
sistemi üzrə kiçik uyğunsuzluq dedikdə donorda resipientin eritrosit
antigenlərinə qarşı izohemoaqqlütininlərin olması nəzərdə tutulur ki, bu
zaman transplantatda olan plazmanın çıxarılması kifayətdir.
PAF üçün göstərişlər - donor və resipient arasında AB(0) antigenlər
sistemi üzrə uyğunsuzluğun olması. Resipientin qanında olan
izohemoaqqlütininlərin səviyyəsindən asılı olaraq sonuncusu sümük iliyi
transplantasiyası olan gün keçirilməklə ortalama 1-3 plazmadəyişmə
proseduru həyata keçirilir.
Müalicənin effektivliyi resipientin qanındakı izoaqqlütininlərin
səviyyəsinin 1:16 həllolmadan aşağı enməsinə əsasən qiymətləndirilir (1:41:2 qədər azalması daha qənaətbəxşdir).
Müxtəlif sitaferez üsulları (eritrosit-, trombosit-, leykosit-, qranulosit-,
limfositoferez) uyğun hüceyrə pulunun kəmiyyət və ya keyfiyyət
dəyişiklikləri olduğu zaman tətbiq olunur. Plazma- və sitaferez üsulunun
müştərək istifadəsinə misal olaraq limfositplazmaferez üsulu, qandan
patoloji faktorun təmizlənməsi və həmin faktorun yaranmasında cavabdeh
olan hüceyrələrin aktivliyinin azaldılması məqsədilə tətbiq edilir.
Periferik qandan leykosit, trombosit və eritrosit konsentratının
çıxarılmasıyla aparılan müalicəvi sitaferez üsulları aşağıdakı məqsədlər
üçün tətbiq edilir:
• damar infarktları riskinin azaldılması üçün periferik qanın hüceyrə
elementlərinin sürətlə azaldılması;
• kimyəvi terapiyaya qarşı refrakter olan və ya onun aparılmasına əks
göstərişləri olan xəstələrin vəziyyətinin yaxşılaşdırılması;
• immun cavabın dəyişdirilməsi;
• in vitro tədqiqatların aparılması üçün çoxlu sayda hüceyrələrin əldə
olunması.
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Müalicəvi sitaferez üsulları aşağıdakı effektlərin əldə olunmasına imkan
verir:
• hemoblastozlar zamanı (eritremiya, xronik mieloleykoz, xronik
likfoleykoz ) şiş hüceyrələri kütləsinin azaldılması;
• patoloji hüceyrə pulunun normal donor hüceyrələriylə əvəz olunması
(məs. oraq hüceyrəli anemiya və digər hemoqlobinopatiyalar zamanı
eritrositlərin əvəz edilməsi);
• xəstəlik mediatorlarının ifrazında rol oynayan normal hüceyrə
cərgəsinin miqdarının azaldılması (limfositoferez immunodepresiya üsulu
kimi).
Sitaferezin tətbiqinin digər sahələri: malyariya zamanı parazitar
yüklənmənin aradan qaldırılması üçün eritrosit mübadiləsi, patoloji
cərgədən olan hüceyrələrin əldə olunaraq immunoterapiya üsulu kimi in
vitro emal olunmaqla xəstəyə geri verilməsi.
Leykositoferez üsuluna göstərişlər: kəskin mieloblast leykoz, xronik
mieloleykoz və xronik limfoleykozdan əziyyət çəkən xəstədə hiperleykositoz. Aparılan ekstrakorporal tədbirlərin məqsədi - qanında leykositlərin
miqdarı 300х109/l-dən artıq olan xronik limfoleykoz xəstələrində
serebrovaskulyar qanaxmaların profilaktikasıdır. Leykositlərin periferik
qanda miqdarının effektiv şəkildə azaldılması üçün 8-10 litr qanın emal
olunması tövsiyə olunur.
Digər leykozların müalicəsində leykositoferez, yüksək leykozitoz
zamanı (100-200х109/l) böyük şiş hüceyrələri kütləsinin çıxarılması və
ardınca kimyəvi terapiyaya başlanılması məqsədilə tətbiq edilir.
Leykositlərin 85%-ni çıxarmaqla onların periferik qandakı miqdarını 50%
azaltmaq mümkündür.
KML zamanı leykositoferezə göstərişlər aşağıdakılardır:
• leykostaz əlamətlərinin olmadığı 100х109/l-dən artıq leykositoz;
• leykostazın klinik əlamətlərinin olması;
• leykosit miqdarının sürətlə artması (50х109/l-dən iki dəfə artması);
• dərman müalicəsinin sutkalar ərzində effekt verməməsi;
• hidroksi sidik cövhərinin istifadəsinin mümkün olmaması.
Xəstənin aqonal vəziyyətdə olması, baş beyinə massiv qansızmalar,
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profuz qanaxmanın olduğu zaman bu üsul əks göstərişdir. Nəzərəçarpan
sitoliz olarsa 50% DEQH ölçüdə PAF göstərişdir.
XML xəstələrində leykositaferezə göstərişlər: 100х109/l leykositozla
birgə 350х109/l-dən artıq hipertrombositoz olan zaman nəzərəçarpan
intoksikasiya. Bu vəziyyət beyin damarlarında staz əmələ gətirir və
polikimyəvi terapiyaya qarşı rezistentlik yaradır.
Leykositaferez kursu leykositlərin miqdarının 2 dəfə azldılmasına qədər
hər gün keçirilən 2-3 prosedurdan ibarət olur.
XLL xəstələrində leykositaferez, 200х109/l-dən artıq leykositoz
anemiya, trombositopeniya, splenomeqaliya və müxtəlif sitostatik terapiya
proqramlarının qeyri effektiv olması ilə müşayiət edildiyi zaman aparılır.
Kurs 7-10 sutkalıq fasilələrlə keçirilən 2-3 prosedurdan ibarət olur. Kursun
effektivliyi leykositlərin miqdarının azalması, intoksikasiyanın azalması,
dalağın ölçülərinin kiçilməsi, qırmızı qan göstəricilərinin (eritrositlər, hemoqlobin) və trombositlərin miqdarının artmasına əsasən qiymətləndirilir.
Limfositaferez üsulu, ağır formalı aplastik anemiyadan əziyyət çəkən,
periferik qanda limfositoz (80-90%) qeyd olunan xəstələrdə
immunosupressiv terapiya effekt vermədiyi zaman tətbiq edilir. Müalicə
kursu 3-4 həftə ərzində həyata keçirililən 5-7 prosedurdan ibarət olur.
Müalicənin effekti, xəstəliyin proqressivləşməməsinə və periferik qan
göstəricilərinin nisbi stabilləşməsinə əsasən qiymətləndirilir.
Hipertrombositoz – qanda trombositlərin miqdarının 500х109/l artıq
olması trombositoferezə göstərişdir. Bu əlamət polisitemiya, xronik
mieloleykoz, mielofibroz, essensial trombositemiya kimi mieloproliferativ
xəstəliklərlə müşayiət edilir. Tombositozun ağırlaşmalarına bir sıra hallarda
hemorragik sindromla müşayiət olunan trombozlar aiddir. Mieloproliferativ
xəstəliyi olan pasientlərdə tromboz riski ikincili və ya reaktiv trombositozlu
pasientlərlə müqayisədə daha yüksəkdir.
Qanda trombositlərin sayı 1-3,5х1012/l olan təqdirdə adətən onların
miqdarını 35-50% azaltmaq mümkün olur.
Terapevtik eritrositaferez (TE)- sitaferezin tez-tez istifadə edilən
növlərindən biridir. Həqiqi və ikincili eritremiyalar, polisitemiya, oraq
hüceyrəli anemiya xəstəliyi zamanı damarların okklüziyasıyla fəsadlaşmış
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kəskin işemik kriz olan zaman bu üsul göstərişdir. TE bir sıra hallarda
malyariya, paroksizmal gecə hemoqlobinuriyası, autoimmun hemolitik
anemiya və porfiriya, simptomatik eritremiyalar və digər eritropatiyaların
müalicəsində də tətbiq edilir. Qeyd etmək lazımdır ki, əvvəldən ağır klinik
əlamətlərlə (baş ağrıları, Reyno sindromu, arterial hipertenziya) müşayiət
olunan həqiqi polisitemiyalı xəstələrin çox hissəsində hemostazı və əmək
qabiliyyətini kimyəvi terapiya təyin olunmadan mütəmadi eritrositaferez
kursları ilə uzun illər ərzində sabit saxlamaq mümkün olur. TE sitostatik
terapiya ilə paralel şəkildə tətbiq edilə bilər.
TE periferik qanda aşağıdakı göstəricilərdən biri və ya ikisi artdıqda
tətbiq edilir:
• eritrositlərin miqdarının 6 000 000/l və ya daha artıq;
• hematokrit 0,5-dən yuxarı;
• hemoqlobin səviyyəsi 160 q/l-dən artıq;
• qanın qatılığı 5 vahiddən artıq olduqda.
Müalicə kursu 1-2 intensiv sitaferez prosedurundan ibarət olur, həm
hematoloji mənzərədən, həmçinin də xəstənin cinsi, yaşı, bədən çəkisindən,
xəstəliyin mərhələsindən, splenomeqaliyanın olub-olmamasından və
əvvəlki prosedurların necə effekt verdiyindən asılıdır. Müalicə stasionar
şəraitində həyata keçirilir. Bir prosedur ərzində çıxarılan eritrositlərin
optimal miqdarı qadınlar üçün ümumi dövr edən eritrositlərin (ÜDE) 20%-i
və ya ( 800-1200 ml) , kişilər üçün ÜDE-nin 25%-i (1000-1400 ml)
həcmində təşkil edir. Əgər eritrositlərin miqdarı artmış, hemoqlobin
göstəricisi isə 110q/l keçmirsə o zaman 15% ÜDE çıxarılır. Plazma pasientə
geri verilir, çıxarılan eritrositlər adekvat miqdarda kristalloidlər və
reopoliqlükinlə 2:1 nisbətdə götürülməklə əvəz olunur. Terapevtik effektin
laborator göstəriciləri aşağıdakılardır:
• eritrositlərin sayının 5 000 000/l-dən az ;
• hematokrit 0,5 (≥0,3)-dən az;
• hemoqlobinin səviyyəsinin 160 q/l (≥110 q/l)-dən az olması.
TE kurslarının təyini klinik və hematoloji göstəricilərdən asılıdır.
Prosedurun ambulator şəraitdə keçirilməsi üçün bir prosedur ərzində
400ml-dən artıq olmamaq şərtilə hüceyrə kütləsinin çıxarılması və çıxarılan
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həcmin 1:1 nisbətində hipervolemiya rejimində kristalloidlər və
reopoliqlükinlə əvəz olunması ilə aparılan diskret sitaferez üsulu təklif
edilir. Müalicə kursu dövr edən eritrositlərin ümumilikdə 30-50%-inin
çıxarılmasıyla gedən 3-5 prosedurdan ibarətdir. Bu cür sitaferez üsulunun
əsas üstünlüyü həm dövr edən və həm də depolanan hüceyrələrin
çıxarılmasındadır.
İstənilən lokaslizasiyalı kəskin iltihabi proseslər, dekompensasiya
olunmuş ürək-damar çatışmamazlığı, ürək ritminin və keçiriciliyinin kəskin
pozulmaları, kəskin tromboflebit və flebotromboz, ağciyər və beyin ödemi,
müxtəlif mənşəli qanaxmalar, kəskin psixozlar zamanı TE əks göstərişdir.
Müalicəvi eritrositaferez təkcə eritremiyalı (həqiqi polisitemiyalı)
xəstələrə deyil, həmçinin ikincili eritrositozlar zamanı (ağciyərlərin xronik
obstruktiv xəstəlikləri, anadangəlmə ürək qüsurları, kardiomiopatiyalar,
birincili ağciyər hipertoniyası, pikvik sindromu, böyrək arteriyalarının
stenozu) da tətbiq edilir. Prosedurdan öncəki və sonrakı hemotoloji
göstəricilər və prosedur üçün tövsiyə olunan protokol həqiqi polisitemiyada
olduğu kimidir.
Bütün müalicəvi sitaferez üsulları tibbin intensiv terapiya, nefrologiya,
transplantologiya, cərrahiyyə kimi müxtəlif sahələrində tətbiq edilir.
Prosedurun effektivliyi həmçinin əldə olunan hüceyrələrin miqdarından da
asılıdır. Keyfiyyətli keçirilmiş prosedur zamanı müəyyən növ hüceyrələrin
dövr edən miqdarının 20%-dən az olmayan hissəsi çıxarılmalıdır.
Trombositaferez üsulu reaktiv trombositozlar zamanı, limfositaferez isə
revmatoid artrit, generalizə olunmuş miasteniya, polimiozit, transplantatın
qopma krizi, psoriaz və s. kimi immunokompetent xəstəliklərdə tətbiq edilir. Limfositaferez müstəqil müalicəvi prosedur kimi və ya plazmaferezlə,
ekstrakorporal fotokimyaterapiya ilə birlikdə tətbiq edilə bilər.
Tarixi əhəmiyyətli üsullardan biri mielokariositaferez üsuludur ki,
üsulun mahiyyəti aspirasiya olunmuş sümük iliyindən nüvəyə malik
hüceyrələr fraksiyasının ayrılması və tərkibində digər hüceyrələrin miqdarı
çox az olan autoloji eritrositlər kütləsinin mieloeksfuziyasından dərhal sonra
donora geri verilməsindən ibarətdir. Bu üsul, sümük iliyi donorunda
itirilmiş qanın, onun öz qanından alınmış tərkibində az miqdarda
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mielokariositlər olan formalı elementlər məhlulunun reinfuziyası hesabına
bərpa edilməsini təmin edirdi. Bu zaman resipient yalnız hemopoetik
hüceyrələr almış olurdu. Eritrositlərin və mielokariositlərin kriokonservasiya rejimləri fərqli olduğundan, alınmış sümük iliyi dondurulmalı olan
hallarda da mielokariositaferez tətbiq edilirdi. Mielokariositaferez üsulu,
bundan başqa, autodonorlarda- qanyaranması saxlanılmış onkoloji xəstələrdə ikincili mielodepressiyanın qarşısının alınması məqsədilə sonradan
automielotransplantasiya aparılması məqsədilə intensiv kimyəvi və ya şüa
müalicəsindən öncə sümük iliyinin nüvəli elementlər fraksiyasının tədarükü
zamanı da tətbiq edilirdi. Müasir qan separatorları belə hallarda periferik
kök hüceyrələrin toplanılmasına imkan verdiyindən son illərdə bu üsul öz
aktuallığını itirmişdir.

PERFUZİON EFFERENT ÜSULLAR
Perfuzion efferent üsullar karbon qazının artıq hissəsinin venoz qandan
xaric edilərək eyni zamanda qanın membrandan qaz mübadiləsi yolu ilə
oksigenlə zənginləşdirilməsinə yönəlmiş və öz xüsusiyyətlərinə görə
ağciyərlərin alveolyar membranına analoji olan bir üsuldur. Bu
hemokorreksiya üsulu süni qan dövranına əsaslanır. Əvvəlki bölmələrdə
dəfələrlə qeyd edilmişdir ki, bir çox ekstrakorporal texnologiyalar həyati
vacib orqan və sistemlərin, əsasən böyrəklərin və qaraciyərin funksiyalarının protezləşdirilməsi (hissəvi və ya tam, müvəqqəti və ya uzun
müddətə) məqsədilə yaradılmışdır. Süni və köməkçi qan dövranı üsulları
bütöv bir sistemin (tənəffüs və ürək-damar) funksiyalarını müvəqqəti
protezləşdirməyə imkan verdiyindən onları qana ekstrakorporal təsir
üsullarına və ya ekstrakorporal texnologiyalara aid etmək lazımdır. Məsələn, süni qan dövranı (SQD) – ürəyin nasos funksiyasının və ağciyərlərin
qaz mübadiləsi funksiyasının mexaniki nasos və süni ağciyər vasitəsilə
müvəqqəti olaraq tam əvəz edilməsi üsuludur. SQD üsulu sayəsində karbon
qazının ekstrakorporal dövr edən qandan seçici olaraq təmizlənməsi və eyni
zamanda qanın oksigenlə zənginləşdirilməsi mümkün olur. Beləliklə, SQD
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üsullarına, onların klinik təcrübədə istifadəsinin bütün xüsusiyyətlərini və
şərtlərini nəzərə alaraq ekstrakorporal efferent üsullar çərçivəsində baxmaq
lazımdır. Süni və köməkçi qan dövranı üsulları ürək-damar cərrahiyyəsi və
transplantologtiyası məsələləriylə bir yerdə inkişaf edərək təkmilləşmişdir.
Süni və köməkçi qan dövranı olmadan açıq ürəkdə və aortada əməliyyatlar,
qaraciyər köçürülməsi əməliyyatı mümkün olmazdı. SDQ-ın nəzəri əsasları
XX əsrin 30-40-cı illərində qoyulmuşdur, 60-cı illərdən başlayaraq isə üsul
aktiv şəkildə klinik təcrübəyə daxil edilmişdir. Hal-hazırda bütün dünyada
hər il 650 mindən artıq əməliyyat SDQ ilə həyata keçirilir ki, bunlara misal
olaraq ürəyin anadangəlmə və qazanılmış qüsurlarının korreksiyasını,
ürəyin işemik xəstəliyinin cərrahi müalicəsini, aorta əməliyyatlarını, ürək və
ağciyər, həmçinin də bu orqanların kompleks transplantasiyasını, ürəyin
şişi, ciddi ritm pozğunluğu ilə əlaqəli əməliyyatları və bir sıra digər
əməliyyatları göstərmək mümkündür.
Süni qan dövranı aparatının əsas hissələrinə nasoslar və qaz mübadiləsi
qurğusu - oksigenator aiddir. Atrerial nasos, əməliyyatın əsas mərhələsində
oksigenatorda arteriallaşdırılmış qanın xəstəyə geri qaytarılmasını təmin
edərək süni ürək rolunu oynayır. Oksigenator süni ağciyər rolunu oynayır
və qanın ekstrakorporal olaraq oksigenlə zənginləşdirilməsi, eləcə də
karbon qazının təmizlənməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bir sözlə o, venoz
qanı arterial qana çevirir. Daha müasir variant olan membran tipli
oksigenatorlarda qaz (hava ilə oksigen qarışığı) qandan öz təyinatına görə
ağciyərlərin alveol membranına analoji olan membran vasitəsilə ayrılmışdır.
Membran oksigenatoru, qanın axın sürətinin 4l/dəq olduğu şəraitdə
oksigenin 260 мl/dəq-dək, karbon qazının isə 280 ml/dəq-dək sürətlə nəql
olunmasını təmin edir. Müasir oksigenatorun tərkib hissəsinə, həmçinin
SQD-ın temperatur rejiminin yaradılması və sabit saxlanılması üçün
nəzərdə tutulmuş istilik mübadiləedicisi də aiddir. SQD-ın bu cür
qurğusuyla və iş prinsipiylə xüsusi ədəbiyyatda tanış olmaq olar.
SDQ, idarə olunan normovolemik və ya hipervolemik hemodilyusiya
şəraitində həyata keçirilir. Hemodilyutant kimi müxtəlif kolloid və
kristalloid qanəvəzedicilərdən istifadə edilir. SQD işində əsas şərt orqanizmin heparinizasiyasıdır. Heparin 8000-9000 TV dozada yeridilir.
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Süni qan dövranı heparinin protamin sulfatla 1:1 nisbətində və ya
əvvəlcədən yeridilmiş heparinlə 0,8:1 nisbətində neytrallaşması ilə başa
çatdırılır. Bir sıra hallarda protamin sulfata qarşı ağır anafilaktik reaksiyalar
müşahidə oluna bilər ki, bu da SDQ ilə müdaxilənin son nəticəsini müəyyən
etmiş etmiş olur.
Əgər orqanizmin hüceyrə və toxumalarının qanla təchizatı onların
oksigenə qarşı tələbatına uyğun olarsa bu zaman süni qan dövranı adekvat
hesab edilir. SDQ ilə əməliyyatlar həm işləyən və həm də dayandırılmış
ürəkdə miokardın qorunması müxtəlif üsullarla təmin edilməklə aparıla
bilər.
SDQ ultrafiltrasion hemokonsentrasiya ilə tamamlana bilər ki, bu üsul
suyun, elektrolitlərin və nisbətən kiçik molekul kütləsinə malik digər
birləşmələrin artıq hissəsinin yarımkeçirici membrandan membranın hər iki
tərəfindəki hidrostatik təzyiq hesabına konvektiv nəqlolunması ilə qandan
təmizlənməsinə əsaslanır. Molekul kütləsi ultrafiltrin membran
məsamələrindən keçməsinə imkan verən bütün birləşmələr ultrafiltratla
birlikdə xaric edilir. Ultrafiltrasion hemokonsentrasiya plazmanın və
hüceyrədənxaric mayenin həcminin azaldılmasını təmin edir. İnterstisial
mayenin damar yatağına keçməsi plazmanın kolloid-onkotik təzyiqinin
ultrafiltrin membranından filtrasiya olunmayan zülalların hesabına artdığına
görə baş verir. Beləliklə, ultrafiltrasion hemokonsentrasiya plazmadan
elektrolitlərin artıq hissəsinin və həmçinin aşağı və orta molekul çəkili
toksik birləşmələrin onların əmələgəlmə səbəblərindən asılı olmayaraq
(endogen intoksikasiya, preparatların dozasının aşılması və s.) xaric
edilməsinə imkan verən bir üsuldur. Ultrafiltrasion hemokonsentrasiya
xəstənin qanının reoloji xüsusiyyətlərini yaxşılaşdırır, SQD zamanı travma
alma ehtimalını, eləcə də donor qanına olan tələbatı azaldır, homoloji qan
sindromunu azaldır və ya aradan qaldırır, hemodilyusiya prosesinin idarə
edilməsini təmin edir. Ultrafiltrasion hemokonsentrasiya üçün “süni
böyrək” cihazının birdəfəlik dializatorlarından və ya xüsusi hemokonsentratorlardan istifadə olunur. Ultrafiltrasion hemokonsentrasiya zamanı
əldə edilən hemokonsentrat öz tərkibinə görə böyrəkdə yumaqcıq
filtrasiyası nəticəsində əmələ gəlmiş ilkin sidiyə uyğun olur. Ultrafiltratın
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tərkibində həmçinin aşağı və orta molekul çəkisinə malik toksinlər olur.
SQD ilə əməliyyatlar zamanı əvvəlcədən və ya müdaxilə əsnasında
ultrafiltrasion hemokonsentrasiya göstərişlər yarana bilər. Əməliyyatöncəsi
göstərişlərə aşağıdakılar aid edilir: uzun müddətli SQD (1,5-2 saatdan artıq),
istənilən etiologiyalı ödemlər, böyrəyin ifrazat funksiyasının çatışmazlığı,
nəzərəçarpan anemiya, septik vəziyyət. Əməliyyatdaxili göstərişlər isə
aşağıdakılardır: dövr edən qanın həcminin artması fonunda hematokritin
20%-dən aşağı enməsiylə müşayiət olunan, diuretiklərlə aradan qaldırılması
mümkün olmayan həddən artıq hemodilyusiya.
Beləliklə, SQD açıq ürək şəraitində kardiocərrahi əməliyyatlar zamanı
hemostazın əsas funksiyalarının sabit saxlanılmasını və bir sıra həyati vacib
orqanların protesləşdirilməsini təmin edən mürəkkəb ekstrakorporal
üsuldur. Açıq ürək əməliyyatları zamanı orqanizmin həyat fəaliyyətinin
saxlanılması kimi önəmli funksiyanı yerinə yetirən zaman, SQD orqanizmin
istisnasız olaraq bütün orqan və sistemlərinə hərtərəfli təsir göstərir. Qanın
zülalları və formalı elemntləri SQD yad səthləriylə təmas nəticəsində
zədələnirlər. Ən çox zədələnən də trombositlər olur ki, onlar morfoloji
dəyişikliklərə məruz qalırlar və hissəvi məhv olurlar. SQD, komplementi və
kinin sistemini aktivləşdirir, fibrinolizə səbəb olur və laxtalanma sistemini
pozur.
Bütün orqanizmin sistem iltihabi reaksiyası SQD-a cavabdır. SQD
humoral və hüceyrəvi immuniteti zəiflədir, retikuloendotelial sistemin
funksiyalarını pozur ki, bu da əməliyyatdan sonrakı dövrdə bakterial,
göbələk və virus infeksiyalarının əmələ gəlməsinə gətirib çıxarır. SQD-ın
mərkəzi sinir sisteminə mənfi təsiri əməliyyat zamanı beyinin
hipoperfuziyasından daha çox beyin kapilyarlarının mikrotromblarla,
hüceyrə mikroaqreqatları, ateromatoz kütlə, piy, kalsium hissəcikləri ilə
embolizasiyası ilə əlaqədardır. SQD ilə əməliyyatlar zamanı miokardın
zədələnməsi bilavasitə onun işemiya-reperfuziyası ilə, eləcə də
komplementin, leykositlərin və sitokinlərin aktivləşməsiylə, sərbəst
radikalların və digər faktorların buraxılması ilə əlaqədardır. SQD zamanı,
əsasən də proses 3 saatdan artıq sürərsə ağciyərlərin həm perfuziyası, həm
də ventilyasiyası pozulur. Ağciyərlərin zədələnmə dərəcəsi mikroskopik
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dəyişikliklərdən respirator-distress sindromun inkişaf etməsinə qədər
dəyişilə bilər. SQD böyrəklərin işinə də əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərə
bilər, belə ki, diurez adətən azalır, əməliyyatdan sonra isə çox hallarda
sərbəst suyun və kreatinin klirensinin enməsi qeyd olunur. SQD-ın nadir
ağırlaşmalarından olan eritrositlərin hemolizi, böyrək kanalcıqlarının sərbəst
hemoqlobinlə tıxanmasına səbəb olaraq vəziyyəti ağırlaşdıra bilər. SQD
həmçinin az və ya çox dərəcədə nəzərə çarpan su-elektrolit balansı
pozğunluqlarıyla da müşayiət olunur.
SQD zamanı ağırlaşmalarla əlaqəli bütün sadalanan problemlər çox
hallarda ixtisaslaşmış təcrübəli mütəxəssislər tərəfindən müasir yüksək
texnoloji avadanlığın tətbiq edilməsiylə aradan qaldırılır. Perfuziologiya
sahəsində (tibbin SQD problemləriylə məşğul olan sahəsi) əsas tədqiqatlar,
bu üsulun mümkün mənfi təsirlərinin aradan qaldırılmasına, eləcə də yeni
oksigenatorların, arterial nasosların və SQD-ın digər hissələrinin
yaradılmasına, SQD-ın doldurulması üçün istifadə olunan infuziontransfuzion vasitələrin tərkibinin, prosedurun keçirilmə rejiminin və
müddətinin optimizasiyasına doğru yönəldilmişdir.
SQD - ürək-damar sisteminin və ağciyərlərin funksiyalarının müəyyən
müddət ərzində protezləşdirilməsinə imkan verən mürəkkəb efferent
üsullardan biridir. Bir sıra klinik situasiyalarda SQD ilə yanaşı müxtəlif
köməkçi qan dövranı üsulları istifadə olunur ki, bunlar aşağıdakılardır:
• venoarterial perfuziya oksigenasiya ilə;
• venoarterial perfuziya oksigenasiya olmadan;
• ekstrakorporal membran oksigenasiyası;
• sol mədəciyi dolanma;
• sağ mədəciyi dolanma;
• hər iki mədəciyi dolanma;
• dolanma venovenoz şuntlama;
• aortadaxili balon kontrpulsasiya.
Ekstrakorporal membran oksigenasiya (EKMO) əsasən kəskin
nəzərəçarpan hipoksemiya olduğu zaman nəfəs alınan qarışığın tərkibində
oksigenin həcmi 50%-dən artıq olmasına baxmayaraq arterial qanda
oksigenin gərginliyi 50 mm.c.st.-dan yuxarı qalxmadığı zaman göstərişdir.
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EKMO kəskin tənəffüs çatışmazlığına səbəb olan patoloji prosesin özünü
müalicə etmir. Bu üsul ağciyərlərin qaz mübadiləsi funksiyası bərpa oluna
bilər deyə vaxt qazanmağa imkan verən bir üsuldur.
Aortadaxili balon kontrpulsasiya - aortada diastolik təzyiqi artırmağa,
presistolik təzyiqi isə azaltmağa doğru yönəlmiş KQD üsuludur. Diastolik
təzyiq artdığı zaman koronar axın artır və uyğun olaraq da miokardın
qidalanması yaxşılaşır. Aortada presistolik təzyiqin azalması zamanı sol
mədəciyə düşən yük azalır və atım artır. Hesab olunur ki, aortadaxili
kontrpulsasiyanın effektivliyi ürək atımının 10%-ə bərabərdir, yəni 500-800
ml/dəq. təşkil edir. Bu üsul qan axınını birbaşa artırmasa da sol mədəcik
çatışmazlığından əziyyət çəkən xəstələrdə pozulmuş qan dövranını bərpa
etmək üçün daha çox tətbiq edilən üsul olaraq qalmaqdadır.
Arteriyadaxili balon bud arteriyasından yeridilir və enən aortanın sol
körpücükaltı arteriya ayrılan hissəsindən dərhal sonra yerləşdirilir. Bu
vəziyyət onun hemodinamik effektivliyinin ən çox olduğu vəziyyətdir.
Aortaya yeridilmiş balon fasiləylə şişirdilir və boşaldılır. Sistola zamanı
balon şişirdilir ki, bu sistola vaxtı ürəyə düşən yükü azaldır. Diastolada
balon boşaldılır və nəticədə sistolada ürəyin vurduğu qanın axını sürətlənir.
Balonun boşalması həmçinin aortada, əsasən də enən aortada diastolik
təzyiqin yüksəlməsinə və baş beyinə, ürəyə və böyrəklərə gedən qanın
artmasına səbəb olur. Aortadaxili balon kontrpulsasiyanın üstün cəhəti bu
üsulun nisbətən sadə olması və ağırlaşma faizinin az olmasıdır. Bu KQD
üsuluna göstərişlər aşağıdakılardır: pericərrahi ürək çatmamazlığı və
miokard infarktı, kardiogen şok fonunda ürək çatışmazlığı zamanı ürək
indeksinin 2,5 l dəq/ м2 –dən az, aortada orta təzyiqin 80 mm.c.st.-dan az,
sol mədəcikdə orta təzyiqin 15 mm.c.st.-dan artıq, diurezin 20 ml/saatdan
az; dopaminin dozasının 5mkq/kq/dəq-dən artıq olması.
Aortadaxili balon kontrpulsasiyaya əks göstərişlər: daha effektiv KQD
üsulları tələb edən kəskin ürək çatmazlığı, güclü taxikardiya və aritmiya,
bud və qalça arteriyalarında balonun aortaya yeridilməsinə mane olan
aterosklerotik okklüziyalar.
Hal-hazırda aortadaxili balon kontrpulsasiya üsulu, sol mədəcik
çatmazlığı olan xəstələrdə dərman müalicəsinə qarşı refrakterlik olan zaman
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ən çox tətbiq edilən üsul olaraq qalmaqdadır. Nəzərə almaq lazımdır ki,
yuxarıda sadalanan bütün köməkçi qan dövranı üsullarının istifadə müddəti
çox məhduddur. Uzunmüddətli ürək çatmazlığının müalicəsi problemini
həll etməyə imkan verə biləcək üsul - süni ürəyin yaradılmasıdır.
Şuntlayıcı köməkçi qan dövranı üsulları aorta cərrahiyyəsində və qaraciyər transplantasiyasında geniş tətbiq olunur. Qaraciyər transplantasiyası
zamanı əməlyyatın qaraciyərsiz dövründə hemodinamik pozğunluqların
profilaktikası məqsədilə köməkçi bud-vidaci və ya qapı-vidaci venoz
şuntlama istifadə olunur. Məsələ burasındadır ki, qaraciyərsiz dövrdə passiv
veno-venoz şuntlamanın istifadəsi venoz qayıtmanı tam şəkildə təmin etmir
və venoz doluqanlılıq nəticəsində ciddi homeostaz pozğunluqlarına gətirib
çıxarır. Bundan başqa, qaraciyərsiz dövr ərzində orqanların venoz
doluqanlılığı güclü qanitirmə riskini kəskin şəkildə artırır. Yığılmış qanın
reperfuzion dövrdə geri qaytarılması kobud hemodinamik və metabolik
ağırlaşmalar yaradır.Biopamp tipli perfuzion nasosun istifadə edilməsiylə
aparılan aktiv şuntlama qaraciyərsiz dövr ərzində aşağı boş vena və qapı
venası hepatektomiyadan öncə sıxıldığı zaman nisbi stabil hemodinamikanı
təmin edir. Belə halda köməkçi qan dövranı qanın dalaqda toplanıb
qalmasının, ürək atımının azalmasının və kollaterallardakı yüksək təzyiqin
hesabına massiv qanitirmənin baş verməsinin, böyrəklərin funksiyalarının
pozulmasının və ola biləcək tromboembolik ağırlaşmaların qarşısını alır.
Qarışıq təsir mexanizmli efferent üsullar yuxarıda sadalanan
eliminasion mexanizmlərdən ikisinin və ya bir neçəsinin müştərək
tətbiqindən ibarətdir. Məsələn, hemodiafiltrasiya (HDF) diffuziya və
filtrasiya mexanizmlərini özündə cəmləşdirir ki, bu da çıxarılan substratların
spektrinin genişləndirilməsini təmin edir.
Filtrasion, sorbsion və qravitasion təsirlər termik (soyuq,isti) və ya
kimyəvi presipitasiya ilə tamamlana bilər ki, sonuncu eliminasion effektin
selektivliyinin artmasına səbəb olur.
Efferent üsullar daima dəyişilir, təkmilləşdirilir və yeniləri hazırlanır.
Efferent terapiyanın müxtəlifliyi onunla əlaqədardır ki, bu üsulların hər
birinin orqanizmdən müxtəlif toksinləri çıxarmasına, məhsuldarlığına,
cihazların və sərfiyyat materiallarının qiymətinə və uyğun olaraq istifadə
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imkanlarına görə öz xüsusiyyətləri vardır ki, bu onları bir-birindən
fərqləndirir.
Hər bir konkret klinik situasiyada detoksikasiya üsulunun seçimi
agırlaşmaların və maddi məsrəfin minimal olmasına və maksimal klinik
effektin əldə olunmasına doğru yönəldilməlidir. Aydın məsələdir ki, lazımi
avadanlıq və ixtisaslaşmış mütəxəssislərin olduğu şəraitdə monoetioloji
xəstəliklər zamanı immun və affin sorbsiya, kaskad plazmofiltrasiya kimi
yüksək seçiciliyə malik müasir ekstrakorporal texnologiyaların tətbiqi daha
məqsədəuyğundur. Polietioloji xəstəliklər zamanı isə PAF kimi qeyri
selektiv efferent terapiya üsulları yaxşı effekt verir və təbii ki, bu üsullar
hələ uzun müddət tətbiq ediləcəkdir. Polietioloji endotoksikozlar zamanı
kompleks efferent terapiya - bir neçə detoksikasiya üsulunun növbəli
şəkildə və yaxud müxtəlif venoz damarlar vasitəsilə eyni zamanda tətbiq
edilməsi daha səmərəli üsul sayılır. Bu cür kompleks müdaxilə daha tez
müddətdə müsbət nəticə əldə olunmasına və ağırlaşma ehtimalının
azaldılmasına imkan verir. Pasientdə eyni zamanda bir neçə efferent
prosedurun bir yerdə tətbiq edilməsi “müştərək efferent terapiya” adlanır.
Qeyri efferent ekstrakorporal hemokorreksiya
XX əsrin 70-ci illərində fiziki, kimyəvi və farmakoloji ekstrakorporal
hemokorreksiya üsulları klinik təcrübəyə daxil edilən zaman detoksikasion
terapiyanın imkanları xeyli genişləndi.
Fiziki, kimyəvi və medikamentoz maddələrin maye mühitlərə
orqanizmdən kənarda təsir etmək üçün istifadə olunması ideyaları xeyli
əvvəllər meydana çıxmışdı. Bu üsullar birbaşa efferent təsir göstərmədən
orqanizmin özünün qoruyucu qüvvələrini, onun dezintoksikasion və immun
funksiyalarını stimulyasiya etməyə imkan verir. Bu zaman qan və ya digər
digər maye mühit bütövlükdə deyil, yalnız hissəvi olaraq ekstrakorporal
təsirə məruz qalır ki, bu da nəzərəçarpan klinik nəticə zamanı ola biləcək
ağırlaşmaların qarşısını almış olur. Bu üsullar digər terapevtik müdaxilələrlə
kompleks şəkildə tətbiq edildikdə homeostazın pozulmuş parametrlərinin
effektiv korreksiyasını təmin etməklə təbii detoksikasiya proseslərini xeyli
aktivləşdirir və endotoksikozun erkən əlamətlərinin qarşısını almış olur.
Qeyri efferent ekstrakorporal hemokorreksiya üsulları qanın morfoloji
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tərkibinə müsbət təsir göstərir, hüceyrə membranlarının strukturunu
yaxşılaşdırır, toxumaların oksigenasiyasını artırır, oksidləşmə-reduksiya
proseslərini aktivləşdirir, hiperkoaqulyasiyanın qarşısını alır, reologiya və
mikrosirkulyasiyanı yaxşılaşdırır, hüceyrə və humoral immuniteti, o
cümlədən də mikrob və virusəleyhinə immuniteti stimulyasiya edir. Qeyri
efferent ekstrakorporal hemokorreksiya üsulları, toksik substratların ifraz
edilmə klirensini artıraraq efferent üsulların təsirini artırdığından bu iki üsul
çox zaman bir yerdə tətbiq edilir. Ekstrakorporal üsulların bir yerdə tətbiqi
“kombinə olunmuş ekstrakorporal hemokorreksiya” adını almışdır. Müştərək və ya kombinə olunmuş ekstrakorporal hemokorreksiya - müasir
transfuzion tibbin əsas tendensiyalarından biridir. Bir neçə efferent və qeyri
efferent hemokorreksiya üsullarının bir yerdə istifadəsi aşağıdakıları təmin
edir:
• ekstrakorporal müdaxilələrin klinik effektivliyinin artırılmasını;
• ekstrakorporal olaraq emal olunan mühitin həcminin azaldılmasını;
• hər hansı bir konkret üsulun tətbiqiylə əlaqədar meydana çıxan
ağırlaşmaların miqdarını azaldır.
Qeyri efferent ekstrakorporal hemokorreksiya üsullarının müstəqil
şəkildə tətbiq edilməsinə göstərişləri aşağıdakı kimi təsvir etmək olar: qeyri
efferent üsullar, efferent terapiyaya konkret göstəriş olmadığı başqa sözlə
desək, konkret olaraq hansı substratın (substratların) çıxarılmalı olduğu
məsələsi həll olunmadığı, lakin eyni zamanda da medikamentoz və
infuzion-transfuzion terapiyanın imkanları artıq bitmiş olduğu halda tətbiq
edilməlidir.
Bioloji substrata təsir etmə mexanizminə görə qeyri efferent ekstrakorporal hemokorreksiya üsullarının aşağıdakı növləri vardır:
• Fiziki:
✧ hemokvant (qanın fotomodifikasiyası) - qanın ultrabənövşəyi, lazer
şüalanması;
✧ maqnit sahələrinin təsiri;
✧ rentgen və radiasion təsir.
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• kimyəvi:
✧ qanın natrium hipoxlorid vasitəsilə qeyri düz elektrokimyəvi
oksidləşməsi;
✧ zəif axınlı oksigenoterapiya;
✧ qanın ozonlaşdırılması.
• farmakoloji :
✧ medikamentoz (antibiotiklər və digər preparatlar);
✧bioloji (hormonlar, sitokinlər).
• müştərək;
• kombinə olunmuş.
İstifadə edilən qeyri efferent ekstrakorporal müdaxilə üsuluna uyğun
olaraq bu və ya digər müalicəvi effektin əldə olunması mümkündür. Məsələn, qanın ultrabənövşəyi şüalandırılması və ekstrakorporal farmakoterapiya
nisbətən daha çox immunomoduləedici təsirə malik üsullardır. Hemokvant
üsulların və maqnitoterpaiyanın tətbiqi zamanı daha nəzərəçarpan
reokorreksiyaedici effekt əldə olunur. Qeyri efferent EKHK kimyəvi üsulları, əsasən də natrium hipoxloridlə qeyri düz elektrokimyəvi oksidləşmə
daha çox detoksikasion effekt verir. Bu səbəbdən də hər bir konkret klinik
situasiya üçün qeyri efferent hemokorreksiya üsulu fərdi olaraq seçilir.
Hemokvant üsulları - qana ultrabənövşəyi, görünən infraqırmızı
diapazonlu optik şüalanma kvantlarının - fotonların təsirinə əsaslanan
üsuldur. Hemokvant üsullarının fotobioloji təsiri, müəyyən dalğa
uzunluğuna malik işıq kvantlarının bu zaman öz energetik vəziyyətini
dəyişdirən biostrukturlarla udulmasına əsaslanır. Qanın fotomodifikasiyasının klinik effektləri şüalanan qan həcmində olan formalı elementlərə,
amin turşularına, nuklein turşularına, zülallara, lipidlərə, polisaxaridlərə və
bir çox digər strukturlara şüanın təsirinə əsaslanır. Bu, fotomodifikasiya
olunmuş qan həcminin orqanizmdə dövr edən qanla qarışması zamanı
hüceyrə, toxuma və bütöv orqanizm səviyyəsində həyata keçən fotobioloji
proseslər üçün işəsalma mexanizmi rolunu oynayır. Qanın fotomodifikasiyasının müalicəvi effektləri çox müxtəlif olmaqla şüa uzunluğundan,
196

FƏSİL 6.

şüalanma dozasından və prosedurların miqdarından asılıdır. Ümumilikdə bu
effektlər özünü immunokorreksiya, dövr edən qanın reoloji xüsusiyyətlərinin yaxşılaşması və hemostatik potensialının dəyişilməsi, mikrosirkulyasiyanın yaxşılaşması, eritropoezin stimulyasiyası, qanın oksigen tutumunun
yüksəlməsi, turşu-qələvi müvazinətinin normallaşması, regenerator və
mübadilə proseslərinin stimulyasiyası ilə biruzə verir.
Qanın ultrabənövşəyi və lazer şüalanması üsulları klinik təcrübədə
daha tez-tez tətbiq edilir.
İrinli-septik vəziyyətlər zamanı qanın ultrabənövşəyi şüalanması
(QUBŞ) sahəsində ilk cəhdlər XX əsrin başlanğıc dövrünə aiddir. Üsulun
texniki cəhətdən təkmilləşmiş olmaması və həmçinin 1940-cı ildə yüksək
effektə malik dərman maddələrinin (antibiotiklər) klinik təcrübəyə daxil
edilməsi bu üsulun unudulmasına səbəb oldu. İyirminci yüzilliyin 70-ci
illərində qanın fotomodifikasiyasına, xüsusilə də ultrabənövşəyi şüalarla
fotomodifikasiya üsuluna yenidən maraq yarandı.
Ultrbənövşəyi diapazonun aşağıdakı növləri var:
• uzun dalğalı (UVA) - 320-400 nм;
• orta dalğalı (UVВ) - 280-320 nм;
• qısa dalğalı (UVC) - 200-280 nм.
Xarici ölkələrdə uzundalğalı ultrabənövşəyi şüalar fotohəssas maddə
olan psoralen vasitəsilə ekstrakorporal fotoferez aparılması üçün istifadə
olunur. Toxuma mayelərinin UVC spektr vasitəsilə şüalandırılması geniş
tətbiq tapmamışdır və nadir hallarda istifadə olunur. Orta dalğa spektrli
UVB istifadəsinin böyük klinik perspektivə malik olduğu hesab edilir.
Təkcə təcrübədə deyil, həmçinin klinik təcrübədə də qanın ayrı-ayrı
autoloji və donor komponentlərinin ekstrakorporal şüalandırılması məqsədilə UVB tətbiqinə cəhd olunurdu. Belə ki, köçürülən eritrosit kütləsinin leykofiltr vasitəsilə filtrasiyası ilə aparılan SQD əməliyyatından
sonra istifadə olunmaq üçün 12 donordan əldə olunmuş puldan hazırlanan trombosit kütləsinin şüalandırılması, HLA uyğunsuzluğun qarşısının alınmasını və yeridilən trombositlərin hemostatik aktivliyinin artmasını təmin etmişdir. Əldə olunmuş nəticə, şüalanmanın mutagen
təsiriylə izah olunur: orta dalğalı ultrabənövşəyi şüaların fotonları
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(adsorbsiyaedici işığın zirvəsi - 297 nm) timidin əsaslarının spesifik
quruluş xüsusiyyətləri sayəsində DNT molekulları ilə absorbsiya edilir
və xromosom translokasiyalarına səbəb olur.
QUBŞ-ın 30-illik tətbiq təcrübəsinə baxmayaraq bu üsula olan maraq
azalmır. Həm uzun, həm də qısa dalğalı ultrabənövşəyi şüalarla nəinki resipientin və ya donorun bütöv qanını, həmçinin eritrosit, leykosit, trombosit
kütləsi kimi ayrı-ayrı qan komponentlərini də şüalandırmaq mümkündür.
QUBŞ, bir qayda olaraq, keçən qan axınına ekstrakorporal olaraq tətbiq
edilir. Damardaxili QUBŞ barəsində bəzi məlumatlar mövcuddur.
Qanın ultrabənövşəyi şüalandırılması immunoloji, reoloji göstəricilərin
və mikrosirkulyasiyanın yaxşılaşdırılması məqsədi daşıyır. Bu üsul, toxuma
və hüceyrə immunitetinin, demək olar ki, bütün həlqələrinə müsbət təsir
göstərir. Ultrabənövşəyi şüaların təsiri nəticəsində eritrositlərin
membranının sıxlığı azalır ki, bu da onların deformasiya qabiliyyətinin və
osmotik rezistentliyinin artmasına, qanın reoloji xüsusiyyətlərinin, kapilyar
qan axınının yaxşılaşmasına, toxumaların oksigenlə təchizatının artmasına
və metabolizm proseslərinin aktivləşməsinə gətirib çıxarır.
Qan və qan komponentlərinin ultrabənövşəyi şüalandırılması üsulu
irinli-septik patologiyalar, sistem iltihabi cavab sindromu, koronar və
periferik arteriyaların aterosklerotik okklüzion zədələnmələri, Reyno
sindromu və xəstəliyi, obliterasiyaedici endarteritlər və trombangitlər,
diabetik angiopatiyalar, xronik venoz çatışmazlıq və mikrosirkulyasiyanın
digər pozğunluqları zamanı geniş istifadə olunur. QUBŞ üsulunun III-IV
funksional sinif stenokardiya, qeyri stabil stenokardiya və kəskin
residivləşən miokard infarkti zamanı effektiv istifadə təcrübəsi barədə
məlumatlar vardır.
QUBŞ-ın bakterisid və immunostimuləedici təsirləri sepsis, irinli-iltihabi
ağırlaşmalar və cərrahiyyədə sistem iltihabi cavabın digər əlamətləri
zamanı, bir çox xronik xəstəliklərin ağırlaşdığı hallarda istifadə olunur.
Klinik təcrübə cərrahi infeksiya ilə mübarizədə uzun dalğalı QUBŞ
üsulunun yaxşı effekt verdiyini təsdiqləyir. Hemokvant terapiyanın
istifadəsi zamanı klinik və laborator effektlər daha tez əldə olunur və qısa
dalğalı ultrabənövşəyi şüalarda olduğuna nisbətən daha nəzərəçarpan olur.
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Pasientdə fotohəssaslığın olması istisna olmaqla QUBŞ üsuluna, demək
olar ki, əks göstəriş yoxdur. Leykoz xəstələrində infeksion ağırlaşmaların
müalicəsi üçün bu üsulun uğurla tətbiq edilməsi barədə məlumatlar vardır.
Klinik effektin əldə olunması üçün 5-7, bəzən isə 10 QUBŞ proseduru
kifayət edir. Birdəfəlik şüalanma dozası 2,5-3 ml/kq az olmamalıdır. QUBŞ
üsulu tez-tez müxtəlif ekstrakorporal detoksikasiya üsulları ilə birgə tətbiq
edilir.
Az sonra qanın fotomodifikasiyası üçün görünən qırmızı işıq mənbəyi qanın lazerlə şüalandırılması (QLŞ) istifadə edilməyə başlandı. Klinik
təcrübədə helium-neon (dalğa uzunluğu 632 nm), yarımkeçirici (820-850
nm) və digər növ (azot, arqon) lazer şüalandırma cihazları tətbiq edilir.
Qanın lazer kütləsiylə şüalandırılması ya ekstrakorporal konturda ya da
venaya daxil edilmiş işıq keçiricisi vasitəsilə həyata keçirilir. Xəstənin
özünün və ya donorun qan komponentləri şüalandırılmaya məruz qala bilər.
Son illərdə dəridən lazer şüalanma daha aktualdır. Müalicə kursu hər biri
40-60 dəq. sürən 5-10 prosedurdan ibarət olur.
Lazerlə və ultrabənövşəyi şüalanmanın orqanizmə bir çox təsirləri
vardır. Şüalanma kvantlarının udulması nəticəsində bir sıra fiziki kimyəvi
proseslər, əsasən zülal polimerlərinin yenidən qurulması, fermentlərin
aktivliyinin və hüceyrə membranlarının struktur-funksional xüsusiyyətlərinin dəyişilməsi baş verir. Qanın lazerlə şüalandırılması nəticəsində
patoloji proses zamanı dəyişilmiş bəzi göstəricilər normallaşır: eritrositlərin
membranının keçiriciliyi, deformasiya qabiliyyəti və osmotik rezisentliyi
artır, aqreqasiya qabiliyyəti azalır, sorbsion xüsusiyyətləri dəyişir, ATF, 2,3
DFQ səviyyəsi yüksəlir, oksigen daşıyıcı funksiyası artır. Aşağıdakılar
aşkar olunur: leykositlərin membran reseptorlarının aktivliyinin artması;
uyğun ferment sistemlərinin aktivləşməsi nəticəsində DNT sintezinin
aktivləşməsi; faqositar aktivliyin, bakterisid kation zülalların, interleykinlərin, böyüməni stimulə edən və reoloji faktorların, serotonin, histamin
və digər bioloji aktiv maddələrin artması; immunokompetent hüceyrələrin
aktivliyinin dəyişilməsi. Trombositlərdə membran strukturunun, adgeziv və
aqreqasion xüsusiyyətlərin dəyişilməsi, reoloji faktorun və digər bioloji
aktiv maddələrin sekresiyasının stimulyasiyası qeyd edilir. Qan
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plazmasında komplementin, lizosimin, təbii və immun antitellərin aktivliyi,
bakterisid və antioksidant fəallıq yüksəlir, proteolitik aktivlik normallaşır,
lipidlərin peroksid oksidləşmə məhsullarının miqdarı azalır, prokoaqulyant,
antikoaqulyant və fibrinolitik xüsusiyyətlər dəyişilir, albuminlərin sorbsion
xüsusiyyətləri artır. Eritrositlərin və trombositlərin aqreqasiyası 17-34%
azalır, qanın özüllüyü formalı elementlərin azalması olmadan aşağı düşür.
Yeni kapilyarların yaranması və köhnələrin açılması qeyd olunur. Qanın
laxtalanma və əks laxtalanma sistemləri arasında tarazlıq bərpa olunur.
Lazer şüalanmasının orqanizmə həm yerli və həm də sistem təsiri zamanı
immunitetin hüceyrə (makrofaqların, T-helperlərin, T-supressorların, Blimfositlərin miqdarı artır) və toxuma (immunoqlobulinlərin miqdarı artır)
həlqələrinin stimulyasiyası müşahidə olunmuşdur. Helium-neon lazerlə
terapiya antibiotik terapiyasının effektivliyini artırır, yaraların, uzun müddət
sağalmayan xoraların, yanıq səthlərinin sağalmasını sürətləndirir.
Bütün bu sadalanan hemokvant terapiya üsullarının orqanizmə təsiri
çoxşaxəlidir, klinik effektivliyi isə müxtəlif sistemlərə etdiyi kompleks
təsirlə təyin edilir. Hemokvant üsullar aşağıdakı effektləri verir:
• hüceyrə və humoral immunitetin korreksiyası;
• orqanizmin qeyri spesifik rezistentliyinin artırılması;
• qanın reoloji xüsusiyyətlərinin və mikrosirkulyasiyanın yaxşılaşdırılması;
• qanın hemostatik potensialının tənzimlənməsi;
• damargenəldici təsir;
• qanın turşu-qələvi müvazinətinin normallaşması;
• qanın oksigendaşıma funksiyasının artması;
• qanın proteolitik aktivliyinn yüksəlməsi;
• qanın antioksidant aktivliyinin yüksəlməsi;
• hüceyrə membranlarında lipidlərin peroksidləşməsi proseslərinin
normallaşması;
• eritropoezin stimulyasiyası;
• DNT-nin hüceyrədaxili reparasiyası sisteminin stimulyasiyası;
• mübadilə proseslərinin (zülal, lipid, karbohidrat, hüceyrədaxili
energetiki balans) nəticəsi olaraq hüceyrə tənəffüsünün normallaşması;
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• regenerasiya proseslərinin normallaşması və stimulyasiyası.
Bundan başqa, hemokvant üsulları patoloji substratların boşluqlardan
qan axınına keçməsini aktivləşdirmək qabiliyyətinə malikdir və bu yolla
onların orqanizmdən eliminasiyasını sürətləndirir. Məhz bu səbəbdən də
bu üsullar kəskin ekzogen zəhərlənmələrin müalicəsində efferent
üsullarla müştərək şəkildə tətbiq edilir.
Hemokvant terapiya üsullarının təsir spekrti geniş olduğundan onların
istifadəsinə göstərişlər də kifayət qədər çoxdur:
• müxtəlif lokalizasiyalı kəskin və xronik iltihabi proseslər (spesifik
və qeyri spesifik) ;
• cərrahi əməliyyatlar və travmalardan sonra baş vermiş iltihabi
(infeksion) ağırlaşmalar;
• sepsis;
• müxtəlif etiologiyalı ekzo- və endotoksikozlar;
• ətraf arteriyalarının tromboobliterasiyaedici xəstəlikləri;
• kəskin və xronik tromboflebitlər, flebotrombozlar, xronik venoz
çatmazlıq;
• ürəyin işemik xəstəliyi və digər etiologiyalı aterosklerotik
okklüziyalar;
• ağırlaşmış şəkərli diabet;
• limfostaz;
• müxtəlif xəstəliklər, travmalar, əməliyyatsonrası baş vermiş ikincili
immun defisit vəziyyəti;
• dəri və dərialtı toxumanın müxtəlif lokalizasiyalı kəskin iltihabi
xəstəlikləri;
• kəskin və xronik pankreatit;
• mədə və onikibarmaq bağırsağın xora xəstəliyi;
• trofik xoralar, yaraların sağalması və sınıqların konsolidasiyası
prosesinin ləngiməsi;
• termik zədələnmələr (yanıqlar, donmalar);
• infeksion xəstəliklər (herpetik infeksiya və s.);
• əməliyyat və travmasonrası ağırlaşmaların profilaktikası;
• bir sıra xronik xəstəliklərin ağırlaşmasının profilaktikası;
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• travmalar, əməliyyatlardan sonrakı sağalma dövrü;
• orqanizmin qeyri spesifik rezistentliyinin artması.
Bütün bunlarla yanaşı hemokvant terapiyaya əks göstərişlərin sayı o
qədər də çox deyil. Əks göstərişlərə fotodermatozlar və artmış fotohəssaslıq, porfiriya və pellaqranın bütün növləri, terminal mərhələdə olan
hemoblastozlar, hipokoaqulyasion sindrom aiddir. Bəzi fotosensibilizator
dərmanlar vardır ki, hemokvant müalicəni onlarla birgə tətbiq etmək
olmaz. Bu qrupa tetrasiklin, fenotiazin, sulfanilamid sırasından olan
antibiotiklər və həmçinin antikoaqulyantlar aiddir.
Hər bir klinik halda müəyyən spektral xarakterə malik fotohemoterapiya mənbəyinin seçimi individual olaraq aparılır.
Maqnit hemoterapiyası - maqnit sahələrinin ekstrakorporal konturunda dövr edən qana dozalanmış təsir üsuludur. Maqnit hemoterapiyası
UMQT-3 (Rusiya,NPF ”Mikra”) cihazı ilə aparıla bilər ki, bu cihaz
qurulmasından asılı olaraq həm sabit, həm də impulslu maqnit sahələri
yarada bilir.
Maqnit sahələrinin dozalanmış ekstrakorporal təsirlərinin qan hüceyrələri arasında müəyyən məsafə saxlanılmasını təmin etdiyi, zülal və
qeyri zülal strukturuna malik metabolitləri modifikasiya etməklə qanın
formalı elementlərinin aqreqasiyasını azaltdığı və qanın özüllüyünü
azaltmaq hesabına onun reoloji xüsusiyyətlərini və hemostaz parametrlərini yaxşılaşdırdığı hesab edilir. Maqnitoterapiyanın özünün detoksikasiya effekti o qədər də çox deyildir, lakin bu üsul ekzo- və ya endotoksinlərin interstisial sahədən magistral qan axınına çıxmasını sürətləndirməklə müxtəlif EKD üsullarının effektivliyini artırır. Maqnitoterapiya
kəskin ekzo- və endotoksikozların müalicəsində efferent üsullarla
müştərək şəkildə sonuncuların effektivliyini artırmaq və hemostaz
pozğunluqlarını korreksiya etmək məqsədilə tətbiq edilir.
Qana təsir üçün çox az hallarda rentgen şüalanmasından istifadə
edilir. Rentgen şüalarının cərrahiyyə və ginekologiyada irinli-septik
xəstəliklər və əməliyyatdan sonra baş vermiş irinli ağırlaşmalar zamanı
ekstrakorporal hemokorreksiya üsulu kimi istifadəsi barədə məlumatlar
vardır. Həm xəstəyə vurulan donor qanı, həm də xəstənin öz qanı rentgen
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şüalarıyla şüalandırıla bilər.Bu cür müdaxilədə məqsəd – orqanizmin
bioloji reaktivliyinin dəyişdirilməsidir. Qanın şüalandırılması transfuziyaya bir sutka qalmış və ondan bilavasitə öncə adi terapevtik rentgen
cihazında. Şüalandırılan qanın həcmi – 250 ml, udulan doza gücü – 440
rad/dəq. təşkil edir. Şüalanma dozası pasientin çəkisindən asılıdır. Müsbət klinik və biokimyəvi nəticələr, antibakterial terapiyanın effektivliyinin və orqanizmin immun reaktivliyinin artması müşahidə edilmişdir.
Bütün bunlara baxmayaraq bu üsul geniş tətbiq tapmadı.
Kimyəvi hemokorreksiya üsulları cərrahi xəstəliklər zamanı irinliseptik ağırlaşmaların müalicəsi üçün tez-tez istifadə olunan bir üsuldur.
Populyar üsullardan biri - 0,04-0,06%-li natrium hipoxlorid məhlulunun
istifadəsidir. Aktiv oksigenin donatoru və uyğun olaraq güclü oksidləşdirici olduğu üçün natrium hipoxlorid bioloji aktiv birləşmələrin oksidləşməsini təmin edir, toksinlərin biotransformasiyasını tezləşdirir. Bu üsul
qaraciyərin P450 sitoxromunun oksidləşdirici funksiyasını və neytrofil
leykositlərin oksidləşdirici (faqositar) funksiyasını formalaşdırır. Sitoxrom
450 ilə tam oksidləşməmiş ksenobiotiklər və metabolitlər qanın zülalları
və amin turşuları ilə birləşərək antigen xüsusiyyətləri sayəsində eliminasiyanın immun sistemini aktivləşdirən qalten qruplaşmaları əmələ gətirirlər. Bu zaman immunitetin qeyri spesifik faktorları mikro- və makrofaqlar
aktiv şəkildə detoksikasiya prosesinə qoşularaq öz membranlarında bakteriyalar, viruslar, ksenobiotiklərin adgeziyası prosesində bakteriyaların
membranını zədələmək qabiliyyətinə malik güclü oksidləşdirici birləşmələr (hipoxlorid-, hipobromid-, hipoyodid-ion) ifraz edirlər. Toksik
hidrofob agentlərin tam oksidləşməsi və az toksik hidrofil birləşmələrə
çevrilməsi baş verir ki, sonuncular da böyrəklər vasitəsilə xaric edilir.
Qana daxil olan zaman natrium hipoxloriddən aktiv oksigen ayrılır.
Bu zaman bilirubin, sidik cövhəri, ammonyak, sidik turşusu, kreatinin,
xolesterin, karbon oksid, aseton, asetoasetat, etanol, metanol, barbituratlar, ürək qlikozidləri və s. kimi toksik və ballast maddələrin oksidləşməsi baş verir. Natrium hipoxlorid qan hüceyrələrinin səthində yerləşən
və ya plazmada dövr edən iri molekullu toksik birləşmələri, o cümlədən
də mikroorqanizmlərin ekzo- və endotoksinlərini hidroliz yolu ilə inak203
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tivasiya edə bilir. Molekul çəkisi çox da böyük olmadığından natrium
hipoxlorid hüceyrə membranlarından sərbəst keçərək və hüceyrə
daxilindəki toksinləri inaktivləşdirmək qabiliyyətinə malikdir.
Natrium hipoxloridin qanın qaz tərkibinə və turşu-qələvi
müvazinətinə müsbət təsir göstərdiyi müəyyən edilmişdir ki, bu da özünü
karbon qazının parsial təzyiqinin azalması və oksigenin parsial təzyiqinin
artması, metabolik alkaloz və asidozun korreksiyası ilə göstərir. Natrium
hipoxlorid qlükozanın utilizasiyasını artırmaq xüsusiyyətinə malik
olduğundan şəkərli diabet xəstələrində istifadə oluna bilər.
Preparat qram müsbət və qram mənfi mikroorqanizmlərə, göbələklərə
və viruslara qarşı antimikrob təsir göstərir. Antimikrob təsir mikrob
hüceyrələrinin aktiv protoplazma qruplarının oksidləşməsi və xlorlaşması
ilə əlaqədardır ki, bu da fermentlərin blokada olunmasına və hüceyrə
membranlarının zədələnməsinə gətirib çıxarır. Bu zaman əvvəllər
antibiotiklərə qarşı rezistent olan mikrob orqanizmlərində həssaslıq artır.
Natrium hipoxlorid birbaşa təsirli yüksək aktiv antikoaqulyant kimi
reologiya və mikrosirkulyasiyaya müsbət təsir göstərir və trombositlərin
aqreqasiyasını azaldır.
Natrium hipoxloridin bir neçə ekstrakorporal müdaxilə üsulları ilə
birlikdə venadaxili və ya perfuzion sistemə yeridilməsi orta molekulların
və bioloji aminlərin miqdarının azalmasına gətirib çıxarır. Digər efferent
və qeyri efferent hemokorreksiya üsullarının təsiri güclənir. Natrium
hipoxloridlə elektrokimyəvi oksidləşmə təhlükəsiz olduğundan endo- və
ekzogen intoksikasiyalar zamanı detoksikasion vasitə kimi tövsiyə edilir.
Hər kq çəkiyə 8-10 мl 0,04-0,06%-li məhlul natrium hipoxloridin
təhlükəsiz dozası hesab edilir. Prosedurların tezliyi pasientin vəziyyətindən asılıdır. Poliorqan çatışmazlığının və qanaxma riski doğuran
hipokoaqulyasiyanın olması bu üsula nisbi əks göstəriş hesab olunur.
Döş limfa axarının xaricdən drenaj olunmasıyla əldə olunmuş limfanın qeyri düz elektrokimyəvi oksidləşməsi üçün natrium hipoxloridin
istifadəsi barəsində fikirlər mövcuddur. Bu üsul ağır abdominal destruktiv proseslər zamanı uğurla tətbiq edilir. 200 мl 0,9%-li natrium
hipoxlorid məhlulu 200ml limfa və 500 TV heparin ilə qarışdırılır, bu
qarışıq 4 saatlıq ekspozisiyadan sonra reinfuziya olunur.
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Qanın natrium hipoxloridlə qeyri düz elektrokimyəvi oksidləşməsi
aşağıdakı xəstəliklər və vəziyyətlərdə tətbiq edilir:
• endo- və ekzotoksikozlar;
• mikrofloranın antibiotiklərə qarşı yüksək rezistentliyi;
• hiperkoaqulyasion sindrom;
• hiperqlikemik sindrom insulinə qarşı yüksək rezistentlik ilə;
• hiperlipidemiyalar.
İntoksikasiyanı xüsusi olaraq plazmada dövr edən orta molekul çəkili
oliqopeptidlərin (bir qayda olaraq hidrofil birləşmələrin) çıxarılması
hesabına azaltmağı təmin edən efferent EKHK üsullarından fəqli olaraq,
infuziya olunan natrium hipoxlorit qanın formalı elementlərinin membranlarında fiksasiya olunmuş iri molekullu toksik birləşmələri inaktivləşdirir,
eləcə də hidrofob metabolitlərin ekskretor orqanlar vasitəsilə xaric edilə
bilən hidrofil metabolitlərə transformasiya olunmasını təmin edir. Belə ki,
500 мl 0,06%-li natrium hipoxlorid infuziyasından sonra fibrinolitik aktivlik
30-56% artır, trombositlərin aqreqasiyası 16-20%, qanın özlülüyü isə 1221% azalır ki, bu da mikrosirkulyasiyanın yaxşılaşmasına səbəb olur.
Natrium hipoxloridin təkrar yeridilməsinə göstərişlər intoksikasiya
komponentlərinin artma səviyyəsindən, metabolik asidozun kompensasiya
dərəcəsindən, qlikemiya, hemostaz və proteinemiyanın kontrolundan
asılıdır.
0,03%-li natrium hipoxloridin periferik venaya nisbətən daha
təhlükəsiz ilk infuziyası əsasən leykositləri faqositar aktivləşdirmək
məqsədilə 1/10 DEQH ölçüsündə olmalıdır.
Natrium hipoxloridlə qeyri düz elektrokimyəvi oksidləşmə üsulunun
tətbiqinə mütləq əks göstərişlər aşağıdakılardır:
• hipoqlikemik koma;
•müxtəlif etiologiyalı qanaxmalar - afibrinogenemik; cərrahi hemostazın
tam təmin edilməməsi nəticəsində; parenximatoz; aybaşı və aybaşıönü dövr;
kapilyarotoksikoz; trombositopenik purpura, hemofiliya nəticəsində;
• böyüklərdə respirator-distress sindrom;
Nisbi əks göstərişlərə - hipoqlikemiya, hipoproteinemiya, anemiya,
hipovolemiya aid edilir.
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Natrium hipoxloridlə qeyri düz elektrokimyəvi oksidləşmə üsulunun
aparılması üçün müəyyən şərtlər lazımdır.
Oksidləşmə reaksiyası birbaşa venadaxili kateterin ucunda
başlandığından venoz axının kifayət dərəcədə olması (normovolemiya)
vacib şərtdir. Qan axınının zəif olduğu zaman damar divarının kimyəvi
zədələnməsi baş verə bilər ki, spazma uğramış periferik venalara infuziya
zamanı bu hal müşahidə olunur. Bundan başqa, venoz axın zəif olarsa
natrium hipoxlorid kiçik qan dövranı sisteminə yayıla bilər ki, bu da
surfaktantın zədələnməsi üçün potensial təhlükədir.
Qanın formalı elementlərinin zülallarının adekvat qorunmasının təmin
edilməsi: natrium hipoxloridin infuziyasından öncə hipoproteinemiyanın
albumin, protein, təzə dondurulmuş plazma ilə ən azı fizioloji normanın
aşağı həddinədək korreksiyası vacibdir.
Hemoksiterapiya - qanın ekstrakorporal konturda süni qan dövranıyla
birbaşa əlaqəsi olmayan oksigenasiyası üsuludur. Qanın aşağı axınlı
oksigenasiyası praktik olaraq dah çox əhəmiyyət kəsb edir. Bu üsul
ayrılıqda deyil, hipoksemiyanı azaltmaq məqsədilə digər ekstrakorporal
üsulların detoksikasion və reokorreksiyaedici təsirlərini artırmaq üçün tətbiq
edilir. Üsul qanın oksigen daşıma funksiyasını yaxşılaşdırmağa, turşu-qələvi
müvazinətindəki pozğunluqları aradan qaldırmağa, toxumaların
oksigenləşməsinin və toxuma metabolizminin yaxşılaşmasına səbəb olur.
Qanın hiperoksiyası tam oksidləşməmiş metabolitlərin oksidləşməsinə,
hüceyrə və qan zülalları reseptorlarının azad olmasına, immunitetin hüceyrə
həlqəsinin aktivləşməsinə səbəb olur.
Aşağı axınlı oksigenasiya üçün adətən dializator istifadə olunur və bu
zaman dializedici məhlul əvəzinə oksigen verilir.
Son illərdə venadaxili ozonoterapiya üsulu populyarlıq qazanmışdır.
Aparılmasının sadəliyi və qiymətinin baha olmaması sayəsində bu
prosedurun, demək olar ki, istənilən tibb müəssisəsində tətbiqi mümkündür.
Üsulun mahiyyəti ozonlaşdırılmış məhlulların (izotonik natrium xlorid,
qlükoza, reopoliqlükin) venadaxili yeridilməsindən ibarətdir. Autohemoozonoterapiya zamanı xəstənin bütöv qanı və ya autoeritrosit kütləsi
ozonlaşdırılır. Ozonun konsentrasiyası 3-4 mq/l təşkil edir. Sutka ərzində
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400 ml ozonlaşdırılmış məhlul yeridilir. Ozonlaşdırma, müstəqil üsul kimi
və ya digər ekstrakorporal müdaxilələrlə birlikdə kompleks metabolik təsir
göstərir.
Ozon – oksigenin allotrop birləşməsi olmaqla açıq mavi rəngli, xarakter
qoxuya malik üçatomlu molekuldur, üçbucaqlı formaya malikdir və oksigen
molekulunun elektrik cərəyanının təsiri ilə atomlara parçalanması reaksiyası
nəticəsində əmələ gəlir. Ayrı-ayrı oksigen atomları molekulyar oksigenlə
reaksiyaya girir və ozon əmələ gəlir.
Ozon - güclü oksidləşdiricilərdən biridir. Ozonun üzvi birləşmələrə
oksidləşdirici təsiri üç əsas yolla həyata keçə bilər:
• birbaşa olaraq oksigen atomunun itirilməsi ilə;
• ozon molekulunun oksidləşən maddəyə birləşməsi yolu ilə;
• oksigenin oksidləşdirci rolunu artıran katalitik təsir nəticəsində.
Tibbi ozon - oksigenə bağlı qarışıqdır, tam təmiz oksigeni elektrik
cərəyanı vasitəsilə parçalamaqla və ya ultrabənövşəyi şüalarla şüalandırmaqla əldə olunur. Izotonik natrium xlorid məhlulunun ozonla emalı
zamanı əlavə xlor radikalı əmələ gəlir. Ozonlaşdırılmış izotonik natrium
xloridin parenteral yeridilməsi nəticəsində ozon, oksigen və sərbəst
radikallar qana daxil olaraq öz aralarında müxtəlif reaksiyalara girirlər ki,
bu da ozonoterapiyanın effektini təmin edir. Oksigenin daxil olması qanın
qaz tərkibini normallaşdırır, pH-ı bərpa edir. pH-ın bərpa olunması ilə eyni
zamanda mühitdə sərbəst oksigen radikallarının olması superoksiddismutaza və katalaza kimi antioksidant fermentlərin aktivləşməsinə gətirib
çıxarır. Belə şərtlər daxilində pentozofosfat şuntunun işi optimallaşır. Onun
fəaliyyəti zamanı ribozalar əmələ gəlir və NADF- Н+ reduksiyası baş verir
ki bu xüsusilə vacib əhəmiyyət kəsb edir. Bu birləşmə antioksidant olmaqla
oksidləşmiş NAD və qlütationun reduksiyası üçün proton donoru rolunu
oynayır və eyni zamanda qlütationperoksidazanı aktivləşdirir. NADF- Н+ və
NAD- Н+ daha sonra qeyri ferment antioksidantların reduksiya olunmasında
iştirak edirlər. Sərbəst oksigen radikalları doymamış və yarımdoymuş yağ
turşularıyla reaksiyaya girərək lipidlərin peroksidləşməsini təmin edir. Ozon
molekulu qısa zəncirli peroksidlər və ozonoidlər əmələ gətirməklə ikiqat
əlaqə yerində yerləşə bilər.
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Hüceyrənin içinə daxil ola bilməyən uzun autogen peroksidlərdən fərqli
olaraq qısa zəncirli birləşmələr membranı maneəsiz keçirlər. Tərkibində
oksigen olan peroksid qruplarını daşıdıqlarından bu birləşmələrin
hüceyrələrə daxil olması oksigenlə bağlı reasiyaları sürətləndirir. Bu ilk
növbədə eritrositlərdə baş verən aerob proseslərə şamil olunur. Aerob
qlikoliz nəticəsində ATF konsentrasiyası yüksəlir və bu da Na+, К+-ATFaza inhibitorlarını aktivləşdirir. Kalium ionlarının hücyerə daxilinə,
natrium ionlarının isə xaricə qarşılıqlı diffuziyası sayəsində eritrositlərin
sakitlik potensialı təmin edilmiş olur. Eritrosit membranının vəziyyəti
qırmızı qan hüceyrələrinin aqreqasiya, adgeziya qabiliyyətinə cavabdehlik
daşıyır, başqa sözlə desək, qan reologiyasının komponentlərindən biridir.
Ozonun təsiri nəticəsində metabolik reaksiyaların aktivləşməsiylə yanaşı
eritrositlərin membranının mikroözüllüyündə dəyişikliklər müşahidə olunur
ki, bu da eritrositlərin deformasiya qabiliyyətinin, başqa sözlə desək, öz
formasını dəyişməklə dizametri öz diametrindən kiçik olan qan damarlarına
daxil olma qabiliyyətinin artmasına səbəb olur. Bir sıra tədqiqatlar
nəticəsində ozonlaşdırılmış perfuzatın qan damarı divarlarına təsir etdiyi və
kapilyarların fəaliyyətinə müsbət təsir göstərdiyi müşahidə edilmişdir.
Ozonun təsiri nəticəsində yalnız eritrositlərdə deyil, leykositlərdə də
metabolik dəyişikliklər baş verir. Ağ qan hüceyrələrində energetik
mübadilənin korreksiyası, piy əlavələrinin toplanması, qlikogen miqdarının
normallaşması qeyd olunmuşdur. Leykositlərdə biokimyəvi proseslərin
stabilləşməsi onların funksiyalarının aktivləşməsinə gətirib çıxarır ki,
neytrofillərin işinin optimizasiyası buna bariz nümunədir.
Ozonun təsiri nəticəsində hepatositlərin metabolizmində dəyişikliklər
baş verir. Qaraciyər hüceyrələrində sitoxrom P450, katalaza, qlikogen
kimi vacib antioksidantların toplandığı müşahidə olunmuşdur. Metabolik
dəyişikliklərin əsasında hepatositlərdə baş verən aşağıdakı morfofunksional
dəyişikliklər durur: peroksisom və saya endoplazmatik retikulum elementlərinin miqdarının artması, mitoxondrilərin hiperplaziyası və homogenizasiyası. Bu mexanizmlərin qarşılıqlı fəaliyyəti sayəsində qaraciyər
funksiyalarının, o cümlədən də anitoksik funksiyanın yaxşılaşması baş verir.
Beləliklə, ozon hüceyrə və hüceyrədən kənar strukturlarda oksigenin və
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energetik substratların metabolizmininin keyfiyyətini yaxşılaşdırmaqla
orqan və sistem səviyyəsində mübadilə proseslərinin istiqamətini müəyyən
edir. Bu dəyişikliklərin məcmusu ümumilikdə orqanizmin metabolik
adaptasiyasını təşkil etməklə aşağıdakı müalicəvi effektlərin inkişafının
əsasını təşkil edir: mikrosirkulyasiyanın yaxşılaşması, həm qeyri spesifik
müdafiə sistemlərinə, həmçinin də immunitetin bütün həlqələrinə təsir
göstərməklə immun homeostazın bərpası, desintoksikasiya və desensibilizasiya, antistress adaptasiya, analgeziya, sedativ effekt.
Ozonun vacib müalicəvi xüsusiyyətlərindən biri – bakteriya, virus və
göbələkləri inaktivasiya etmək qabiliyyətinin olmasıdır. Ozon qazının
yüksək konsentrasiyasının mikroorqanizmlə birbaşa təması zamanı bu
qazın antimikrob təsirinin mexanizmini izah etmək kifayət qədər asandır.
Ozonun təsiri nəticəsində bakteriyaların məhv olmasının birbaşa səbəbi –
onun plazmatik membranı lokal zədələməsidir ki, bakteriyanın həyat
qabiliyyətinin və çoxalma qabiliyyətinin itirilməsinə səbəb olur. Ozonun
yüksək reaksiya qabiliyyətinə malik olması və lipidlərlə zülalların
biomembranlarda sıx yığılması səbəbindən məhz plazmatik membranlar
ozonun hüceyrəyə bioloji təsirində hədəf rolunu oynayırlar. Ozonun
dozasının yüksəlməsinə uyğun olaraq plazmatik membranda (eritrositlər,
maya və bakterial hüceyrələr) molekullararası təsir qüvvəsi dəyişikliyə
uğrayır (detergentlərə qarşı dözümlülük və kriofaktoqrafik istiqamətin
dəyişilməsi), hidrofillik artır və anulyar və iki təbəqəli lipidin mikroözlülüyü, eləcə də səthin yüklənmə vəziyyəti müxtəlif istiqamətli dəyişikliyə
uğrayır.
Oksigen təchizatı pozulan zaman ozonun oksigen metabolizminə təsiri
onun reaksiya prosesinə birbaşa və ya dolayı yolla təsir etməsiylə izah
olunur. Ozonun təsiri nəticəsində aşağıdakı effektlər müşahidə olunur.
Qanın axıcılığının yaxşılaşması - ozon oksigen terapiyası nəticəsində
eritrosit membranlarının yüklənməsi dəyişilir ki, bu da məsələn arterial
tromboemboliya üçün xarakterik olan eritrositlərin “qəpik sütunlarının”əmələ gəlməsinin dayanmasına səbəb olur, eyni zamanda eritrositlərin
sərtliyi və forma dəyişmə qabiliyyəti artır ki, bu da oksigenin nəqlini
yaxşılaşdırır və qanın özüllüyünü azaldır.
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Qlütation sistemi “hemoqlobin-oksigen” əlaqəsini zəiflətdiyindən
oksigenin toxmulara keçməsini asanlaşdırır, bu səbəbdən onun təsiri nəticəsində qlikolizin aktivləşməsi baş verir ki, nəticədə 2,3 difosfoqliseratın
konsentrasiyası artır.
Terapevtik dozada, orqanizmdə oksidləşmə reaksiyalarına cavabdeh
olan və peroksidin və ya qalıq oksigenin artıq miqdarda istehsal olunması
hallarında degenerativ qalıq proseslərdən qorunma funksiyası bərabər
formada təmin edilən fermentlərin aktivasiyasını nəzərə almaq vacibdir.
Asetil koenzim-A-nın əmələ gəlmə yolunda piroüzüm turşusunun
oksidləşdirici dekarboksilləşməsi ozon və ya onun peroksidinin birbaşa
iştirak etdiyi reaksiyanın sonrakı gedişini təşkil edir.
Ozonun tənəffüs zəncirinin mitoxondrial həlqəsinin oksidləşdiricireduksiya funksiyasına birbaşa təsiri daha bir faktordur. Zəncirin aktivasiyası NADF-in oksidləşməsi hesabına və yaxud da sitoxromoksidaza
defisiti və ya olmaması zamanı S-sitoxrom sisteminin oksidləşməsi
nəticəsində baş verə bilər.
Ozonun müəyyən konsentrasiyada orqanizmə yeridilməsi müxtəlif
orqan və sistemlərə - endokrin, tənəffüs, qanyaradıcı, immun sistemə geniş
diapazonlu təsirlə müşayiət olunur. Vena daxilinə terapevtik konsentrasiyada yeridilmiş ozonlaşdırılmış məhlul immunmoduləedici, iltihabəleyhinə, bakterisid, virusolitik, fungisid, sitostatik, antistres və analgetik
təsirlər göstərir. Ozonlaşdırılmış məhlullar və autoqan venadaxili yeridilmə
ilə yanaşı yerli applikasiya, rektal yeridilmə, qarın boşluğunun əməliyyatdaxili yuyulması üçün də istifadə oluna bilər.
Ozonun sadalanan təsir biomexanizmləri onun klinik təcrübədə müxtəlif
patoloji proseslərin müalicəsi üçün geniş istifadəsinə yol açır. Venadaxili
ozonoterapiya cərrahi xəstələrdə, mamalıq və ginekologiyada, bir sıra dəri
xəstəliklərində tətbiq edilir. İnfeksion-septik endokarditli xəstələrdə süni
qan dövranı şəraitində ürək qüsurlarının korreksiyası zamanı perfuzatın
əməliyyatdaxili ozonlaşdırılması üsulunun metodikası təsvir edilmişdir. Bu
zaman toxumaların oksigenlə təchizatı yaxşılaşır, venoz qanın eritrositlərində 2,3 DFQ miqdarı artır, intoksikasiya əlamətləri azalır. Aterosklerozlu xəstələrdə ümumi xolesterinin və aşağı sıxlıqlı lipoproteidlərin
miqdarının, eləcə də aterogenlik əmsalının azalması qeyd olunur.
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Diabetik pəncə sindromu zamanı ozonlaşdırılmış izotonik məhlulun
venadaxili yeridilməsi lipoperoksidasiya məhsullarının azalmasına,
həmçinin də superoksiddismutaza və katalazanın aktivliyinin artmasına
gətirib çıxarır. Üsulun əks təsirləri, o cümlədən ona qarşı əks göstərişlər
yoxdur. Yeganə çatışmayan cəhət - ozonlaşdırılmış məhlulun saxlanma
müddətinin qısa olmasıdır (20-30 dəq.) ki, bu da onun istifadəsini
məhdudlaşdırır.
Ekstrakorporal farmako- və immunoterapiya - qana və onun
komponentlərinə dərmanlar, bioloji substratlar, immunomodulyatorlar və
ya immunosupressorlar vasitəsilə ekstrakorporal təsir göstərməyə imkan
verən üsullardır. Adətən dərman maddələrinin və bioloji substratların
ekstrakorporal təsirinə qanın formalı elementləri məruz qalır ki, bu səbəbdən də prosedurdan əvvəl sitaferez keçirilir. Daha sonra qan hüceyrələri antibiotiklər, qlükokortikoidlər və s. kimi dərman maddələri ilə
inkubasiya olunur. Prosedur sayəsində dərman maddəsinin dozasını kifayət qədər azaltmaq, onun effektivliyini artırmaq və eyni zamanda orqanizmə mənfi təsirini azaltmaq mümkün olur.
Ekstrakorporal antibiotikoterapiya uzun müddət davam edən irinli
ocaqların olduğu və preparatların adi qaydada yeridilməsi zamanı antibakterial terapiyanın qeyri effektiv olduğu zaman tətbiq edilir. İltihab
ocağı uzun müddət mövcud olduqda təbii qoruyucu səddin əmələ gəlməsi səbəbindən antibakterial preparatların həmin yerə keçməsi çətinləşir. Məhz bu səbəbdən də ocaqda antibiotiklərin qatılığı və aktivliyi
qan dövranındakı dəyərlərlə uyğun gəlmir və bu zaman hədəf hüceyrələrin antibakterial preparatlarla ekstrakorporal təsiri xeyli rasional olur
və təcrübə effektiv olduğunu göstərir.
Müəyyən olunmuşdur ki, ekstrakorporal antibiotikoterapiyada aminoqlikozid qrupundan olan antibiotiklər (gentamisin, netilmisin) üçün eritrosit
kütləsi, ftorxinolonlar (pefloksasin, siprofloksasin) üçün isə tromboleykosit
suspenziyası ilə eritrositlər daha effektiv daşıyıcı hesab olunur.
Seftriaksonların (seftazidim) ekstrakorporal inkubasiyası zamanı eritrosit
kütləsi həm başqa hüceyrələrin qatışığı olmadan, həmçinin də trombosit və
leykosit qarışığı ilə birlikdə eyni dərəcədə effektiv tətbiq edilə bilər.
Ekstrakorporal antibiotikoterapiya diskret plazmaferezlə müştərək
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şəkildə tətbiq edilə bilər ki, bu zaman plazma çıxarılır, hüceyrə kütləsi
isə lazımi antibiotiklə qarışdırılaraq inkubasiya olunur, sonra isə pasientə
geri qaytarılır.
Ekstrakorporal immunoterapiya üçün İL-1 və İL-2, leykinferon
immunomodulyatorları istifadə olunur. Bu üsul onkoloji xəstəliklərin,
birincili və ikincili immunodefisit vəziyyətlərin müalicəsi üçün istifadə
olunur.
Prednizolon və siklosporinin ağciyərin disseminə olunmuş autoimmun
xəstəliklərinin (ağciyər sarkoidozu, fibrozlaşan alveolit) kurs terapiyasında
ekstrakorporal immunosupressiv təsir imkanları öyrənilmişdir. Xəstənin 3-4
doza bütöv qanından əldə olunmuş leykosit pulu 2 saat ərzində +37°С
temperaturda 30-60 mq (200 мкq/мl) prednizolon və siklosporinlə (10
mq/ml) inkubasiya edilmişdir. Arasında 10 sutka interval olmaqla 2
prosedur həyata keçirilmişdir. Tədqiqat zamanı ekstrakorporal emal olunan
supressiv hüceyrələrin (limfositlərin) normal limfositlərlə qarışması zamanı
öz yeni xüsusiyyətlərini onlara da ötürdüyü müşahidə edilmişdir.
Ağırlaşmanın standart medikamentoz terapiya və PAF zamanı olduğuna
nisbətən daha sürətli aradan qaldırıldığı ekstrakorporal farmakoterapiyanın
birbaşa nəticəsi idi. Prosedurdan sonra remissiya müddətinin uzanması və
residivlərin miqdarının azalması qeyd olunmuşdur. Müalicənin nəticəsi
birbaşa olaraq emal olunan hüceyrələrin sayından asılı idi.
Medikamentoz, bioloji, immunkorreksiyaedici ekstrakorporal üsullar,
həmin bu substratların orqanizmə birbaşa yeridilməsi ilə müqayisədə bir
sıra üstünlüklərə malikdirlər. Ekstrakorporal farmakoterapiya, dərman
maddəsinin hədəf hüceyrəyə birbaşa təsirinə yönəldiyindən bu üsul dərman
maddəsinin dozasını azaltmağa və aparılan terapiyanın effektivliyini
yüksəltməyə imkan verir. Aşağı doza istifadə etməklə preparatların toksik
təsiriylə bağlı bir çox əlavə təsirlərin aradan qaldırılması mümkün olur.
İmmun cavabın ilkin (qeyri spesifik) fazası sitokinlərinin kompleks
preparatı olan leykinferonla leykositlərin ekstrakorporal emalı sahəsində
araşdırmalar aparılmışdır. Leykinferon hüceyrələrarası münasibətləri
“makrofaq-T-helper-effektor hüceyrə” səviyyəsində koordinasiya edir.
Preparat, interferon α (10000 TV) ilə birlikdə İL-1 və İL-2, şiş nekrozu
faktoru, makrofaqların və leykositlərin miqrasiyasının inhibisiyası
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faktorunu və s. işə salır. Leykinferonun əzələdaxili yeridilməsi zamanı
limfositlərin immun tənzimləyici subpopulyasiyalarının proliferasiya və
differensiasiyası sürətlənir, antigenin immun cəhətdən tanınmasının
effektivliyi artır, faqositar və sitolitik effektlər aktivləşir.
Leykinferonla ekstrakorporal immunokorreksiya üçün cihaz və ya
diskret sitaferez üsuluyla donordan alınmış və ya autoleykositar kütlə
istifadə olunur. Tərkibində 1,3-6,5х108 sayda leykosit olan 200-400 ml
leykosit kütləsi alınır, ona 1-2 ampul leykinferon (10 000-20 000 TV
interferon α) əlavə edilir və 2-3 saat ərzində 37°С temperaturda inkubasiya olunur. Emal olunmuş leykositlər, əvvəlcədən həlledici əlavə edilərək 60 dəq. ərzində damcı üsuluyla vena daxilinə yeridilir. Bu üsul onkoloji xəstələrdə, irinli-septik xəstəliklər və ağırlaşmalar zamanı, yara
infeksiyası, atopik dermatit və digər ikincili immun defisit vəziyyətlər
zamanı effektivdir.
Daha yaxşı klinik effekt əldə etmək üçün bir sıra hallarda müxtəlif
ekstrakorporal üsulların müştərək və kombinə edilmiş şəkildə istifadə
edilməsi tövsiyə edilir.
Müştərək və kombinə edilmiş transfuzioloji hemokorreksiya üsullarınin
tibb sahəsindəki bütün ekstrakoporal üsulların əsas hissəsini təşkil edəcəyini
əminliklə söyləmək olar.
Kombinə olunmuş müdaxiləyə misal olaraq ekstrakorporal fotokimyaterapiyanı göstərmək mümkündür. Üsulun mahiyyəti, sentrifuqa və cihaz
sitaferezi vasitəsilə pasientin qanından əldə edilmiş leykosit kütləsinə
fotoaktiv maddə (8-metoksipsoralen) əlavə edilməsi, alınan qarışığın
inkubasiya edildikdən sonra ultrabənövşəyi şüaların uzun dalğalı (300-400
nm) spektrinə məruz qalmasından ibarətdir. Ekstrakorporal fotokimyaterapiya üsulunu Edelson və onun həmkarı (ABŞ) 1985-ci ildə işləyib
hazırlamışlar. Hal-hazırda bu üsul Avropa və Amerikanın 160-dan artıq
müalicə müəssisəsində tətbiq edilməkdədir. Təqdim edilən sxemə uyğun
olaraq, müalicə kursu ərzində orqanizmdəki limfositlərin 10-15% hissəsi
emala məruz qalır. Bu üsul T hüceyrəli dəri limfoması, Sezari sindromu,
autoimmun xəstəliklər zamanı immun korreksiyaedici təsir göstərir.
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Hemotransfuziya - resipientin qan yatağına əvvəlcədən tədarük
olunmuş qan və ya qan komponentinin yeridilməsidir (köçürülməsidir).
Köçürülmə üsuluna görə aşağıdakı növlərə bölünür:
• venadaxili - iri venaya və ya venoz sinusa;
• arteriyadaxili - iri arteriyalardan birinə;
• sümükdaxili - sümüyün süngər maddəsinə;
• uşaqlıqdaxili - dölə (amniosentezdən sonra dölün qarın boşluğunun
punksiyası);
• ürəkdaxili - ürəyin sol mədəciyinə (açıq ürəyə və ya dəridən
punksiya etməklə).
Bütün hemotransfuziyalar allogen və autohemotransfuziya olmaqla
iki qrupa bölünə bilər.
Allogen transfuziyalar - donor qanının və ya qan komponentlərinin
köçürülməsidir. Allogen transfuziyaların aşağıdakı növləri ayırd edilir:
• sadə - bir və ya bir neçə doza donor qanının və ya onun
komponentinin resipientə köçürülməsi
• mübadilə - resipientin müəyyən həcm qanının eyni həcmdə donor
qanıyla əvəz edilməsi. Mübadilə qnköçürmələrinin əsas məqsədi – müxtəlif
zəhərlərin, parçalanma və hemoliz məhsullarının, antitellərin resipientin
orqanizmindən çıxarılmasıdır [zəhərlənmələr, endogen intoksikasiyalar,
yenidoğulmuşların hemolitik xəstəliyi (YHX), hemotransfuzion şok, kəskin
böyrək çatışmazlığı, ağır toksikozlar və s.]. Mübadilə qanköçürmə üsulu, bir
prosedur ərzində ümumi dövr edən plazmanın bir həcmi çıxarılmaqla və
qanəvəzedicilər və ya təzə dondurulmuş plazma ilə adekvat əvəz edilməklə
aparılan intensiv müalicəvi plazmaferezlə əvəz edilə bilər. Mübadilə
qanköçürmə üsulunda yeridilən və çıxarılan qanın həcmi arasında tarazlığın
saxlanılması mühüm əhəmiyyət kəsb edir (pasientin anemizasiyası zamanı
yeridilən qanın miqdarı artıq ola bilər);
• əvəzedici – resipientin, demək olar ki, bütöv qan həcminin 24 saat
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ərzində donor qanıyla əvəz edilməsi. Transfuziyanın orta sürəti 15
dəqiqədə 1000 ml-dən artıq olmamalıdır;
• massiv - köçürülən qanın həcmi dövr edən qan həcmindən 30%
artıqdır.
Köçürülmə üsuluna görə vasitəli hemotransfuziyalar tətbiq edilir,
başqa sözlə desək, yaxın saatlarda və ya infeksiyalara qarşı aparılmış
ekspress-üsuldan sonra 6 saat ərzində tədarük edilmiş qan istifadə edilir.
Tətbiq edilmə vaxtına görə:
• təcili;
• daimi;
Köçürülmə üsuluna görə:
• şırnaq;
• damcı;
• şırnaq-damcı üsulu.
Əsas transfuziya rejimləri:
• adi (konservativ) ;
• hipertransfuzion (və ya aqressiv)
• supertransfuzion.
Autohemotransfuziya - xəstəyə qanitirmənin əvəz edilməsi məqsədilə
(autohemotransfuziya) əvvəlcədən özündən alınmış və ya əməliyyat zamanı
bədən boşluqlarında toplanmış (reinfuziya) özünün (autoloji) qanının və ya
qan komponentinin köçürülməsidir. Autohemotransfuziyanın növlərindən
biri reinfuziya və ya qanın xəstəyə yenidən köçürülməsi adlanır (yara və ya
seroz boşluqlara toplanaraq orada 12 saatdan artır müddətdə qalmış qanın
yenidən xəstəyə köçürülməsi).
Donor qanı komponentləriylə hemokomponent terapiyası, onların
istifadəsinin nə üçün böyük risk doğurduğunu izah edən bəzi xüsusiyyətlərə
malikdir:
• izoimmunoloji uyğunluq üzrə seçim aparılmasının vacibliyi;
• çoxsaylı qanköçürmələr nəticəsində orqanizmin sensibilizasiyası;
• infeksion xəstəliklərin ötürülməsi riski (qan donorlarının planlı
olaraq yoxlanılmasına baxmayaraq);
• qan komponentlərinə qarşı individual həssaslığın olması;
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• donor qanının (insan faktoru) tədarükü və emalı ilə əlaqədar
transfuzion ağılaşmalar riskinin yüksək olması;
• qan, qan komponentləri və preparatlarının tədarükü, emalı və
saxlanılmasının baha başa gəlməsi.
Xüsusi qanəvəzedici məhlullar, qanın müxtəlif funksiyalarının əvəz
edilməsi, bəzi hallarda isə bərpa edilməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur və
aşağıdakıları təmin edir:
• qan yatağının doldurulmasını və qanitirmə və ya şok nəticəsində
dəyişilmiş arterial təzyiqin lazımi səviyyədə saxlanılmasını;
• osmotik və ya elektrolit müvazinətin bərpa edilməsini;
• patogen faktorların və infeksion agentlərin təsiri nəticəsində əmələ
gəlmiş toksinlərin orqanizmdən təmizlənməsini;
• toxumaların lazımi qidalı maddələr və enerji mənbələriylə
(aminturşu məhlulları, şəkər, yağlar, vitaminlər, mineral maddələr) təmin
edilməsini.
Qan komponentləri və preparatlarıyla müqayisədə qanəvəzedicilər bir
sıra üstünlüklərə malikdirlər ki, nəticədə qan komponentlərinin köçürülməsi
zamanı baş verən əsas transfuzion ağırlaşmaların qarşısı alınmış olur. Bu,
sensibilizəedici aktivliyin az olması, infeksion ağırlaşmaların ötürülməsinin
istisna edilməsi və eləcə də pasientə immunoloji uyğunluq testinin
aparılmasının gərəkməməsi ilə əlaqədardır. Preparatların qiymətinin ucuz
olması, saxlanmasının və daşınmasının asan olması sayəsində onlar
transfuzion tibbdə mühüm əhəmiyyət kəsb edirlər.

KOMPONENT HEMOTERAPİYANIN ÜMUMİ PRİNSİPLƏRİ
Hematoloqların, immunoloqların, izoseroloqların, morfoloqların və
biokimyaçıların qan hüceyrələri və plazmanın tərkibi və funksiyaları
haqqında çoxillik fundamental araşdırmaları və donor qanının, qan
komponentlərinin klinik istifadə təcrübəsi bütöv konservləşdirilmiş qanın
çoxtəsirli hemoterapiya üsulu kimi köçürülməsi barəsindəki köklü
fikirlərə yenidən baxılmasına şərait yaratdı. Zaman keçdikcə məlum oldu
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ki, qanın əsassız olaraq köçürülməsi çox təhlükəlidir. Konservləşdirilmiş
qanın istifadəsi sahəsində bir çox onilliklərin təcrübəsi komponent
hemoterapiyanın əvvəlcə önə çıxmasını, daha sonra isə addım-addım həyata
keçirilməsini təmin etdi: o, yalnız ciddi göstəriş olarsa və yalnız xəstə
orqanizmin ehtiyac duyduğu komponentlərlə həyata keçirilməlidir.
Bütün transfuzioloji hemokorreksiya vasitələri bir-birini tamamlayan
3 hissədən ibarətdir:
• qan və onun komponentləri: donor və ya auto;
• dərman vasitələri (qanəvəzedicilər və parenteral qidalandırma
preparatları);
• qan preparatları.
Qan komponentləri - bu qrupa qan hüceyrələri (eritrositlər, leykositlər,
trombositlər, periferik qanın kök hüceyrələri), qan plazması və onun
donorunun individual xüsusiyyətləri saxlanılmış məhsulları. Donor qanı
komponentlərinin istifadəsi zamanı hemotransmissiv infeksiyalarla
yoluxma riskini tam istisna etmək olmaz (məsələn, yoluxmadan sonrakı
seroneqativ dövrdə qanvermə zamanı).
Qan preparatları - donor qanı komponentlərinin daha mürəkkəb və
çoxmərhələli emal edilməsi nəticəsində donorun individual xüsusiyyətlərinin aradan qaldırılmasıyla hazırlanan transfuzion mühitlərdir. Qan
preparatlarında hemotransmissiv infeksiyaların törədicilərinin olma
ehtimalı tam istisna olunur.
Komponent terapiya prinsipinin əsasını donordan lazımi hüceyrə tərkibli
komponentlərin və ya plazmanın differensiasiya olunmuş şəkildə əldə
olunaraq onlarla xəstədə çatışmayan komponentlərin əvəz edilməsi təşkil
edir. Bu cür yanaşma donor qanı resurslarına qənaət etməyə imkan verir
(bir donorun qanı eyni zamanda bir neçə xəstəyə xeyir verə bilər) və bu
və ya digər spesifik qan komponentinin çoxlu miqdarına ehtiyacı olan
xəstələrdə hemotransfuziyanın optimal keçirilməsini təmin edir.
Komponent terapiya ideologiyasının daxil edilməsi nəzərəçarpan klinik
xeyir ilə yanaşı qan bankında qan preparatlarının resurslarının artırılmasına da şərait yaradır, belə ki, bir doza bütöv konservləşdirilmiş
qandan bir neçə qan komponenti hazırlanır.
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Qan komponentlərinin köçürülməsinə ciddi invaziv tibbi prosedur,
həm erkən və həm də gecikmiş ağırlaşmalara səbəb ola biləcək bir
əməliyyat kimi yanaşmaq lazımdır. Konservləşdirilmiş donor qanı və
onun komponentləri adi halda qəbul edildiyi kimi dərman preparatı yox,
orqanizmin toxumasıdır və uyğun olaraq onların istifadəsinə yanaşma da
digər orqan və toxumaların transplantasiyasında olduğu kimi olmalıdır. Hər
bir konkret halda həkim müəyyən pasient üçün daha vacib olan komponenti
təyin və tətbiq edir. Klinik və laborator göstərişlərə əsaslanaraq ayrı-ayrı
qan komponentlərinin köçürülməsi hemoterapiyanın klinik effektivliyini
xeyli artırır, reaksiya və ağırlaşma riskini və təhlükəsini azaldır.
Müasir transfuzion hemoterapiya, müəyyən qan komponentinin
əvəzedici və ya hemostatik müalicəvi effektinə əsaslanır. Belə ki, kəskin
qanitirmə zamanı əmələ gəlmiş anemizasiya şəraitində pasientin klinik
vəziyyətinin yaxşılaşması eritrosit kütləsi transfuziyasının əvəzedici təsir
etditini sübut edir və hemoqlobinin, hematokritin və eritrositlərin
miqdarının yüksəlməsi, qanın oksigenlə zənginləşməsi və arteriovenoz
fərqin normallaşması ilə müşayiət olunur.
Komponent hemoterapiyanı təşkil edən ideologiyalardan biri xəstədə çatışmayan qan komponentinin yerinin doldurulması “damcıdamcıya” prinsipi ilə həyata keçirilməməlidir, başqa sözlə desək, bu və
ya digər hüceyrə və ya zülal komponenti defisitinin tam əvəz edilməsinə
ehtiyac yoxdur.
Qan komponentləri və preparatlarının köməkliyilə aparılan müalicəvi
tədbirlər, həkimə qanda çatışmayan hər hansı faktorun defisit dərəcəsi və
xəstənin vəziyyəti barədə dəqiq məlumat verə biləcək klinik və laborator
göstəricilərin tam araşdırılma nəticələrinə əsaslanaraq həyata keçirilməlidir.
Bu cür analiz etməklə minimal həcmdə transfuzion vasitələr istifadə edərək
lazımi müalicəvi effekt əldə etmək mümkün olur.
Müxtəlif patologiyalar zamanı qan komponentlərinin bu və ya digər
səviyyədə defisitinə qarşı xəstələrin tolerantlığı müxtəlif ola bilər və
növbəti səbəblərlə müəyyən olunur: ürək-damar sisteminin vəziyyəti,
orqanizmin kompensator imkanları, xəstəliyin xarakteri və müddəti,
travma, qanitirmənin dərəcəsi, ağırlaşdırıcı faktorların olub-olmaması və
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s. Məhz bu səbəbdən komponent hemoterapiyanın təyin edilməsi zamanı
hər şeydən öncə klinik simptomatikanın və xəstənin ağırlığının nə ilə
əlaqədar olduğu bir çox faktorlar nəzərə alınmaqla müəyyən edilməlidir.
Laborator araşdırma nəticələri klinik qiymətləndirməni tamamlayır və
çatışmayan qan komponentini, onun azalma dərəcisini göstərir və lazımi
transfuziya dozasını müəyyən edir.
Komponent hemoterapiyanın müalicə təcrübəsinə daxil edilməsi
nəticəsində xəstəyə məhz çatışmayan hüceyrə və zülal komponentinin qan
yatağı yüklənmədən yeridilməsi mümkün oldu. Analoji müalicəvi effektin
əldə olunması üçün böyük həcmdə bütöv qanın köçürülməsi hipervolemiyaya, ürək-damar sisteminin yüklənməsinə, izosensibilizasiyaya, eləcə
də immun sistemdə müəyyən dəyişikliklərə səbəb ola bilərdi. Beləliklə,
qanın oksigenləşdirmə funksiyasının bərpa edilməsi üçün lazımi
hüceyrələrdən (eritrositlər) başqa tərkibində xəstəyə lazım olmayan digər
hüceyrələr və plazma olan bütöv qanın köçürülmə zəruriliyi ortadan
qalxmış oldu. Digər bir misasl: trombositopenik hemorragiyanı aradan
qaldırmaq və trombositlərin sayını bərpa etmək üçün 4-6 litr təzə
hazırlanmış sitratlı qanın əvəzində 100-200 ml trombosit konsentratı
yeridilir. Hipo- və afibrinogenemiyalar zamanı 4-8q fibrinogen effektiv
doza hesab edilir ki, bu da 10 litr bütöv qana ekvivalentdir, hemofiliyanın
müalicəsində isə bir neçə litr bütöv qanın əvəzinə 50-100ml (1000-1500TV)
kriopresipitat və ya VIII faktorun konsentratı istifadə olunur.

QAN, QAN KOMPONENTLƏRİ VƏ PREPARATLARININ
KÖÇÜRÜLMƏSİ
Donor qanı komponentlərinin (və ya bütöv konservləşdirilmiş qanın)
klinik istifadəsi dedikdə tədarük edilmiş allogen qan komponentlərinin
müalicə məqsədilə resipientə transfuziyası nəzərdə tutulur. Resipient hemotransfuziya (donor qanı və onun komponentlərinin köçürülməsi)
tələb olunan və ya həyata keçirilmiş olan pasientdir.
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Donor qanı və onun komponentlərinin tibb müəssisələrində klinik
istifadəsi məqsədilə donor qanı və onun komponentlərinin səmərəli klinik
istifadəsini, ehtiyatlarının yaradılması və saxlanılmasını, posttransfuzion
reaksiyalar və ağırlaşmalar da daxil olmaqla statistik hesablamanın aparılmasını təmin edə biləcək struktur bölmə kimi transfuzion kabinetlər
(şöbələr) yaradılır.
Hemotransfuziyanı planlaşdıran zaman resipientin prosedura məlumatlandırılmış razılığı xəstəlik tarixində yazılı formada əks olunmalıdır.
Resipientin və ya onun hüquqi təmsilçisinin razılığı olmadan ona qan və ya
qan komponentlərinin köçürülməsi yalnız müstəsna hallarda həkim
konsiliumunun qərarı əsasında (konsilium toplamaq mümkün olmadıqda bilavasitə müalicə (növbətçi) həkimi tibbi müəssisənin cavabdeh şəxslərini
xəbərdar etdikdən sonra), transfuziyanın ləngiməsi resipient üçün həyati
təhlükə yaratdığı hallarda həyata keçirilə bilər.
Resipientin hüququ çatan aşağıdakı məsələləri xüsusi qeyd etmək
lazımdır:
• qan və ya qan komponentlərinin köçürülməsinə məlumatlandırılmış
könüllü razılıq;
• qan və ya onun komponentlərinin köçürülməsindən imtina;
• qan və ya onun komponentlərinin köçürülməsinin resipientin sağlamlığına zərər vura biləcək ağırlşmaları barəsində tam məlumatlandırılması.
Bütöv konservləşdirilmiş donor qanı
Müasir zamanın ölçüsü ilə konservləşdirlilmiş qanın götürüldükdən
sonra 24 saat ərzində klinik istifadəsi praktik olaraq mümkün deyildir.
Bu vaxt sertifikasiya və markalanma üçün lazımdır ki, bura pasientin
hemotransmissiv infeksiyalara və izoimmunoloji ağırlaşmalara qarşı
maksimal transfuzioloji təhlükəsizliyini təmin edəcək laborator müayinə
üsulları kompleksi daxildir.
Konservləşdirilmiş donor qanı konteynerləri aşağıdakı tələblərə cavab
verməlidir:
• bağlamanın bütövlüyü və hermetikliyi qorunmuş olmalı;
• üzərində son istifadə tarixi, qrup və rezus mənsubiyyəti əks olunmuş
etiket olmalı;
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• saxlanılma zamanı plazma və hüceyrə kütləsi arasında dəqiq sərhəd
əmələ gəlməli;
• plazma şəffaf olmalı, içində bulaqnıqlıq, topacıqlar, fibrin sapları,
nəzərəçarpan hemoliz olmamalı;
• qanın qlobulyar (hüceyrə) təbəqəsi bərabər paylanmalı, səthdə
əyriliklər və görünən laxtalar olmamalıdır.
Konservləşdirilmiş qanın köçürülmə sürəti klinik şəraitdən asılı
olaraq müəyyən edilir. Kəskin massiv qanitirmə yoxdursa 450-500 ml
həcmdə qanın transfuziyası 4 saat ərzində həyata keçirilməlidir.
Yaşlı xəstərlərdə vahid həcm (450-500 ml) bütöv qan, hemoqlobinin
konsentrasiyasını təqribən 10q/l və ya hematokriti 3-4% artırır.
Bütöv konservləşdirlilmiş donor qanının saxlanılma müddəti
konservləşdirici məhlulun növü və tədarük şəraiti ilə müəyyən olunur.
Steril qapalı sistem və CPD (CitratePhoshate-Dextrose) konservantı
istifadə edilməklə plastik torbalarda tədarük edilmiş qan +20-60С
temperaturda 21 gün, CPDA-1 (CitratePhosphate-Dextrose-Adenine)
konservantı istifadə olunduqda isə 35 gün saxlanıla bilər.
İstifadə edilən konservantın növündən asılı olaraq konservləşdirilmiş
qandakı eritrositlərin oksigen daşıyıcı funksiyası 5-20 sutka saxlanılır.
Uzun müddət saxlanılmış (10 sutka və daha artıq) konservləşdirlimiş qan
köçürüldükdə belə eritrositlərin bu funksiyası in vivo 16-18 saat sonra
bərpa olunur. Konservləşdirilmiş qanın saxlanılma müddətinin ən son
günündə onun tərkibindəki eritrositərin 70-80%-nin həyat qabiliyyəti
saxlanılmış olur.
İkinci sutkada artıq leykositlər və trombositlər öz fizioloji
qabiliyyətlərini itirirlər, antihemofil qlobulin parçalanır, qranulositlər isə
24-48 saat ərzində faqositoz qabiliyyətlərini itirirlər.
Saxlanılma müddəti uzandıqca laxtalanma faktorlarının aktivliyi
azalır və 6-7 saat saxlanıldıqdan sonra V və VII faktorun aktivliyi,
demək olar ki, sıfıra enir. Bu səbəbdən də, bütöv konservləşdirilmiş qan
götürüldükdən sonra 6 saat ərzində komponentlərə ayrılmalıdır.
Donor qanının stabilizasiyası və saxlanılması prosesində hüceyrələrin
parçalanması zamanı azad olmuş sərbəst hemoqlobin və kalium yığılır;
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ammonyak və süd turşusunun səviyyəsi artır; qanın pH-ı aşağı enir;
eritrositlər öz formalarını dəyişir, elektrokinetik potensialını bir qədər
itirir ki, bu da mikroaqreqatların əmələ gəlməsinə səbəb olur. Bu cür
dəyişikliklərin nəticəsi olaraq, konservləşdirilmiş qan köçürüldükdən
sonra onun tərkibindəki hüceyrə elementlərinin 25%-ə qədər hissəsi
mikrosirkulyator yataqda depolaşır və sekvestrasiya olunur ki, bu da
kəskin qanitirmə və anemiya zamanı onun istifadəsinin qeyri effektiv
olmasına gətirib çıxarır.
Beləliklə də, saxlanılma prosesində donor qanının tərkibində leykosit
və trombositlərin parçalanma məhsullarının, mikro- və makroaqreqratların olması və onun əvəzedici təsirinin xüsusiyyətləri bütöv qanın
köçürülməsini qeyri effektiv edir, onun komponentlərə ayrılmasını isə
kifayət qədər aktuallaşdırır.
Konservləşdirilmiş filtrasiya olunmuş qan
Bütöv konservləşdirilmiş qan və ya qan komponentlərindən
leykositlərin çıxarılması – leykosit antigenlərinə qarşı izosensibilizasiyanın,
hemotransmissiv virus infeksiyalarının (sitomeqalovirus), leykoreaginlərin
törətdiyi anafilaktik, allergik reaksiyaların profilaktikası rolunu oynayır.
Konteynerlərin qapalı sisteminə qoşulmuş leykofiltrlər donor qanı və onun
komponentlərinin təyin edilmiş saxlanılma müddətini dəyişdirmir.
Konteyner sisteminə bərkidilməmiş leykofiltrlərin tətbiq edilməsi zamanı
bu cür mühitin saxlanılma müddəti 24 saata qədər qısalır.
Hemotransfuziya yalnız həyati vacib olduğu zaman tövsiyə olunur,
gözlənilən müalicəvi effekt isə ola biləcək ağırlaşmaları istisna edir və ya
onlardan üstün olur.
Hemotransfuziyaların əvəzedici effektinin davametmə müddəti daha
çox orqanizmin transfuziyadan öncəki vəziyyətindən asılıdır. Qızdırmalı
vəziyyətlərdə, yanıqlar zamanı katabolizmin yüksək səviyyədə olduğu
hallarda, massiv cərrahi əməliyyatlar, sepsis, hemoliz və koaqulyasiya
pozğunluqları olan zaman bu müddət qısalır. Əgər köçürülən donor
qanının həcmi DEQH ölçüsünün 20-30% aşmırsa, mikrosirkulyator
dəyişikliklər yoxdursa bu zaman donor qanı transfuziya prosesində və
ondan bilavasitə sonrakı 2-3 sutka ərzində volemik effekti təmin edir.
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DEQH ölçüsünün 30-50% aşan həcmdə qan köçürülməsi qan dövranının
pisləşməsinə, hemodinamikanın stabilliyinin pozulmasına, qanın patoloji
depolaşmasına gətirib çıxarır.
Qan köçürülməsi prosesinə transplantasiya prosesi kimi baxmaq və
həmin prosesin ağırlaşmalarından olan – donor qanının hüceyrə və
plazma elementlərinin qopma reaksiyasının ola biləcəyini nəzərə almaq
lazımdır. İmmunosupressiyası olan pasientlərdə bütöv qanın köçürülməsi
“transplantatın qopma reaksiyası” kimi ağırlaşma ilə nəticələnə bilər.
Hemotransfuziyanın çatışmayan cəhətlərinə ilk növbədə virus,
bakterial və parazitar infeksiyalara, zərdab hepatitinə, sifilis, QİÇS və s.
kimi hemotransmissiv infeksiyalara real yoluxma təhlükəsi aid edilir.
Konservləşdirilmiş donor qanı uzun müddət saxlanıldıqda bir sıra dəyərli
xüsusiyyətlərini itirir və yeni, pasient üçün arzuolunmaz xüsusiyyətlər
əldə edir. Bura hiperkaliemiya, asidozun artması, pH-ın enməsi,
mikroaqreqatların əmələ gəlməsi və miqdarının artması aid edilə bilər.
Donor qanının massiv köçürülməsinin ağır və təhlükəli ağırlaşmalarından biri “homoloji qan sindromu” adını almış patoloji pozğunluqlar
kompleksidir.
Donor qanı transfuziyası ilə əlaqəli ağırlaşmalar əməliyyatdan sonrakı
dövrdə də ortaya çıxa bilər. Anafilaktik reaksiyalar, ağciyər distresssindromu, qaraciyər-böyrək çatışmazlığı və s. bu cür ağırlaşmalardandır.
Komponent hemoterapiyanın əsaslı təbliğatına baxmayaraq bütöv
qanın təyini üçün az miqdarda da olsa göstərişlər mövcuddur:
• hipovolemik şok və anemik hipoksiyanın nəzərəçarpan əlamətləri,
dövr edən qanın həcminin azalması ilə müşayiət olunan massiv
qanitirmələr;
• massiv mübadilə qanköçürmələri (yenidoğulmuşların hemolitik
xəstəliyi, kəskin hemoliz, toksikoz, xronik böyrək çatışmazlığı), xüsusilə
də hərbi-səhra şəraitində, qəzalar zamanı kifayət həcmdə qan komponentinin əldə edilə bilmədiyi hallarda.
Lakin bütün bu sadalanan hallarda transfuzioloji avadanlığın stasionar şəraitdə düzgün təşkil edilməsi qan komponentlərinin istifadəsi üçün
tibbi və iqtisadi baxımdan daha məqsədəuyğun və özünü doğruldandır.
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Çoxprofilli stasionar şəraitində bütöv konservləşdirilmiş qanın
köçürülməsinə (xüsusilə də planlı əməliyyat keçirilən xəstələrdə) transfuziologiya şöbəsinin və qan xidmətinin qeyri qənaətbəxş fəaliyyətinin
nəticəsi kimi baxmaq lazımdır.
Konservləşdirilmiş qanın köçürülməsinə əks göstərişləri müəyyən
edən zaman xəstənin mövcud patologiyadan asılı olmayaraq əvəz
olunmayan qanitirmədən ölməməsinin gərəkdiyini nəzərə almaq
lazımdır. Başqa sözlə desək, qan köçürülməsi pasient orqanizminə ziyan
etməməlidir. Qan transfuziyasına qarşı istənilən əks göstərişin nisbi
olmasına baxmayaraq, əsas əks göstərişin xəstədə dekompensasiya
olunmuş orqan və sistem çatışmazlığı olduğunu əminliklə söyləmək olar.
Müasir hemoterapiyanın əsas postulatını bir daha vurğulamaq yerinə
düşər: hər hansı bir xəstədə konkret klinik vəziyyətdə müəyyən
patologiya zamanı qanın çatışmayan hissələrinin protezləşdirilməsi üçün
yalnız və yalnız pasientə minimal risk törədən komponent terapiya
istifadə olunmalıdır.
Donor qanı və onun komponentlərinin emalı - hazır qan məhsulunun
(müəyyən komponent və ya preparatın) əldə olunması məqsədilə donor
qanı və onun komponentləri ilə həyata keçirilən istehsalat-texnoloji
əməliyyatların məcmusudur.
Bütöv konservləşdirilmiş qandan fraksiyalaşdırma yolu ilə plazma,
eritrositlər, leykositlər, trombositlər, periferik qanın kök hüceyrələri
(avtomatik qan separatorlarında) alına bilər.
Eritrosit kütləsi
Eritrosit kütləsinin (EK) altı növü vardır: firltrasiya olunmuş EK,
qamma-şüalanmış EK, leykosit və trombositləri azaldılmış EK, leykotrombositar təbəqəsi çıxarılmış EK, leykotrombositar təbəqəsi çıxarılmış
və filtrasiya olunmuş EK, leykotrombositar təbəqəsi çıxarılmış və
qamma-şüalanmış EK və həmçinin auto EK-nın bir neçə növü: autoeitrosit kütləsi, filtrasiya olunmuş autoeitrosit kütləsi, qamma
şüalandırılmış autoeitrosit kütləsi və s.
EK - qanın əsas komponentlərindən biridir, bütöv konservləşdirilmiş
qanın sentrifuqada fırladılması və ardınca plazmanın, leykosit və
trombositlərin çıxarılması yolu ilə əldə olunur.
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Eritrosit kütləsi eritrositlərdən (70-80%) və leykositlə trombosit
qarışığı olan plazmadan (20-30%) ibarətdir. Bir doza eritrosit kütləsi
tərkibindəki eritrositlərin həcminə görə (270±20 мl) bir doza qana
(510ml) ekvivalentdir. EK-in hematokriti donorun əvvəlki hematoloji
parametrlərindən, konservləşdirici məhluldan və eritrosit kütləsinin
alınmasından asılı olaraq 65-80% təşkil edir.
EK-in reoloji xüsusiyyətlərini yaxşılaşdırmaq üçün transfuziyadan
bilavasitə öncə konteynerə 50-100 ml 0,9%-li natrium xlorid məhlulu
əlavə etmək olar.
Anemik vəziyyətlərdə komponent hemoterapiya əsasən eritrosit
kütləsinin tətbiqinə əsaslanır. Bütöv qanla müqayisədə EK-nın həcmi
azdır, lakin tərkibindəki eritrositlərin, hemoqlobinin miqdarı bütöv qanla
eynidir, sitrat (3-4 dəfə), trombosit, leykosit, parçalanma məhsulları, zülal antigenləri və antitellərin miqdarı isə daha azdır. EK özünün müalicəvi xüsusiyyətlərinə görə konservləşdirilmiş qanın eritrositləri ilə eynidir.
Bütöv konservləşdirilmiş qanla müqayisədə EK-in aşağıdakı
üstünlükləri vardır:
• Az həcmli məhsulda daha çox oksigen daşıma qabiliyyəti;
• Plazma zülalları, leykositlər, trombositlər kimi immunogen
faktorların minimal miqdarı;
• Hüceyrələrin və plazma zülallarının parçalanma məhsullarının
miqdarının az olması;
• Vazoaktiv maddələrin - serotonin, histamin, natrium, kalium,
ammonyak və s. miqdarının az olması;
• Mikroaqreqatların miqdarının az olması;
• Hemokoaqulyasiya faktorlarının miqdarının az olması;
• Konservləşdirici məhlulun miqdarının az olması;
• Yuyulmuş eritrositlərin hazırlana bilməsi (leykosit, trombosit və
plazma zülalları antigenləri ilə sensibilizasiya olunmuş xəstələr üçün çox
əhəmiyyətlidir).
EK +4-6°С temperaturda saxlanılır. CPD konservantında tədarük
olunmuş qandan hazırlanan EK-in saxlanma müddəti 21 gün, CPDA-I
konservantı istifadə olunduqda isə 35 gün təşkil edir. EK-in tərkibində
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leykosit və trombosit qarışığının olması mümkündür.
8-10 gün saxlanılmış EK-də az miqdarda hemoliz ola bilər, lakin bu
həmin mühitin klinik istifadəsi üçün əks göstəriş hesab edilmir.
EK təyini üçün hansısa mütləq laborator müddəalar təyin etmək
mümkün və ya məqsədəuyğun deyildir. Hər şeydən öncə pasientin klinik
vəziyyətini, yanaşı patologiyanı, travma yerini və dərəcəsini, anemiyanın
səbəbini, qanaxma müddətini və bir çox başqa faktorları nəzərə almaq
lazımdır. EK qanın oksigendaşıyıcı funksiyasının gücləndirilməsi üçün
anemiyanın aradan qaldırılması məqsədilə təyin edilir. EK hemotransfuziyası yalnız hematokrit, hemoqlobin göstəricilərinə və eritrositlərin
miqdarına əsaslanaraq yox, həmçinin pasientin klinik vəziyyətini də
nəzərə alaraq həyata keçirilməlidir.
Belə ki, xronik anemiyası olan xəstələrin aşağı səviyyəli hemoqlobinə
nisbətən daha çox adaptasiya olunduqları məlumdur. Arterial hipotenziya,
nəzərəçarpan ağciyər-ürək çatışmazlığı, infeksion xəstəliklərdən əziyyət
çəkən xəstələrdə isə qırmızı qan göstəricilərinin daha yuxarı olmasına
baxmayaraq EK transfuziyası tələb olunur.
Xronik qanitirmələr və qanyaranma pozğunluqları zamanı
hemoqlobinin 80 q/l-dən və ya hematokritinin 25%-dən aşağı olması
eritrositlərin köçürülməsinə göstəriş rolunu oynayır.
Hemoqlobinin, hematokritin və plazma zülallarının əvvəlki miqdarı
normal olan pasientlərdə DEQH-in 10-15% hissəsi itirilən hallarda EK
köçürülməsi vacib deyil. Hemodinamikanı stabil saxlamaq və itirilən
qanı əvəz etmək üçün qanəvəzedicilərin köçürülməsi kifayət edir.
DEQH-in 15-20%-dən artıq hissəsi itirildiyi zaman adətən qanın
oksigendaşıma funksiyasının pozğunluğunun ilk əlamətləri müşahidə
olunur ki, bu zaman eritrosit defisitinin adekvat şəkildə əvəz edilməsi,
yəni EK transfuziyası tələb olunur.
Cərrahi xəstələrdə hemotransfuziyaya göstərişləri təyin edən zaman
əməliyyat zamanı və əməliyyatdan sonrakı dövrdə qanitirməni, həmçinin
orqanizmin ehtiyat kompensator imkanlarını əsas müddəa kimi götürmək
lazımdır. Buna baxmayaraq əməliyyatdaxili qanitirimənin orta
göstəricilərini əsas götürmək olmaz. Patologiyanın xüsusiyyəti, pasientin
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ümumi vəziyyəti, əməliyyat öncəsi hazırlıq, əməliyyatın növü kimi
amillərlə yanaşı qanitirmə həmçinin əməliyyatdaxili hemostazdan və
cərrahın nə dərəcədə ixtisaslaşmış olmasından da asılıdır.
Eritrosit tərkibli mühitlərin transfuziyasının hazırlıq və həyata
keçirilmə metodikasına tələblər aşağıdakılardır.
1. EK konteyneri (konservləşdirilmiş qan olan) transfuziyadan əvvəl
30-40 dəq. otaq temperaturunda saxlanılmalı və ya transfuziya vaxtı
köçürülən mühitin qızdırılması üçün xüsusi avadanlıqdan istifadə
olunmalıdır.
2. Həkim aşağıdakı yoxlamalrı şəxsən həyata keçirməlidir:
• resipientin AB0 sistemi üzrə qan qrupunun və Rh mənsubiyyətinin
yoxlanılması və əldə olunan məlumatların xəstəlik tarixindəki
məlumatlarla tutuşdurulması;
• donor eritrositlərinin qrup mənsubiyyətinin yoxlanılması və
nəticənin konteynerin üzərindəki məlumatla tutuşdurulması;
• donor və resipientin qanı arasında AB0 və rezus faktor üzrə
uyğunluq testinin keçirilməsi;
• bioloji sınağın aparılması.
3. Bir konteynerdən bir neçə xəstəyə qan və qan komponentinin
köçürülməsi qadağandır.
4. Hemotransfuziyadan sonrakı 2 saat ərzində resipient yataq rejiminə
riayət etməli və həkim nəzarətində olmalıdır.
5.Transfuziyadan sonrakı gün qanın və sidiyin klinik analizi həyata
keçirilməlidir.
6. Transfuziyadan sonra konteyner içində qalan qalıq mühitlə bərabər
2 sutka soyuducuda saxlanılmalıdır.
7. Qan və ya qan komponentini köçürmüş həkimin gördüyü bütün
işlər hemotransfuziyaya göstərişlərlə bərabər pasientin xəstəlik tarixində
əksini tapmalıdır.
EK-in reoloji xüsusiyyətlərini yaxşılaşdırmaq məqsədilə transfuziyadan
bilavasitə əvvəl konteynerə 50-100 мl 0,9%-li natrium xlorid məhlulu
əlavə etmək olar.
EK-ni xüsusi məhlulda (0,9%-li natrium xlorid məhlulunda)
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durululaşdıraraq eritrosit məhlulu (EM) əldə etmək mümkündür. Bu
zaman EM daha axıcı olur, uyğun olaraq reoloji xüsusiyyətləri daha
yaxşı olur və eyni zamanda özüllülüyü azalır (hematokrit-40-50%).
EK və məhlul 1:1 nisbətində olmalıdır.
EM tətbiqinə göstərişlər EK-də olduğu kimidir. Təcrübədə istifadə
zamanı məhlulun axıcılıq qabiliyyətinin artırılması və köçürülmə
sürətinin artırılması məqsədilə bilavasitə köçürülmədən əvvəl EK 30-50
ml izotonik natrium xlorid məhlulu ilə həll edilir. EM transfuziyası
damcı və ya şırnaq üsulu ilə həyata keçirilir.
Eritrosit tərkibli mühitlərin qanəvəzedicilərlə birgə istifadəsi
məqsədəuyğundur. EK-in reopoliqlükində 1:1 və ya 1:0,5 nisbətində
məhlulu DEQH-in sabit saxlanılmasını təmin edir, əməliyyat dövründə
və sonrakı sutkalarda formalı elementlərin aqreqasiyasını və
sekvestrasiyasını azaldır.
EM-in saxlanılma müddəti +4°С temperaturda 24-72 saatdır
(konservləşdirici məhluldan asılı olaraq) .
EM köçürülməsinə göstərişlər EK-də olduğu kimidir. EK və EM
transfuziyası damcı və şırnaq üsulu ilə həyata keçirilə bilər.
EK və EM-in köçürülməsinə əks göstərişlər:
• hipokoaqulyasion vəziyyətlər;
• müxtəlif mənşəli tromboemboliyalar;
• qazanılmış qeyri hemolitik anemiya.
EK və EM-in həddən artıq miqdarının yeridilməsi ürək atımını
azaldan hemokonsentrasiyaya gətirib çıxara bilər və ümumilikdə
hemodinamikanı pisləşdirə bilər.
Leykosit və trombositləri azaldılmış eritrosit kütləsi (yuyulmuş eritrositlər - YE), 1-5 dəfə 0,9%-li natrium xlorid məhlulu əlavə edilib sentrifuqada fırladıldıqdan sonra çöküntüüstü mayenin çıxarılması yoluyla
plazmadan, həmçinin leykosit və trombositlərdən azad edilmiş eritrosit
kütləsidir.
Yuyulma zamanı plazma zülalları, leykositlər, trombositlər, hüceyrə
komponentlərinin saxlanılması zamanı parçalanmış hüceyrə və stroma
mikroaqreqatları kənar edilir.
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YE, adətən az saxlanılmış (10 günə qədər) EK-dən hazırlanır ki, bu
səbəbdən onun oksigen daşıyıcı funksiyası yüksək olur.
EK saxlanıldığı plastik konteynerlərdə yuyulur. Ürək-damar xəstəliyi
olan uşaqlar üçün az müddət - 7 günə qədər saxlanılmış eritrositlərə
üstünlük verilir. EK 1-5 dəfə steril fizioloji məhlulla yuyulur. Yuyulmuş
eritrositlər istifadə olunana qədər 100-150 ml 0,9%-li natrim xloriddə 7080% hematokritə malik bir məhlul kimi saxlanılır.
EK-in açıq sistemdə yuyulması zamanı bakterial çirklənmə ehtimalının olmasına görə saxlanılma müddəti +1-6°С temperatur şəraitində 24
saatdan artıq olmamalıdır. Bundan başqa, duz məhlulu ilə yuyulmuş
eritrosit kütləsində 24 saatdan sonra sərbəst hemoqlobinin səviyyəsi artır,
başqa sözlə, eritrositlərin hemolizi baş verir ki, bu proses vaxt keçdikcə
artır və 3-cü gün eritrositlərin 35-40%-dən çox hissəsi artıq parçalanmış
olur. Əgər yuyulan torbaya dərhal (bütün prosedurların sterillik təmin
edilmiş şəraitdə aparılması şərtilə) 50-100ml modejel əlavə edilərsə bu
zaman yuyulmuş EK-in yaşama müddətini 3-4 sutkaya qədər və daha da
artırmaq mümkündür.
Yuyulmuş EK əvvəlki transfuziyalar nəticəsində plazma faktorlarına və
ya leykosit və trombosit antigenlərinə qarşı sensibilizasiya olunmuş
pasientlərdə tətbiq edilir. Yuyulmuş EK, transfuziologiya şöbəsində
tələbnamə ilə xəstə üçün Kumbs reaksiyası ilə seçilmiş qandan hazırlanır.
Yuyulma zamanı hətta prosedurun bütün mərhələlərinə ciddi
yanaşıldıqda belə eritrositlərin bir hissəsi yuyucu məhlulla birlikdə kənar
edilir. Bu hal nəzərə alınmalıdır və xəstəyə nativ EK-ya nisbətən 10-20%
artıq həcmdə yuyulmuş EK təyin edilməlidir.
YE +4-6°С temperaturda saxlanılır. 0,9%-li natrium xloriddə YE məhlulu hazırlandığı vaxtdan etibarən 24 saat ərzində istifadə olunmalıdır.
İstifadəsinə göstərişlər:
• təkrari qanköçürmələr və hamiləlik nəticəsində resipientin plazma
zülalları, leykosit və trombositlərin antigenlərinə qarşı sensibilizasiyası
ilə müşayiət edilən müxtəlif etiologiyalı anemiyalar;
• homoloji qan sindromu (kompleks terapiya elementi kimi);
• allergiyalı xəstələrdə (bronxial astma və s.) anafilaktik reaksiyaların
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profilaktikası məqsədilə qanitirmənin əvəz edilməsi.
Qan komponentləri köçürülən pasientlərdə sensibilizasiyanın
profilaktikası məqsədilə leykositlərin kənar edilməsi, leykositlərin 99%-dən
çox hissəsinin kənar edilməsinə imkan verən xüsusi leykosit filtrlərinin
tətbiq edilməsilə təmin edilə bilər.
Aşağıdakı pasientlər üçün EK kütləsi hazırlanan zaman leykofiltrlərdən
istifadə olunur:
• əvvəlki transfuziyalar zamanı sensibilizasiya nəticəsində antileykosit antigeni əmələ gəlmiş xəstələr;
• anamnezində çoxsaylı hamiləliklər olan qadınlar;
• çoxlu sayda qan komponentləri transfuziyası planlaşdırılan
xəstələrdə profilaktika məqsədilə.
Leykosit filtrləri qeyri hemolitik tip posttransfuzion reaksiyaların
miqdarını xeyli azaltmaqla müalicəvi prosedurların effektinin artırılmasına imkan yaradır.
Təzə dondurulmuş plazma
Qan komponentləri arasında istifadəsinə görə birinci yeri plazma tutur.
Belə ki, təkcə ABŞ-da hər il 1,8-2,0 milyon doza plazma istifadə edilir.
Alınma üsulundan, dondurulma müddətindən, leykofiltrasiyadan asılı
olaraq TDP-nın (qan dozasından təzə dondurulmuş plazma, diskret
aferezlə əldə olunaraq təzə dondurulmuş plazma, avtomatik aferez
üsuluyla əldə olunaraq təzə dondurulmuş plazma, filtrasiya olunmuş təzə
dondurulmuş plazma) və auto TDP-nın (autoqan dozasından təzə dondurulmuş autoplazma və s.) müxtəlif növləri vardır.
Plazma - insan qanının hüceyrəsiz maye hissəsidir. Həcminə görə qanın
ümumi kütləsinin, demək olar ki, yarısını təşkil edir. Bu, orqanizmin
tərkibində müxtəlif bioloji aktiv maddələrin (zülal, karbohidrat, lipid və
digər birləşmələr) kompozisiyası olan daxili maye mühitidir ki, bu tərkib
sayəsində plazma orqanizmin həyat fəaliyyətində vacib rol oynayır.
İnsan qanında plazma və formalı elementlərin nisbəti hematokritlə
müəyyən edilir. Sağlam insanda hematokrit 45%-dir, yəni qanın ümumi
həcminin 45%-ni formalı elementlər təşkil edir, qalan hissəsi isə
plazmanın payına düşür.
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Qan plazması - tərkibində zülal qarışığı olan 7-8%-li kolloid məhluldur,
90%-i sudan, 7-8%-i albumin, beta- və qamma qlobulinlər, fibrinogen kimi
zülallardan, həmçinin onların lipid və karbohidratlarla kompleksindən (lipovə qlükoproteidlər) və 0,9% qeyri-üzvi birləşmələrdən (elektrolitlər və
mikroelementlər) ibarətdir. Qanın pH-ı 7-dir.
Əldə olunan plazmanın, demək olar, bütün həcmi qanın götürülməsindən sonrakı 6 saat ərzində konservləşdirilmiş qandan alınır və dərhal 45 °С temperaturda dərin dondurulmaya məruz qalır. Bu cür hazırlanmış
plazma təzə dondurulmuş plazma adlanır və onun tərkibində hemostaz,
fibrinoliz, komplement və properdin sistemlərinin bütün stabil və labil
faktorları, onkotik təzyiqi təmin edən müxtəlif molekullu zülal kompleksləri, antitellər, immun komplekslər və digər faktorlar olur.
TDP -30°С temperaturda bir ilə qdədər saxlanıla bilər. Bu cür şəraitdə saxlanılma sayəsində V və VIII faktorların və qanın laxtalanma
sisteminin digər dayanıqsız faktorlarırının minimal itki ilə qorunması
təmin edilmiş olur.
Nativ plazma və TDP-nin tərkibində yağlar, karbohidratlar, mineral
maddələr, hemostazın, fizbrinolizin, komplement və properdin sisteminin
stabil və labil faktorlarının bütün kompleksi, onkotik təzyiqi təmin edən
müxtəlif molekullu zülal kompleksləri, immuniteti formalaşdıran antitellər
və maddələr vardır. Plazma zülalları yüksək immunogenliyə malikdir ki, bu
da xəstələrin xüsusilə də çoxsaylı transfuziyalar nəticəsində
sensibilizasiyasına səbəb ola bilər. Plazmadakı zülal komplekslərinə qarşı
sensibilizasiya olunmuş xəstələrdə TDP transfuziyası dövründə və ya ondan
bilavasitə sonra anafilaktik transfuzion reaksiyalar kimi ağırlaşmalar
meyadana çıxa bilər. Bu cür xəstələr anafilaktik reaksiyalara meyilliliyə
görə risk qrupuna daxil olduqlarından xüsusi nəzarət altında olmalıdırlar.
Laborator göstəricilərin araşdırılması çərçivəsində aşağıdakı hallarda
TDP köçürülməsinə ehtiyac yoxdur:
• protrombin zamanı normal orta göstəriciyə nisbətən 1,5 dəfədən
(>18 s) artıq olmazsa;
• aktivləşmiş parsial tromboplastin zamanı (APTZ) normanın yuxarı
həddini 1,5 dəfədən artıq keçməzsə (>50-60 s);
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• laxtalanma faktorunun aktivliyi 25%-dən az müəyyən edilirsə;
• laborator müayinələr aparılmamışdırsa.
TDP təyin edilməsi zamanı aşağıdakı qaydalar yadda saxlanılmalıdır:
• Ağır qaraciyər xəstəliyi olan pasientlərdə aktiv qanaxma zamanı,
əməliyyatdan sonrakı dövrdə TDP koaqulyasion pozğunluqları
korreksiya edə bilmədiyindən az effektivdir. Koaqulyasion effektin əldə
olunması üçün böyük dozada TDP (5 və daha artıq) tələb olunur.
• İmmun defisit vəziyyətlərinin müalicəsində TDP az effektivdir.
• Yaşlı xəstənin müalicəsində bir doza TDP çox hallarda az effektiv
olur.
• XI, VII, V faktorların, protein C, protein S, antitrombin III defisiti
olan xəstələrdə TDP koaqulyasion testləri fizioloji norma daxilində
saxlaya bilir.
• Trombotik trombositopenik purpuranın müalicəsində TDP ilə əvəz
olunmaqla plazmadəyişmə tövsiyə edilir.
• Hipovolemiya zamanı TDP transfuziyasına ehtiyac yoxdur. Belə
hallarda kolloid qanəvəzedicilərin kristalloid məhlullarla və ya albumin
məhluluyla birgə infuziyası daha təhlükəsiz, ucuz və əlçatandır.
• Əgər aktiv qanaxma yoxdursa, protrombin zamanının normanın
yuxarı həddindən 3 saniyədən artıq olmadığı halda TDP təyin etmək
lazım deyil.
TDP transfuziyasının effektiv olduğu patoloji vəziyyətlərin miqdarı
kifayət qədər çoxdur. Laxtalanma faktorları kompleksinin defisiti,
koaqulopatiyalar zamanı baş verən qanitirmələr və qanasızmalar zamanı
TDP böyük müalicəvi effektivliyə malikdir.
Plazmanın spesifik konsentrasiya olunmuş komponentlərinin, müəyyən
farmakoloji preparatların çatışmadığı şəraitdə TDP transfuziyasının bir sıra
xəstəliklərdə effektiv müalicəvi vasitə kimi əhəmiyyətini dəyərləndirmək
çətindir. Növbəti halı xüsusilə qeyd etmək lazımdır: TDP-nın effektivliyi
barəsindəki əsas məlumatlar hemostaz faktorlarının dərman preparatı
qismində satılmadığı dövrdə əldə olunmuşdur. Hazırki dövrdə sadalanan
halların çoxunda plazma preparatları (laxtalanma faktorlarının zülal və
spesifik tərkibli konsentratları) və qanəvəzedicilərin olduğu hallarda
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TDP istifadəsini məhdudlaşdırmaq mümkündür, bəzi hallarda isə plazma
transfuziyası olmadan keçinmək daha məqsədəuyğundur.
İstifadə üsulu və dozası: TDP əsasən koaqulyasiya faktorlarının əvəz
edilməsi məqsədilə istifadə olunur. Əvəzedici məqsədlə TDP şırnaq
üsulu ilə və böyük dozada yeridilir.
TDP dozası klinik vəziyyətdən və xəstəliyin gedişatından asılı olmaqla
sutkada 250-300-dən 1000 ml-ə qədər ola bilər. Yeridilmə göstərişdən asılı
olaraq damcı və ya şırnaq üsuluyla həyata keçirilə bilər. Bir çox
xəstəliklərin müalicəsi üçün standart dozada TDP hər bədən çəkisinə 15
ml/кq dozada təyin edilir. TDP və trombosit kütləsinin transfuziyası eyni
zamanda aparıldığı zaman nəzərə almaq lazımdır ki, trombosit konsentratının hər 5-6 dozası ilə xəstə 1 doza TDP ekvivalentində plazma almış olur.
Hemodinamik effektin əldə olunması üçün infuziya olunan TDP-nin
cəm dozası qan təzyiqinin dayanıqlı qalxmasını AT>90 mm.c.st. (kritik
səviyyə) təmin etməlidir. Beyin ödemi, ağciyər ödemi əlamətləri olan
xəstələrdə albumin olmadığı zaman dehidratasiya məqsədilə nativ
plazma konsentratının yeridilməsi göstərişdir.
TDP transfuziyasının aparılmasına hazırlıq və həyata keçirilmə
metodikası aşağıdakı kimidir.
• “Donor-resipient” cütlüyünün seçilməsi AB0 sistemi üzrə aparılır.
Böyük həcmdə TDP transfuziyası aparmaq lazım olan hallarda rezus
faktorun da nəzərə alınması tövsiyə edilir. Təcili hal olarsa AB(IV)
qrupundan alınan plazma istənilən qrupdan olan xəstəyə köçürülə bilər.
• TDP, köçürülməzdən bilavasitə öncə +37-38°С temperaturda
əridilir. Əgər bunun üçün xüsusi avadanlıq yoxdursa su hamamından
istifadə etmək olar (suyun temperaturuna ciddi nəzarət etmək şərtilə həddən artıq qızdırmaq olmaz!). Plazma əridildikdən sonra transfuziya
başlanana qədər +1-6°С temperaturda qısa vaxt ərzində (≤1 saat)
saxlanıla bilər. Əridilmiş plazmada fibrin topalarının olması filtrə malik
standart plastik sistemlər vasitəsilə köçürülməyə əngəl törətmir. Əridilmiş
plazmanın yenidən dondurulması və ikinci dəfə əridilmiş plazmanın istifadə
edilməsi yorlverilməzdir.
• əgər konservləşdirilmiş qan komponentlərə ayrılana qədər
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leykoreduksiya olunmamışdırsa, o zaman TDP-nın leykositləri saxlayan
xüsusi filtrlər vasitəsilə köçürülməsi tövsiyə olunur.
TDP köçürülməsinə göstərişlər kifayət qədər əsaslandırılmadan artır.
Bunun iki səbəbi vardır: TDP-nı əvəz edə biləcək spesifik laxtalanma
faktorları konsentratlarının baha olması və kifayət qədər olmaması və ən
əsası hal-hazırki zamanda TDP transfuziyası barəsində xüsusi tövsiyələr
və dəqiq göstərişlər yoxdur.
Aşağıdakı klinik vəziyyətlər TDP transfuziyasına göstərişdir:
• qanın laxtalanma faktorlarının (II, V, VII, IX, X, XI və XIII) və ya
inhibitorlarının (antitrombinIII, C və S proteinlər, Cl-esterazalar) izolə
olunmuş defisitinin müalicəsi üçün spesifik preparatların olmaması;
• kəskin DDL sindrom;
• trombotik trombositopenik purpura;
• sepsis (yenidoğulmuşların sepsisi də daxil olmaqla);
• anamnezdə açıq ürək əməliyyatının olması;
• ekstrakorporal qan dövranı;
• oral antikoaqulyantın doza həddinin aşılması zamanı təcili
neytralizasiya məqsədilə (uyğun antidotların olmaması və ya qeyri
effektiv olması);
• K vitamini defisiti (yenidoğulmuşlarda);
• qanaxmayla müşayiət olunan hemofiliya A və B;
• massiv qanitirmə, daxili və xarici qanaxmalar zamanı DEQH-in
bərpa edilməsi;
• yanıq xəstəliyi - plazma həcminin əvəz edilməsi;
• müxtəlif etiologiyalı irinli-septik proseslər - plazma həcminin əvəz
edilməsi və dezintoksikasion məqsədlə;
• baş beyinin ödemi zamanı dezintoksikasion məqsədlə.
Pasientdə transfuziya öncəsi və sonrası koaqulyasiya vəziyyətinin
klinik və laborator məlumatlar əsasında qiymətləndirilməsi TDP
istifadəsi zamanı transfuzioloji taktikanın əsas hissəsidir.
TDP transfuziyasına mütləq əks göstərişlər:
• hiperkoaqulyasiya;
• parenteral zülal yeridilməsinə qarşı sensibilizasiya.
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TDP göstəriş deyildir:
• massiv transfuziyalar zamanı ağırlaşmaların profilaktika vasitəsi
kimi;
• ürək-ağciyər perfuziyası zamanı heparini neytrallaşdırmaq üçün;
• DEQH-in artırmaq üçün;
• ürək-ağciyər şuntlamasından sonra profilaktik olaraq;
• massiv hemotransfuziya ilə birgə profilaktik olaraq;
• parenteral qidalandırma məqsədilə;
• aktiv qanaxma əlamətləri olmayan xəstələrdə protrombin vaxtının
bir qədər artması zamanı (normanın yuxarı həddindən 3 san.) profilaktik
transfuziya məqsədilə;
• döş drenajlarının dəyişdirilməsi, çıxarılması və digər açıq cərrahi
prosedurlar zamanı;
• qaraciyər biopsiyasından öncə;
• hemorragiyalarla müşayiət edilməyən xronik DDL sindromu
zamanı;
• parenteral zülal yeridilməsinə qarşı hiperkoaqulyasiya və artmış
sensibilizasiya müşahidə olunan zaman.
Yadda saxlamaq lazımdır ki, plazma infeksion xəstəliklərin markerlərinin əsas daşıyıcısıdır.
Donor qanı plazmasından bir sıra effektiv prepartalar hazırlamaq
mümkündür. Plazma preparatlarından kriopresipitat, konsentrasiya
olunmuş nativ plazma, fibrinogen və trombin hemostaz sisteminin
korrektoru kimi geniş istifadə olunur.
Kriopresipitat
Kriopresipitat - TDP-dən kriopresipitasiya yoluyla əldə olunmuş
laxtalanmanın plazma faktorlarının konsentrasiya olunmuş qarışığından
ibrətdir. Məhsulun az həcmində yüksək konsentrasiyada fibrinogen və
VIII faktor olur. Bir dozanın tərkibində 250 mq fibrinogen, VIII faktor
aktivliyi 90 ME az olmayaraq, fibronektin və antitrombin III olur.
Hemofiliya A və fon Villebrand xəstəliyi zamanı qanaxmaların müalicə
və profilaktikası, xəstənin qanında VIII faktorun kəskin azalması ilə gedən
başqa etiologiyalı qanaxmalar kriopresipitatın təyininə göstərişdir.
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Laxtalanma sisteminin hər hansı faktoru çatışmadığı zaman adətən bir
dəfəlik transfuziya üçün 6-10 doza kriopresipitat tələb olunur.
Kriopresipitatdan ən çox istifadə edənlər hemofiliya xəstələridir. Dərman
maddələrinin gen mühəndisliyi üsulu ilə işlənib hazırlanaraq klinik
təcrübəyə daxil edilməsi nətiəsində bu qan komponentinə təlabatın
azaldığını söyləmək olar. Nəzərə almaq lazımdır ki, kriopresipitatın
köçürülməsi zamanı qan vasitəsilə infeksiyaların ötrülmə riski TDP və digər
qan komponentləriylə eyni dərəcədədir.
Qan laxtalanmasının plazma faktorlarının genetik defisiti olan
hemofiliya xəstələrindən başqa uremiya və ekstrakorporal qan dövranı
zamanı digər medikamentoz vasitələrlə kəsilməyən qanaxma da
kriopresipitatın təyininə göstərişlərdəndir. Kriopresipitatın tərkibində
olan fon Villebrandın faktoru trombositlərin funksional qabiliyyətini
bərpa etdiyi hesab edilir. Görünür ki, uremiya və ekstrakorporal qan
dövranı zamanı miqdarı azalan - antitrombin III də müsbət təsir göstərir.
Kriopresipitatın yüksək konsentrasiyasının tərkibində inkapsulyasiya
olunmuş qram müsbət bakteriyalara (məs. stafilokokklar) qarşı opsonizasiyaedici aktivliyə malik olan fibronektin maddəsi vardır. Bu da öz
növbəsində onların sonradan neytrofillər tərəfindən udulmasını təmin
edir. Ağır vəziyyətli xəstələrdə dövr edən fibronektinin miqdarının teztez azaldığı müşahidə olunmuşdur. Fibronektin defisitini kriopresipitat
köçürməklə bərpa etmək mümkündür. Dondurulmuş kriopresipitatın
saxlanılma müddəti -30°С temperatur şəraitində 3 aydır.
Konsentrasiya olunmuş nativ plazma
Konsentrasiya olunmuş nativ plazma (KNP) özünün daha az
həcmində (80±20 мl) təzə hazırlanmış plazmanın bütün əsas tərkibini
özündə saxlayır (VIII faktorun azalmış miqdarından başqa). Ümumi
zülalın qatılığı nativ plazmada olduğundan yüksəkdir və 10%-dən (100
q/l) az olmalıdır. Plazma zülallarının və laxtalanma faktorlarının (VIII
faktordan başqa) çox olması sayəsində hemostatik və onkotik xüsusiyyətləri daha artıqdır.
KNP müxtəlif prokoaqulyantların nəzərəçarpan defisiti, hipo- və
afibrinogenemiyası olan xəstələrin müalicəsi üçün dehidratasiyaedici və
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dezintoksikasiyaedici vasitə kimi, zülal çatışmazlığı, ödem-assitik və
hemorragik sindromlarla müşayiət olunan xəstəliklərin müalicəsi üçün
nəzərdə tutulmuşdur.
Prokoaqulyantların anadangəlmə və qazanılmış defisiti zamanı KNP
sutkada 5-10 ml/kq bədən çəkisi olmaqla qanaxma dayananadək yeridilir.
Assitik sindromla müşayiət edilən zülal çatışmazlığı zamanı preparat
sutkada 125-150 ml olmaqla 2-3 gün intervalla yeridilir, hər kurs 5-6
transfuziyadan ibarət olur.
Böyrək funksiyasının anuriya ilə müşayiət edilən ağır pozğunluqları
zamanı KNP istifadə etmək məsləhət deyil. Preparatın yeridilməsindən
sonra allergik reaksiyaların olması mümükündür ki, antihistamin
vasitələr istifadə edilməklə bu hal aradan qaldırıla bilər. KNP-nın saxlanılma müddəti -30°С temperaturda 3 aydır.
Trombosit konsentratı
Trombosit konsentratı (TK) - həyat qabiliyyətinə malik və hemostatik
cəhətdən aktiv trombositlərin plazmada suspensiyasından ibarətdir,
konservləşdirilmiş qanın sentrifuqada mərhələlərlə fırladılması və ya bir
donordan trombositaferez yolu ilə əldə olunur. TK - damar-trombositar
hemostazının yüksək effektiv korrektorudur.
Donorların sayından, alınma, hovuzlama (müxtəlif dozaların
qarışdırılması), şüalandırma üsulundan, saxlanma şəraiti və filtrasiyadan
asılı olaraq tərkibində trombositlər olan 24 növ qan komponenti ayırd
edilir: qan dozasından alınmış TK, qamma şüalandırılmış qan dozasından
alınmış TK, hovuzlanmış monondonor TK və s.
Bir doza TK tərkibindəki trombositlərin miqdarı onun alınma
üsulundan asılıdır:
• trombositlərlə zəngin plazmadan (TZP) hazırlanmış ТК-nin tərkibi 50-60ml plazmada ortalama 0,7x1011 trombositdən, 1x109–dək eritrosit
və 0,2x109–dək leykosit qarışığından ibarətdir;
• leykotrombositar təbəqədən (LTT) hazırlanmış ТК-nin tərkibində
ortalama 0,65x1011 sayda trombosit və 0,05x109–dək leykosit qarışığı
olur;
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• trombositoferez üsuluyla hazırlanmış ТК tərkibində 200-300ml
plazmada 2x1011 –dən az olmamaq şərtilə trombosit, 1x1010 –dan az
olmayaraq eritrosit və 0,6x109–dək leykosit olur.
Tərkibində trombositlərin sayı çox olan doza əldə etmək lazım olan
zaman avtomatik qan separatorlarında həyata keçirilən trombaferez
üsuluna üstünlük verilir. Hemaferez üsuluyla bir HLA fenotipə malik
müəyyən bir xəstə üçün uyğun donordan 2-3 saat ərzində 200-400 ml
plazmada 3-5x1011 sayda trombosit əldə etmək mümükündür ki, bu da
bir donordan adi qanvermə zamanı alınan miqdardan 6-8 dəfə artıqdır.
Cihaz hemaferez üsulu TK-nin leykosit və eritrositlərlə çirklənmə
dərəcəsini minimuma endirməyə imkan verir. Yaxşı müayinə olunmuş
bir donordan tərkibində trombositlərin sayı çox olan TK almaq daha
məqsədəuyğundur.
TK aşağıdakı tələblərə cavab verməlidir (seçim kontrolu):
• Tərkibində makroskopik aqreqatlar, görünən laxtalar və fibrin
sapları olmamalıdır.
• İcazə verilən saxlanılma dövrünün sonunda pH 6-dan aşğı olmalıdır.
• Saxlanılma dövrünün sonunadək konservləşdirilmiş qan dozasından
əldə olunmuş TK-nin tərkibində trombositlərin miqdarı 0,5x1011-dən az
olmamalı; aferez üsulu ilə alınmış TK-da isə 2x1011-dən az olmamalıdır.
• TK-nin tərkibindəki plazmanın həcmi alınma üsulundan asılı olaraq
45-60, 45-75, 200-300 мl olmalıdır.
• TZP-dən əldə olunmuş TK-nın tərkibində leykosit qarışığı 0,2x109–
dan; LTT-dən alındıqda 0,05x109-dan; aferez üsuluyla alındıqda isə
1x109-dan artıq olmamalıdır.
• Eritrosit qarışığı bir doza TK-da 1x109–dan artıq olmamalıdır.
• TK bağlaması hermetik olmalı və düzgün markalanmalıdır. Trombositlərin böyük dozaları istifadə olunan zaman onlar hovuzlana bilər,
yəni müxtəlif donorlardan alınmış trombositlər bir yerdə toplana bilər.
Bu cür trombositlər hazırlandıqdan sonra 6 saat ərzində köçürülməlidir.
“Transplantatın qopma reaksiyası”nın qarşısını almaq məqsədilə immuniteti aşağı enmiş pasientlər üçün hazırlanan trombokonsentrat xüsusi
qurğularda şüalandırılır.
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TK-nın saxlanılması üçün iki temperatur rejimi istifadə edilə bilər: +4
və +24°С.
• +4°С temperaturda saxlanılan trombositlərin yaşama qabiliyyəti
daha az olur və bu cür temperatur rejimində 48 saat saxlanıldıqdan
onların funksional qabiliyyəti itirilmiş olur. Buna baxmayaraq bu cür
trombositlər in vivo sürətli hemostatik effekt verirlər. Məhz bu səbəbdən
ağır hemorragik sindrom zamanı belə trombositlərə üstünlük verilir.
• Trombositlərin xüsusi plastik konteynerlərdə +22-24°С temperaturda
daima qarışdırılaraq saxlanılması onların həyat qabiliyyətlərinin
qorunmasını, pH-ın stabil olaraq 7 səviyyəsində saxlanılmasını və hüceyrələrin oksigenlə təmin olunmasını tənzimləyir. Bu cür saxlanma rejimində 5
gün müddətində bakterial artım qeyd olunmur. Otaq temperaturunda saxlanılan trombositlər aqreqasiya qabiliyyətini və hemostatik funksiyalarını
itirirlər, damar daxilində isə bu funksiyalar yenidən bərpa olunur. Nəzərə
almaq lazımdır ki, bu cür rejimdə saxlanılan trombositlər köçürüldükdən
sonrakı ilk saatlarda klinik hemostatik effekt vermirlər, məhz bu səbəbdən
ağır hemorragik sindrom zamanı yuxarıda qeyd olunduğu kimi +4°С
temperaturda saxlanılmış trombositlərdən istifadə etmək daha
məqsədəuyğundur.
Uzun illərin təcrübəsinə baxmayaraq trombositlərin köçürülməsinə
dəqiq göstərişlər hələ də tam şəkildə müəyyən olunmamışdır. Transfuziyanın təyin olunması üçün trombositlərin vahid kritik sərhədi və ya miqdarı
mövcud deyildir. TK transfuziyasının müalicəvi təsiri təkcə xəstənin ümumi
vəziyyətindən, ağırlaşmaların olub-olmamasından deyil, həmçinin də
köçürülən trombositlərin funksional tamlığından və dozasından, eləcə də
donor və resipientin qanı arasında immunoloji uyğunluqdan da asılıdır.
TK-nin köçürülməsinə əsas göstərişlər bunlardır:
• Sümük iliyində trombositlərin kifayət miqdarda əmələ gəlməməsi ameqakariositar trombositopeniya (leykozlar, hematosarkomalar və
sümük iliyinin zədələnməsiylə müşayiət olunan digər onkoloji proseslər,
aplastik anemiya, şüa və ya sitostatik müalicə nəticəsində sümük iliyində
qanyaranmanın depsessiyası, kəskin şüa xəstəliyi, sümük iliyinin transplantasiyası).
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• Trombositlərə qarşı təlabatın artması (hipokoaqulyasiya mərhələsində
olan DDL sindromu, süni qan dövranı istifadə olunan cərrahi müdaxilələr bu zaman təkcə trombositlərin kritik səviyyədən aşağı enməsi deyil,
həmçinin onların funksional aktivliyinin də dəyişilməsi müşahidə edilir).
• Trombositlərin kifayət miqdarda olmaması və ya onların funksional
qabiliyyətinin pozulmasıyla gedən hemorragik sindrom.
TK transfuziyasının göstəriş olduğu xəstəliklər:
• DDL sindromu (III mərhələ);
• şüa və sitostatik müalicəylə əlaqədar sümük iliyində qanyaranmanın
depressiyası.
Yüngül trombositopeniya (60-100х109/l) zamanı adətən trombosit
transfuziyasına ehtiyac olmur. Belə vəziyyət, güclü qanaxma ilə müşayiət olunan cərrahi müdaxilələr (məs. süni qan dövranı ilə aparılan ürəkdamar əməliyyatları, neyrocərrahi əməliyyatlar və s.) istisna olmaqla
kiçik əməliyyatlar və travma zamanı olur.
Mülayim trombositopeniya zamanı (<20-60х109/l) cərrahi
müdaxilələrin profilaktik trombosit transfuziyasından sonra keçirilməsi
tövsiyə olunur. Massiv qan və ya eritrosit kütləsi transfuziyası almış xəstələrdə (7- 10 doza və bir neçə saatdan artıq) müalyim dərəcədə trombositopeniya qeyd oluna bilər.
Nəzərəçarpan dərəcədə trombositopeniyası olan xəstələrdə (<20х109/l;
əsasən onkoloji patologiyadan əziyyət çəkən xəstələr) əməliyyatdan öncə
hemostazın xüsusi medikamentoz əməliyyatöncəsi hematoloji korreksiyası və transfuzioloji hazırlıq aparılmalıdır və adətən (ehtiyac olarsa)
əməliyyat sonrası TK-nın böyük dozaların (>8-10) transfuziyası həyata
keçirilməlidir.
Əməliyyatdan sonrakı dövrdə saatda 5ml/kq bədən çəkisi və ya
100ml/saatdan artıq qanitirmə ilk öncə qeyri adekvat cərrahi hemostaz kimi,
yalnız bundan sonra trombositopeniyanın və ya trombositopatiyanın
nəticəsi kimi dəyərləndirilməlidir.
Hal-hazırda trombositlərin sayının 100х109/l olması və ya qanaxma
müddətinin normaya nisbətən 2 dəfədən çox olmaması cərrahi əməliyyatların (abdominal, torakal, ortopedik, ginekoloji və s.) bir çoxunun
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trombositopeniya ilə əlaqəli hemorragiyaların baş vermə riski olmadan
keçirilməsinə imkan verməsi fikiri hamı tərəfindən qəbul olunmuşdur.
Qanyaranmanın hipoplaziyası olan və başqa ağırlaşmaları olmayan
xəstələrdə periferik qanda trombositlərin sayı 5-10х109/l olan zaman
daha intensiv trombositopoez trombositlərə qarşı sutkalıq təlabatı təmin
edir ki, bu da gündə 4,7х109 hüceyrədir. Bu zaman spontan qanxmanın
qarşısı kifayət dərəcədə alınmış olur.
TK-nın standart terapevtik dozasının tərkibində 4,0-5,0х1011 sayda
donor trombositi olur. Lakin hər bir konkret xəstə üçün trombositlərin
lazımi miqdarı individual olaraq müəyyən olunmalıdır.
Trombositlərin hemorragik sindromu aradan qaldıracaq dərəcədə
posttransfuzion artımının əldə olunması köçürülən trombositlərin müalicəvi
dozasını müəyyən etmək üçün əsas götürülür. Trombositlərin miqdarının
50-70х109/l miqdarda yüksəlməsi uzun müddətli hemostazla müşayiət
olunur, belə ki 1 doza TK (təxminən 0,5-0,7х109/l trombosit) yeridilməsindən 1 saat sonra artım 6-10х109/l hüceyrə ola bilər. Bir doza TK,
çəkisi 70 kq olan yaşlı xəstədə trombositlərin sayını adətən 5х109/l artırır.
Trombositlərin köçürülməsi həmişə müalicəvi effekt vermir və xüsusi
diqqət tələb edir. TK transfuziyası dövr edən trombositlərin miqdarının
artmaması və ya hemostatik effektin olmaması ilə də nəticələnə bilər.
Hemorragik ağırlaşmaların meydana çıxma təhlükəsi olmadan
trombositlərin miqdarının 20х109/l qədər azalması bir qayda olaraq
trombosit transfuziyasına göstəriş deyildir. Əgər xəstədə cərrahi əməliyyat
aparılması nəzərədə tutulmamışdırsa yalnız trombositlərin aşağı olması
faktoru TK transfuziyasına göstəriş deyildir. Trombositlərin səviyyəsinin
85-50х109/l olması kifayətdir və əgər hüceyrələrin funksional qabiliyyəti
normal olarsa hətta boşluqlarda aparılan əməliyyatlar zamanı belə, TK
transfuziyası tələb olunmur. Baş beyində aparılan əməliyyatlar istisnadır,
çünki bu zaman qanaxma təhlükəsi yüksəkdir. Bu zaman trombositlərin
miqdarı 100х109/l-dən yüksək olmalıdır.
Dərin trombositopeniya fonunda (trombositlərin miqdarının 20х109/ldək enməsi) aşağı ətrafların dərisində hemorragiyaların olması, ağız və
burunun selikli qişasından spontan qanaxmanın müşahidə olunması TK
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transfuziyasına mütləq göstəriş olaraq qalmaqdadır. Bu cür hallarda təkcə
cərrahi müdaxilələr olunduqda deyil, həmçinin magistral damarların
kateterizasiyası, lümbal punksiya, laparoskopiya və orqanların punksion
biopsiyası, diş ekstraksiyası, fleqmona və absesin açılması zamanı da TK
transfuziyası göstərişdir.
Bədənin yuxarı hissəsində, üz dərisində hemorragiyaların meydana
çıxması, konyunktiva və göz dibinə qansızma, lokal qanaxmanın olması
(mədə-bağırsaq traktında, uşaqlıqda, böyrəklərdə, sidik kisəsində) təcili
olaraq TK köçürülməsinə göstərişdir.
Kəskin qanaxma dövründə trombositlərin miqdarının azalması ilə
yanaşı qanaxma müddətinin əvvəlkinə nisbətən iki dəfə uzanması da TK
transfuziyasına göstərişlərdəndir.
İdiopatik autoimmun trombositopenik purpura və disseminə olunmuş
damardaxili koaqulopatiya zamanı TK qeyri effektivdir, septisemiyası və
hipersplenizmi olan xəstələrdə isə az effektivdir.
Aşağıdakı hallarda TK transfuziyası tövsiyə olunmur:
•immun (trombositolitik) trombositopeniyalar və trombotik trombositopenik purpura (həyati təhlükəsi olan qanaxmalar istisna olmaqla);
• süni qan dövranından sonra profilaktik məqsədlə;
• massiv transfuziya ilə yanaşı profilaktik olaraq. TK transfuziyası
donor və resipientin qan qruplarının ən azı AB0 və rezus sistemi üzrə
uyğunluğu nəzərə alınaraq aparılmalıdır.
Leykosit və trombosit antigenlərinə qarşı sensibilizasiya olunmuş
xəstələrdə tez-tez TK transfuziyasına ehtiyac olarsa bu zaman donor və
resipientin HLA sisteminə və trombosit antigenlərinə görə uyğunluğu
müəyyən olunmalıdır.
TK, kapron filtrə malik birdəfəlik sistem vasitəsilə damcı üsuluyla
vena daxilinə yeridilir. Əvəzedici müalicənin müsbət nəticə verməsi
köçürülən trombositlərin miqdarından və onların funksional tamlığından
asılıdır. 4-5x1011 sayda donor trombositləri standart müalicəvi doza
hesab olunur, lakin hər bir konkret xəstə üçün lazımi trombosit miqdarı
individual olaraq müəyyən oluna bilər. Gündəlik işdə tətbiq edilməsi
asan olan bir neçə sadə hesablama üsulu mövcuddur. Köçürüləcək
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trombositlərin miqdarı resipientin dövr edən qanının hər litrinə 0,71,0x1011 sayda və ya hər 10 kq bədən çəkisinə 0,5-0,7x1011 sayda, yaxud
da ki, bədən səthinin hər м2-nə 2,0-2,5x1011 trombosit olmaqla
hesablanmalıdır.
Splenomeqaliya, hipertermiya və sepsislə müşayiət edilən infeksion
ağırlaşmalar, DDL sindrom, mədə-bağırsaq traktından massiv qanaxmalar
zamanı xəstənin donor trombositlərinə olan ehtiyacı hesablana dozaya
nisbətən 40-80% artıq olur.
Xəstəliyin xarakterindən və trombositlə bağlı hemorragik sindromun
ağırlıq dərəcəsindən asılı olaraq trombosit konsentratları gündəlik və ya
həftədə 2-3 dəfə yeridilir.
Hər 10 kq bədən çəkisinə bir doza və ya hər 1 m2 bədən səthinə dörd
doza TK köçürülməsi ümumi qəbul edilmiş dozadır. Buna baxmayaraq,
doza müxtəlif faktorları nəzərə alaraq individual olaraq korreksiya
olunmalıdır. Xəstədə ağırlaşdırıcı faktor (infeksiya, sepsis, splenomeqaliya və s.) və ya alloimmunizasiya olduğu zaman transfuziya həcmi
hətta bədən çəkisinin hər 10 kq-na 2 dozaya qədər artırıla bilər.
Qanaxmanın azalması və dayanmasının klinik əlamətlərinin olması,
dövr edən trombositlərin miqdarının artması, TK transfuziyasından 1 və
18-24 saat sonra trombositlərin sayının adekvat artımının olması
trombosit transfuziyası effektivliyinin qiymətləndirilməsi üçün əsas
meyarlardır.
Hər bir konkret halda qanaxmanın dayandırılması və ya profilaktikası
məqsədilə TK dozası hər bir xəstə üçün klinik və laborator göstəricilərə,
ilk növbədə də koaquloqrammaya əsaslanaraq individual şəkildə
müəyyən edilir.
Köçürülmüş trombositlərin effektivliyinin laborator göstəricilərinə
transfuziyadan bir saat sonra resipientdə trombositlərin miqdarının artması (≥50-60х109/l) və 24 saatdan sonra da onların miqdarının yüksək
olaraq qalması, transfuziyadan 1 və 24 saat sonra xəstədə qanaxma müddətinin korreksiya olunması aid edilir.
Hətta laborator göstəricilər qeyri qənaətbəxş olduqda belə yadda
saxlamaq lazımdır ki, hemostaz sistemi böyük ehtiyat imkanlara malikdir
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və bir çox situasiyalarda adekvat hemostazı təmin etməyə qadirdir.
Trombosit transfuziyasının optimal rejimi qanaxma müddətinin
normallaşdığı rejim sayılır ki, bu da adətən periferik qanda trombositlərin
konsentasiyasının 40х109/l və daha artıq olduğu zaman olur. Trombositopenik qanaxması olan xəstədə trombositlərin miqdarı TK transfuziyasından bir saat sonra 50-60х109/l-dək yüksəlməlidir.
TK transfuziyası bədən hərarətinin yüksəlməsi, titrətmə, allergik
reaksiyalar kimi qeyri hemolitik tip transfuzion reaksiyalarla müşayiət
oluna bilər. Çox nadir hallarda AB0 uyğunsuzluq səbəbindən (plazmaya
görə) transfuziya hemolizlə ağırlaşa bilər.
Trombosit terapiyasının reaksiyaları və ağırlaşmaları:
• transfuzion febril reaksiyalar;
• hemolitik reaksiyalar və ağırlaşmalar;
• sirkulyator yüklənmə (xüsusilə uşaqlarda);
• toksemiya (TK-in bakterial çirklənməsi zamanı);
• hematogen infeksiyalar (HİV, hepatit B və C, sifilis, SMV və s.);
• transplantatın qopma reaksiyası (immun həssas xəstələrdə);
• eritrosit antigenlərinə qarşı sensibilizasiya;
• HLA antigenlərə qarşı sensibilizasiya;
• trombosit antigenlərinə qarşı sensibilizasiya;
• qan zülallarına qarşı sensibilizasiya;
• qranulositopeniya və sümük iliyində qanyaranmanın zəifləməsi
(onkoloji xəstələrdə çoxsaylı, böyük həcmli TK transfuziyaları zamanı).
TK köçürülməsi zamanı nadir rast gəlinən ağırlaşmalardan biri olan
“transplantatın qopma reaksiyası” immun defisit vəziyyətində olan
xəstələrdə sümük iliyinin və ya digər orqan və toxumaların transplantasiyasından sonra, həmçinin yenidoğulmuşlar üçün ciddi təhlükə təşkil edir.
Hemotrasnfuziyadan öncə TK-nin 15 Qr dozada qamma şüalandırılmasıyla
immunoloji konfliktin aradan qaldırılması mümkündür. Şüalanma
trombositlərin funksional potensialını pozmadan və zədələmədən immun
aktiv hüceyrələri məhv etməyə imkan verir.
Təəssüf ki, posttransfuzion febril reaksiyalara tez-tez rast gəlinir. Titrətmə, dəri səpkiləri, bədən hərarətinin yüksəlməsi - TK tryansfuziyasına
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qarşı baş verən qeyri hemolitik tip reaksiyalardandır. Bu cür reaksiyalar
əsasən “antigen-antitel” reaksiyasıyla və bu prosesin davamı kimi plazma-hüceyrə faktorları kaskadının aktivləşməsiylə (leykositlərdən endogen pirogenlərin azad olunması, saxlanılma prosesində TK-nin tərkibində
sitokinlərin artması və s.) əlaqədardır. Mexnizmin əsasən, HLAantigenlərinə qarşı antitellər və ya xüsusi antileykosit, antitrombosit
antitelləri vasitəsilə işə düşdüyü hesab olunur.
HLA-sensibilizasiyanın qarşısının alınmasının daha effektiv üsulu,
leykositlərin 95-99%-dən artığının saxlanılmasına imkan verən xüsusi
qurğu (filtr) vasitəsilə filtrasiya olunmuş TK-nin istifadə edilməsidir.
Qanında antitombositar və antileykositar HLA antitellərin səviyyəsi
yüksək olan xəstələr TK köçürülməsinə qarşı rezistent olurlar, yəni bu
kateqoriya xəstələrdə TK köçürməklə arzu olunan nəticəni əldə etmək
mümkün olmur. Bu cür xəstələr üçün trombosit kütləsi HLA sistemi və
ya trombosit antigenlərinə görə uyğun donorlardan hazırlanmalıdır.
Xəstələrdə trombositlərin sayı üç dəfə yoxlanılmalıdır: köçürülmədən
bilavasitə öncə, 1 saat və 18-24 saat sonra. Paralel olaraq HLA və
trombosit antigenlərinə görə immunoloji testlər aparmaqla tədqiqatın informasiya tutumunu artırmaq mümkündür. Alloimmunizasiya həmişə
refrakterliyə səbəb olmur, antitrombositar antigenlərə malik xəstələrdə
isə trombositlərin adekvat posttransfuzion artımının uyğun hemostatik
effektlə birgə müşahidə olunması mümkündür. Beləliklə, xəstənin qan
zərdabında anti-HLA-antitellərin aşkar olunması hər zaman TK
transfuziyasına qarşı refrakterliyə gətirib çıxarmır.
TK-nin, digər qan komponentlərindən fərqli olaraq otaq temperaturunda və xüsusi inkubatorda +22°С temperaturda saxlanıldığından
onun bakterial çirklənmə riskinin daha çox olması barəsində ayrıca bəhs
etmək lazımdır.
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FƏSİL 8. AUTODONORLUQ VƏ
AUTOHEMOTRANSFUZİYALAR
AUTODONORLUQ
Autodonorluq - hər hansı bir şəxsdə itirilən qanın əvəz edilməsi məqsədilə (autohemotransfuziyalar) həmin şəxsin öz (autoloji) qanının və ya
qan komponentinin tədarük edilməsidir.
Autodonorluq (və autohemotransfuziya) proqramları cərrahi müdaxilə
dövründə və ya ondan sonra xəstəliyin və gözlənilən əməliyyatın xarakteri,
ola biləcək qanitirmənin həcmi, xəstənin ümumi vəziyyəti, onun
kompensator imkanları, qan və qan komponentlərinə (ilk növbədə autoloji)
olan təlabat nəzərə alınmaqla tərtib edilməlidir.
Autoqan tədarükünün əsas üsulları:
• Yüksək qanaxma riskinə malik xəstələrdə autokomponentlərin
öncədən tədarük edilməsi.
• Xəstələrdə autoqan və ya onun komponentlərinin əməliyyat öncəsi
tədarükü
• Əməliyyat öncəsi hemodilüsiya .
• Əməliyyatdaxili hemodilüsiya.
• Əməliyyat yara qanının reinfuziya məqsədilə əməliyyatdaxili toplanılması.
• Drenaj qanının reinfuziya məqsədilə əməliyyat sonrası toplanması.
Homoloji qan donorunda aparılan klinik və laborator müayinələr (qan
qrupu və rezus faktorun təyini, sifilis, hepatitlər, HİV kimi infeksiyalara
qarşı analizlər) əsas və yanaşı gedən xəstəliklər də nəzərə alınmaqla
eynilə autoqan donoruna şamil olunur. Autoqan tədarükü, donordan qan
tədarükü qaydalarına və tələblərinə uyğun şəkildə aparılmalıdır. Beləliklə
də donor qanının tədarükü, müayinəsi, emalı və saxlanılması üçün
müəyyən olunmuş bütün qaydalara riayət olunmalıdır.
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Autoqan donorunda əsas laborator göstəricilər aşağıdakı kimi olmalıdır:
• qanda hemoqlobinin konsentrasiyası 110 q/l-dən artıq;
• hematokrit 35%-dən artıq;
• ümumi zülalın konsentrasiyası 60 q/l-dən artıq;
• Kvik sınağı və AÇTV norma daxilində;
• leykositlərin miqdarı 4,0-9,0х109/l;
• trombositlərin miqdarı 180,0х109/l-dən artıq
Bir doza qan verilməsi donorda hemoqlobinin səviyyəsini 100 q/l-dək
və hematokriti 33-35% qədər azalda bilər. Bu zaman müəyyən olunmuşdur
ki, hər həftə bir doza qanın verilməsi eritropoezi 1,5 dəfə sürətləndirir (qan
zərdabında dəmirin konsentrasiyasının normal saxlanıldığı təqdirdə).
Transfuzioloq anestezioloqla konsultasiya etdikdən sonra (əgər qanvermə narkoz verildikdən dərhal sonra əməliyyat başlayana qədər
aparılacaqsa) xəstənin müalicə həkimiylə birlikdə autodonorluq proqramını
tərtib edir - qanvermələrin dozasını və onların arasındakı intervalları
müəyyən edir.
Eksfuziyanın standart həcmi - 400-450ml (5-7 ml/kq) təşkil edir.
Xəstəliyin növündən, patoloji prosesin ağırlıq dərəcəsindən, əməliyyata
qədər qalan vaxtdan, autodonorluq proqramlarından asılı olaraq birdəfəlik
eksfuziya dozası dəyişdirilə (azaldıla və ya artırıla) bilər.
Əməliyyat öncəsi autoqan eksfuziyalarının tezliyi, həcmi, və
aralarındakı interval hər xəstə üçün onun ümumi vəziyyəti və güman
edilən qanitirmə həcmi nəzərə alınaraq müalicə həkimi və transfuzioloq
tərəfindən individual olaraq təyin edilir.
Autodonorluq üçün xəstələrin seçilməsi zamanı aşağıdakılar nəzərə
alınır:
• əməliyyat zamanı anemiyanın dərəcəsi, hematokrit, pasientin
DEQH, əməliyyat zamanı və əməliyyatdan sonrakı dövrdə ehtimal
olunan qanaxma həcminə əsaslanaraq qanköçürməyə olan ehtiyac (əgər
qanaxma ehtimalı yoxdursa autotransfuziyaya ehtiyac yoxdur);
• infeksiyanın olması - autodonorluğa əks göstəriş kimi;
• hemoqlobin və hematokritin adekvat səviyyəsi;
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• xəstənin müvəqqəti kəskin qanitirməyə dözmək qabiliyyəti - çəkisi
60kq-dan artıq olan xəstələr hər eksfuziya zamanı 450 ml-dək qan verə
bilərlər; bədən çəkisi daha az olan xəstələrdə dozanın yarısı və ya
DEQH-in 10%-dən çox olmayan hissəsi eksfuziya oluna bilər;
• vazovaginal infeksiyaların olma ehtimalı (bir çox tədqiqatçıların
fikrinə və ədəbiyyata əsasən autodonorların 2-5%-də qan eksfuziyasına
qarşı bu cür reaksiyalar müşahidə olunmuşdur).
Autodonorluğun növləri və proqramları
Prosedurun məqsədindən, transfuzioloqun qarşısında duran məsələlərdən və pasientin sağlamlığının vəziyyətindən asılı olaraq aşağıdakı
şəxslərdə autoqan və ya onun komponentlərinin donorluğunu müəyyən
etmək lazımdır:
• uyğun klinik-laborator müayinələrdən keçərək allogen qan donoru
kimi təsdiqlənmiş şəxslərdə;
• planlı əməliyyat zamanı sonradan hemotransfuziya planlaşdırılan
xəstələrdə.
Autoqanın əvvəlcədən hazırlanmasının müxtəlif variantları mövcuddur.
Əməliyyata qədər qalan vaxtın az olduğu şəraitdə bir çox
tədqiqatçılar autoqanın əməliyyata 4-5 gün qalmış tədarük edilməsini
tövsiyə edirlər. Hal-hazırda ən çox bu çür yanaşma tətbiq edilir.
500 ml-ə qədər qanaxma olan cərrahi müdaxilələr zamanı və
hemoqlobinin konsentrasiyasının 80-100 q/l-ə qədər, hematokritin isə 3031%-dək enəcəyi ehtimal olunan hallarda əməliyyata 3-5 sutka qalmış 400500 ml bütöv konservləşdirilmiş autoqan tədarük edilməsi məqsədəuyğundur. 500-600 ml və daha artıq qanitirmə ehtimalı olan əməliyyatlar
zamanı müxtəlif modifikasiyalarda pilləli-mərhələli autoqan tədarükü
üsulunun tətbiq edilməsi tövsiyə olunur. Bu zaman qan bir neçə mərhələdə
tədarük olunur və konservləşdirilir: birinci mərhələdə əməliyyata 7-10 sutka
qalmış pasientdən 400 ml qan alınaraq konservləşdirilir, ikinci mərhələdə
(7-10 sutka sonra) - xəstədən 600-650ml qan alınıraraq konservləşdirilir və
eyni zamanda birinci mərhələdə tədarük edilmiş qan xəstəyə yenidən
köçürülür, üçüncü mərhələdə isə ikinci mərhələdən 10-13 sutka sonra
(əməliyyata 3 sutka qalanda) ikinci mərhələdə tədarük edilmiş qanı
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transfuziya etməklə xəstədən 800-850 ml qan alınır. Eksfuziya olunan
autoqanın həcmi kimi mərhələlərin sayı da pasientin vəziyyətindən və
ehtimal olunan qanitirmə həcmindən asılıdır.
Qanın tədarükü planlaşdırılan autoqan həcmindən asılı olaraq adətən
əməliyyata bir neçə həftə qalmış başlanılır, 3-7 sutka qalanda isə başa
çatdırılır.
M.İ.Perelman və həmkarı (1972) autoqan hazırlanmasına maraqlı
yanaşma təklif etmişlər. Üsul, mərhələli qan tədarükü adını almışdır.
Birinci mərhələdə xəstədən 300-400 ml qan alınır.
İkinci mərhələdə 4 sutka sonra 200 ml qan alınır.
Üçüncü mərhələdə 4-5 sutka sonra (əməliyyata 3-5 sutka qalanda) ilk
iki mərhələdə tədarük olunan qan (500-600ml) xəstəyə köçürülür və eyni
zamanda 800 ml autoqan eksfuziya olunur.
Mərhələli qan tədarükünün şəkildəyişmiş variantı da mövcuddur.
Birinci mərhələdə xəstədən 300-400 ml qan alınır. Hər bir sonrakı
mərhələdə öncəki mərhələ zamanı tədarük edilmiş eritrosit kütləsi
xəstəyə geri verilir və yenidən hər dəfə 250 ml artıq olmaqla qan
götürülür və beləliklə də 10 sutkaya 750 ml, 15 sutkaya -1000 ml, 25
sutkaya -1500 ml qan götürmək mümkün olur.
Konservləşdirilmiş autoqan tədarük edilməsində bir neçə mərhələdə
böyük həcmdə qan tədarük etməyə imkan verən pilləli-mərhələli üsul
(“tullanan qurbağa” üsulu) özünü daha çox doğrultmuşdur.
• Birinci mərhələ- 400-450 ml həcmdə qanın eksfuziyası.
• İkinci mərhələ – 5-7 sutka sonra təkrar olaraq 800-900 ml qan
eksfuziya etməklə birinci mərhələdə tədarük edilmiş qanın xəstəyə geri
verilməsi.
• Üçüncü mərhələ - birinci mərhələdən 10-14 sutka sonra (əməliyyata
ən azı 72 saat qalmış) üçüncü eksfuziyanın aparılması – 1200-1400 ml
qan götürülərək eyni zamanda ikinci mərhələdə tədarük edilmiş 800-900
ml qanın xəstəyə geri verilməsi.
“Tullanan qurbağa” üsulu, qanitirmə ehtimalının 1200-1500 ml təşkil
etdiyi əməliyyata qədər saxlanılma müddəti az olan (≤3-4 sutka) 12001400 ml autoqan tədarük etməyə imkan verən bir üsuldur. Ehtimal edilən
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qanitirmə həcmindən asılı olaraq mərhələlərin miqdarı artırıla və ya
azaldıla bilər.
Pilləli-mərhələli üsulda eksfuziya dozasının seçilməsi üçün hemodinamika göstəricilərinin və ümumi qan analizinin (hemoqlobinin konsentrasiyası >110-120 q/l; hematokrit - 32-34%), eləcə də xəstənin ümumi
vəziyyətinin kontrol edilməsi lazımdır. Götürülən qan komponentlərinin
miqdarı və həcmi bu faktorlara əsasən təyin edilir. Bütün hallarda
eksfuziyalar qanəvəzedicilərin transfuziyası ilə müşayiət olunmalıdır.
Son illərdə hər hansı növ əməliyyat üçün kifayət edəcək həcmdə lazımi
qan komponentlərinin tədarükü, xüsusi avtomatik cihazlarda həmin cihazın
növündən və seçilmiş proqramdan asılı olaraq uyğun hemaferez proseduru
vasitəsilə həyata keçirilə bilir. Pasientlərin konservləşdirilmiş qan və
autohemotransfuziyalar üçün seçilmə kriteriyaları eynilə hemaferez
prosesinə də şamil olunur. Donorluğun hər bir mərhələsindən sonra
autoTDP, autoeritrosit kütləsi, autotrombosit konsentratı hazırlanır.
Hemaferez üsulu hemostazı optimallaşdırır, autoloji laxtalanma faktorları
sayəsində DEQH-ni stabilləşdirir, lipidlərin qatılığını aşağı salmaqla
əməliyyatöncəsi dövrdə xəstə orqanizminə əlavə müsbət təsirlər göstərmiş
olur. AutoTDP hazırlanması üçün ən çox istifadə edilən hemaferez üsulu
plazmaferezdir. Bu üsulun köməkliyilə hər seansda 600-900 ml autoTDP
əldə etmək mümükün olur. Təzə plazma sürətlə dondurulur və -40°С
temperaturda bir ilə qədər saxlanıla bilir. AutoTDP-nın aşağı temperaturda
uzun müddət saxlanıla bilməsi həmin məhsulun əməliyyatdan xeyli öncə
hazırlanmasına imkan vermiş olur.
Autoqan və ya onun komponentlərinin əməliyyat öncəsi tədarükü
üçün bütün yuxarıda sadalanan üsullara xəstənin vəziyətindən, ehtimal
edilən qanitirmədən, eləcə də əməliyyat müddətindən asılı olaraq dəyişilə
biləcək bir sxem kimi baxmaq lazımdır.
Autokomponentlərin tədarükü və saxlanılması qaydaları allogen qan
donorları üçün təyin edilmiş tələblər və qaydalarla eynidir. Hamilə
qadınlarda, donor qanının tədarükü, emalı və saxlanılması üçün müəyyən
olunmuş təlimat və göstərişlərlə müəyyən edilən bütün qaydalara ciddi
şəkildə əməl edilməsiylə yanaşı pasientin vəziyyətini əks etdirən klinik250
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laborator göstəricilərə və onun klinik diaqnozuna daima fikir verilməlidir.
Əldə olunan komponentin etiketində adi parametrlərlə yanaşı
(tədarük tarixi, qan qrupu, rezus-faktor, preparatın həcmi) autodonorun
adı, soyadı, atasının adı, iş yeri və ya ev ünvanı, eləcə də tibbi
sənədlərdə olan məlumatlar (tibbi, ambulator və ya stasionar kartın
nömrəsi) də göstərilməlidir.
Bu cür preparatlar qan banklarında, o olmadıqda isə tədarük edildiyi
yerdə üzərinə “Autokomponentlər” və ya “Ehtiyat autokomponentlər”
markası ilə işarələnmiş xüsusi soyuducularda donor qanı komponentlərindən ayrı saxlanılmalıdır.
Autodonorlar qan və qan komponentləri donorlarıyla eyni siyahıya
daxil edilməməlidirlər. Bu cür komnponentlər individual olaraq tədarük
edildiyindən və başqa şəxslərə köçürmək olmaz.
İstifadə edilməmiş autokomponentlər istifadə müddəti bitdiyi zaman
yenidən emal olunaraq qan komponentlərinin hazırlanması üçün verilir
(autodonor məlumatlandırılaraq yazılı razılığı alındıqdan sonra) və ya
utilizasiya olunur.
Planlı əməliyyatlar zamanı autodorluq
Donorluğun bu növü cərrahi əməliyyatlara hazırlaşan xəstələr və
hamiləlik dövründə müxtəlif problemlər olan qadınlar (500-1000 ml
həcmdə qanitirmə ehtimalı olan) üçün vacibdir. Pasientlərdən autokomponentlərin tədarük edilməsi və saxlanılması qaydaları donor qan komponentlərində olduğundan fərqlidir və bir sıra təşkilati xüsusiyyətlərə əməl
edilməsini tələb edir.
Əsas odur ki, əməliyyat öncəsi eksfuziyalar transfuziologiya, qönköçürmə şöbəsinin, qan mərkəzində təşkil edilmiş ayrıca kabinetdə və ya
uyğun klinik şöbədə qan xidməti müsəssisələrindəki qaydalara əməl
edilməklə həyata keçirilməlidir.
Autoqan və ya onun komponentlərinin tədarüküylə məşğul olan
müəssisələrdə reanimasiya şöbəsinin (palatasının) və ya lazımi
avadanlıqla təchiz edilmiş və ixtisaslaşmış personala malik, bu mümkün
olmazsa pasientin lazımi şöbəyə çatdırılması imkanına malik olan
intensiv terapiya şöbəsinin olması vacibdir.
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İkinci məsələ odur ki, qan autokomponentlərinin əməliyiyat öncəsi
tədarükü həkim və ya təcrübəli tibb bacısı tərəfindən həkim-transfuzioloqun birbaşa nəzarəti altında həyata keçirilməlidir. Tədarük prosesi
həm stasionar (xəstənin əməliyyata hazırlanma mərhələsi) və həm də
ambulator şəraitdə həyata keçirilə bilər.
Autodonor qanının tədarükü, yoxlanılması, emalı və saxlanılması
üçün müəyyən edilmiş bütün qaydalara və təlimatlara ciddi şəkildə əməl
etməklə yanaşı pasientin vəziyyətini əks etdirən və diaqnozla müəyyən
edilən klinik-laborator göstəricilərin daimi nəzarət altında saxlanılması
da vacib məsələlərdən biridir.
Autoqan tədarükü texniki olaraq donor qanı tədarükündə olduğu
qaydada və tələblərə uyğun şəkildə həyata keçirilir. Bəzi kateqoriya
xəstələrdə klinik-laborator göstəricilərdən asılı olaraq birdəfəlik götürülən
qan həcmi azaldıla bilər. Donor qanının tədarükü, yoxlanılması, emalı və
saxlanılması üçün təlimat və göstərişlərlə müəyyən edilmiş bütün qaydalara
əməl olunması vacibdir.
Etiket üzərində donor qanı üçün vacib olan bütün məlumatlarla (qan
qrupu, Rezus faktor, tədarük tarixi) yanaşı olaraq həmin autoqanın yalnız
müəyyən bir xəstə üçün nəzərdə tutulduğu mütləq qeyd olunmalı və
həmin xəstənin adı, soyadı və atasının adı, xəstəlik tarixinin nömrəsi və
diaqnoz öz əksini tapmalıdır.
Transfuzioloq, xəstənin müalicə həkimi və anestezioloqla birgə (əgər
autodonorluq bilavasitə əməliyyat öncəsi narkoz yeridildikdən sonra
həyata keçirilərsə) fəaliyyət proqramını tərtib etməli-eksfuziyaların
dozasını və onların arasındakı intervalı müəyyən etməlidir.
Qan autodonasiyası barəsindəki son qərarı transfuzioloq müalicə
həkimiylə məsləhətləşdikdən sonra verir ki, bu da hər bir klinik vəziyyətdə optimal həlli tapmağa imkan vermiş olur.
Autohemotransfuziya üçün tədarük olunmuş qan komponentləri ayrıca
soyuducuda saxlanılmalı və həmin soyuducu kameranın yalnız autohemokomponentlər üçün nəzərdə tutulduğu qeyd edilməlidir. Eritrositlərin
autodonorluğu nadir qan qrupuna və ya ağırlaşmış transfuzion anamnezə
malik xəstələr üçün xüsusilə vacibdir.
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Autodonorluq üçün xəstələrin seçilməsi müddəaları
Autodonorluq - yalnız pasientin tam klinik-laborator müayinəsindən,
eləcə də xəstənin qanının homoloji qan donoruna şamil olunan tələblərə
uyğun şəkildə sertifikasiya olunmasından (qan qrupu və rezus faktorun
müəyyən edilməsi, sifilis, hepatit və HİV görə müayinə) sonra mümkündür.
Xəstəlikdən, patoloji prosesin ağırlıq dərəcəsindən, əməliyyata qədər olan
dövrdən autodorluq proqramlarından asılı olaraq birdəfəlik eksfuziya dozası
dəyişilə - artırıla və ya azaldıla bilər.
Əməliyyat öncəsi qan eksfuziyalarınin tezliyi, həcmi və onların
arasındakı interval xəstənin vəziyyətindən və güman olunan qanitirmə
həcmindən asılı olaraq individual şəkildə müəyyən edilir. Bu məsələləri
müalicə həkimi, transfuzioloq və anestezioloq birlikdə həll edirlər.
Amerika Qırmızı Xaç cəmiyyətinin və Amerika Qan Bankları
Assosiasiyasının təlimatlarına uyğun olaraq eksfuziyalar 72 saat intervalla
və planlı əməliyyata ən gec 72 saat qalmış həyata keçirilməlidir. Bu zaman
eksfuziyadan sonra hematokrit 34%-dən az olmamalı, hemoqlobinin
konsentrasiyası isə 110 q/l-dən artıq olmalıdır.
Xəstəyə autodonorluğun tövsiyə edilməsi aşağıdakı şərtlərdə mümkündür:
• orqanların funksiyasında dekompensasiya olmaması (ürək-damar,
ağciyər çatışmazlığı, qanyaranmada olan ciddi pozğunluqlar, nutritiv
statusda pozğunluqlar);
• kəskin generəlizə olunmuş infeksiyaların, əsasən də bakteremiyanın/sepsisin inkar edilməsi.
Autokomponentlərin tədarükü üçün əsas əks göstərişlər:
• Dayanıqlı hipotoniya - AT-in 100/60 мм c.st.aşağı enməsi;
• Anemiya - hemoqlobinin konsentrasiyasının 100 q/l-dən aşağı
olması;
• Trombositopeniya - trombositlərinin miqdarının мкl-də 150-180
mindən az olması;
• Leykopeniya - leykositlərin miqdarının mkl-də 3500–dən az olması.
• İstənilən mənşəli hemoliz - qan plazmasında sərbəst hemoqlobinin
konsentrasiyasının yüksəlməsi;
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• Hipoproteinemiya - ümumi zülalın konsentrasiyasının 60 q/l-dən
aşağı olması.
• Ağır somatik, kəskin iltihabi və ya infeksion xəstəlik (böyrək çatışmazlığı, qaraciyər funksiyalarında ciddi pozğunluqlar, ürək və tənəffüs
çatışmalığı).
• Bədxassəli törəmələr metastazla.
• Nəzərəçarpan arıqlama, kaxeksiya.
Müəyyən edilmişdir ki, 1 doza qan (450 мl) alındığı zaman hemoqlobinin konsentrasiyası 10-15 q/l, ümumi zülal - 10-20 q/l, hematokrit- 35%, eritrositlərin miqdarı - 0,2-0,4х1012/l azalır. Hər həftə 1 doza qan
eksfuziyası eritropoezi 1,5 dəfə sürətləndirir (dəmirin konsentrasiyasının
normal saxlanması şərtilə).
Qan eksfuziyası xəstələrdə yüngül baş ağrısı, AT-nin müalicəyə
ehtiyac olmayan qısa müddətli enməsiylə nəticələnə bilər; donorların
0,3%-də bayılma, 0,03% -də qıcolmalar, bradikardiya, hətta ürəyin
dayanması (sinkope) müşahidə oluna bilər.
Hematoloji xəstələrdə autodonorluq
Hematoloji xəstələrdə adətən autodorluğa qarşı bir çox əks göstərişlər
olur: sitopeniya, koaqulopatiya, hemostaz sistemində pozğunluqlar və s.
Onkohematoloji xəstələrdə xəstəliyin gediş xüsusiyyətini nəzərə alaraq
autokomponent tədarükü bir qayda olaraq aparılmır. Müstəsna hallarda
qanaxma riski olan əməliyyatın aparılması vacib olduqda bütün mümkün
üsulların - anestezioloji, allogen transfuziyaların sayının azaldılmasına
imkan yaradan cərrahi və transfuzioloji texnologiyaların tətbiq edilməsi
lazım olur. Ədəbiyyat məlumatlarına əsasən bu cür xəstələrdə əməliyyat
aparılması üçün kifayət qədər çox miqdarda (əvvəlki transfuziyalarla
sensibilizasiya nəticəsində seçilməsi çətinləşmiş) allogen qan komponentləri
hazırlamaq lazım olur. Donor komponentlərinin seçilməsi çətin olan
hallarda autokomponentlərin tədarük edilməsi məsələsi mühüm əhəmiyyət
kəsb edir. Hematoloji xəstələrdə autoqan və onun komponentlərinin hər bir
tədarük edilməsi halı ayrıca, çox ehtiyatla və yalnız vacib hallarda həyata
keçirilməlidir.
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AUTOHEMOTRANSFUZİYALAR
Autohemotransfuziya (AHT) - itirilən qan həcminin xəstənin öz
(autoloji) qanı və qan komponentləri vasitəsilə bərpa edilməsidir.
Autohemotransfuziyalar, öncədən xəstənin qanından hazırlanan və ya
əməliyyatöncəsi və əməliyyat dövründə reinfuziya və hemodilüsiya
yoluyla əldə olunmuş qan komponentləri vasitəsilə həyat keçirilir.
Qanitirməni əvəz etmək üçün qan komponentləri transfuziyası tələb
olunan və həmin xəstədən qan eksfuziyasına əks göstərişlərin olmadığı
bütün hallarda AHT üsulunun tətbiq edilməsi məqsədəuyğundur.
Komponent autohemotransfuziyasına göstərişlər
Autokomponent hemoterapiyasına göstərişlər ümumilikdə donor qanı
komponentlərinin istifadəsində olduğu kimidir:
• leykosit, trombosit, HLA-antigenləri kompleksinə qarşı alloimmunizasiya olunmuş pasientlər;
• homolji komponentlərin transfuziyasının qeyri effektiv olmasına və
posttransfuzion reaksiyaların meydana çıxmasına səbəb olan atipik
antitellərə malik pasientlər;
• qanın hüceyrə komponentlərinin köçürülməsinə qarşı refrakter olan
pasientlər;
• plazma zülallarını qəbul edə bilməyən, ağırlaşmış anamnezə malik
pasientlər;
• homoloji qan komponentlərinin immunosupressiv təsir təhlükəsi
olan pasientlər.
Autodonorluq probleminə kompleks yanaşma, inkişaf etmiş tibbə
malik ölkələrin çoxunda hər dördüncü qanköçürmənin autoloji olmasına
gətirib çıxarmışdır.
Autoloji qan komponentlərinin transfuziyasonrası kontrolu, uyğunluq testi və bioloji test eynilə allogen qan komponentlərinin tətbiqində
olduğu kimi həkim tərəfindən həyata keçirilir. Donor və autodonor qan
komponentlərinin birlikdə istifadə edilməsi həkimdən transfuziyalara
qarşı təlimatların maksimal dərəcədə dəqiq şəkildə həyata keçirilməsini
tələb edir.
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Autoqan əməliyyat vaxtı və ya əməliyyatdan sonra xəstəyə geri qaytarılır. Autohemotransfuziyanın başlanma vaxtı xəstənin vəziyyətindən və
əməliyyat dövründən asılıdır. Autohemotransfuziya adətən əməliyyatın əsas
hissəsinin sonuna yaxın əlavə qanitirməyə səbəb ola biləcək müdaxilə
bitdiyi zaman həyata keçirilir. Kəskin normovolemik hemodelüsiya
üsuluyla bir neçə saat öncədən tədarük edilmiş bütöv konservləşdirilmiş
autoloji qanın əsas cərrahi qanitirmə mərhələsi bitdikdən sonra transfuziya
olunması hemoqlobinin, koaqulyasiya faktorlarının konsentrasiyasının,
trombositlərin miqdarının sürətlə artmasına və dövr edən qan həcminin
bərpa olunmasına imkan verir. Autoqan tədarük edilmiş xəstələrdə hemotransfuziyalara göstərişləri müəyyən edən zaman aşağıdakı qaydaları əsas
tutmaq lazımdır:
• xəstədə hemoqlobinin, hematokritin və hemodinamik göstəricilərin
qənaətbəxş olduğu zaman əməliyyatın sonunda və ya yaxın əməliyyatsonrası dövrdə autohemotransfuziya həyata keçirilməsinə ehtiyac yoxdur;
• böyük doza qan komponentlərinin hemotransfuziyasına ehtiyac
olduğu zaman ilk növbədə autoloji qan köçürmək lazımdır;
Autohemotransfuziyaların homoloji qan və onun komponentləri
qarşısında üstünlükləri aşağıdakılardır:
• transmissiv infeksiyaların (hepatit B və C, HİV, sisfilis, malyariya,
sitomeqalovirus infeksiyası və s.) ötürülmə riskinin olmaması;
• donor və resipient qanı arasında immonoloji uyğunsuzluq nəticəsində meydana çıxan posttransfuzion ağırlaşma riskinin olmaması;
• homoloji qan sindromunun və “ transplantatın qopma reaksiyası”nın
olmaması;
• qanın hüceyrə elementlərinə və plazma zülallarına qarşı alloimmunizasiya təhlükəsinin olmaması;
• xəstənin immunoloji uyğun qanla təmin edilməsi, əsasən də xəstədə
nadir qan qrupu və nadir qrupların antigenlərinə qarşı alloimmunizasiya
olduğu zaman;
• donor qanı və komponentlərinə qənaət.
Autohemotransfuziyaların müxtəlif üsullarının tətbiqi zamanı homoloji qanın istifadəsində olduğuna nisbətən daha nəzərəçarpan effekt əldə
olunur və aşağıdakılar müşahidə oluna bilər:
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•nəzərəçarpan müalicəvi (antianemik) əvəzedici autoqan transfuziyası
effekti;
• əməliyyat öncəsi təkrar qanverməklə hemopoezin stimulyasiya
olunması nəticəsində əməliyyatdan sonrakı dövrdə qan həcminin sürətlə
bərpa olunması;
• transfuziyanın immun depressiv effektinin olmaması;
• damar həcminin daha yaxşı bərpa olunması;
• ürək-damar fəaliyyətinin, mikrosirkulyasiyanın və toxumaların
oksigenlə təchizatının yaxşılaşması;
• əməliyyatdan sonrakı anemiyanın daha az nəzərə çarpması;
• homoloji donor qanı ehtiyatlarının saxlanılması və xəstələrin hospitalizasiya müddətinin qısaldılması (qənaət effekti).
Autohemotransfuziya aşağıdakı hallarda cərrahi əməliyyatlarda
hemotransfuzioloji təminatın yeganə variantıdır:
•lazımi qrupdan olan qan, eritrosit kütləsinin olmaması və ya xəstənin
nadir qan qrupuna malik olması;
• uyğun transfuzion mühitin seçilməsinin qeyri mümkün olması;
•xəstənin anamnezində allogen hemokomponentlərə qarşı posttransfuzion reaksiyaların və ağırlaşmaların olması.
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HEMOTRANSFUZİYALAR
Uzun illər ərzində anemiyalar zamanı hemoqlobinin səviyyəsinin və ya
eritrositlərin miqdarının azalması hemotransfuziyaya eritrosit kütləsinin
köçürülməsinə birbaşa göstəriş hesab olunurdu. Bir çox onilliklər ərzində
toplanmış klinik təcrübə göstərdi ki, yalnız hemoqlobinin səviyyəsini nəzərə
almaqla hemotransfuziyaların təyin edilməsi və həyata keçirilməsi hər
zaman müsbət nəticə vermir, bir sıra hallarda isə, məsələn, sideroaxrestik
anemiya zamanı hətta yolverilməzdir.Yalnız hemoqlobin, hematokrit və
eritrositlərin miqdarı kimi göstəricilərə (qırmızı qan göstəriciləri)
əsaslanmaq transfuziyaların miqdarının artmasına və bunun nəticəsi olaraq
əsaslandırılmamış transfuziya hallarının çoxalmasına gətirib çıxarır.
Xronik anemiyalı xəstələrdə oksigenin toxumalara verilməsinin artmasına səbəb olan və eyni zamanda eritrositlərin və hemoqlobinin miqdarının azalması nəticəsində meydana çıxmış klinik əlamətlərin azalmasını təmin edən fizioloji kompensator mexanizmlər işə düşür.
•Ürək atımının artması.
• Ürək yığılmalarının artması.
• Atım həcminin artması.
• Koronar arteriyalarda qan axınının artması (stenoz əlamətləri olan
xəstələrdə pozulmuş olur).
• Qan axınının yenidən paylanması - qanın ətraflardan oksigenə
yüksək tələbatı olan toxumalara sürətli axınla ötürülməsi.
• Oksigenin çıxarılmasının artması.
• Eritrositlərin tərkibində 2,3-difosfoqliseratın artması.
Oksihemoqlobinin dissosiasiya əyrisinin sağa meyl etməsi toxumalarda
oksigen yüklənməsinin aradan qaldırılmasına səbəb olur. Anemiya zamanı
kompensator mexanizmlər arasında ürək-damar və tənəffüs sistemlərinin
işinin güclənməsi (ürəyin vurğu və dəqiqəlik həcminin, tənəffüs tezliyinin
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və dərinliyinin artması) ilə yanaşı eritrositlərdə 2,3 DFQ miqdarının artması
da nisbətən əhəmiyyətli əlamət sayılır, belə ki, 2,3 DFQ oksigenin toxumalara keçməsini təmin etməklə oksigenləşmənin lazımi səviyyədə saxlayır.
Ürək istisna olmaqla digər toxumalara oksigenin çatması onların
tələbatını dörd dəfə artırmış olur. Hemoqlobinin konsentrasiyası 150 q/l
olan pasientlərdə 5 l/dəq. bərabər olan normal ürək atımı zamanı oksigen
çatdırılması təqribən 1000 ml/dəq., onun istifadəsi isə 200-300 ml/dəq.
təşkil edir.
Hemoqlobinin konsentrasiyası 100 q/l olduğu zaman oksigenin çatdırılması 680 ml/dəq. təşkil edir. Əgər ürək atımı dəyişməz qalarsa
hemoqlobinin konsentrasiyasının 50 q/l-ə enməsi zamanı oksigen
çatdırılması təxminən 340 ml/dəq.-dək enəcəkdir.
Toxuma hipoksiyasının olmadığı şəraitdə oksigenin istifadəsi (son
həddədək) onun çatdırılmasından asılı deyildir. Oksigenin çatdırılmasının
kritik səviyyəsi - hər kiloqrama 4-10 ml/dəq. təşkil edir, bəzi vəziyyətlərdə
isə (sepsis və ağciyər disfunksiyası) daha yüksək ola bilər.
Anemik sindromun ortaya çıxmasında yalnız hemoqlobinin konsentrasiyası deyil, həmçinin onun azalma sürəti, orqanizmin anemiyaya adaptasiya qabiliyyəti, xəstənin cinsi, yaşı, orqanizmin ümumi vəziyyəti və digər
xəstəliklər də əhəmiyyət kəsb edir. Belə ki, xronik qanitirmələr zamanı
kəskin hallardan fərqli olaraq xəstə anemiyaya adaptasiya olur ki, nəticədə
anemiyanın dərəcəsi xəstənin şikayətləriylə hər zaman uyğun olmur.
Adətən eyni konsentrasiyada hemoqlobinə malik kişilər qadınlara nisbətən
anemiyanı daha ağır keçirir.
Beləliklə də, anemiya zamanı oksigen nəqlinin azalmasını kompensasiya edən çoxsaylı fizioloji mexanizmlər xəstəliyin əlamətlərini ört-bastır
edir və hemoqlobinin 70 q/l (80-90 q/l) konsentrasiyası xəstələr tərəfindən
ürək-damar sisteminin funksiyaları pozulmadan, koronar, serebrovaskulyar və periferik damarların xəstəlikləri inkişaf etmədən keçirilir.
1987-ci ildə xronik anemiyalı xəstələrdə hemotransfuzion terapiyanın aşağıdakı əsas prinsipləri formalaşmışdır:
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• xəstələrə yalnız Hb və HCT göstəricilərinə əsaslanaraq transfuziYa
təyin etmək olmaz;
• xronik anemiya nəticəsində meydana çıxan simptom və əlamətləri
müəyyən etmək lazımdır;
• bu simptom və əlamətlərdən hansıların transfuziyadan sonra aradan
qalxdığını və ya azaldığını müəyyən etmək lazımdır;
• hemotransfuziyaların müsbət və mənfi təsirlərini müəyyən etmək
lazımdır;
• hemotransfuzion terapiya həkimin bu barədə təsəvvürünə deyil,
xəstənin real tələbatına uyğun olaraq aparılmalıdır;
• hemotransfuziyaların məqsədi - pasientdə qırmızı qan göstəricilərini normallaşdırmağa çalışmaq yox, toxuma və orqanların oksigenlə doymasını təmin etməkdir.
Anemiyalar zamanı eritrosit kütləsi transfuziyaları, dövr edən eritrositlərin miqdarını bərpa etmək və qanın nəqliyyat funksiyasını dəstəkləmək
üçün lazımdır. Bir doza eritrosit kütləsinin köçürülməsi hemoqlobinin
konsentrasiyasının təxminən 10q/l, hematokritin isə 3% yüksəlməsinə səbəb
olur. Orqan və toxumaların kritik zədələnməsi ilə müşayiət edilən
xəstəliklər zamanı xəstələrdə hemoqlobini daha yüksək səviyyədə
saxlamaq lazımdır.
Ümumilikdə onu söyləmək olar ki, xronik formalı anemiyalar zamanı hemotransfuzion terapiya üçün əsas müddəa hemoqlobinin konsentrasiyası və ya eritrositlərin miqdarı deyil, pasientin ümumi vəziyyətidir.
Pasientin vəziyyətinin pisləşməsi əlamətləri aşağıdakılardır:
• anemiyanın xeyli proqressivləşməsi;
• ürək-ağciyər çatışmazlığı əlamətləri;
• oksigen aclığı əlamətləri;
• ümumi qəbul edilmiş müalicə üsullarına qarşı rezistentlik;
• yuxarıda sadalanan kompensator mexanizmlərin çatışmazlığı;
• mərkəzi sinir sisteminin fəaliyyətinin pozulması;
• ağırlaşdırıcı amillər (sepsis, qızdırma və s.).
Həmçinin nəzərə almaq lazımdır ki, hemotransfuzion terapiyanın
effektivliyi təkcə xəstənin əvvəlki vəziyyətiylə deyil, həmçinin eritrosit
tərkibli transfuzion mühitlərin keyfiyyətindən və tətbiq şərtlərindən
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(saxlanılma müddəti, hematokritin səviyyəsi, deleykotizasiyanın dərəcəsi
və s.) də asılıdır.
Eritrosit kütləsi transfuziyasına göstərişlər aşağıdakılardır:
• Eritrositlərin miqdarının azalması nəticəsində baş vermiş hipoksiyanın (toxuma, orqan) aradan qaldırılması.
• Eritropoezin zəiflədilməsi.
Eritrosit tərkibli mühitlərin köçürülməsində məqsəd – anemiyaların
ağırlaşmalarının aradan qaldırılmasından ibarətdir, lakin bu zaman
hemotransfuziyanın özünün də riskli olduğunu nəzərə almaq lazımdır.
Bütün bunları nəzərə alaraq həkim-hematoloq bir çox faktorlara diqqət
yetirməlidir:
• anamnez;
• gözlənilən yaşama müddəti - proqnoz;
• anemiyanın inkişaf sürəti;
• fizioloji adaptasiya;
• ürək-damar sisteminin funksiyası;
• anamnezində uyğun işemik pozğunluqlar;
• anemiya simptomları;
• HB konsentrasiyası, HCT.
Hemotransfuziyanın müsbət təsirləriylə yanaşı hemotransfuzion
reaksiya və ağırlaşmaların ola biləcəyini də nəzərə almaq vacibdir.
Nəzərəçarpan anemiya simptomlarının aradan qaldırılması – hemotransfuziyaların gözlənilən nəticəsidir.
Transfuziya barəsində son qərar qəbul edilməlidir:
• hər bir konkret halda;
•hər dozadan sonra (hər bir dozanın transfuziyasından sonra köçürülmənin davam etdirilib - etdirilməməsi məsələsinə yenidən baxılmalıdır).
Hemotransfuziyalar üçün əsas olan (həlledici yox) HB və HCT
dəyərləri uyğun olaraq 80 q/l və 24% (uyğun olaraq 70-90 q/l və 21-27%
arasında tərəddüd edə bilər) təşkil edir.
DEQH-in bərpa edilməsi, yaraların sağalmasının sürətləndirilməsi,
pasientin ümumi vəziyyətinin yaxşılaşdırılması məqsədilə eritrosit kütləsi
köçürməyə ehtiyac yoxdur (əgər bu simptomlar anemiyayla əlqəli
deyildirsə).
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Mülayim qanitirmə və xronik anemiya zamanı həm az, həm də uzun
müddət saxlanılmış eritrosit kütləsinin tətbiq edilməsi eyni dərəcədə
effektiv olsa da, kəskin qanitirmə və şok nəticəsində inkişaf etmiş kəskin hipoksik vəziyyət zamanı uzun müddət saxlanılmış eritrositlərin köçürülməsi
o qədər də effekt vermir. Oksigen daşıma funksiyasını itirmiş fizioloji pH-a
malik eritrositlər resipientin qan yatağına daxil olduqda 2,3-DFQ miqdarını
12-24 saat ərzində bərpa edirlər. Bu dövr ərzində yeridilmiş eritrositlərin
itirlmiş funksiyaları bərpa olunur. Konservləşdirilmiş qan və ya eritrosit
tərkibli mühitlərin uzun müddət saxlanılması zamanı hemoqlobinin
oksigenə qarşı hərisliyi artır, toxumalara oksigenin verilməsi isə azalır ki, bu
da kəskin qanitirmənin əsas simptomu olan hipoksiyanı aradan qaldırma
qabiliyyətinin azalmasına gətirib çıxarır.

DƏMİR DEFİSİTLİ ANEMİYALAR ZAMANI
HEMOTRANSFUZİYALAR
Dəmir defisitli anemiyanın (DDA) müalicəsi zamanı qan və qan
komponentlərinin transfuziyası məsələsi hal-hazırda qəti şəkildə həll edilmişdir: hemotransfuziya zamanı hemotransmissiv infeksion xəstəliklərə
(hepatit B və C, sifilis, HİV və s.) yoluxma ehtimalının olmasını, pasientdə
olmayan hüceyrə antigenlərinin və zərdab zülallarının qrup faktorlarının
onun qan yatağına daxil olmasını, dəmirin vəziyyətin ağırlığına uyğun
olmayan şəkildə əvəz edilməsini (mübadilənin natamam normallaşması)
nəzərə alaraq DDA zamanı hemotransfuziyaların təyin edilməsi yalnız
həyati vacib hallarda məqsədəuyğun hesab edilir. Bu zaman müəyyənedici faktorlar kimi yuxarıda göstərildiyi kimi hemoqlobinin konsentrasiyası və ya eritrositlərin miqdarı deyil, xəstənin ümumi vəziyyəti,
hemodinamikanın vəziyyəti, dəmir preparatlarına qarşı dözümlülük və
cərrahi əməliyyatın vacibliyi hesab olunur.
DDA zamanı eritrosit kütləsinin köçürülməsinə göstərişlər:
• uzunmüddətli mikroqanaxmalar;
• nəzərəçarpan anemiya (Hb <70 q/l);
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• dərman müalicəsinin effekt verməməsi;
• orqanizmin gücünü zəiflədən və zülal, vitamin çatışmazlığına
gətirib çıxaran yanaşı xəstəliklər;
• anemik sindromun tez aradan qaldırılma zərurəti.
Eritrosit kütləsi hər dəfə 150-200 ml olmaqla 1-4 günlük intervalla
köçürülür, hər kursda 3-5 transfuziya həyata keçirilir. Bu zaman az (1-7
gün) və uzun müddət saxlanılmış eritrosit kütləsinin effektivlik dərəcəsi
eyndir. Eritrosit kütləsi transfuziyaları təkcə anemik sindromun aradan
qaldırılmasına deyil, həmçinin qaraciyərin funksiyalarının, miokardın
yığılma qabiliyyətinin, orqanizmin immunoloji reaktivlik göstəricilərinin
yaxşılaşmasına səbəb olur.
Uzun müddət anemiyadan əziyyət çəkən yaşlı xəstələrdə hemotransfuziyalar ehtiyatla təyin edilməlidir, çünki belə xəstələrdə qan plazmasının
həcmi artmış olduğundan hemotransfuziya zamanı dövr edən qan həcminin
daha da artması ürək çatışmazlığına səbəb ola bilər.
Hemotransfuziyalar köçürülən eritrositlərin qanda dövr etdiyi müddət
ərzində müsbət, bir momentli, qısa müddətli təsir göstərməklə yanaşı eyni
zamanda eritropoezi zəiflətməklə və eritrositlərdə hemoqlobinin sintezini
azaltmaqla qırmızı sümük iliyinə mənfi təsir göstərir.
Sümük iliyinin eritronormoblastik funksiyasının zəifləməsi, dəmir
tərkibli preparatlarla və eritrosit kütləsi transfuziyası ilə terapiyaya qarşı
rezistentliyin olmasıyla gedən anemiyalar zamanı yüksək eritropoetik
aktivliyə malik preparatların, protein və insan qanı plazmasının təyini
yaxşı effekt verir. Tövsiyə edilən doza - 150-250 ml vena daxilinə damcı
üsuluyla yeridilməklə 4-7 transfuziyadan ibarət kurs.
MEQALOBLAST ANEMİYA, SİDEROBLAST ANEMİYALAR,
FANKONİ ANEMİYASI, BLEKFEN-DAYMOND ANEMİYASI
ZAMANI HEMOTRANSFUZİYALAR.
DDA-da olduğu kimi В12-defisitli (meqaloblast) anemiya zamanı da
hemotransfuzion terapiya yalnız həyati göstərişlə təyin edilir:
• hipoksiyanın nəzərəçarpan klinik əlamətləri;
• hemodinamika pozğunluğu;
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• komatoz vəziyyət (anemik koma və ya prekoma);
• koma və prekoma əlamətlərinin olmadığı kəskin nəzərəçarpan
anemiya.
Bütün bu sadalanan hallarda xəstənin vəziyyəti yaxşılaşanadək 200400 ml eritrosit kütləsi köçürülməsi ilə eyni zamnda vitamin В12
(əzələdaxili 1000 мкq) təyin edilməsi göstərişdir.
Eritroid sıradan olan hüceyrələrin ferment sistemindəki qüsurla əlaqədar
olan və hipoxromiya, orqanizmdə dəmirin miqdarının yüksəlməsi, orqanların hemosiderozu ilə xarakterizə olunan sideroblast anemiyalar zamanı
hemotransfuziyalara göstərişlər digər xronik anemiyalarda olduğu kimidir:
• nəzərəçarpan anemiya;
• inkişaf edən hipoksiya
Bu zaman donu açılmış və ya yuyulmuş eritrositlər, eritrosit kütləsi
istifadə olunur. Bu cür qan anomaliyalarının sideroaxrestik (lat. sidero“dəmir”, axreziya-“ istifadə olunmama” ) xarakterini nəzərə alaraq
dəmirin artıq miqdarının orqanizmdən xaric edilməsi məqsədilə
dəmirqovucu preparatlar (deferoksamin, deferaziroks) təyin edilməlidir
(ildə 3-6 dəfə olmaqla aylıq kurslar).
Fankoni aplastik anemiyası - sümük iliyinin hər üç qanyaradıcı şaxəsinə (eritroid, mieloid və meqakariositar) toxunulmasıyla, hemopoezin
zədələnməsiylə müşayiət olunan və periferik qanda pansitopeniya ilə
özünü göstərən irsi konstitusion aplastik anemiyadır. Autosom-resessiv
yolla ötürülür. Qanyaranmanın kəskin depressiyası sümük iliyinin
qanyaradıcı sahələrinin piy toxumasıyla əvəz olunmasıyla nəticələnir.
Əvəzedici hemotransfuzion terapiyaya göstərişlər:
• hemoqlobinin konsentrasiyasının 80 q/l-dən aşağı olması;
• neytrofillərin miqdarının 1,0х109/l-dən az olması;
• trombositlərin miqdarının 20х109/l-dən az olması.
Eritrosit transfuziyasına göstərişlər:
• nəzərəçarpan anemiya;
• beyin hipoksiyası əlamətləri;
• hemodinamik pozğunluqlar.
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Hemotransfuziyaların tez-tez aparılması hemosideroz riskini artırır,
eritrositopoezə depressiv təsir göstərir, izosensibilizasiyaya səbəb olur.
Hemotransfuion ağırlaşmaların profilaktikası məqsədilə leyksoit filtrləri
istifadə olunmalı, yaxud da yalnız iki və ya üç dəfə yuyulmuş eritrosit
kütləsi köçürülməlidir. Saxlayıcı terapiyaya eritrosit, trombosit kütləsinin
və qranulosit konsentratının köçürülməsi aid edilir (sadalanan son iki
komponent HLA sisteminə görə uyğun olaraq seçilməlidir). Əgər həftədə
250-400 ml eritrosit kütləsinin köçürülməsinə baxmayaraq hemoqlobinin
konsentrasiyası 90-100 q/l səviyyəsində qalırsa, transfuziyaların daha
sıx-sıx aparılması vacib deyildir. Bu kateqoriya xəstələrdə əvvəlcədən
növbəti qaydaya əməl etmək lazımdır: bütün transfuziyalar yalnız eritrosit antigenlərinə görə deyil, həmçinin leykosit və trombosit antigenlərinə
görə də seçilmiş olan donorlardan aprılmalıdır.
Aplastik anemiya zamanı hemopoezin depressiyası dəmirin
utilizasiyasının aşağı düşməsinə və onun hemopoetik hüceyrələrdə
toplanmasına səbəb olur ki, bu da həmin hüceyrələrin funksiyasının
pozulmasına və məhvinə gətirib çıxarır.
Hemosiderozun profilaktikası 6 ayda bir dəfə olmaqla qan zərdabında
ferritinin konsentrasiyasına əsaslanaraq aparılır və lazım olarsa dəmirqovucu preparatlar təyin edilir. Dəmirqovucu preparat 2-3 həftə təyin edilir,
sonra 3-4 həftə fasilə verilir və daha 2-4 terapiya sikli aparılılr.
Tədqiqatlardan məlum olduğu kimi xəstələrin 50%-ində hemopoez
göstəricilərində yaxşılaşma müşahidə olunur. Hemorragik sindromun
olması dəmirqovucu preparatlarının təyininə əks göstərişdir.
Nəzərəçarpan hemorragik sindrom trombosit köçürülməsinə göstərişdir. ”Bir donor - bir xəstə” prinsipinə uyğun olaraq bir donordan (və ya
məhdud sayda donordan) alınmış trombosit kütləsinin köçürülməsi daha
yaxşıdır.
Son illərdə aplastik anemiyanın müalicəsi üçün venadaxili immunoqlobulin (400 mkq/kq bədən çəkisinə 5 gün dalbadal) təyin edilməsi tövsiyə olunur ki, bu eritro- və trombopoezin stimulyasiyasına səbəb olur.
Blekfen-Daymond aplastik anemiyası (parsial qırmızı hüceyrəli
aplastik anemiya) qırmızı sümük iliyinin eritroid sırasının seçici olaraq
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zədələnməsiylə müşayiət olunur. Bu xəstəliyin əsasında autoimmun
mexanizmin - qanyaranmanın eritroid sırasına qarşı autoaqressiyanın
durduğu hesab edilir ki, nəticədə nəzərəçarpan anemik sindrom inkişaf
edir. Periferik qanda normoxrom anemiya, leykosit və trombositlərin isə
normal miqdarda olması müşahidə olunur.
İrsi parsial qırmızı hüceyrəli aplastik anemiya zamanı qlükokortikoidlərlə terapiyaya qarşı rezistentlik olduğu zaman və prednizolonla
müalicəyə qarşı həssaslıq olan zaman əvəzedici hemotransfuziyalar təyin
edilir.
Eritrosit kütləsinin köçürülməsi (yalnız yuyulmuş eritrositlər təyin
edilir) hər 3-4 həftədən bir həyata keçirilir ki, nəticədə simptomatik
terapevtik effekt əldə olunmuş olur. Qan zərdabında dəmirin səviyyəsinin
azaldılması məqsədilə dəmirqovucu preparat təyin edilir.
BÖYÜK B-TALASSEMİYANIN MÜALİCƏSİNDƏ
HEMOTRANSFUZİON TERAPİYA
Hemotransfusion terapiyanın məqsədləri
Talassemiyalı xəstələrə eritrositlərin rutin təyini üçün protokolun
açar momentini transfusion terapiyanın uyğun məqsədləri və köçürülən
qanın optimal təhlükəsizliyi təşkil edir. Əsas məqsədlər aşağıdakılardır:
• Saxlanma prosesində eritrositlərin həyat qabiliyyətlərinin qorunması, oksigenin lazımi miqdarda daşınmasının təmin edilməsi;
• Resipiyentin orqanizmində normal reduksiya olunma və yarımparçalanma dövrünə malik donor eritrositlərindən istifadə edilməsi;
• Hemoqlobinin lazımi səviyyəsinə nail olunması;
• İnfeksion agentlərin ötürülməsi daxil olmaqla əlavə reaksiyalara
yol verilməməsi.
Talassemiya zamanı transfuzion terapiya
Bu fəsildə böyük talassemiyanın müalicəsindəki transfuzion terapiya
ilə əlaqədar beş daha çox ortaya çıxan sual müzakirə ediləcəkdir:
• Transfuzion terapiyanı nə vaxt başlamaq və kimə təyin etmək?
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• Böyük talassemiyanın effektiv və təhlükəsiz transfuzion terapiyası
üçün qan necə işlənib hazırlanmalıdır?
• Effektiv transfuziya üçün hemoqlobinin optimal səviyyəsi varmı?
•Transfuziyalara olan ehtiyac dəmirqovucu terapiyanın uğurla
aparılmasına təsir göstərirmi?
• Hemotransfuziyalar ilə hansı daha ciddi reaksiyalar əlaqəlidir? (teztez və nadir hallarda rast gələnlər).
Kimə qan köçürmək qərarını qəbul edərkən aşağıdakıları nəzərə
almaq lazımdır:
• Böyük talassemiyanın təsdiq edilmiş diaqnozu;
• Laborator kriterilər:
2 müayinədə Hb < 7q/dl, müayinələr arasında 2 həftədən çox
(infeksiya kimi bir sıra faktorları çıxmaq şərti ilə)
• Laborator və kliniki kriterilər:
Hb 7 q/dl-dən çoxdur, lakin aşağıdakılar qeyd edilir:
- üzdə dəyişikliklər
- boy atmanın ləngiməsi
- sınıqlar
- ekstramedulyar hemopoez.
Tövsiyə edilən qan komponenti
Böyük β-talassemiyalı xəstələr tərkibində hemoqlobinin minimal miqdarı 40 q olan leykositlərin miqdarı azaldılmış eritrosit kütləsi almalıdır.
Hər vahiddə leykositlərin miqdarının 1x106-ya qədər azalması (əldə
edilə bilən orta miqdar 0,05 x 106 təşkil edir) (Avropa Şurası, Tövsiyyələr 2006) leykositlərin bais olduğu əlavə reaksiyaların qaldırılması və
trombositar alloimmunizasiyanın qarşısının alınması üçün kritik hədd
hesab olunur.
Xüsusi qrup xəstələr üçün qan məhsulları
Yuyulmuş eritrositlər təkrar olunan ağır allergik transfuzion reaksiyaları olan talassemiyalı xəstələrə yaxşı təsir göstərə bilər. Eritrosit kütləsinin fizioloji məhlulla yuyulması resipiyentin orqanizmini sensibilizə
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edən plazma zülallarını xaric edir. Yuyulmuş eritrositlərin köçürülməsi
tələb olunan digər klinik vəziyyətlərə immunoqlobulin A (IgA) defisiti
aiddir ki, bu zaman resipiyentdə IgA-ya olan anticisimlər anafilaktik
reaksiyaya səbəb ola bilər.
Bir qayda olaraq, yuyulma leykositlərin səviyyəsini lazımi qədər
azaltmır və ondan bu məqsədlə istifadə etmək lazım deyil. Əksinə,
yuyulmadan filtrasiya ilə birlikdə istifadə etmək lazımdır. Bundan başqa,
eritrositlərin yuyulması zamanı transfuzion mühitdən müəyyən miqdarda
eritrositlərin itməsi də mümkündür. Müvafiq olaraq, hemoqlobinin
lazımi səviyyəsinin əldə edilməsini müəyyən etmək üçün hemoqlobinin
posttransfuzion səviyyəsini yoxlamaq çox vacibdir.
Dondurulmuş eritrositlər – bu komponent bütov qandan alınır,
eritrisitlərin hazırlandığı andan 7 gün ərzində dondurulmasına üstünlük
verilir, xüsusi dondurucu maddələrdən istifadə olunur və tətbiq edilmiş
üsuldan asılı olaraq –600C–dən -800C-ə qədər temperaturda saxlanılır.
Bu qeyri-adi eritrositar anticisimləri olan və ya adi eritrositar antigenləri
çatışmayan bəzi xəstələr üçün nadir donor qanı vahidlərinin ehtiyatını
yaratmaq məqsədi ilə tətbiq edilir.
Donor aferezi üsulu ilə alınmış eritrositlər. Bu üsul eyni donordan
bir xəstəyə transfuziya üçün 2 vahid eritrosit hazırlamağa imkan verir.
Qanları köçürülən donorların sayının azaldılması infeksiyaların
ötürülməsi, alloimmunizasiyanın və transfuziya ilə əlaqədar digər
ağırlaşmaların inkişafı riskinin enməsinə səbəb olur.
Neositlərin və ya gənc eritrositlərin transfuziyası qana olan ehtiyacı bir qədər azaldır. Lakin bu zaman xəstələrə çox saylı donorlardan
qan köcürülür ki, bu da müalicənin qiymətinin artmasına, infeksiya ötürülməsi və allogen anticisimlərin inkişafı riskinin yüksəlməsinə gətirib
çıxarır.
Donor eritrositlərinin saxlanılması
Qan tədarükü prosesində istifadə olunan antikoaqulyantlı konservləşdirici məhlullar qanın laxtalanmasının qarşısının alınması və eritrositlərin
müəyyən müddət ərzində saxlanmasını təmin etmək üçün işlənib hazırlanmışdır. Bütün bu məhlulların tərkibində natrium sitrat, limon turşusu
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və qlükoza, bəzilərində isə adenin, quanozin və fosfat olur (məsələn,
CPD-A).
Eritrosit kütləsi konsentratı hazırlandığı zaman qlükozanın və
adeninin əhəmiyyətli bir hissəsi plazma ilə birlikdə xaric olunur. Digər
bir yolla kompensasiya olunmazsa, eritrositlərin lazımi yaşama qabiliyyəti yalnız o vaxt saxlanıla bilər ki, hüceyrələr artıq dərəcədə qatılaşdırılmasın. Normal CPD-adenin eritrositlər konsentratının hematokriti (Hct)
orta hesabla 0,70-dən yuxarı olmamalıdır (Avropa Şurası, Tövsiyyələr
2006). Bu yaxınlarda işlənib hazırlanmış yeni əlavə məhlullar plazmanın
90%-i xaric edildikdə belə eritrositlərin həyat qabiliyyətlərinin saxlanılmasına imkan verir, çünki bu məhlullar lazımi qida maddələri ilə daha
zəngindirlər (cədvəl 2b-ya bax). Qlükoza və adeninin tətbiqi eritrositlərin
posttransfuzion həyat qabiliyyətlərinin saxlanılması üçün lazımdır, fosfat
qlikolizinin gücləndirilməsi üçün istifadə oluna bilər, digər maddələr
(məsələn, mannitol, sitrat) laborator şəraitdə hemolizin qarşısının
alınması üçün istifadə oluna bilər. Natrium xlorid və natrium difosfatdan
da əlavə məhlullara lazımi osmotik davamlılıq vermək üçün istifadə
oluna bilər. Müvafiq olaraq AS-1, AS-3, AS-5 kimi qarışıqların (cədvəl
2b-ya bax) daxil edilməsi eritrositlərin saxlanılmasını 42 günə kimi
uzatmağa imkan yaradır.
Hər bir qan vahidi üçün qeyd olunmuş maksimum saxlanma müddəti
(yararlılıq müddəti) tədarükün növündən asılı olaraq (hüceyrələrin
konsentrasiyası, antikoaqulyantın formulası, əlavə suspenzion
məhlulların istifadəsi və s.) fərqlidir və hər növ üçün köçürülmüş
eritrositlərin 75%-dən az olmayaraq orta 24 saatlıq posttransfuzion
yaşama qabiliyyətinə nail olmaq əsasında müəyyənləşdirilir.
Hemoqlobinin oksigeni azad etmək funksiyası (böyük talassemiyada
bu olduqca vacibdir) saxlanma müddətində 2,3 bifosfoqliseratın (2,3BPG, əvvəllər 2,3 difosfoqliserat kimi məlum idi) proqressiv itrilməsi
nəticəsində zəifləyir. Hərçənd ki, bütov qanın, məsələn CPDA-1-də
saxlanma müddəti 35 gün təşkil edir (Avropa Şurası, Tövsiyyələr 2006)
10 gündən sonra bütün 2,3-BPG itirilir (Avropa Şurası, Tövsiyyələr 2006).
Yuxarıda qeyd olunan əlavələrdən istifadə edildikdə saxlanma müddəti 42
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günə catsa da, ATP-nin yüksək səviyyəsi saxlanmanın 28-ci gününə kimi
2,3-BPG və P50 isə hətta bu müddət ərzində belə tam saxlanılmır. Bundan
əlavə donor qanının uzun müddətli saxlanılmasından sonra resipiyentdə
eritrositlərin yarıparçalanma müddəti haqqında informasiya məhduddur.
Bütün yuxarıda qeyd olunanlar və eyni zamanda böyük talassemiyada
reduksiyanın azalması da və eritrositlərin yarıparçalanma müddətinin
qısalması da köçürülən qana ehtiyacı artırır və bunun nəticəsi olaraq dəmirlə
transfuzion yüklənmənin də səviyyəsi yüksəlir. Hamı tarəfindən qəbul
olunmuşdur ki, əlavə məhlullarda saxlanılmış eritrositlərdən 2 həftədən az
müddətdə, CPD-A-da saxlanılmış eritrositlərdən daha az müddətdə
(müddət nə qədər az olsa daha əlverişliidir) istifadə olunmalıdır. Ürək
xəstəlikləri olan şəxslərdə və kiçik yaşlı uşaqlarda əlavə məhlullar
nəticəsində transfuzion mühitin həcminin artmasına xüsusi fikir vermək
lazımdır. Bütövlükdə yeni əlavə məhlullardakı eritrosit kütləsi vahidlərində hematokritin daha aşağı səviyyədə olması bütün xəstələr üçün dəmirlə
illik transfuzion yüklənmə səviyyəsi hesablandıqda nəzərə alınmalıdır.
Uyğunluğun yoxlanılması
Eritrositlərin bir və daha çox spesifik anticisimlərinin yaranması
(alloimmunizasiya) - daimi transfuzion terapiyanın geniş yayılmış ağırlaşmasıdır. Müvafiq olaraq, xəstələrdə yeni anticisimlərin yaranmasının
diqqətlə izlənilməsi və uyğun antigenləri olan donorların kənarlaşdırılması
çox vacibdir. Anti-E, anti-C və anti Kell anticisimləri daha çox təsadüf
olunurlar. Lakin 5-10% xəstələrdə nadir eritrositar antigenlərinə qarşı və
ya spesifikliyinin identifikasiyası mümkün olmayan soyuqda və ya istidə
özlərini biruza verən alloanticisimlər aşkar olunmuşdur.
Məsləhət görülür:
• Hemotransfuzion terapiyanı başlamazdan əvvəl sonrakı
immunizasiyalaşma hallarında anticisimləri identifikasiyalaşdırmaq və
təsvir etmək üçün xəstələrdə ən azı C, c E, e və Kell daxil olmaqla
eritrositar antigenlərin geniş tipləşməsini keçirmək lazımdır;
• Bütün talassemiyalı xəstələrə ABO və Rh(D) üzrə uyğun qan
köçürülməlidir.
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Bundan əlavə, alloimmunizasiyanın qarşısını almaq üçün C, E, Kell
antigenlərinə görə seçilmiş qanın köçürülməsi ciddi surətdə məsləhət
görülür. Bəzi mərkəzlərdə antigen uyğunluğu hətta daha geniş öyrənilir.
• Hər transfuziyadan qabaq tam çarpazlaşma sınağını yerinə
yetirmək və yeni anticisimlərə görə skrininq keçirmək lazımdır.
Xəstələrdə yeni anticisimlər meydana çıxdıqda onları identifikasiyalaşdırmaq lazımdır ki, köçürmək üçün bu antigenləri olmayan qandan
istifadə olunsun. Hər bir xəstənin antigenlərinin, eritrositar anticisimlərinin
tipləşməsi, transfuzion reaksiyaları haqqında tam və ətraflı qeydləri
saxlamaq lazımdır ki, bunlardan xəstəyə hətta digər mərkəzdə qan köçürüldüyü hallarda belə istifadə etmək mümkün olsun. Anticisimlərin inkişaf
etməsi riski səbəbindən birinci dərəcəli qohumlardan qan köçürülməsindən
çəkinmək lazımdır, çünki bu sonradan kök hüceyrələrinin transplantasiyasının nəticəsinə mənfi təsir göstərə bilər.
Transfuzion proqramlar
Böyük talassemiyalı xəstələrin müalicəsi onlara bütün həyatları boyu
müntəzəm qan köçürülməsindən ibarətdir ki, bu da transfuziyadan
qabaqkı hemoqlobinin səviyyəsini 9-10,5 q/dl-dən yüksək saxlamaq üçün
adətən hər 2-5 həftədən bir aparılır.
Belə transfuziya rejimi normal boy artımını və fiziki aktivliyi təmin
edir, xəstələrin çoxunda sümük iliyinin aktivliyini adekvat surətdə boğur və
dəmirin transfuzion akkumulyasiyasını minimumlaşdırır. Hemoqlobinin
transfuziyadan qabaqkı 11-12 q/dl-ə qədər daha yüksək səviyyəsi ürək
xəstəlikləri və ya digər patoloji vəziyyətlər olan hallarda, eləcə də
hemoqlobinin daha aşağı səviyyəsində sümük iliyi aktivliyinin lazımı
dərəcədə boğulması mümkün olmadıqda məqsədə uyğun ola bilər. Qan
köçürmələr arasındakı daha qısa intervallar xəstələrin qana olan ümumi
tələbatını azalda bilər, lakin bu intervalları seçərkən xəstələrin iş rejiminin, təhsil qrafikinin və onların həyat tərzinin digər aspektlərinin nəzərə
alınması da çox vacibdir.
Müntəzəm transfuzion terapiyanın təyini qərarı yalnız homoziqot βtalassemiya diaqnozu qəti surətdə qoyulduqdan sonra verilir. Bu zaman
molekulyar pozulmaları, anemiyanın ağırlığı, eritropoezin qeyri-effektivlik
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dərəcəsi, eləcə də inkişafin ləngiməsi və sümük dəyişiklikləri kimi klinik
kriterilər da nəzərə alınmalıdır. Talassemiyanın ağır formalarında müntəzəm transfuzion terapiyanın təyini adətən həyatın ilk iki ilində baş verir.
Talassemiyanın daha yüngül formaları ilə olan bəzi xəstələrin həyatlarının
ilk iki onilliyində tək-tək hallarda hemotransfuziyaya ehtiyacları olur, lakin
sonralar hemoqlobinin səviyyəsinin enməsi və digər ciddi ağırlaşmaların
inkişafı nəticəsində onların da müntəzəm hemotransfuziyalara ehtiyacları
yarana bilər. Alloimmunizasiya riski transfuzion terapiyanı doğulduqdan bir
neçə il keçdikdən sonra başlamış pasientlərdə daha yüksək olur. Alloantitcisimlər və autoanticisimlərin olması aralıq talassemiyalı xəstələrdə
transfuzion terapiyanın keçirilməsini ciddi surətdə çətinləşdirə bilər,
məsələn, ilk qanköçürülmənin yeniyetmə yaşında və daha gec keçirildiyi
xəstələrdə.
Köçürülən eritrositlərin həcmi barəsində məsləhət verilməsi müxtəlif
konservləşdirici və əlavə məhlulların istifadəsi ilə əlaqədar olaraq
çətinləşmişdir. CPD-A-da tədarük edilmiş və hematokriti təxminən 75%
olan eritrosit vahidləri üçün bir transfuziyaya eritrositlərin miqdarı, bir
qayda olaraq, 10-15 ml/kq təşkil edir və köçürülmə 3-4 saat ərzində
aparılır. Əlavə məhlullu eritrosit vahidləri 60-70% diapazonlu daha aşağı
hematokritə malik olurlar və müvafiq olaraq daha yüksək hematokritə
malik olan daha böyük həcmlər analoji eritrosit kütləsinin köçürülməsini
tələb edir. Pasiyentlərin çoxları üçün, bir qayda olaraq, eritrositlərin
konsentrasiyasındakı belə fərqi müəyyən həcmdə qan əvəzinə müəyyən
miqdarda vahidlər sifariş verməklə aradan qaldırmaq olar (məsələn, bir
və ya iki). Kiçik yaşlı uşaqlarda artıq və ya kifayət miqdarda olmayan
transfuziyaya yol verməmək üçün eritrositar vahidin bir hissəsi lazım ola
bilər. Ürək pozulmaları və ya ilkin hemoqlobin səviyyəsi çox aşağı olan
pasiyentlər infuziyanın çox ləng aparılması şərti ilə çox aşağı miqdarda
eritrositlər almalıdırlar.
Hemoqlobinin (Hb) səviyyəsi transfuziyadan sonra 14-15 q/dl-dən
çox olmamalıdır və transfuziyalar arasında Hb-nin səviyyəsinin enməsi
sürətini qiymətləndirmək üçün onu vaxtaşırı yoxlamaq lazımdır ki, bu da
transfuzion rejimdəki dəyişikliklərin təsiri, hipersplenizmin səviyyəsi və
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transfuziyaya cavab olan digər izah olunmayan dəyişikliklərin analizi
prosesində aparılmalıdır.
Eritrositaferez və ya eritrositlərin avtomatlaşdırılmış mübadiləsi nəticəsində təmiz qana olan ehtiyacın və müvafiq olaraq transfuzion dəmir
yüklənməsinin azalması müəyyən edilsə də, bunun tətbiqi donor qanından istifadə edilməsinin iki və ya üç dəfə çoxalması ilə əlaqədar
qiymətin artması, infeksiyanın ötürülməsi və alloimmunizasiyanın
inkişafı riskinin yüksəlməsi səbəbindən məhdudlaşa bilər.
Hər bir pasiyent üçün ona köçürülmüş qan haqqında dəqiq qeydlərin
aparılması lazımdır ki, buna yeridilmiş vahidlərin həcmi və kütləsi,
vahidlərin antikoaqulyant konservləşdirici məhlullara uyğun hematokriti, pasiyentin çəkisi daxil olmalıdır. Bu məlumat bədən kütləsinin
hər kiloqramına köçürülmüş qanın və təmiz eritrositlərin (hematokrit
100%) həcmi kimi, qana olan illik təlabatı hesablamağa imkan verir.
Əgər son göstəricini (100% hematokritli eritrositlər) 1,08-ə vursaq (1
ml eritrositlərdə dəmirin güman edilən miqdarı) alınmış rəqəmi
pasiyentin il ərzində bədən kütləsinin hər kiloqramına aldığı transfuzion
dəmirin miqdarına təxminən uyğun olacaq.
Dəmirin transfuzion yüklənməsinin səviyyəsi dəmir xelatorlarının
uyğun dozalarının seçilməsi üçün olduqca vacibdir. Məsələn, deferasiroks
dəmir xelatorunun tövsiyə edilən dozası qismən dəmirlə transfuzion
yüklənmənin gündəlik və illik normasına əsaslanır.
Qana olan illik tələbat haqqında məlumat hipersplenizmin inkişafı və
ya donor eritrositlərinin sürətli parçalanmasını göstərən dəyişiklikləri
müəyyən etmək üçün də çox vacibdir.
Qana olan tələbatın artdığı hallarda splenektomiyanın aparılması üçün
dəqiq məsləhətlərin verilməsi, əvvəllər köçürülmüş qanın hematokriti haqqında lazımi məlumatın olmaması və splenektomiyanın sepsis və tromboz
daxil olmaqla gecikmiş ağırlaşmaları təhlükəsi ucbatından çətinlik törədir.
Bundan başqa, splenektomiyanın aparılması qərarı, transfuzion dəmir
yüklənməsinin müəyyən səviyyəsində orqanizmdə olan dəmir ehtiyatlarına
xəstənin individual nəzarət etmək qabiliyyətini nəzərə alaraq, qəbul
edilməlidir. Buna baxmayaraq, illik transfuzion tələbatın 200 mq/kq/il təmiz
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eritrositlərdən çox artması hallarında splenektomiyaya dəmirlə yüklənməyin
səviyyəsinin endirilməsi üçün mümkün strategiya kimi baxılmalıdır.
Talassemiyanın hemotransfuzion müalicəsinə alternativ yanaşmalar
Bugünkü gündə hər hansı ciddi hemoqlobin pozulmasının sümük
iliyi transplantasiyasından fərqli müəyyən müalicəsi mövcud deyildir –
bu da ancaq uyğun donoru olan və yaxşı klinik vəziyyətdə olan az miqdarda pasiyentlər üçün mümkündür. Digər perspektiv üsula β-talassemiyada qlobin zəncirlərinin disbalansının bütünlüklə düzəldilməsi üçün
fetal hemoqlobin genlərinin reaktivizasiyası daxil olan terapevtik
müalicənin tətbiqi daxildir.
Fetal hemoqlobinin modulyasiyası
Fetal hemoqlobin 6 aylıq yaş həddinə kimi insanda üstünlüklə hasil
olunan qeyri α-qlobindir ki, bir qayda olaraq, bu müddətdən sonra onun
formalaşması boğulur və β-qlobinin hasilatı yüksəlir. Bu quruluş β-talassemiyada olduğu kimi, hətta genlərin mutasiyasında da norma sayılır.
Fetal hemoqlobinin yüksək səviyyədə hasilatı davam edən β—
talassemiyalı pasiyentlər fetal hemoqlobinin irsi sabitliyi olan pasiyentlər
kimi, daha az qlobin disbalansına və ağır anemiyanın bir qədər yüngül
formasına malik olurlar.
Buna müvafiq olaraq fetal qlobinin terapevtik stimulyasiyası bir çox
pasiyentlər üçün faydalı ola bilər və hətta qan köçürmədən asılılığı bir
qədər azalda bilər.
Hal-hazırda əsas patologiyanın modulyasiyası və korreksiyası üçün
bir neçə potensial terapevtik üsullar təklif edilmişdir.
Sitostatik agentlər. Sitostatik preparatların tətbiqindən sonra sümük
iliyinin boğulmasından sağalma dövründə fetal hemoqlobinin reaktivləşməsini göstərən müşahidələrin nəticələri əsasında ciddi hemoqlobin
pozulmalarının müalicəsində sitostatik preparatların tətbiqinin mümkünlüyü
məsələsi mütəxəssislərin diqqətini cəlb etmişdir. Son 20-25 il ərzində bir
neçə sitostatik agentlər tədqiq edilmişdir ki, bunlar fetal γ-qlobin genlərinin
ekspressiyasına səmərəli təsir göstərərək eritropoezin quruluşunu dəyişir və
beləliklə tərkibində HbF olan eritrositlərin (F hüceyrələr) miqdarını
artırır.
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Demetilləşdiriçi agentlər 5-azasitldin və desitabini bəzi β-talassemiyalı pasiyentlər qəbul etmişlər və buna yaxşı cavab alınmışdır. Ümumi
hemoqlobin səviyyəsi orta hesabla ilkin səviyyədən 2,5 q/dl yüksəlmişdir
və xəstəliyin son mərhələlərində pasiyentlərin ömrü uzanmışdır.
5-azasitldinin birləşmələrinin qeyri-davamlı olması və mutagen potensialı onun tədqiqini məhdudlaşdırmışdır. Lakin desitabinin daha yüksək peroral dozaları babuinlər arasında tətbiq edilərkən effektli olmuşdur.
Bu istiqamətdə seçilmiş pasiyentlər arasında tədqiqatların aparılması
planlaşdırılmışdır.
Hidroksiurea müalicəyə pis cavab verən, lakin az hemolizli HbE/βtalassemiyalı pasiyentlər arasında tədqiq edilmişdir. Hidroksiurea
oraqvari-hüceyrəli anemiyalarda aralıq talassemiyaya nisbətən daha
yaxşı təsir göstərmişdir və bu xəstələrdə ağrı krizlərinin miqdarı azalmış,
sağlamlığın ümumi göstəriciləri isə yaxşılaşmışdır. Talassemiyada daha
az faydanın müşahidə edilməsi, bəlkə də bu xəstəlikdə hidroksiureanın
sitostatik təsirinin məhdudluğu ilə izah oluna bilər.
Eritropoetinlər (EPO) bəzi aralıq talassemiyalı pasiyentlərdə
hemoqlobinin səviyyəsini əhəmiyyətli dərəcədə yüksəltmişlər, hətta bəzi
uşaqlarda qan köçürülməsinə ehtiyacı da azaltmışlar.
Beləliklə, EPO nisbətən aşağı endogen eritropoetini olan pasiyentlərdə
anemiyanın səviyyəsi üçün faydalı ola bilər. EPO eritrositlərin yaşamasını
stimulə edir və β-talassemiyada artıq α-qlobin zəncirlərinin presipitasiyası
ilə şərtləndirilən sürətli hüceyrə ölümünə (apoptoza) əks təsir göstərə bilir.
Yağ turşuları törəmələrinin qısa zəncirləri. Yağ turşuları törəmələrinin qısa zəncirləri fetal qlobinin gen stimulyatorunun aktivliyini
induksiya edərək mRNA fetal qlobininin bəzi pasiyentlərdə 2-6 dəfə
yüksəlməsinə səbəb olur, xüsusilə ən azı bir β0-talassemik mutasiyası və
EPO-nun səviyyəsi >140 mU/ml olan xəstələrdə. Bunların münasib
toksiklik profili uzun-müddətli terapevtik agentlər kimi potensiallarını
artırır.
Venadaxili bituratların və peroral fenilbutirat tərkiblərinin tətbiqi ilə
aparılan bir sıra ilkin tədqiqatlarla aralıq talassemiyalı pasiyentlərdə fetal
hemoqlobinin və ümumi hemoqlobinin səviyyələrinin yüksəlməsi aşkar
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edilmişdir, halbuki, bəzi qan köçürmədən asılı olan böyük talassemiyalı
pasiyentlərdə transfuziyadan qeyri-asılılıq xüsusi terapiya ilə 5-7 il
müddətində saxlanılmışdır. İzobutiramid fetal hemoqlobini induksiya
etmiş və böyük və aralıq talassemiyalı pasiyentlər arasında transfuziyaya
ehtiyacı azaltmışdır.
Beləliklə, ən effektli birləşmə arqinin bituratdır, hərçənd onun sürətli
metabolizmə uğradığına görə venadaxili infuziya zərurəti kimi nöqsanı
vardır. Peroral törəmələr, hansılar ki, bir doza qəbulundan sonra bir neçə
saat ərzində saxlanılır və EPO kimi eritroid hüceyrələrinin proliferasiyasını
və yaşamasını stimulə edir, tezliklə klinik tədqiqatlarla təsdiq olunacaqlar
(məsələn, natrium 2, 2-dimetibutirat). Hidroksam turşusunun seçilmiş
törəmələri transgen siçanlarda aparılan təcrübələr zamanı yüksək aktivlik
nümayiş etdirmişlər.
Hal-hazırda yağ turşuları törəmələrinin qısa zəncirlərinin γ-qlobinin
hasilatını stimulə edən mexanizmləri müəyyən edilir. Bəzi törəmələr
repressiv kompleksi əvəz edir və fetal hemoqlobinin gen stimulyatorunun
asetilləşməsinə gətirib çıxarırlar.
Fenilbutirat və butirat hüceyrələrin proliferasiyasını inqibisiya
edən histonların ümumi hiperasetilləşməsini şərtləndirir və məhdud təsir
tələb edərək talassemiyalarda əks nəticəyə səbəb olur (puls terapiya).
Butiratlar müxtəlif molekulyar mutasiyası olan 2-3 pasiyentdə fetal
qlobinin hasilatını induksiyalaşdırmış və antiproliferativ effektə yol verməmək üçün onların vaxtaşırı tətbiqi zamanı ümumi hemoqlobinin səviyyəsini ilkin səviyyədən orta hesabla 2-3 q/dl artırmışdır. Hər hansı preparata olan cavaba preparatların metabolizmində olan fərqin əhəmiyyətli
təsiri olduğundan, bunlar mütləq geniş müxtəlifliyə malik talassemiya
sindromlarında tətbiq olunacaqlar. Hər gün qəbul oluna bilən və eritroid
yaşamasını stimulə edən yeni nəsil agentləri onların birinci nəsil prototiplərinə nisbətən əhəmiyyətli dərəcədə yüksək potensial fayda verə bilirlər.
Kombinə olunmuş terapiya. Hərçənd ki, transfuzion asılı talassemiyalı pasiyentlərdə fetal hemoqlobinin farmokoloji induksiyası pasiyentlərin öz eritropoezlərini bərpa etmək imkanını təmin edərək onları
transfuziyadan ayırmaq üçün fetal hemoqlobinin yüksək potensiallı
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induksiyasını, eləcə də eritroid hüceyrələrinin yaşamasının stimullaşdırılmasını və eritropoezdə dəmirin istifadəsini təmin etmək üçün EPO-nun
adekvat yüksək səviyyəsini tələb edir, gözlənilir ki, bir sıra agentlər
onların kombinə olunmuş şəkildə və ya müvafiq qrafikə uyğun tətbiqi
komplimentar effektə gətirib çıxara bilər və hətta ağır pasiyentləri belə
transfuzion asılılıqdan azad edə bilər.
Bugünkü gün rasional kombinasiyalara münasibət pasiyentin HbFnin ilkin səviyyəsinə, ümumi hemoqlobinin səviyyəsinə və EPO-ya
əsaslana bilər.

Q-6-FD FERMENTİNİN İRSİ DEFİSİTİ ZAMANI
HEMOTRANSFUZİON TERAPİYA
Q-6-FD fermentinin defisiti ən çox yayılmış enzimopatiyadır. Yer
kürəsində 300 milyona yaxın insan Q-6-FD fermentinin mutant geninin
daşıyıcısıdır. İlk dəfə Karson və onun həmmüəllifi tərəfindən 1956-cı
ildə təsvir edilmiş bu patologiya bu günkü gündə də müxtəlif ixtisasdan
olan tədqiqatçıların - genetiklərin, biokimyaçıların, hematoloqların
diqqətini cəlb etməkdədir. 1970-ci ildən bu günə kimi Q-6-FD-nin 250dən artıq mutant forması aşkar edilmişdir.
Q-6-FD-nin sintezini təmin edən struktur geni və tənzimləyici gen Xxromosomda yerləşir və bu anomaliyanın nəsildən-nəslə ötürülməsi də
uyğun olaraq cinslə əlaqəli olur. Məhz bu səbəbdən də Q-6-FD defisiti
zamanı hemolitik anemiya aşağıdakı fərdlərdə baş verir:
• patologiyanı X-xromosom vasitəsilə anadan almış hemiziqot kişilər;
• hər iki valideyndən patoloji geni olan X-xromosom almış homoziqot qadınlar;
• patoloji geni olan bir X-xromosom almış heteroziqot qadınlar.
Hetereziqot qadınlarda mozaiklik - Q-6-FD aktivliyinin normal (normal Xxromosomla kontrol olunur) və azalmış (anomal genə malik X-xromosomun təsiri nəticəsində) olduğu iki populyasiya eritrositlər müşahidə edilir.
Eritrositlərdə fermentlərin aktivliyinin azalması ATF sintezinin
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azalmasına, hüceyrənin ion tərkibinin dəyişilməsinə səbəb olur ki, bu da
eritrositlərin ömrünün qısalmasına və onların müxtəlif oksidləşdiricilərə
qarşı daha həssas olmasına gətirib çıxarır və nəticədə peroksid birləşmələri əmələ gəlir, eritrositlər hemolizə uğrayır.
Anomal eritrositlərin hemolizə meylli olması səbəbindən irsi Q-6-FD
defisiti zamanı hemotransfuzion taktikanın bir çox özəllikləi vardır.
İrsi Q-6-FD defisiti zamanı hemolitik krizin əmələ gəlməsini
sürətləndirən amillərə misal olaraq bəzi dərman maddələrini, qida
məhsullarını və infeksiyanı göstərmək olar.
Hemolitik kriz - eritrositlərin hemolizi nəticəsində klinik və laborator
əlamətlərin kəskinləşməsiylə xarakterizə olunan sindromdur.
İrsi Q-6-FD defisiti zamanı hemolitik kriz (kəskin damardaxili hemoliz), provokasiyaedici faktorun təsirindən bir neçə saat və ya gün sonra
baş verir. Bu zaman nəzərə almaq lazımdır ki, hemoliz nə qədər tez baş
verərsə onun ağır keçmə ehtimalı bir o qədər yüksək olacaqdır.
Hemolizin ağırlıq dərəcəsi fermentin növündən, Q-6-FD aktivliyindən
və qəbul edilmiş preparatın dozasından asılı olaraq dəyişilə bilir.
Azərbaycan ərazisində yayılmış aralıq dənizi variantı olan Q-6-FD Med,
oksidantın daha aşağı dozasına qarşı digər fermentlərə nisbətən daha həssas
olmasıyla seçilir. Bundan başqa, bu növ üçün Q-6-FD aktivliyinin cavan
hüceyrələr olan retikulositlərdə də daha aşağı olması xarakterikdir.
Beləliklə də, Afrika variantında müşahidə olunan Q-6-FD Med zamanı
hemolizin öz-özünə dayanması bir çox müəliflər tərəfindən sübut olunmuşdur. Qeyd etmək vacibdir ki, cavan hüceyrələrdə Q-6-FD səviyyəsinin daha yüksək olması hesabına hemolizin qarşısını alan və özünütənzimləmədə əsas rol oynayan retikulositoz yalnız hemolitik kriz başladıqdan 4-6 sutka sonra inkişaf etməyə başlayır.
Favizm, mutant gen daşıyıcılığının əlamətlərindən biridir və at
paxlası (həmçinin də qaragilə, mərcanı, lobya, noxud) yedikdə, bu
bitkilərin tozcuqları və ya naftalin tozuyla nəfəs aldıqda baş verir. Krizin
inkişaf etməsindən öncə prodromal dövr, əzginlik, titrətmə, yuxululuq,
kürək və qarın nahiyəsində ağrılar, ürəkbulanma və qusma ola bilər.
Favizm zamanı hemolitik kriz uzun müddətli və ağır xarakter daşıyır,
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Q-6-FD aktivliyinin bu forma çatışmazlığı digərlərinə nisbətən daha çox
kəskin qaraciyər çatışmazlığı ilə ağırlaşa bilir.
Q-6-FD defisiti zamanı baş vermiş hemolitik kriz dövründə müalicə
stasionar şəraitdə həyata keçirilməli və anemik sindromun, bilirubin
intoksikasiyasının aradan qaldırılmasına və eləcə də ağırlaşmaların profilaktikasına doğru yönəldilməlidir.
Q-6-FD defisiti zamanı baş vermiş hemolitik krizin müalicəsi üçün
mövcud taktika DDL sindromun terapiyası prinsipi üzrə həyata keçirilir.
Kəskin böyrək çatışmazlığının baş verməməsi və ya aradan qaldırılması
üçün dehidratasiya fonunda infuzion terapiya göstərişdir.
Q-6-FD fermentinin irsi çatışmazlığı zamanı hemolitik krizin
müalicə taktikası
• Hemolizə səbəb olan amilin mümkün qədər aradan qaldırılması.
• Hemoqlobinin konsentrasiyasının 40 q/l-dək və daha aşağı enməsi
zamanı anemik sindromun aradan qaldırılması üçün Q-6-FD defisiti
olmayan donordan eritrosit kütləsi transfuziyası həyata keçirilir (fermentin
aktivliyinin normal olduğu eritrositlərin faizlə miqdarının artmasına təkan
verir).
• Metabolik asidozun qarşısını almaq üçün 500-800 ml 4-5%-li
natrium bikarbonat damcı üsuluyla venadaxili yeridilir. Sonuncu, zəif
diuretik kimi təsir göstərərək hemoliz məhsullarının orqanizmdən daha
sürətli çıxarılmasına təkan verir və böyrək kanalcıqlarında duz turşulu
hematinin əmələ gəlməsinin qarşısını alır.
• Böyrək qan dövranını yaxşılaşdırmaq üçün 10-20 ml 2,4%-li aminofillin 10ml natrium xlorid məhlulunda vena daxilinə şırnaq üsuluyla
yeridilir ki, bu da furosemidin sidikqovucu təsirini gücləndirir (arterial
hipotenziya olmadığı halda).
• Gücləndirilmiş diurezi saxlamaq üçün 10%-li mannitol məhlulu
1q/kq hesabıyla venadaxili yeridilir.
• Hiperkaliemiya ilə mübarizə aparmaq üçün qlükoza məhlulu həll
olunan insulinlə birgə venadaxili yeridilir.
• Böyrək çatışmazlığının profilaktikası məqsədilə 40-60 mq furosemid venadaxili şırnaqla yeridilir ki, bu 1,5-2,5 saat sonra gücləndirilmiş
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natriumurezə təkan verir.
• DDL-ın profilaktikası üçün kiçik doza natrium heparin qarın
nahiyəsinə dərialtı yeridilir.
• Anuriya inkişaf edərsə mannitol yeridilməsi göstəriş deyildir,
böyrək çatışmazlığının artması zamanı isə peritoneal dializ və ya
hemodializ aparılmalıdır.
• gündə 3 dəfə olmaqla 5-10 q vitamin E, erevit, кsilit 0,02-0,05 q
riboflavinlə müştərək şəkildə yeridilməsi eritrositlərin tərkibində reduksiya olunmuş qlütationun miqdarını artırmaqla effektiv təsir göstərir.
Q-6-FD defisiti nəticəsində baş vermiş hemolitik krizlər zamanı
ekstrakorporal hemokorreksiya üsullarının tətbiqi sahəsindəki araşdırmalar bu üsulun effektiv olduğunu göstərmişdir. Favizm zamanı hemolitik
krizin erkən dövründə və Q-6-FD defisiti nəticəsində baş vermiş dərman
əlaqəli hemoliz zamanı plazmaferez tətbiq edilmişdir.
Əldə olunmuş nəticələr Q-6-FD defisiti ilə əlaqəli (əsasən də favizm
zamanı) hemolitik krizlərin erkən dövründə plazmaferez üsulunun standart
kompleks intensiv terapiya protokoluna daxil edilməsinə imkan verir.
Plazmaferez üsulu sərbəst hemoqlobinin, hüceyrələrin parçalanma
məhsullarının, qüsurlu eritrositlərin parçalanmış stromasının qan plazmasından təmizlənməsinə, membran defekti olan, yaşlanmış, funksional cəhətdən
az aktiv eritrositlərin miqdarının əhəmiyyətli dərəcədə azaldılmasına imkan
verir. Bununla yanaşı plazmaferez orqanizmin öz toxumalarından toxuma
mayesinin qan yatağına daxil olmasını artırır, qanın reoloji xüsusiyyətlərinə,
laxtalanma və immun sisteminə müsbət təsir göstərməklə periferik
damarlarda, qaraciyər və böyrək damarlarında, kiçik qan dövranında
mikrosirkulyasiyanı yaxşılaşdırır. Ekstrakorporal prosedurların detoksikasion təsirləriylə yanaşı onların antioksidant effektlərini də qeyd etmək
vacibdir. Sərbəst radikal oksidləşməsi məhsullarının eliminasiyası, oksidant
müdafiə faktorlarının aktivliyinin artmasına gətirib çıxarır ki, bu da Q-6-FD
fermentinin defisiti zamanı mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
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AUTOİMMUN HEMOLİTİK ANEMİYA ZAMANI
TRANSFUZİON TERAPİYA TAKTİKASI
Autoimmun hemolitik anemiyalar zamanı transfuziya, ürək fəaliyyətində pozğunluq, ağciyər çatmamazlığı, başgicəllənmə, halsızlıq, taxikardiya və döş qəfəsində ağrılar törədə biləcək ciddi nəzərəçarpan anemiyası olan xəstələrə təyin edilir. Beləliklə də, AİHA zamanı hemotransfuzion terapiya taktikasını müəyyən edən faktor - onun yalnız
həyati göstəriş olduğu hallarda həyata keçirilməsidir.
AİHA-lı xəstələrin müalicəsində bir sıra çətinliklər mövcuddur: bu
cür xəstələrin plazmasında orqanizmin hamiləlik zamanı əvvəlki “anadöl” uyğunsuzluğu transfuziyalarında baş vermiş sensibilizasiya nəticəsində yaranmış, köçürülən qan komponentləri ilə uyğun olmayan və ya
az dərəcədə uyğun olan alloantitellərin dövr etməsi mümkündür. Bu cür
alloantitellərin laborator diaqnostika ilə üzə çıxarılması çətinlik törədir.
Eritrosit kütləsinin köçürülməsi yalnız qeyri-düz Kumbs reaksiyası
üzrə fərdi uyğunluq sınağının aparılmasından sonra mümkündür. Yadda
saxlamaq lazımdır ki, transfuzion terapiya AİHA-ın müalicə üsulu
deyildir və xəstənin vəziyyəti yaxşılaşdıqdan sonra transfuziyalar
dayandırılmalıdır.
AİHA-lı xəstələrdə transfuzion terapiyanın əsas prinsipləri:
• Xəstənin vəziyyəti ağır olduqda və ürək fəaliyyətinin və ya baş
beyinin funksiyalarının pozulma riskinin yüksək olduğu hallarda
transfuziya dərhal, hətta bütün seroloji testlər keçirilməzdən öncə təyin
olunmalıdır.
• Bütün pasientlərə, hətta heç vaxt transfuziya həyata keçirilməyənlərə
və anamnezində hamiləlik olmayanlara belə AB0 və Rh uyğun eritrositlər
köçürülməlidir.
• Anamnezində hemotransfuziya və ya hamiləlik olan bütün pasientlərə alloantitellərin müəyyən edilməsi üçün seroloji testlər aparılmalıdır.
Köçürülən eritositlər alloantitellərin yönəldiyi antigenə görə neqativ
olmalıdır.
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• Nisbətən az miqdarda eritrosit köçürülür (böyüklərə 0,5-1,0 vahid,
uşaqlara 2-5 ml/kq). Anemiyanın əlamət və simptomlarının aradan
qaldırılması üçün adətən bu həcm kifayət edir. Əlavə transfuziyalar ürəkdamar sistemində pozğunluqlara səbəb ola bilər.
• Soyuq aqqlütinin xəstəliyi və paroksizmal soyuq hemoqlobinuriyası
olan xəstələrə əvvəlcədən qızdırılmış və mümkün qədər yuyulmuş
eritrositlər köçürülməlidir.
• Transfuzuyalar asta sürətlə həyata keçirilməlidir və transfuzion
reaksiyaların qarşısının alınması məqsədilə (hemolitik reaksiyalarla səhv
salınması mümkündür) leykosit filtrləri tətbiq edilməlidir.
• Orqanizmin maye ilə yüklənməsinin qarşısını almaq üçün
transfuziyadan sonra furosemid təyin edilməsi və xəstənin 6-12 saat
ərzində nəzarət altında saxlanılması tövsiyə olunur.
• Posttransfuzion hemolitik reaksiyaların ola bilməsi səbəbindən xəstə
daima nəzarət altında olmalıdır, çünki, hər hansı bir seroloji uyğunsuzluq
olmasa belə, damardaxili hemolizin baş verməsi mümkündür.
• Əməliyyat öncəsi hazırlıq zamanı transfuziyalar hemoqlobinin
səviyyəsinin 80 q/l-dək qaldırılması üçün tətbiq edilir.

PAROKSİZMAL GECƏ HEMOQLOBİNURİYASI
(MARKİAFAVA - MİKELİ XƏSTƏLİYİ )
Paroksizmal gecə hemoqlobinuriyası – eritrositlərdə membran
defektinin olması və onların zərdab komplementinin komponentlərinə
qarşı həssaslığının yüksəlməsi nəticəsində baş verən qazanılmış
hemolitik anemiyadır.
Hemotransfuziyalara göstərişlər hemoqlobin konsentrasiyasının aşağı
olması və xəstənin ümumi vəziyyətinin ağır olmasıdır ki, bu zaman
yuyulmuş (≥5 dəfə) eritrositlər, daha yaxşı olar ki, fərdi uyğunluq üzrə
qeyri düz Kumbs sınağı aparıldıqdan sonra təyin edilsin. Bu onunla
əlaqədardır ki, xəstələrin çox hissəsinin daimi olaraq transfuziyalara
ehtiyacı olur və zaman keçdikcə onlarda hətta yuyulmuş eritrositlərə qarşı
da transfuzion reaksiyalar meydana çıxa bilir. Transfuziyaların miqdarı
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hemoqlobinin konsentrasiyasıyla müəyən olunur. Bir çox xəstələrə 5
gündən bir aya qədər intervalla transfuziya lazım olur. Eritrositlərin
komplement komponentlərinə qarşı yüksək həssaslığıyla əlaqədar olaraq,
saxlanılma müddəti az olan (təzə və ya bir həftəyə qədər öncə hazırlanmış) eritrosit kütləsinin transfuziyası qəti qadağandır. Bu cür
eritrosit kütləsinin tərkibində properdin və leykositlər olduğundan o
antileykosit antigenlərin əmələ gəlməsinə və komplementin aktivləşməsinə
gətirib çıxarmaqla hemolitik krizə təkan verir.
Tez-tez aparılan hemotransfuziyalar xəstənin donor qanı komponentlərinin antigenlərinə qarşı sensibilizasiyasına səbəb ola bilər və nəticədə
orqanizmin sintez etdiyi antieritrositar və antileykositar antitellər hemolizin
güclənməsinə gətirib çıxara bilər. Aşağıdakı qaydalara ciddi şəkildə əməl
etməklə bu ağırlaşmaların qarşısını almaq mümkündür:
• deleykositləşdirilmiş qan komponentlərini köçürmək;
• bütün eritrosit transfuziyalarını Kumbs sınağı üzrə fərdi uyğunluq
testi aparıldıqdan sonra həyata keçirmək;
• hemotransfuziyanı saxlanılma müddəti 7 gündən az olmayan
yuyulmuş eritrositlər vasitəsilə həyata keçirmək;
• hər hansı bir konkret xəstə üçün qan alınan donorların sayını
minimallaşdırmaq;
Əvəzedici hemotransfuzion terapiya anomal klonun proliferasiya
etməsinin qarşısını almaq üçün təyin edilir.
Parsial qırmızı hüceyrə aplaziyası - qanyaranmanın qırmızı sırasına
qarşı autoaqressiyaya əsaslanan autoimmun xəstəlikdir ki, bu zaman
nəzərəçarpan anemik sindrom inkişaf edir. Periferik qanda normal
miqdarda leykosit və trombositlərin fonunda normoxrom anemiya
müşahidə edilir.
Əvəzedici hemotransfuzion terapiya qlükokortikoid müalicəsinə qarşı
rezistent və prednizolon terapiyasına qarşı cavab qapısı yüksək olan
xəstələrdə tətbiq edilir. Eritrosit kütləsinin köçürülməsi (yalnız yuyulmuş
eritrositlər) hər 3-4 həftədən bir təyin edilir və o simptomatik terapevtik
effekt verir. Qan zərdabında dövr edən immun komplekslər və ya
eritropoetin inhibitoru müəyyən edilmiş xəstələrə plazmaferez və ya
plazmosorbsiya təyin edilir.
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YENİDOĞULMUŞLARIN HEMOLİTİK XƏSTƏLİYİNİN
TRANSFUZİON MÜALİCƏ TAKTİKASI
Yenidoğulmuşların hemolitik xəstəliyinin (YHX) əmələ gəlmə səbəbi,
ananın qanında plasentar baryerdən dölün qan dövranına keçərək onun
eritrositləri ilə qarşılıqlı əlaqəyə girməklə damardaxili və damardankənar
hemoliz yaratmağa qabil antieritrositar antitellərin olmasıdır. Eritrositlərin
hemoilizi və inkişaf edən anemiya eritroblastların istehsalının artmasına
səbəb olur ki, onlar da periferik qan dövranına keçir və ağır hallarda
eritroblastoza gətirib çıxarır.
Eritrositlərin hemolizi bilirubinin səviyyəsinin yüksəlməsinə səbəb olur.
Döldə sərbəst bilirubin plasentadan keçərək ananın qaraciyər fermentləri
vasitəsilə neytrallaşdırılır ki, bu da döldə bilirubinemiyanın səviyyəsinin
azalmasına gətirib çıxarır. Döğumdan sonra yenidoğulmuşun qaraciyərinin
fermentativ funksiyası kifayət dərəcədə olmadığından sərbəst bilirubinin
birləşmiş hala keçməsi ləngiyir və bunun nəticəsi olaraq bilirubinin
səviyyəsi kəskin şəkildə yüksəlir. Hiperbilirubinemiya özünü klinik olaraq
sarılıqla və bilirubinin baş beyinin lipidlərlə zəngin qabıqaltı və kök
nüvələrində toplanması ilə göstərir ki, nəticədə nüvə sarılığı - bilirubin
ensefalopatiyası inkişaf edir. Ensefalopatiya YHX-in ağır formaları üçün
xarakterikdir.
Ananın antitellərinin çoxlu miqdarının dölün qan dövranına daxil
olması kapilyarların zədələnməsinə, döl və ciftin hidropsuna gətirib
çıxarmaqla dölün bətndaxili ölümünə səbəb ola bilər.
Hələ hamiləlik dövründə hemolitik xəstəliyin diaqnozu qoyulan
zaman, hamiləliyin 20-ci həftəsindən sonra az həcmdə qan embrional
göbək ciyəsi vasitəsilə transfuziya olunur. Bu məqsədlə hematokriti 80
olan (YHX olan yenidoğulmuşlarda isə 50-60) təzə hazırlanmış eritrosit
kütləsi (5 sutkayadək saxlanılmış) istifadə olunur.
YHX-ni müalicə etmək üçün uşaqlıqdaxili transfuziyalar, donor
qanının mübadilə, dəyişdirilmə və ya adi üsulla köçürülməsi tətbiq edilir.
Bütün bunlar həyata keçirilməzdən öncə yenidoğulmuşun eritrositlərinin
AB0 fenotipi və rezus mənsubiyyəti mütləq yoxlanılmalıdır.
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Antigen neqativ donor eritrositlərinin uşaqlıqdaxili transfuziyası dölün
toxumalarının yaxşı dərəcədə oksigenasiyasını təmin edir: toxuma hipoksiyası azalır, toplanmış artıq mayenin miqdarı azalır, ürək fəaliyyətinin
pozulma ehtimalı azlır.
Uşaqlıqdaxili transfuziyaların məqsədi - dölün öz eritropoezinin blokada
olunması və eritrositlərin destruksiyası prosesinin zəiflədilməsidir. Dölün öz
eritrositlərinin istehsalının azalması və destruksiyaya az uğraması qaraciyər
və dalağın ölçülərinin azamasına səbəb olur. Anemiyanın müalicəsi üçün
uşaqlıqdaxili transfuziyalar hamiləliyin 32-ci həftəsinədək və ya dölün
ağciyərlərinin oksigen nəqlinə hazır olduğu müddətə qədər aparılır.
Transfuziyların həcmi növbəti düsturla hesablanır:
donor eritrositlərin miqdarı ml= (hestasiya yaşı - 20) x 10.
Uşaqdıqdaxili transfuziyalar dölün inkişafını, qan həcminin artmasını və
oksigenin nəql edillməsi üçün tələbatın dəyişilməsinin kompensasiya
edilməsi məqsədilə 2-3 həftəlik intervalla aparılır. Eritrositlərin döl
tərəfindən absorbsiyası gündə 10-12% təşkil edir. Əgər uşaqlıqdaxili
transfuziyalar düzgün həyata keçirilərsə bu zaman dövr edən eritrositlərin
çox hissəsi donor hüceyrələrindən ibarət olur. Belə halda uşaqlıqdaxili
transfuziyaların aparılmasına qədər qan qrupunun birincili təyini əhəmiyyət daşıyır.
Donor qanına olan tələblər
• Eritrositlər, anada olan antitellərə uyğun antigenlərə sahib
olmamalıdırlar və ananın qan zərdabıyla uyğun olmalıdırlar.
• Donorlar O(I) qrupdan və ya ana və döllə eyni qrupdan olmalıdırlar
(əgər onların qan qrupu eynidirsə).
• Əgər döldə Rh-mənfidirsə və ya anti-D antitel vardırsa, o zaman
donorlar Rh-mənfi olmalıdırlar.
• Rezus-müsbət qan ananın antitelləriylə uyğun olduğu halda istifadə
oluna bilər.
• “Transplantatın qopma reaksiyası”nın qarşısının alınması üçün qan
şüalandırılır.
• Dondurulmuş deqliserinləşdirilmiş və ya təzə yuyulmuş,
hematokriti 80-90% olan eritrositlər istifadə olunur.
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• Ananın eritrositlərinin istifadə edilməsi zamanı tərkibində antitellər
olan plazmanı kənar etmək üçün eritrositləri yumaq və ya donduraraq
deqliserinləşdirmək lazımdır.
• Atanın və onun yaxın qohumlarının qanı antigen D olması
səbəbindən istifadə olunmur.
• Donor sitomeqalovirus infeksiyasına görə neqativ olmalıdır.
Mübadilə qanköçürmələri
Vaxtında doğulmuş, nüvə sarılığının yaranma riski olmayan
uşaqlarda mübadilə qanköçürmələrinə mütləq göstərişlər:
• doğulma zamanı göbək ciyəsi qanında bilirubinin miqdarının 68
mkmol/l-dən artıq ; zərdab bilirubininin saatlıq artımının 6 mkmol/l-dən
artıq olması;
• 340 mkmol/l-dən artqı bilirubinemiya.
Vaxtından əvvəl doğulmuş uşaqlarda mübadiləli qanköçürmə zərdab
bilirubinin səviyyəsi 200-300 mkmol/l olduqda həyata keçirilir.
Yenidoğulmuşda nüvə sarılığının yaranma riskinin 2-dən artıq olduğu
zaman prosedur, bilirubinin səviyyəsinin daha aşağı olduğu zaman
başlanılır. Daha sonra hər dəfə 20 ml olmaqla dəfələrlə qan buraxılır və
yerinə 20 ml eyni qrupdan olan Rh–mənfi təzə hazırlanmış donor qanı
köçürülür (ümumilikdə 500-600 ml donor qanı). Mübadiləli qanköçürmə
2 DEQH-dan az olmamaq şərtilə (160-180 ml/kq) həyata keçirilir. Bu
üsul yenidoğulmuşun qanının 80-85%-inin dəyişdirilməsinə və eyni
zamanda hiperbilirubinemiyanın azaldılmasına imkan verir ki, bu da öz
növbəsində qeyri düz bilirubinin neyrotoksik təsirini azaltmış olur
(bilirubinin 25-35%-ə qədəri kənar edilir). Bu məqsədlə ultrabənövşəyi
şüalandırma (UBŞ) da effektiv üsul sayılır, belə ki, onun erkən istifadəsi
zamanı bir sıra hallarda mübadiləli qanköçürməyə ehtiyac qalmır.
Qanın təkrar mübadiləli köçürülməsinə göstərişlər - aşağıdakı
əlamətlərdən ən azı ikisinin olması:
• hemolitik xəstəliyinin əlamətlərinin artması;
• bilirubinin saatlıq artımının 6,8 mKmоl/l-dən artıq olması;
• anemiyanın artması (hemolizin davam etməsi);
YHX zamanı bilirubinin aşağıdakı kritik səviyyələri müəyyən
olunmuşdur:
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• göbək ciyəsi qanı - 68 mKmоl/l;
• həyatın 24-cü saatı- 172 mKmоl/l;
• həyatın 48-ci saatı – rezus konflikt olduğu zaman - 240 mKmоl/l və
AB0 konflikt olduğu zaman - 270 mкmоl/l ;
• həyatın 4-cü günü – uyğun olaraq 265 və 300 mKmоl/l.
AB0 uyğunsuzluq olduğu zaman mübadiləli qanköçürmə [Rezus
faktora görə uyğun 0(I) qrup qan] çox nadir hallarda tətbiq edilir.
Donor qanına olan tələblər
• 0(I) qrupdan olan yenidoğulmuşlar üçün - 0(I) qrupdan olan bütöv
qan.
• A, B, AB qruplarından olan yenidoğulmuşlar üçün -0 qrupundan
olan eritrositlər və AB qrup plazma.
• Rezus-konflikt olan zaman uşağın qanı ilə eyni qrupdan olan rezusmənfi qan istifadə edilir.
• AB0-konflikt olan zaman 200-400 ml anti-A və anti-B antitellərin
titrinin aşağı olduğu 0(I) qrupdan olan qan köçürülür.
• YDH adətən qrup antigenləri üzrə yarandığından rezus və AB0 üzrə
uyğunsuzluq olduğu zaman 0(I) qrupdan olan qan köçürülür.
• Nadir antigenlər üzrə uyğunsuzluq olduğu zaman - bu antigenin
olmadığı donor qanı istifadə olunur.
• Donorda SMV neqativ olmalıdır.
Sadə qanköçürmələr
YDH zamanı sadə qanköçürmələr anemiyanın korreksiyası məqsədilə
həyata keçirilir. Donor qanına olan tələblər əvəzedici qanköçürmədə
olduğu kimidir. Eritrosit tərkibli mühitlərə olan tələbat aşağıdakı düsturla
hesablanır:
Eritrositin həcmi (мl) = Hb defisiti x DEQH + transfuzion mühitdəki
Hb miqdarı, burada Hb q/l, DEQH isə ml ilə göstərilir.
Massiv hemotransfuziyaların ağırlaşmalarının qarşısını almaq üçün
köçürülən qan həcmi DEQH-in 60%-indən artıq olmamalıdır.
Yenidoğulmuşların hemolitik xəstəliyi zamanı plazmaferezin
tətbiqi
Bir sıra tədqiqatçılar hamiləliyin ikinci həftəsində plazmaferez (20-22
seansadək) məsləhət görürlər. Bu zaman bir prosedur ərzində 4 litrə qədər
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plazma çıxarılır. Çıxarılan bu plazma həcminin əvəz edilməsi üçün donor
plazması və zülal preparatlarından istifadə olunur ki, nəticədə ana və döldə
hemodinamik pozğunluqların əmələ gəlməsinin qarşısı alınmış olur.
YHX-in müalicəsində plazmaferez vasitəsilə müalicədə əsas
məsələlər:
• asfiksiyayala mübarizə;
• asidozun korreksiyası;
• anemiyanın aradan qaldırılması;
• hiperbilirubinemiyanın aradan qaldırılması;
• dölün və ya yenidoğulmuşun eritrositlərinə qarşı yönəlmiş antitellərin eliminasiyası.
Əgər hamiləlik zamanı anada antitellərin titrini aşağı salmaq mümkün
olmamışdırsa və yenidoğulmuşda doğuşdan sonrakı ilk dəqiqələrdə titri
müəyyən etmək mümkün deyildirsə bu zaman doğuşdan dərhal sonra
yenidoğulmuşda plazmaferez aparılması tövsiyə olunur. Prosedur,
maksimal həcmdə plazma çıxarılması və çıxarılan həcmin donor plazması
vasitəsilə əvəz olunmasıyla həyata keçirilir. Nəzərə almaq lazımdır ki,
plazma çıxarılan zaman dilyusiya baş verir, dövr edən plazmanın yarısının
çıxarılması əvvəlki göstəricilərin dərhal dəyişməsinə (məsələn bilirubinin
30%-dək) səbəb olur. Sonrakı eksfuziya artıq qeyri effektiv olur. Məhz bu
səbəbdən plazmaferezin fasiləli üsulla aparılması tövsiyə olunur (gündə iki
dəfə). Prosedurlar arasındakı zaman ərzində plazmanın mikrosirkulyator
yataqdan, damardanxaric boşluqlardan çıxması, plazmaəvəzedici məhlulların toxumalara keçməsi baş verir ki, bu da qanda patoloji maddələrin
miqdarının artmasına səbəb olur.
Yenidoğulmuşda sarılığın əmələ gəlməsi dərhal plazmaferez aparılmasına mütləq göstərişdir. Əgər buna şərait yoxdursa bu zaman mübadiləli
qanköçürmələr aparmaq lazımdır.
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FƏSİL 10. POSTTRANSFUZİON REAKSİYALAR
Yaxın zamanlaradək “posttransfuzion reaksiyalar və ağırlaşmalar” adı
altında hemotransfuziyadan sonra resipientdə meydana çıxmış bütün pis
nəticələr nəzərdə tutulurdu. Bu zaman posttransfuzion reaksiyalar
dedikdə - hemotransfuziyaların resipientin orqan və sistemlərində ciddi
və uzunmüddətli dəyişikliklərə səbəb olmayan əlavə təsirləri, posttransfuzion ağırlaşmalar adı altında isə -hemotransfuziyaların xəstə üçün
təhlükə törədən klinik əlamətlərlə xarakterizə olunan bəd nəticələri
nəzərdə tutulurdu. Donor qanı və ya onun komponentlərinin götürülməsi
və tətbiqiylə əlaqədar meydana çıxmış və donorla resipientin həyatı və
sağlamlığı üçün təhlükə törədən əlavə təsirlərin hər biri posttransfuzion
reaksiya və ya ağırlaşma hesab olunur.
Dünya ədəbiyyatında “transfusion reaction” (transfuzion reaksiya)
termini istifadə olunur. İstənilən hemotransfuziyaya qarşı orqanizmin
reaksiyası birincili olduğundan (onun klinik təzahürü əhəmiyyət kəsb
edir), ağırlaşma isə sadəcə olaraq orqanizmin adaptasion ehtiyatlarının
dekompensasiyaya uğramasının təzahürü olduğundan, bu cür yanaşma ilə
razılaşmaq lazım gəldiyi aydın məsələdir. Yadda saxlamaq lazımdır ki,
istənilən invaziv prosedur, xüsusilə də allogen komponentlərin hemotransfuziyası orqanizmin reaksiyası ilə müşayiət olunacaqdır. Posttransfuzion reaksiyalardan söhbət getdikdə isə hemotransfuziyaların yalnız
arzuolunmayan, xoşagəlməz nəticələri nəzərdə tutulur.
Demək olar ki, bütün posttransfuzion reaksiyaların əsasında immun
mexanizmlər durur və ya onlar immun sistemdə dəyişikliklərlə müşayiət
olunurlar.
Hemotransfuziyaların xoşagəlməz nəticələri az nəzərəçarpan reaksiya
kimi başlayaraq daha sonra sürətlə ağır klinik formaya qədər inkişaf edə
bilər. Eyni bir xəstədə reaksiya əlamətlərinin kompleksinə (məsələn,
febril reaksiyalar hemolizlə müşayiət oluna bilər) tez-tez təsadüf olunur.
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Kəskin transfuzion reaksiyalar müalicə olunmazsa və ya müalicə qeyri
adekvat olarsa gecikmiş reaksiyalara keçə bilər.
Posttransfuion reaksiyaların ən ağır dərəcəsi hemotrannsfuzion şokdur ki, onun, ağırlıq dərəcəsi immunoloji konflikt, kəskin damardaxili
hemoliz, çox hallarda həyati vacib orqanların funksiyalarının pozulması,
toksikoz, hemorragik diatez, böyrək-qaraciyər və son nəticədə isə
poliorqan çatışmazlığı ilə əlaqədar olur.

POSTTRANSFUZİON REAKSİYALARIN TƏSNİFATI
Posttransfuzion reaksiyalar qan və qan komponentlərinin tədarük,
saxlanılma və köçürülməsi texnikası və metodikasının müəyyən olunmuş
qaydalarının pozulması və ya qaydalardan kənaraçıxmalar olduğu hallarda əgər hemokomponentlərin köçürülməsinə göstərişlər və əks göstərişlər nəzərə alınmazsa və transfuziyadan öncə resipientin vəziyyəti qeyri
adekvat qiymətləndirilərsə müşahidə olunur.
Hemotransfuzion reaksiyaların aşağıdakı növləri var:
• sürətli və gecikmiş;
• klinik cəhətdən əhəmiyyətli və əhəmiyyətsiz;
• immun və qeyri-immun;
• hemolitik və qeyri-hemolitik;
• pirogen;
• allergik;
• anafilaktik;
• hemotransfuziyalarda texniki səhvlərlə əlaqədar;
• fiziki-kimyəvi faktorlarla əlaqədar (həddən artıq qızdırılma,
saxlanma şəraitinin pozulması və s.);
• qan komponentlərinin infeksiyalaşmasıyla əlaqədar;
• posttransfuzion immun modulyasiya.
Posttransfuzion reaksiyalar prosesə spesifik immun cavabın qoşulması nəzərə alınarsa immun və qeyri-immun formalara bölünə bilər.
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İmmun reaksiyalar donor qanı komponentləri ilə resipient arasında
immunoloji konflikt nəticəsində əmələ gəlir ki, bunun da əsasında
“antigen-antitel” reaksiyası durur.
Qeyri-immun reaksiyalar immunoloji komponent əlaqələndirici rol
oynadığı zaman baş verir və bu cür reaksiyalar infeksiyalaşmış hemokomponentlərin transfuziyası, eritrositlərin fiziki və kimyəvi faktorların,
metabolik dəyişikliklərin təsiri nəticəsində baş vermiş hemolizi, hemotransfuziya texnikasının pozulması ilə əlaqədar olur.
Posttransfuzion reaksiyaların transfuziyayla assosiasiya olunan
risklərinin tezliyi müxtəlif səbəblərlə, əsasən də transfuzion avadanlığın
təhlükəsizliyinin təmini sisteminin inkişaf dərəcəsindən asılıdır (qan
xidmətində bu “Haemovigilance» adlanır”. Avropanın beynəlxalq “qızıl
standart” adını almış “Qan komponentlərinin tədarükü, istifadəsi və
keyfiyyətinin təmini üzrə təlimat”-ı (2002), “Haemovigilance”-ı “donor
və resipientlərdə reaksiya və ağırlaşmaların, eləcə də donorların epidemioloji statusunun monitorinqinin təşkil edilmiş prosedurları” kimi müəyyən
edir. Hal-hazırda “Haemovigilance” sistemləri 20-dən artıq ölkədə fəaliyyət
göstərməkdədir. Onların çox hissəsi Avropa şəbəkəsinə (European
Haemovigilanse Net) daxildir. Onun əsas vəzifəsi qanköçürməni müşayiət
edən real riskin qiymətləndirilməsi məqsədilə, hemotransfuziyaların
istənilən xoşagəlməz nəticələri barəsindəki informasiyaları toplamaq və
analiz etməkdir.
“Haemovigilance” sisteminin lazımi səviyyədə fəaliyyət göstərdiyi,
başqa sözlə desək, transfuzion avadanlığın transfuzion komitələr tərəfindən
daima nəzarət altında saxlanıldığı ölkələrdə xoşagəlməz posttransfuzion
reaksiyaların audit və qeydiyyatı yaxşı təşkil edilmişdir, transfuziyalarla
assosiasiya olunan ağırlaşma riski isə inkişaf etmiş qan xidmətinə malik
digər ölkələrə nisbətən xeyli aşağıdır. Transfuzion immunologiya
çərçivəsində əsas diqqət immun mənşəli transfuzion reaksiyalara qarşı
yönələcəkdir.
Postranfuion reaksiyaların təsnifatı cədvəldə göstərilmişdir.
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Posttransfuzion reaksiyaların təsnifatı
Sürətli (transfuziya zamanı və ya ondan
dərhal sonra baş verir)
İmmun
Hemolitik

Qeyri-immun

Gecikmiş (transfuziyadan bir
neçə gün, ay və ya il sonra baş
verir)
İmmun

Hava emboliyası və
Hemolitik
trombembolya
Febril qeyriPosttransfuzion sepsis
Alloimmun
hemolitik reaksiya
(bakterial
kontaminasiya)
Allergik
Sirkulyator yüklənmə Trombosit refrakter
Anafilaktik
Donor qanı
“Transplantatın
komponentlərinə fiziki- qopma reaksiyası”
kimyəvi təsirlər
xəstəliyi
(temperatur rejimlərinin İmmunmodulyasiya/i
Ağciyərlərin
və ya saxlanma
kəskin
mmunsupressiya
posttransfuzion müddətinin pozulması,
resuspenziyedici
zədələnmə
məhlulların səhv
sindromu
seçilməsi ilə əlaqəli
reaksiyalar) nəticəsində
baş vermiş hemoliz

Qeyriimmun
İnfeksiyalar
Hemosideroz

Bu təsnifat tam deyildir və təcrübədə daha tez-tez rast gəlinən əsas
hemotransfuzion reaksiyaları əks edir.
Müəyyən xəstəliklər və vəziyyətlər zamanı qan və qan komponentlərinin köçürülməsi xəstəyə xeyirdən daha çox ziyan verə bilər. Məlumdur
ki, bir sıra hallarda hemotransfuziyaları birbaşa təxirəsalınmaz göstərişlə
həyata keçirmək lazım gəlir ki, belə hallara geniş cərrahi əməliyyatlar
zamanı massiv qanitirmə və hemorragik şok, ağırlaşmış doğuş, müxtəlif
mənşəli koaqulopatiyalar və s. aiddir. Nəzərə almaq lazımdır ki, hemotransfuziyalara əks göstərişlər nisbi xarakter daşıyır və kritik vəziyyətlərdə
xəstənin həyatını qurtarmaq üçün bu əks göstərişlərə əhəmiyyət verməmək,
hemotransfuziyaları isə prosedurun müsbət effektini təmin edən bütün
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tədbirləri görərək xüsusi ehtiyatlılıqla həyata keçirmək lazım gəlir.
Bir daha xatırlatmaq lazımdır ki, allogen hemokomponentlərin transfuziyası faktiki olaraq antigenlərlə daha zəngin olan toxumanın resipentin
immun statusunda əhəmiyyətli dəyişikliklərlə müşayiət olunan bioloji
transplantasiyası əməliyyatıdır və bununla yanaşı bu əməliyyat posttransfuzion infeksion ağırlaşma riski daşıyır. Komponent hemoterapiyasına
müasir yanaşma əvəzedici vasitə kimi xəstədə məhz çatışmayan qan
komponentlərinin - hüceyrələrin və ya plazmanın istifadə olunmasını tələb
edir. Donor qanı komponentlərinin yeridilməsi, demək olar ki, allogen
toxuma transplantasiyası sayılır və hemotransfuziya həyata keçirən həkim
onların istifadəsi zamanı potensial riski və gözlənilən klinik effekti
qiymətləndirməlidir. Qan komponentlərinin istifadəsi ciddi göstərişlə həyata
keçirilməli yalnız müəyyən klinik situasiyalarda tətbiq edilməlidir.

SÜRƏTLİ VƏ GECİKMİŞ HEMOLİTİK POSTTRANSFUZİON
REAKSİYALAR
Sürətli və gecikmiş posttransfuzion reaksiyaların səbəbi donor qanı
komponentləri ilə resipientin qanı arasında immunoloji konfliktin olmasıdır ki, bunun da əsasında “antigen-antitel” reaksiyası durur. Bu reaksiyalar
ən çox donor eritrositrositlərinin resipientin antitelləri tərəfindən
parçalanması nəticəsində; nisbətən az hallarda isə resipientin eritrositlərinin donor plazmasında olan antitellərlə parçalanması nəticəsində
meydana çıxır. Bütün posttransfuzion hemolitik reaksiyaların meydana
çıxma tezliyi müxtəlif müəlliflərə görə 0,02-0,20% təşkil etməkdədir.
Adətən posttransfuzion hemolitik reaksiyalar (PTHR) aşağıdakı
hallarda inkişaf edir:
• qan qrupunun müəyyən edilmə texnologiyasının pozulması
nəticəsində;
• fərdi uyğunluq sınağının keçirilməsi qaydalarına riayət edilməməsi
zamanı;
• qanın köçürülməsi texnikasının pozulması nəticəsində.
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АВ0, Rh, Kell, Lewis antigenlərinə görə uyğun olmayan donor
eritrositlərinin köçürülməsi nəticəsində baş vermiş PTHR zamanı xəstələrdə
klinik mənzərə, proqnoz və letallıq resipientin hemoliz (damardaxili və ya
damardankənar) mexanizminə təkan verən antitellərinin xarakterindən və
strukturundan asılıdır.
Damardaxili hemoliz
Eritrositlərin damardaxili parçalanmasının ən çox rast gəlinən səbəbi
AB0 sisteminin antigenləri üzrə uyğun olmayan qan qruplarının
köçürülməsidir. Başqa qrupdan olan donor qanının köçürülməsinin
səbəbləri arasında əsas yerləri qan qruplarının təyin edilməsi metodikasının
pozulması, qrup və Rh yoxlanılması üçün sınaqların düzgün aparılmaması,
donor və pasientin qanının fərdi uyğunluq testinin və eləcə də qanın
köçürülməsi texnikasının pozulması tutur.
Uyğun olmayan donor eritrositlərinin onlara adsorbsiya olunan
resipient antitelləri vasitəsilə parçalanması (hemolizi), donor ilə resipientin
qanının AB0 sistemi üzrə uyğunsuzluğu nəticəsində meydana çıxmış
posttransfuzion reaksiyaların patogenezində əsas yeri tutur. Əmələ gəlmiş
“antigen-antitel” kompleksi komplementi fiksasiya etməklə onun
komponentlərini aktivləşdirir ki, bu da eritrositlərin membranının lizisinə
və onların damardaxili parçalanmasına gətirib çıxarır. Hemolizin bu
mexanizmi təhlükəli və ağır klinik əlamətlərin meydana çıxmasına səbəb
olur. Uyğun olmayan donor eritrositlərinin köçürülməsiylə baş vermiş
damardaxili hemoliz nəticəsində resipientin qanında sərbəst hemoqlobin,
biogen aminlər, tromboplastin və digər bioloji aktiv maddələr meydana
çıxır. Bütün bu maddələr transfuziya zamanı və ya ondan sonra
hemotransfuzion şok, hemorragiyalar, kəskin böyrək çatışmazlığı kimi
ağırlaşmaların inkişaf etməsinə gətirib çıxara bilir.
Damardaxili hemolizin sürəti, intensivliyi və dərəcəsi aşağıdakılarla
müəyyən olunur:
• antitellərin səviyyəsiylə;
•antitel immunoqlobulinlərinin funksional aktivliyi (avidliyi),
spesifikliyi və növüylə;
• resipientin qanında komplement komponentlərinin səviyyəsiylə;
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• köçürülmüş hemokomponenlərin həcmiylə (az dərəcədə).
Stresin və eritrositlərin parçalanması nəticəsində ifraz olunan bioloji
aktiv maddələrin yüksək konsentrasiyasının təsiri nəticəsində interoreseptorlar qıcıqlanır və əgər bu təsir kəsilməzsə tam tormozlanma inkişaf edir. Böyrək kanalcıqlarında duz turşulu hematinə çevrilən sərbəst
hemoqlobin daha çox nefrotoksik təsirə malikdir. Böyrək damarlarının
stress nəticəsində spazma uğraması fonunda böyrək kanalcıqları boşluğunda parçalanmış eritrosit qalıqlarıyla yanaşı hematin də toplanır.
Yumaqcıq filtrasiyası böyrəkdə qan axınını da həmçinin azaldır ki, bu da
kanalcıq epitelində nekrobiotik dəyişikliklərlə yanaşı oliqouriyanın
yaranmasında da rol oynayır ki, oliqouriya da öz növbəsində hemodinamika pozğunluğu və böyrəklərin kəskin sirkulyator nefropatiya tipli
zədələnməsi şəklində özünü göstərir.
Transfuziyadan sonrakı 24 saat ərzində inkişaf edən ağır kəskin
hemotransfuzion reaksiya (HTR), İgM antitelinin komplementlə birləşməsi
nəticəsində inkişaf edən damardaxili hemolizlə müşayiət olunur. Buna
baxmayaraq, resipientdə G sinfindən olan immunoqlobulinlərin (anti-D,
anti-K) olması zamanı, əvvəlki hemotransfuziyalar nəticəsində sensibilizasiya olunmuş pasientlərdə və hamilələrdə damardanxaric hemolizlə
müşayiət olunan nisbətən az ağır HTR müşahidə olunur. Əmələgəlmə
tezliyi təxminən 1:25 000 transfuziya təşkil edir. Gecikmiş HTR
transfuziyadan 3-5 sutka sonra və anamnestik qeyri dəqiqliklər nəticəsində
baş verir və ya əvvəllər sensibilizasiya olunmuş pasientlərdə ikincili immun
cavab kimi meydana çıxır. Belə halda pretransfuzion analizlərdə antitellər
olmur və bu tip reaksiya damardanxaric hemoliz mexanizmiylə baş verir.
Bu tip HTR tezliyi təxminən 1:2500 transfuziya təşkil edir.
Kəskin və gecikmiş HTR-ın daha xarakterik simptomlarına qızdırma
və titrətmə aiddir. Hipotenziya, qusma və diareya daha çox kəskin reaksiyalara, döş qəfəsində və beldə ağrı isə daha çox gecikimiş reaksiyalara
xas əlamətlərdir. İstənilən tip transfuzion reaksiya zamanı leykositoz baş
verə bilər. Kəskin HTR zamanı damardaxili hemoliz hemoqlobinemiya
və hemoqlobinuriya kimi simptomlarla özünü göstərir ki, bu göstərilən
əlamətlər patoqnomonik əlamətlər sayılır (əgər çox güclü antigenlər
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sitotoksik reaksiyaları aktivləşdirməklə hemoliz əmələ gəlməsinə səbəb
olarsa bu simptomlar damardanxaric hemolizlə gedən HTR zamanı meydana çıxa bilər). Sözügedən simptomlar, hemolizin əsasən damardanxaric olduğu və əsas əlamətinin sarılıq olduğu gecikmiş HTR üçün xarakterik deyildir. DDL və böyrək çatışmazlığı daha kəskin HTR zamanı
müşahidə olunsa da gecikmiş HTR zamanı da rast gəlinə bilər ki, bu da
bəzən ölümə səbəb ola bilir. Bu cür sonluq damardaxili hemolizlə müşayiət olunan kəskin HTR üçün daha xarakterikdir. HTR üçün ilk simptomlar hemoqlobinuriya və DDL sindrom zamanı güclü qanaxmanın olmasıdır. Biokimyəvi testlərin köməkliyilə hemoqlobinemiyanı, laktatdehidrogenazanın artmasını, böyrək çatışmazlığı əlamətlərini və hiperbilirubinemiyanı müəyən etmək mümkündür. Haptoqlobinin səviyyəsinin artması hər iki tip reaksiya zamanı mümkün olsa da damardaxili
hemoliz zamanı daha nəzərəçarpan olur.
Zədələnmiş endoteli və trombositlər tərəfindən serotonin, histamin,
sitokinlər, tromboksan, endotelin, leykotrienlər ifraz olunur, eritrositlərin
stromasının dağılması isə eritrositinin ifrazına səbəb olur. Bu mediatorların toplanması qanın daxili və xarici laxtalanma mexanizmlərinin
aktivləşməsinə səbəb olur. Toxuma tromboplastininin massiv miqdarda
damar yatağına buraxılması da bu prosesə təkan verir. Pasientdə istehlak
koaqulopatiyası (laxtalanma faktorlarının defisiti), trombositopeniya,
trombositopatiya inkişaf edir. Daha sonra fibrinin, fibrin-monomerlərin,
fibrinogenin lizisi baş verir, hipo- və afibrinogenemiya inkişaf edir ki, bu
da fibrinoliz üçün xarakterikdir. Fibrinin deqradasiya məhsullarının
(FDM) miqdarı kəskin artır ki, onlar da öz növbəsində qanın laxtalanmasına ləngidici təsir göstərirlər. Fibrinolizin fonunda zədələnmiş damar
mənfəzini tutmaq qabiliyyətinə malik olmayan kövrək tromblar əmələ
gəlir ki, bu da ağır hemorragiya riskinin artmasına səbəb olur.
Spesifik immunoqlobulinlər donor eritrositlərinin hüceyrə reseptorları
ilə birləşərək qan hüceyrələrinin aqqlütinasiyasına səbəb olur ki, bu da
disseminə olunmuş mikroembolizasiya, kapilyar yatağının blokadası,
hədəf orqanların zədələnməsi və poliorqan çatışmazlığı ilə müşayiət
olunan DDL sindromun inkişaf etməsinin əsas səbəbidir. Qeyd etmək
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lazımdır ki, posttransfuzion hemolitik ağırlaşma olan zaman böyrəklərin
funksiyası daha çox zədələnir və bu hal vaxtında müalicə olunmazsa
kəskin böyrək çatışmamzlığı inkişaf edə bilir. Posttransfuzion hemolitik
ağırlaşmalar zamanı kəskin böyrək çatışmazlığına (KBÇ) aşağıdakı
hallar səbəb ola bilər:
• böyrəklərin kanalcıq epitelisinin hipoksik zədələnməsi;
• mikrosirkulyasiyanın blokadası;
• böyrək kanalcıqları boşluğunun sərbəst hemoqlobin derivatları ilə
tutulması.
HTR bəzən eritrosit kütləsinin yox, təzə dondurulmuş plazma və ya
trombosit kütləsi transfuziyasının nəticəsində baş verə bilir. Adətən 0
qrupdan olan plazmanın A, B və AB antigenlərinə malik resipientlərə
köçürülməsi mümkün olduğundan, plazma transfuziyası əgər həmin
plazmanın tərkibində resipient eritrositlərinin A və B antigenlərinə qarşı
güclü antitellər olarsa hemolizin baş verməsinə səbəb ola bilər. Daha az
hallarda əgər eyni anda hər iki preparat xəstəyə köçürülərsə bir donorun
eritrositləriylə digərinin plazması arasında uyğunsuzluq baş verə bilər.
HTR zamanı alloantitellərin və onların spesifik determinantlarının
xarakteristikası çox vacibdir. Eritrosit alloantitelləri əsasən G sinfindən
olan və az miqdarda da M sinfindən olan immunoqlobulinlərlə təmsil
edilirlər. M sinfinə aid edilən immunoqlobulinlər, damardaxili hemolizlə
müşayiət edilən kəskin HTR-ın klassik əmələgəlmə səbəblərindəndir. G
sinfi immunoqlobulinlərindən olan antitellər damardankənar hemolizə
səbəb olur ki, bu da kəskin (əgər transfuziya anında antitellərin titri
kifayət dərəcədə olarsa) və ya gecikmiş ola bilər (transfuziya öncəsi
sınaq aparılan zaman antitellərin aşkar olunmaması zamanı onların əmələ
gəlməsi transfuziya ilə stimulə olunur və müəyyən olunması yalnız
eritrositlərin parçalanmasından 5-8 sutka sonra mümkün olur).
Anti-A, anti-B, anti-AB, anti-Le, PP, P antigenlərin törətdiyi damardaxili hemolitik reaksiyalara komplementin klassik yolla aktivləşməsi
nəticəsində inkişaf edən HTR aid edilir. Bu zaman başqa qrupun köçürülməsi zamanı əmələ gələn “antigen-antitel” kompleksləri, komplementin C1-C9 komponentlərinin və M immunoqlobulinin hiperproduk297
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siyasına gətirib çıxarır ki, bu da özünü klinik olaraq hemolizlə göstərir.
C1-C9 aktivləşməsi, immun damardaxili hemoliz simptomlarının
meydana çıxmasında cavabdeh olan C3a və C5a anafilotoksinlərinin xaric
edilməsinə səbəb olur. C3a və C5a, mononuklear faqositləri (monositləri,
neytrofilləri) və makrofaqlarla bazofillərdən onların qranulalarında artıq
toplanmış olan və yenidən sintez olunan mediatorların (histamin,
trombositlərin aktivasiya faktoru, FNO- α , İL-1,-3,-4,-5,-6 ) azad olmasını
aktivləşdirir. Bununla yanaşı eritrositlərin hemolizi nəticəsində
tromboplastinin azad olunması və komplementin aktivasiyası xarici tip
laxtalanma prosesinə təkan verir.
HTR-ın klinik əlamətləri digər parenximatoz orqanların - ağciyərlərin, qaraciyərin, endokrin vəzilərin zədələnməsiylə ağırlaşa bilir ki, bu
da poliorqan disfunksiyasına və daha sonra isə poliorqan çatışmazlığına
gətirib çıxarır. Bu orqanların funksiyasının pozulmasında ən əhəmiyyətli
rol DDL sindroma məxsusdur ki, onun da yaranmasında təkanverici
mexanizm toxuma tromboplastininin parçalanmış eritrositlərdən massiv
şəkildə qan yatağına daxil olması prosesidir. Əgər təcili reanimasion
tədbirlər görülməzsə hemotrasfuzion şok letal nəticələnə bilər.
Hemotransfuzion şokun ağırlıq dərəcəsi ilə köçürülmüş qanın dozası,
köçürülmə sürəti və letal nəticə ehtimalı arasında dəqiq əlaqə müəyyən
olunmamışdır. Hesab edilir ki, burada əsas faktor aparılmış hemotransfuziya zamanı xəstənin vəziyyətinin necə olmasıdır. Qeyd etmək lazımdır ki,
50-75 ml qanın, eritrosit kütləsinin və ya plazmaın bioloji sınaq məqsədilə
vena daxilinə şırnaq yoluyla köçürülməsi letal nəticələnə bilməz.
Dünya statistik məlumatına görə AB0 və Rh üzrə uyğun olmayan
hemotrasfuziyaların çox hissəsinə müalicə müəssisələrinin mamaginekologiya, cərrahiyyə və reanimasiya şöbələrində təsadüf olunur. Çox
hallarda bu ağırlaşmalar həyati göstərişlərlə - şok, kəskin qanitirmə, geniş
travma, cərrahi müdaxilələr və s. zamanı hemotransfuziya lazım olduqda
müşahidə olunur.
Narkoz altında olan və hormonal, şüa müalicəsi alan xəstələrdə uyğun
olmayan hemotransfuziya zamanı şokun reaktiv əlamətləri və simptomları çox zaman zəif və ya az nəzərəçarpan olur. Bu kateqoriyadan olan
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xəstələrdə hemotransfuziya aparılan zaman arterial təzyiqə (hipotenziyaya),
ürək yığılmalarının sayına (taxikardiya) və üzlə boyun dərisinin rənginə
nəzarət etmək lazımdır.
Xəstəyə AB0 sistemi üzrə uyğun olmayan qanın köçürülməsi zamanı
baş verən hemotransfuzion şokun ilk əlamətləri 20-40 ml qan köçürüldüyü
zaman meydana çıxır. Az hallarda nəzərəçarpan reaksiya transfuziyanın
sonunda, bəzən isə hətta bir neçə gündən sonra meydana çıxa bilir.
Hemotrasfuziyalar zamanı pasientin subyektiv hissiyatlarına və
şikayətlərinə -hipertermiya, ümumi əhvalın pisləşməsi, döş qəfəsində
sıxılma hissi, ürəkdöyünmə, titrətmə, bütün bədən səthində istilik hissinin
olması, başda və abdominal nahiyədə ağrılar, eləcə də güclü bel ağrısının
olması (bu simptom sözügedən tip ağırlaşma üçün patoqnomonik sayılır)
kimi əlamətlərə çox diqqətlə fikir vermək lazımdır. Bununla yanaşı xəstədə
narahatlıq, huşun pozulması, hətta itirilməsi, üzün rənginin dəyişilməsi
(sonradan solğunluqla əvəzolunan qızarma), ağır hallarda isə qusma, qeyri
iradi sidik ifrazı və defekasiya müşahidə oluna bilər.
Erkən obyektiv əlamətlərdən bədən hərarətinin 1°С-dən artıq yüksəlməsini, arterial təzyiqin (AT) enməsini və taxikardiyanı göstərmək olar.
Vaxtında aşkar olunaraq hemotransfuziya saxlanılarsa çox hallarda 12 saat sonra yuxarıda sadalanan əlamətlər tədricən aradan qalxır: AT
normallaşır, ağrılar azalır, lakin bel nahiyəsində bir müddət davam edir.
Xəstə subyektiv olaraq özünü yaxşı hiss etməyə başlayır. Həkim bu cür
müsbət dinamikaya aldanmamalıdır, belə ki, adətən 3-4 saat sonra xəstənin
vəziyyəti yenidən pisləşir: baş ağrıları şiddətlənir, bədən hərarəti yüksəlir,
adinamiya əmələ gəlir, skleraların, selikli qişaların və dəri örtüyünün
getdikcə artan saralması meydana çıxır. Böyrək funksiyasının pozulması
öndə gedən əlamətlərdəndir: diurez kəskin azalır, sidik analizində hematuriya, proteinuriya və leykosituriya, hətta ət suyuna bənzər sidik
müşahidə oluna bilər və ya sidik qonur rəngdə (hemoqlobinuriya) ola bilər.
Vaxtında adekvat müalicə aparılmazsa 24-36 saatdan sonra kəskin böyrək
çatışmazlığı - oliqoanuriya və ya tam anuriya inkişaf edə bilər. Pasientin
müalicəsi hemodializ şöbəsində hemofiltrasiya üsulu istifadə olunmaqla
davam etdirilməlidir.
Bu dövr qənaətbəxş keçərsə və vaxtında adekvat müalicə aparılarsa
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diurez bərpa oluna bilər. Lakin bəzi hallarda aparılan bütün müalicə
tədbirlərinə baxmayaraq kəskin böyrək çatışmazlığı 2-3-cü həftədə letal
sonluqla nəticələnə bilər.
Uyğunsuzluq özünü ən çox köçürülən eritrositlərin hemolizə uğramasıyla göstərir ki, bu da antigenlərin, onlara spesifik olan resipient
antitellərinin, komplement komponentlərinin, properdin və qanın digər
plazma komponentlərinin iştirakıyla gedən mürəkkəb immunobiokimyəvi proseslərin nəticəsində baş verir. Lakin köçürülən plazmada (və ya
bütöv qanda) olan və resipientin eritrositlərinin parçalanmasına səbəb
olan donor antitelləri də damardaxili hemolizin baş verməsinə səbəb ola
bilər.
Bir sıra hallarda uyğun olmayan qanın köçürülməsi zamanı hemoliz
dərhal aşkar olunmur və gecikmiş xarakter daşıyır (məsələn antitellərin
və komplement komponentlərinin səviyyəsinin aşağı olduğu zaman).
Uyğun olmayan eritrositlər antitelləri tam olaraq udurlar, hemoliz isə
müşahidə olunmur. Lakin bir neçə gündən sonra bu xəstələrdə hemolizin
klinikası tam şəkildə üzə çıxa bilər. Zaman keçdikcə resipientdə
antitellərin miqdarı sintezin hesabına artır, daha sonra isə həmin antitellər
dövr edən donor eritrositləriylə birləşərək onları parçalayır. Beləliklə də,
gec, ləngimiş hemoliz ikişaf edir.
Komplementi fiksasiya etmək qabiliyyəti yalnız G sinfindən olan və
AB0 sistemindən olan immunoqlobulinlər üçün deyil, həmçinin
eritrositlərin damardaxili hemolizini törətmək qabiliyyətiə malik anti-K,
anti-Jk3 və anti-Fya antigenlərinin bəzi nümunələri üçün də xasdır.
Damardankənar hemoliz
Resipientdə komplementi birləşdirmək qabiliyyəti olmayan G sinfindən
olan immunoqlobulinlər olduğu zaman uyğun olmayan hemotransfuziya
nəticəsində damardankənar hemoliz inkişaf edə bilər. Bu zaman damar
yatağında uyğun olmayan eritrositlərdə antitellərin adsorbsiyası prosesi baş
verir. ”Antigen-antitel” kompleksləri retikuloendotelial sistemi eritrositləri
faqositoza uğradan hüceyrələrinin (monositlər/makrofaqlar) Fc-reseptorları
tərəfindən tanınır ki, bu da dalaq və qaraciyərdə toxumadaxili hemolizə
gətirib çıxarır.
Komplementi birləşdirməyən antitellərə tipik misal olaraq damardan300
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kənar hemolizin mexanizminə daxil olan Rh sistem immunoqlobulinləri
(anti D, anti-E, anti-e,anti-C, anti-c antitellər) göstərmək mümküdür.
Bir sıra İgG-atitellər, komplementi fiksasiya etməyə anti-S antitellər,
anti-K antitellər, anti-Fya antitellər və eləcə də M sinfindən olan immunoqlobulinlərə aid edilən komplementi fiksasiya etmək qabiliyyəti olmayan
anti-M antitellər uyğun olmayan donor eritrositlərinin damardankənar
parçalanmasına səbəb ola bilər.
Damardakənar hemolizin intensivliyi köçürülmüş uyğun olmayan eritrositlərin həcmindən, eritrositlərin üzərində olan antigen determinantlarının
miqdarından, resipientdə olan antitellərin konsentrasiyasıdan, “antigen-antitel” kompleksinin birləşdirilməsində makrofaqların aktivliyindən asılıdır.
Damardankənar hemoliz zamanı klinik əlamətlər trannsfuziyadan bir
saat vəya bir neçə saat sonra baş verir və anemiya, skleraların və ya dəri
örtüyünün ikterikliyi, qaraciyərin, dalağın ölçülərinin böyüməsi,
hiperbilirubinemiya, bəzən isə hemoqlobinuriya ilə özünü büruzə verir.
Uyğun olmayan hemotrasfuziyaların profilaktikası qrup və Rh
mənsubiyyətinin yoxlanılması, fərdi uyğunluq testinin keçirilməsi, qanın
köçürülməsi texnnikası qaydalarına əməl olunmasına əsaslanır.
Gecikmiş transfuzion hemolitik reaksiyalar
Gecikmiş transfuzion hemolitik reaksiyaların (GTHR) klinik
əlamətləri adətən transfuziyadan sonrakı 5-8-ci sutka ərzində meydana
çıxsa da, eritrositlərin parçalanmasının 30 sutka sonra başlanması tək-tək
hallarda qeyd olunmuşdur. GTHR əvvəlki transfuziyalarla sensibilizasiya
olunmuş pasientlərdə və hamilələrdə baş verir.
Eritrosit antigenlərinə qarşı sensibilizasiya yaddaş limfositlərinin
uzun müddət qalmasına səbəb olur. Antigen stimulyasiyasından sonra
antitellərin titri zaman keçdikcə müəyyən olumayan dərəcəyədək azala
bilər, lakin növbəti transfuziyadan sonra eritrosit antigeləri antitellərin
ifrazına və sürətli ikincili immun cavabın əmələ gəlməsinə təkan verir.
Bir neçə gündən, az hallarda isə bir neçə həftədən sonra resipientin
qanında antitellərin miqdarı artır, antitel molekulları donorun dövr edən
eritrositlərinin uyğun antigenləriylə birləşərək damardaxili və ya
damardankənar hemolizə səbəb olur. Eritrositlərin parçalanmna intensivliyi
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atitellərin artma sürətinə mütənasibdir və köçürülən donor eritrositlərinin
miqdarından asılıdır.
GTHR müxtəlif spesifikliyə malik antitellər (аti-Е, -С, -с, -е, -К, -М,
-S,- Fya, -Jka, -Jkb) vasitəsilə törədilə bilər, qadınlar alloimmuizasiyaya
daha meylli olduqları üçün onlarda daha çox təsadüf olunur.
GTHR az hallarda təsadüf olunur və səbəb-nəticə əlaqələrinin
zamanla bağlı pozulması səbəbiylə qiymətləndirilməsi çətin olur.
Klinik mənzərəsi eritrositlərin damardaxili və ya damardankənar
parçalanma mexanizmi ilə əlaqədardır.
Posttransfuzion hemolitik reaksiyaların laborator diaqnostikası
GTHR zamanı baş vermiş reaksiyanın aktı ilə birlikdə trasfuziyası
zamanı reaksiya müşahidə olunmuş hemokomponentin qalıqları və
resipientin qan nümunəsi də laboratoriyaya göndərilməlidir. Transfuziyanı
həyata keçirən həkim tərəfindən imzalanmış aktda resipientin soyadı, adı və
atasının adı, xəstəlik tarixinin nömrəsi, xəstəlik tarixində qeyd olunmuş
qan qrupu və Rh mənsubiyyət göstərilməli və GTHR-ın əlamətləri ətraflı
şəkildə təsvir olunmalıdır.
GTHR-ın laborator təhlili transfuziyaya qədər resipientdən götülümüş
tədqiqat materialının kifayət miqdarda olmaması səbəbindən çətinləşə
bilər. Buna görə də hər bir xəstədən kifayət miqdarda qan nümunəsi götürərək saxlamaq lazımdır ki, GTHR baş verən zaman eritrositlərin fenotipini və antitellərin spesifikliyini müəyyən etmək mümkün olsun.
Transfuziyadan sonra götürülən qan nümunəsinin tərkibində donor
eritrositləri də olduğu üçün onun təhlili informativ olmur, lakin bu nümunə bir sıra parametrlərin müqayisə edilməsi, əsasən də alloantitellərin
səviyyəsinin müəyyən edilməsi üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
GTHR səbəblərini laboratoriyada müəyyən edən zaman xüsusi
alqoritmə əməl etmək lazımdır.
1. Transfuziyaya qədər resipientdən götürülmüş qan nümunəsində
qan qrupunu və Rh mənsubiyyətin bir daha yoxlanılması.
2. Konteynerdə olan donor qanının qan qrupunun və Rh-məsubiyyətinin müəyyən edilməsi.
3. Donorun eritrositləriylə resipientin transfuziyaya qədər götürülmüş
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qan zərdabı arasında nisbətən daha həssas anti globulin testi (AQT) və
müqayisə üçün transfuziyaya qədər uyğunluğun yoxlanılması üçün
istifadə edilmiş üsulu tətbiq etməklə fərdi uyğunluğun yoxlanılması.
4. Donor eritrositlərinə qarşı resipientin trasfuziyadan əvvəl və sonra
götürülmüş qan zərdabında olan antitellərin yoxlanılması. GTHR zamanı
alloantitellər uyğun olmayan eritrositlərin üzərində adsorbsiya olunduqları
üçün transfuziyadan sonra götürülmüş qan nümunəsində antitellərin
səviyyəsi aşağı ola bilər.
5. Antitellərin aktivliyinin, antitellərin aşkar olunduğu üsul vasitəsilə
resipientin qan zərdabının donor eritrositləri ilə titrlənməsi yoluyla təyin
edilməsi. Həmin donorun erirositləri yoxdursa titr eritrositlərin standart
3-hüceyrəli panel vasitəsilə müəyyən olunur.
6. Resipientin transfuziyadan əvvəl və sonra götürülmüş qan nümunəsi,
birbaşa antiqlobulin test (BAT) vasitəsilə eritrositlərin üzərində adsorbsiya
olumuş antitellərə görə yoxlanılımalıdır. Transfuziyaya qədər götürülmüş
qan nümunəsi ilə reaksiyanın mənfi olması və transfuziyadan sonra
götürülmüş nümunədə BAT müsbət olması antitellərin uyğun olmayan
donor eritrositləri üzərində adsorbsiya olunduğunu və immunoloji
konfliktin meydanna çıxdığını sübut edir.
7. Uyuşmazlıq yaranmasına səbəb olmuş alloantigenin spesifikliyini
müəyyən etmək üçün donor və resipientin qanı arasında fərdi uyğuluğun
yoxlanılması vacibdir. Donor və resipientin eritrositlərinin antigen profilinin uyğun olmadığının aşkar olunması araşdırmanın məqsədyönlü
olaraq resipientin qanında GTHR-ə səbəb olmuş alloantitellərin axtarılması istiqamətində davam etdirilməsinə əsas verir.
8. Eritrositlərin uyğunlaşdırılma panelinin köməkliyilə alloantitellərin
spesifikliyinin təyin edilməsi.
Eritrosit antigenlərinin uyğunsuzluğu ilə bağlı olan GTHR-ın diaqnostikası zamanı antitellərin titrinin dinamikada yoxlanılması vacbdir.
Transfuziyadan sonrakı ilk günlər ərzində titr adətən o qədər yüksək
olmur, birinci həftənin sonuna doğru antitellərin aktivliyi yüksəlir və 1020-ci sutkada maksimum səviyyəyə çatır. Daha sonra titr adətən kifayət
qədər sürətlə azalmağa doğru gedir. Resipientin qanında alloimmun
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antitellərin aktivliyinin bu cür dinamikası onların GTHR-da iştirak
etməsinin dəqiq nişanəsidir.
Kifayət miqdarda qan köçürülməsi zamanı baş vermiş bir çox
posttransfuzion reaksiyalar zamanı konflikt yaradan alloantitellər aşkar
olunmaya bilər ki, bu da onların donor eritrositləri tərəfindən adsorbsiya
olunmasıyla əlaqədərdır. Transfuziyadan 2-4 sutka sonra antitellər aşkar
olunmağa başlayaraq adətən 10-20-ci sutkada maksimal səviyyəyə qalxır
və daha sonra tədricən azalır.
Resipientin qanında GTHR ilə yanaşı hər hansı aktivliyi dəyişməmiş
antitellərin olması bir qayda olaraq həmin antitellərin reaksiyada iştirak
etmədiyini sübut edir.
Bir sıra hallarda yüksək sensibilizasiya zamanı müşahidə olunan zona
fenomeninə görə resipientin qan zərdabında antitellərin müəyyən
olunması mümkün olmur. Antitelləri aşkar etmək üçün resipientin qan
zərdabını durulaşdıraraq yoxlamaq lazım gəlir. Zona fenomeni olduğu
zaman spesifik antitellər 1:2-1:32 nisbətdə durulaşdırma zamanı
hemoaqqlütinasiyaedici təsir göstərirlər.
Bu alqoritmdə aparılmış tədqiqatlar yalnız GTHR-ın səbəbini müəyyən etməyə deyil, eləcə də sonrakı hemoterapiyalar zamanı resipientin
anntitellərinə uyğun eritrosit tərkibli mühitin seçilməsinə də imkan
yaradır.
GTHR-ın diaqnostikası zamanı izoseroloji tədqiqat üsullarıyla yanaşı
klinik laborator araşdırmalar monitorinqinin keçirilməsi də vacibdir. Daha
erkən, güvənli və əlçatan tədqiqat üsulu - hemoqlobinemiya və hemoqlobinuriyanın dərəcəsinin təyin edilməsidir. Pasientin qanıda sərbəst hemoqlobinin miqdarının təyin edilməsi dinamikada GTHR-ın gedişini və aparılan
müalicənin adekvatlıq dərəcəsinin və effektivliyinin qiymətləndirilməsinə
imkan verir. Posthemorragik hemolitik reaksiyaların diaqnostikasında
xəstənin qanının biokimyəvi göstəricilərindəki dəyişikliklər mühüm yer
tutur: laktatdehidrogenazanın, ümumi bilirubinin (əsasən sərbəst bilirubinin
hesabına) səviyyəsinin yüksəlməsi, haptoqlobinin səviyyəsinin azalması xarakterikdir. Ağır gedişli, əsasən də ağırlaşmalarla (kəskin böyrək çatışmazlığı, poliorqan çatışmazlığı) müşayiət olunan GTHR üçün hiperfermentemi304
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ya, aspartataminotransferazanın (AST), alaninaminotransferazaın (ALT),
qamma-qlütamintransferazanın (QQT), kreatinfosfokinazanın səviyyəsinin
yüksəlməsi, zülal metabolizmi məhsullarının (sidik cövhəri, kreatinin)
toplanması xarakterik əlamətlərdir. Bu dəyişiliklərlə yanaşı posthemolitik
anemiya aşkar olunur, leykositoz, trombositopeniya, trombositlərin funksional tamlığının pozulması - trombositopatiya da xarakterikdir. Əgər uyğun
olmayan qanköçürmə əməliyyat zamanı, ümumi anesteziya fonunda, subyektiv simptomların olmadığı şəraitdə həyata keçirilərsə GTHR-ın əsas əlamətlərinə hipotenziya, taxikardiya, əməliyyat yarasından, selikli qişalardan,
kateterlərin qoyulma yerlərindən diffuz qanaxma əlamətlərinin meydana
çıxması, sidiyin rənginin dəyişilməsi (hemoqlobinuriya aşkar olunması)
aiddir. Yuxarıda sadalanan simptomlar hemotransfuzion şokun və hipokoaqulyasiya fazasında olan və çox hallarda GTHR-ın ağırlaşmasına səbəb olan
DDL sindromunun klinik mənzərəsinə uyğundur. Laxtalanma sisteminin
müayinəsi DDL sindromun erkən diqanostikasında mühüm əhəmiyyət kəsb
edir: fibrinogenin, atitrombin III miqdarının azalması, trombositopeniya,
aktivləşmiş parsial tromboplastin vaxtının (APTV) uzanması, fibrinogenin
D-dimerlərinin, fibrinogenin deqradasiya məhsullarının miqdarının artması.
Hemolitik posttrasfuzion reaksiyaların terapiyası
GTHR-ın əsaslı olaraq müəyyən olunduğu zaman pasientlərə ciddi
klinik-laborator monitorinq aparılması lazım gəlir. Minimal dərəcədə klinik
simptomatikanın olması zamanı pasientlərin müalicəsi və laborator
göstəricilərin, diurezin həcminin yoxlanılması posttransfuzion reaksiyanın
əmələ gəlməsinə səbəb olan hemotrasfuziyanın aparılmış olduğu şöbədə
həyata keçirilir. Lakin hemodinamik, ciddi laborator dəyişikliklərlə və
xüsusilə də poliorqan disfunksiyası/çatışmazlığı ilə müşayiət olunan klinik
mənzərə pasientlərin reanimasiya şöbəsinə köçürülməsi üçün birbaşa
göstərişdir. Bu zaman müalicə taktikasının əsas istiqamətlərinə DEQHnin sabit saxlanılması; kəskin böyrək çatışmazlığının profilaktika və
müalicəsi, lazım gələrsə böyrək əvəzedici terapiya və digər detoksikasiya
üsulları; kəskin hemolitik posttransfuzion reaksiyaların gedişatını çox
hallarda ağırlaşdıran DDL sindromun profilaktikası aiddir.
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DEQH-ni bərpa etmək üçün infuzion terapiyanın müxtəlif növləri kristalloid, kolloid preparatlar, albumin məhlulları (5%, 10%, 20%)
istifadə edilməklə tətbiq edilir. Oliquriya olan zaman infuziya olunan
mayenin və diurezin həcmi dəqiq hesablanmalı, sirkulyator yüklənmənin
və hiperhidratasiyanın qarşısını almaq məqsədilə mərkəzi venoz təzyiqin
(MVT) kontrol altında saxlanılmalıdır. HPTR-ın müalicəsinin erkən
mərhələlərində hemolizin səbəbləri müəyyən edilənədək DEQH-in və
arterial təzyiqi fizioloji parametrlər səviyyəsində saxlamağa imkan verən
hemodinamik təsirli məhlulların istifadə edilməsi məqsədəuyğundur.
HPTR mütləq az və ya çox dərəcədə nəzərəçarpan hemolitik anemiya ilə
müşayiət olunduğundan daha sonra donor qanı komponentlərinin
trasfuziyasına ehtiyac yarana bilər. Donor qanı preparatları ilə infuzion
əvəzedici terapiya, pasientin qrup və Rh mənsubiyyətinin izoseroloji
tədqiqatlar
laboratoriyası
tərəfindən mütləq şəkildə
təkrarən
yoxlanılmasından sonra və yaxşı olar ki, təzə hazırlanmış (5 sutkayadək
saxlanılmış) deleykositləşdirilmiş eritrosit kütləsi və ya yuyulmuş
eritrositlər vasitəsilə fərdi uyğuluq testi qoyulduqdan sonra aparılmalıdır.
Posttransfuzion şokun hemodiamik nəticələri hipotenziyanın erkən
intesiv müalicəsini tələb edir. Böyrək arteriollarının hemolitik reaksiyaya
cavab olaraq inkişaf edən uzunmüddətli reflektor spazmı kardiotoniklərin
yüksək dozada təyin edilməsi zamanı daha da artdığından, vazopressor
təsir göstərən preparatlar mümkün qədər aşağı, başqa sözlə, böyrək
dozalarında tətbiq edilməlidir (preparatın dozasını dopaminə görə
hesabladıqda dəq-də 1-3 mkq/kq təşkil edir). Hal-hazırda müəyyən
edilmişdir ki, uyğun olmayan qanköçürmələrin 33%-ində inkişaf edən
kəskin böyrək çatışmazlığının əsas səbəbi böyrək arteriyalarının uzun
müddətli vazokonstriksiyasıdır ki, bunun nəticəsində orqanın qan
təchizatı azalır, işemiya meydana çıxır və nəticədə böyrəyin qabıq və
qabıqaltı qatlarının nekrozu baş verir.
Hemolitik ağırlaşmanı müvəffəqiyyətlə müalicə etmək üçün DDL
sindromun və endotoksemiyanın aradan qaldırılması məqsədilə
ekstrakorporal detoksikasiyanın aparılması mütləqdir. Qanda biliruinin, öd
turşularının, zülal metabolizmi məhsullarının (sidik cövhəri, kreatinin, sidik
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turşusu və s.) artması nəticəsində inkişaf edən endotoksemiya hemolitik
şokun klinik mənzərəsini tamamlamış olur. Ağır hemolitik ağırlaşmalar
zamaı ölüm 40-60% hallarda baş verə bilər. Klinik əlamətlərin meydana
çıxdığı erkən dövrdə mübadiləli plazmaferez patoloji prosesin bütün
həlqələrinə müsbət təsir göstərdiyindən, poliorqan pozğunluqlarının
qarşısını almağa imkan verir, belə ki, prosedur zamanı hemoliz məhsulları,
sərbəst hemoqlobin, parçalanmış hüceyrələrin stroması, PDF, iltihab
mediatorları, immun komplekslər, qan hüceyrələrinin mikroaqreqatları
sirkulyasiyadan xaric edilir. Bununla yanaşı plazmaferez mikrosirkulyasiyanı və pasietin qanının reoloji xüsusiyyətlərini yaxşılaşdırır.
Mübadiləli plazmaferezinin effektivlik şərtlərindən biri adekvat plazma əvəz edilməlidir ki, bunun sayəsində laxtalanma faktorlarının və təbii
antikoaqulyataların defisitini tez bir zamanda bərpa etmək mümkün olur.
Bununla yanaşı, antitrombin III-ün nəzərəçarpan defisiti zamanı onun
miqdarını bərpa etmək üçün müalicənin ilk günlərində 1500-2000 TV
dozada antitrombin III konsentratı preparatlarından da istifadə olunur.
Plazmaferezin terapevtik effekti birbaşa olaraq eksfuziya oluan
plazma həcmindən asılıdır ki, bu da plazmada sərbəst hemoqlobinin
əvvəlki səviyyəsi ilə müəyyən olunur: yalnız böyük və həddən artıq
böyük həcmlərdə (bir prosedur ərzində >1,5-2 həcm dövr edən plazma)
plazmadəyişmə aparılarsa detoksikasiyaya nail olmaq mümkün olur.
Böyrək çatışmazlığının proqressivləşməsi zamanı böyrək-əvəzedici
terapiyanın (hemodializ, hemofiltrasiya) erkən başlanılması tövsiyə
olunur. Böyrək-əvəzedici terapiya üsulları, təkcə su-elektrolit balansı
pozğunluqlarının aradan qaldırılmasına deyil, eləcə də aşağı və orta
molekullu oliqopeptidlərin, fermentlərin və bilirubinin sirkulyasiyadan
eliminasiya olunmasına imkan verir.
Eritrosit kütləsi transfuziyaları posthemolitik anemiyanın korreksiya
edilməsi üçün vacibdir. Hemotrasfuziyaların effektivliyi və təhlükəsizliyinin artırılması məqsədilə ağırlaşmalar zamanı resipient və donorun
eritrositlərinin fenotipləşdirilməsinin aparılması vacib şərtdir. Trombositopeniya, hemorragik sindrom olan hallarda terapevtik dozada (6-8 vahid TK)
trombokonsentratın, eləcədə kriopresipitatın köçürülməsi göstərişdir.
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HPTR immun mənşəli reaksiya olduğundan, yüksək dozada qlükokortikoidlərin tətbiq edilməsi patogenetik nöqteyi-nəzərdən məqsədəuyğundur: prednizolon bədən çəkisinə 3-5 mq/kq olmaqla birdəfəyə
bolyusla yeridilir; prednizolonun sutkalıq dozası 2000-2500 mq təşkil edə
bilər, başqa sözlə desək, medikamentoz immunosupressiya zamanı tətbiq
edilən sxem üzrə qlükokortikoid puls-terapiyası aparılır.
HPTR-ın kompleks terapiyası zamanı vacib element duz tərkibli
diuretiklərlə (20% -li mannitol məhlulunun bədən çəkisinə 0,5 мq/кг
olmaqla venadaxili yeridilməsi) və eləcə də saluretiklərlə (furosemid
(laziks) bədən çəkisinə 4-6 мq/кq olmaqla venadixili bolyusla yeridilir)
gücləndirilmiş diurezdir. Diurezin saatda 1ml/kq-dan çox olması şərtilə
sidik ifrazı tempinin saxlanılması zamanı 250 mq furosemid 400-600 ml
40%-li qlükoza məhlulunda durulaşdırılaraq damcı üsuluyla vena
daxilinə yeridilir. Diurezin forsirə olunmasına qarşı müsbət reaksiyanın
olması və sidik ifrazı tempinin 100ml/saata qədər artması zamanı
diurezin stimulyasiyası, hemoqlobinuriya və hemoqlobinemiya aradan
qaldırılanadək davam etdirilir. Bu zaman maye balansını və qanın
elektrolit tərkibini nəzarət altında saxlamaq, hipovolemiyanın və
elektrolit pozğunluğunun profilaktikası məqsədilə DEQH-ni poliion
tərkibli infuzion preparatlar vasitəsilə bərpa etmək lazımdır. Bununla
yanaşı, natrium hidrokarbonat məhlulunun, trometamolun (trisamin)
veadaxili yeridilməsi vasitəsilə turşu-qələvi müvazinətinin kontrol və
korreksiyasını həyata keçirmək vacibdir; eləcə də sidiyin turşuluğunu
təyin etmək lazımdır; sidiyin pH-ının 7.5-dən yuxarı olmayan səviyyədə
saxlanılması tövsiyə olunur.
Gecikmiş hemolitik reaksiyaların klinik və laborator əlamətləri daha
az nəzərə çarpır, kəskin reaksiyalarla müqayisədə proqnoz daha
qənaətbəxş olur.
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QEYRİ-HEMOLİTİK POSTTRANSFUZİON REAKSİYALAR
Antileykositar antitellər tərəfindən törədilən reaksiyalar
Bu reaksiyalar resipientin plazmasında mövcud olan və köçürülən
limfositlərin, qranulositlərin və trombositlərin membranında fiksasiya
olunmuş antigenlərə qarşı reaksiya verən sitotoksik və ya aqqlütinasiyaedici antitellər tərəfindən törədilir. Bu reakiyalar aşağıdakılardır:
• qeyri-hemolitik febril posttransfuzion reaksiya (QHFPTR);
•ağciyərlərin kəskin posttransfuzion zədələnməsi sindromu
(AKPTZS).
Febril qeyri-hemolitik posttransfuzion reaksiyalar qan komponentlərinin köçürülməsi zamanı ən çox müşahidə olunan ağırlaşmalardandır
və kəskin posttransfuzion periodun immun mənşəli reaksiyalarına aid edilir.
Pasientin sensibilizasiyasının əvvəlki hemotransfuziyalar və ya
hamiləliklərin nəticəsində baş verməsi mümkündür. 70% hallarda bu
reaksiyalar xəstədə əvvəlcədən antileykositar (аnti-HLA, аnti-NA-NB)
və ya anti-HPA antitellərin (30% - infeksion agentlərlə) olması ilə
əlaqədar olur. Antileykositar antitelləri olan pasientlərdə trombositlərin
köçürülməsindən sonra baş verən febril reaksiyaların tezliyi 93%-ə çata
bilər, bu zaman ağır dərəcəli temperatur reaksiyaları, HLA-antitellərə
malik pasientlərlə müqayisədə aqranulositotoksik antitellərə malik
pasientlərdə daha tez-tez müşahidə olunur.
İmmunoloji diaqnostika, leykosit, trombosit və ya plazma zülalı
antigenlərinə qarşı yönəlmiş immun antitellərin aşkar olunmasından
ibarətdir. Transfuziyaların taktikasının planlaşdırılması məqsədilə qeyrihemolitik reaksiyaların profilaktikası üçün anamnestik məlumatların
diqqətlə toplanılması vacib əhəmiyyət kəsb edir: əvvəllər trasfuziyaların
olub-olmaması, olubsa sayı, qadınlarda - anamnnezində doğuşun, hamiləliyin, abortun olub-olmaması müəyyən olunmalıdır. Laborator diaqnostika - immun antitellərin aşkar olunması hər zaman uğurla nəticələnmir.
Febril reaksiyaların inkişaf mexanizmi aşağıdakı kimidir: antitellərin
uyğun antigenlərlə təmasda olması nəticəsində komplementin aktivləşməsi,
hədəf hüceyrələrin parçalanması və interleykin-1, interferon, şişin α-nekroz
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faktoru kimi endogen pirogenlərin azad olması baş verir, son zamanlar isə
interleykin-6 və interleykin-8-in də əhəmiyyətli rol oyaması barəsində
fikirlər formalaşmışdır. Bununla yanaşı, donor hüceyrələrinin parçalanması
faqositoz hüceyrələri tərəfindən bioaktiv zülalların ifraz olunmasına təkan
verir. Pirogenlər hipotalamusda prostoqlandinlərin sintezini stimulyasiya
edir və nəticədə xəstənin bədən hərarəti yüksəlir.
QHFPTR-ın əsas klinik əlamətlərinə bədən hərarətinin əvvəlkinə
nisbətən 1°С-dən artıq yüksəlməsi, titrətmə, mialgiyalar, döş qəfəsində,
kürək nahiyəsində ağrı, ürəkbulanma, qusma, bəzi hallarda isə huşun
itirilməsin kimi əlamətlər aid edilir. Hemotransfuziya ilə əlaqədar olaraq
sadalanan simptomların meydana çıxması zamanı hemolitik reaksiyaların
istisna edilməsi üçün laborator diaqnostika lazımdır, belə ki bu
reaksiyaların başlanğıc subyektiv simptomatikası, demək olar ki, eynidir.
QHFPTR -ın rastgəlmə tezliyi bir sıra faktorlardan asılıdır:
• Köçürülmüş hemokomponentin növü. Eritrosit kütləsinin
köçürüməsi zamanı QHFPTR-ın rastgəlmə tezliyi bütün eritrosit kütləsi
transfuziyalarının 0,5-1,0 %-ni təşkil edir, onkoloji xəstələrdə aparılan
transfuziyalar zamanı bu reaksiyaların sayı 6%-dək, pediatriyada isə
12%-dək artmış olur. QHFPTR trombokonsentrat trasfuziyası zamanı
11,4-37,5% hallarda inkişaf edir (QHFPTR-ın ümumi sayının 8,6% -i
ağır reaksiyalar olur).
• Baxmayaraq ki, köçürülən komponentlərin tərkibində leykositlərin
mütləq miqdarı eynidir, QHFPTR-ın rastgəlmə tezliyinin TK transfuziyası
zamanı EK transfuziyasındakına nisbətən daha yüksək olduğu müəyyən
olunmuşdur. Trombosit transfuziyası zamanı resipientlərin 20%-i arasında
trombositlərin köçürülməsi zamanı QHFPTR meydana çıxmış resipientlərin
55%-də reaksiya ilk üç prosedur ərzində baş vermişdir. Bu halların
araşdırılması zamanı müəyyən olunmuşdur ki, qan komponetlərinin
saxlanılma müddəti QHFPTR-ın meydana çıxmasında mühüm rol
oynayır ki, buna da səbəb saxlanılma zamanı komponetlərin tərkibində
bioloji aktiv maddələrin toplanmasıdır.
• Saxlanılma müddəti, hemokomponentin tərkibində leykositlərin
miqdarı. Preparatın saxlanılma müddəti ilə sitokinlərin səviyyəsi və
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leykositlərin sayı arasında aydın korrelyasion əlaqənin olduğu aşkar
olunmuşdur. Preparatdan leykositlərin əvvəlcədən kənar edilməsi saxlanılma zamanı sitokinlərin toplanmasının qarşısını almaqla QHFPTR-ın
meydana çıxma tezliyinin azalmasını təmin edir.
• Xəstənin transfuziyadan öncəki vəziyyəti (daha az dərəcədə).
QHFPTR-ın meydana çıxması ilk trombokonsentratın trasnfuziyası
zamanı baş verə bilər ki, bu da pasientin əvvəlcədən leykositlərə qarşı
sensibilizasiya olunmadığıdan xəbər verir. Həm endogen və həm də
ekzogen sitokinlərin konsentrasiyasının yüksəlməsi endogen pirogeləri
aktivləşdirməklə resipient üçün təhlükə törədir. İL- 1β, İL-8 və TNF-α
kimi sitokinlər eritrositlərin və trombositlərin saxlanılması zamanı aktiv
şəkildə sitez olunur və ifraz edilir. İL-1-in effektləri onun pirogen
aktivliyilə və ya İL-6 və ya prostoqlandin E-2 vasitəsilə hemopoezin
stimulyasiyası, neytrofillərin və trombositlrərin aktivləşdirilməsi ilə
əlaqədardır. FNO-α həmçinin çox güclü pirogen olmaqla B-hüceyrələrin
proliferasiyasını gücləndirir və koaqulyasiyanı xarici yolla toxuma
faktoru vasitəsilə aktivləşdirir. İL-6 antitellərin reaksiyasını gücləndirir
və B-hüceyrələrin stimulyasiyasını və differensiyasiyasını stimulyasiya
edir. İL-8 neytrofillər və T-hüceyrələr üçün hemotaksik faktor olmaqla
neytrofillər tərəfindən oksidləşdirici fermetlərin ifraz olunmasını və
bazofillərdən histaminin azad olunmasını stimulyasiya edir.
Bununla yanaşı, müəyyən olunmuşdur ki, donor qanı plazması ilə
hemokonteynerin plastik səthinin təması nəticəsində komplementin
alternativ yolla aktivləşməsi mümkündür. Komplementin aktivləşmiş
C3-komponenti çoxsaylı patofizioloji effektlərə malikdir: makrofaqlar
tərəfindən histaminin azad olunmasını dəstəkləyir, mikrodamar keçiriliciliyini artıran vazodilatator rolunu oynayır və eləcə də trombositlərin in vitro
aqreqasiyasını artırır.
Yuxarıda deyilənlərdən aydın olur ki, bu reaksiyanın əsas profilaktika
üsulu
hemokomponentlərdən
leykositlərin
reduksiya
olunması
(leykofiltrlərin tətbiqi, yuyulmuş eritrositləri istifadə olunması) və risk
qrupuna daxil edilən pasientlər üçün saxlanılma müddəti az olan komponentlərin istifadə edilməsidir. Onkologiya, hematologiya və pediatriyada
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deleykositləşdirilmiş qan preparatlarının istifadəsi mütləqdir. Leykoreduksiya aşağıdakı xəstəliklərin müalicəsində vacibdir:
• talassemiya;
• aplastik anemiya
• oraq-hüceyrəli anemiya;
• leykemiya;
• köçürülən donor trombositlərinə qarşı refrakterlik olan zaman;
•öncəki hemotransfuziyalar zamanı infeksiyalara yoluxmuş pasientlərdə:
• orqan və ya toxuma transplantasiyası gözlənilən xəstələrdə.
Leykoreduksiya həmçinin massiv və xronik hemotransfuziyalar
zamanı da göstərişdir.
Bir sıra hallarda, xüsusilə də planlı hemotransfuzialar zamanı premedikasiya aparılması QHFPTR-ın profilaktikası üçün təsirli üsul sayılır.
Ağırlaşmış allerqoloji, trasfuzion anamnezə malik xəstələrə, eləcə də risk
qrupuna daxil edilən şəxslərə, planlı transfuziyadan bir gün öncə və ya
transfuziya aparılan zaman antihstamin preparatların, qlükokortikoidlərin
təyin edilməsi bu reaksiyaların tezliyinin əhəmiyyətli dərəcədə azalmasına
imkan verir.
Ağciyərlərin kəskin posttransfuzion zədələnməsi sindromu transfuziya ilə əlaqəli kəskin ağciyər çatışmazlığı (TRАLI sindromu TransfusionRelated Acute Lung Injury) - inkişaf etmiş ölkələrdə
posttransfuion letallığın ən çox rast gəlinən səbəblərindəndir. TRALİsidromu istənilən qan komponentinin transfuziyasından sonra 6 saat
ərzində (adətən 1-2 saat) kəskin respirator çatışmazlıq, hipoksemiya,
hipotenziya və ağciyər ödeminin inkişaf etməsiylə xarakterizə olunan
vəziyyətdir. Pasientlərin 80%-ində bu vəziyyət 96 saat ərzində stabilləşir
və düzəlir, 6-23% hallarda isə letallıqla nəticələnir.
TRALİ-sindromu istəilən qan komponentinin və ya preparatının
transfuziyası nəticəsində baş verə bilər (albumin istisnadır), lakin ən çox
eritrositlərin, trombositlərin və TDP-nın transfuziyası zamanı təsadüf
olunur. Kəskin ağciyər çatışmazlığı zamanı baş verən ölümün dəqiq səbəbinin aydınlaşdırılması çox çətin və demək olar ki, qeyri-mümkün olduğu
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üçün və eləcə də TRALİ-sindromunun spesifik diaqnostik markerlərinin
olmaması səbəbindən bu sindromun inkişaf etməsinə təkan verən
faktorların aydınlaşdırılması yaxın zamanlaradək mümkün deyildi. Halhazırda TRАLI-sinndromunun əmələ gəlməsinə səbəb olan amillərin
böyük ehtimalla donor və resipientlərdə olan HLA və HNA antitellər
olduğu müəyyə olunmuşdur. Bunula yanaşı, AKPZS-nin patogenezində
iltihab ocağı sitokilərindən olan İL-1, İL-6, İL-8, TNF-α da mühüm rola
malikdir.
AKPZS - kəskin posttransfuzion dövr reaksiyalarına aid edilir və kəskin
ağciyər çatışmazlığı, hemotransfuziya zamanı və ya ondan sonrakı yaxın 6
saat ərzində baş verən ağciyər ödemi ilə özünü büruzə verir. Bu cür
posttransfuzion reaksiyaların təsvir edilməsi üçün yaxın keçmişdə aparılan
tədqiqat işlərində “ağciyərlərin qeyri kardiogen ödemi” termini tətbiq
edilmişdir ki, bu termin ağciyərlərin interstisial, alveolyar ödeminin
səbəbini ürək patologiyası ilə bağlı olmayan bir hal kimi xarakterizə edirdi.
Klinik əlamətlər kəskin respirator distress sindromda olan əlamətlərə
uyğundur. AKPZS-in erkən əlamətlərinə dispnoe, sianoz, ağır hipoksemiya,
taxikardiya, qızdırma (bədən hərarətinin əvvəlkinə nisbətən 1-2 °С
yüksəlməsi), bəzən hipotenziyanın olması aid edilir. Bəzi hallarda 24
saatdan az sürən transzitor leykopeniya aşkar olunur. Ağciyərlərin
rentgenoqrammasında interstisial və ya alveolyar ödem formasında ikitərəfli
simmetrik infiltrasiyanın olması xarakterikdir.
Ağciyərlərin kardiogen və qeyri kardiogen ödemini müəyyən edən
əsas diaqnostik müddəalardan biri ağciyər arteriyasının tutulma təzyiqinin (AATT) dəyişilməsidir: AATT-in 18 mm.c.st.-dan az olması ağciyər
ödeminin qeyri kardiogen mənşəli olduğunu sübut edir.
ARDS və ağciyərlərin kəskin posttranfuzion zədələnməsini fərqləndirən əsas əlamətlər aşağıdakılardır:
• Posttrasnfuzion reaksiya zamanı MVT-nin normal həddə saxlanılması;
• AKPZS zamanı klinik əlamətlərin tez bir zamanda aradan qalxması
xarakterikdir - xəstələrin 80%-ində 48-96 saat ərzində tam reqressiya
qeyd olunur, ölüm halı 20% təşkil edir, ARDS zamanı isə proqnoz xeyli
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ciddidir və ölüm halı 40-50% təşkil etməkdədir;
• ağciyər ödeminin klinik əlamətlərinin respirator dəstək fonunda
aradan qalxması.
Klinik simptomatika digər vəziyyətlərlə oxşar olduğundan AKPZS-in
aşağıdakı patologiyalarla differensial diaqnostikasının aparılması
vacibdir:
• allergik, anafilaktoid reaksiyalar - bu reaksiyalar üçün ağciyər
ödemi və qızdırma xarakterik deyildir. Allergik və anafilaktoid reaksiyalar zamanı tənəffüs çatışmazlığı, bir qayda olaraq, larinqo- və ya
bronxospazmla müşayiət olunur, dəri allergik əlamətləri (eritema, səpki)
xarakterikdir, hipotenziya və hətta şokun baş verməsi mümkündür.
• bakterial kontaminasiya. Bakterial kontaminasiyaya məruz qalmış
donor və ya autoloji qan komponentlərinin transfuziyası sürətlə, demək olar
ki, bir neçə saat ərzində poliorqan çatışmazlığına, septik şokun (hipotenziya,
damar çatmamazlığı, febrilitet, ciddi intoksikasiya xarakterikdir)
nəzərəçarpan klinik əlamətləri fonunda DDL sindromuna gətirib çıxara
bilər.
•hemotransfuziyayla əlaqəli sirkulyator yüklənmə. Bu növ
posttransfuzion reaksiya üçün taxipnoe, taxikardiya fonunda sianoz,
sistolik hipertenziya və MVT-nin yüksəlməsi xarakterikdir.
Allergik reaksiyalar
Aparılan hemotransfuziya hallarının 3-5%-ində müxtəlif dərəcəli
allergik reaksiyalar təsadüf oluna bilir. Bu reaksiyalar adətən, öncəki
transfuziyalar nəticəsində sensibilizasiya olunmuş xəstələrdə və ya
anamnezində plazma zülalı, trombosit və hətta immunoqlobulin antigenlərinə qarşı antitellərin olmasıyla gedən təkrari hamiləliklər olan qadınlarda
qeyd olunur.
Hemotrasfuziyalar zamanı plazma zülallarına qarşı immunoloji sensibilizasiya əlamətləri çox hallarda əsasən urtikar səpkilər şəklində
meydana çıxan allergik reaksiyalarla özünü büruzə verir. Bu cür reaksiyaların əmələgəlmə riski kifayət qədər (1:1000 trasfuziya) yüksəkdir,
xüsusilə də təzə dondurulmuş plazmanın və tərkibində plazma və ya
onun zülalları olan digər transfuzion mühitlərin (kriopresipitat, trombosit
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və ya leykosit kütləsi) köçürülməsi zamanı daha da yüksək olur.
Əvvəlki hemotransfuziyalar nəticəsində sensibilizasiyaya uğramış
xəstələrin, anamnezində çoxsaylı doğuşlar olan qadınların, eləcə də
immunoqlobulin A defisiti olan pasientlərin 3-5%-ində hemotransfuziyalar
allergik reaksiyalarla müşayiət oluna bilər.
Allergik posttransfuzion reaksiyaların əsas əlamətləri aşağıdakılardır:
• plazma zülalları antigenlərinə (albumin, haptoqlobulin, transferrin
α-1-antitripsin) qarşı spontan antitellərin olması;
• allogen qanda C3a, C5a anafilotoksinlərinin miqdarının artması;
• pasientdə əvvəllər sensibilizasiyaya səbəb olmuş allergenlərin
(dərman preparatları, eləcə də hemokonteynerlərin sterilizasiya olunması
üçün istifadə edilən vasitələr - formaldehid, etilen oksid) ona transfuziya
olunması;
• dərman maddələrinin və qida məhsullarının donor tərəfindən qəbul
olunmasından sonra donorun immunoqlobulin E sinfindən olan
antitellərinin passiv transfuziyası;
• resipientdə krioqlobulinemiya.
Xəstələrin bir hissəsində allergik reaksiyalar öncəki izosensibilizasiya
ilə bağlı olmur və artıq ilk hemokomponent köçürüldüyü zaman müşahidə
olunur.
Belə hallarda, bu reaksiyaların immunoqlobulinlərə qarşı spontan
antitellərin olması və resipientin tosqun hüceyrələrinin E sinfindən olan
immunoqlobulinlərinin, çox hallarda trombositlərlə və ya plazma
zülalları ilə assosiasiya edilən spesifik donor antigenlərinə qarşı verdiyi
cavab reaksiyası ilə əlaqəli olduğu hesab edilir.
Allergik reaksiyalar həm qan və onun komponentlərinin köçürüldüyü
zaman və həm də daha sonra - prosedurun bitməsindən 1-2 saat
keçdikdən sonra baş verə bilər.
Allergik posttransfuzion reaksiyaların xarakterik əlamətlərinə allergik
səpkilər, övrə, oynaqlarda ağrı və qaşınmayla müşayiət olunan angionevrotik ödem aiddir. Reaksiyanın daha ağır keçməsi zamanı titrətmə, baş
ağrıları, qızdırma, mialgiyalar, döş qəfəsidə ağrı, diareya kimi əlamətlər
müşahidə oluna bilər. Qeyd etmək lazımdır ki, allergik reaksiya - dispnoe,
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taxipnoe, sianoz kimi anafilaktik xarakterli simptomlarla keçə bilər və bu
zaman respirator pozğunluqlar - laringeal ödem, bronxospazm, qanın
oksigenasiyasının azalmas, nəzərəçarpan hipotenziya və hətta şok müşahidə
oluna bilər.
Erkən posttransfuzion dövrdə yuxarıda sadalanan şikayətlərin meydana çıxması zamanı oxşar klinik simptomatikaya malik olan aşağıdakı
patologiyalarla differensial diaqnostika aparmaq lazımdır:
• dərman allergiyası;
• bronxial astmanın ağırlaşması;
• ağciyər arteriyasının tromboemboliyası;
• hemotransfuziyadan sonra sirkulyator yüklənmə.
Planlı hemotransfuziya zamanı profilaktika və müalicə, premedikasiyanın (antihistamin, desensibilizasiyaedici preparatlarla və ya qlükokortikoidlərlə) aparılmasıdan ibarətdir. Nəzərəçarpan klinik mənzərə
olduğu zaman qlükokortikoidlər venadaxili bolyusla - metilpredizolon
100-150 mq, epinefrin (adrealin) 0,3-0,5 mq d/a, 2,4%-li aminofillin
(eufillin) venadaxili bolyusla yeridilməlidir. Əgər lazım gələrsə pasient
reanimasiya şöbəsinə köçürülməli və simptomatik terapiya burada davam
etdirilməlidir. Bununla yanaşı, bu cür reaksiyanın profilaktikasında
allerqoloji və transfuzion anamnezin, qadınlarda isə hamiləliklərin və
doğuşların sayı barəsində anamnestik məlumatların toplanması da
mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Anafilaktik reaksiyalar
Hemotransfuziyaların ən təhlükəli ağırlaşmalarından biri anafilaktik
reaksiya və anafilaktik şokun bəzən ildırımvari inkişaf edən klinik
mənzərəsidir.
Ağırlaşmaların əmələgəlmə tezliyi 1:20 000 - 1:100 000 transfuziya
arasında tərəddüd edir. Səbəblər arasında allerqoloji və transfuzion
anamnezi, resipientdə A sinfindən olan immunoqlobulinlərin defisitinin
olmasını (bu növ immunitet pozğunluğu populyasiyanın hər 1000
nəfərinə 1 hal təşkil edir), immunoqlobulin A-ya qarşı sinif-spesifik
antigenlərin mövcudluğunu göstərmək mümkündür.
Zərdab zülalı antigenləri kifayət qədər yüksək immunoloji aktivliyə
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malikdirlər. Plazma zülalları antigenlərinə qarşı allosensibilizasiya,
hemotransfuziyaların sıx-sıx aparıldığı pasientlərin çoxunda inkişaf edir
və hemotransfuziyaların həcmindən və tezliyindən, qan komponentinin
növündən, pasientin yaşından və bir sıra digər faktorlardan asılıdır.
Bir sıra xəstəliklər, məsələn kollagenozlar zamanı İgG-nin ağır zəncir
determinantlarına qarşı antitellər əmələ gələ bilər ki, həmin antitellər
transfuzion reaksiyalara səbəb ola bilər. Hemotransfuziyalara qarşı baş
verən anafilaktik reaksiyaların daha çox rast gəlinən səbəbi resipientdə A
sinfindən olan immunoqlobulinlərin olmamasıdır. Məhz bu səbəbdən də
tərkibində immunoqlobulin A-nın miqdarı yüksək (hətta norma daxilində)
olan donor plazmasının köçürülməsi zamanı allergik reaksiyaların meydana
çıxması mümkündür. İmmunoqlobulin A defisiti olan pasientlərin təxminən
20-25%-nin qanında İgG sinfindən olan anti-A-antitellər aşkar olunur.
Qanında immunoqlobulin-A-nın miqdarı normal olan pasientlərdə də
hemotransfuziyalar zamanı anti-A-antitellərin meydana çıxması mümküdür
ki, bunun da səbəbi donor və resipient arasıda İgA tiplərinin allogen
uyğunsuzluğudur. Qanında immunoqlobulinlərə qarşı antitellər olmayan,
yəni İg-ə qarşı sensibilizasiya olunmamış pasientlərdə də anafilaktik
reaksiyaların olması barədə məlumatlar mövcuddur. Bu tip reaksiyaların
inkişaf mexanizmi bazofillərin və tosqun hüceyrələrin deqranulyasiyası
nəticəsində histaminin sadə formada azad olması reaksiyasına nisbətən daha
rəngarəng olduğundan, onlar anafilaktoid reaksiyalar adlandırılmışdır.
Klinik təcrübədə çox hallarda hemotransfuziyadan öncə xəstədə
immunoqlobulin A-nın səviyyəsi və ya tipinin müəyyən edilməsi üçün
müayinə aparılmır. Donorların müayinə olunması barəsindəki reqlamentdə
də İgA-nın səviyyəsinin və tipinin müəyyən olunmasının vacibliyi
barəsində müddəa yoxdur. İgA immunodefisitinin müəyyən olunması
çox çətin işdir və adətən İgA-nın transfuzion ağırlaşmalara səbəb olması
çox gözlənilməz bir haldır. İgA ilə bağlı reaksiyalar ən çox kollagenozlar
(revmatoid artrit, sistem qırmızı qurdeşənəyi) və digər autoimmun
xəstəliklərdən əziyyət çəkən xəstələrdə müşahidə olunur. Aydın məsələdir
ki, İgA ilə bağlı immunodefisit vəziyyətlərin müəyyən olunması üçün sadə
və əlçatan üsulların işlənib hazırlanması və onların klinik təcrübəyə daxil
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edilməsi, hemotransfuziyalar zamanı bu faktorla əlaqədar olaraq meydana
çıxa biləcək allergik reaksiyaların sayını azaldacaqdır. Anafilaktik
reaksiyalar, hətta cəmi bir neçə damcı qanın, qan komponentinin və ya
qanəvəzedicinin (poliqlükin, hemodez, jelatinol və s.) yeridilməsi
nəticəsində də baş verə bilər.
Posttransfuzion anafilaktik reaksiyaların səbəblərinin analizi zamanı
atopik allergiyanın donordan pasientə İgE sinfindən olan immunoqlobulinlər və dərman vasitələri, məsələn, penisillin qrupundan olan antibiotiklərə
qarşı yaranmış antitellər vasitəsilə passiv şəkildə ötürülməsinin mümkünlüyünü də nəzərə almaq lazımdır. Bu reaksiyalar ani olaraq və ya transfuziyadan bir qədər sonra baş verə bilər və titrətmə, bədən hərarətinin yüksəlməsi, taxikardiya, təngnəfəslik, ürəkbulanma, qusma və s. kimi əlamətlərlə xarakterizə olunurlar. Bu reaksiyaların ləngiməsi də mümkündür ki,
belə halda onlar transfuziyadan 2-4 həftə sonra qeyd oluna bilər.
Bu cür ağırlaşmalar iki qrup pasientlərdə qeyd oluna bilər:
• IgA miqdarının azaldığı və çox spesifik anti-IgA-аntitelləri olan;
• IgA miqdarı normal olan və daha az spesifik anti-IgA-аntitellərə
malik olan.
Antigen stimulyasiyasına qarşı orqanizmin verdiyi anafilaktik cavab
iki tip reaksiyanı özündə birləşdirir: I və II.
I tip reaksiya - İgE-dən asılıdır və 3 fazada keçir.
• Spesifik (“antigen-antitel reaksiyası).
• Qeyri-spesifik (mediatorların ifraz olunması və bioloji aktiv
substansiyaların əmələ gəlməsiylə bağlı biokimyəvi reaksiya).
• Funksional (immun cavabın klinik əlamətlərinin əsasında duran
morfofunksional dəyişikliklər).
Anafilaksiya, 50% hallarda sürətlə (ilk 5 dəq.), 30% - hallarda 10
dəq. və təxminən 20% - hallarda 20 dəq. ərzində manifestasiya edir.
Reaksiyanın ağırlıq dərəcəsi onun inkişaf sürətiylə (AT-in cüzi
enməsindən asistoliyayadək) düz mütənasibdir.
Bazofillər və tosqun hüceyrələr çoxlu miqdarda histaminin toplanması ilə xarakterizə olunurlar. Histaminin ifraz olunması, anafilaktik
şokun başlanğıc mərhələsində mühüm rol oynayır.
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Histamin - imidaziolietilamin, fizioloji fəaliyyətini iki müxtəlif
reseptorla həyata keçirir.
• H1 stimulyasiyası, bronxların və koronar damarların daralmasına,
kapilyar keçiriciliyinin artmasına, prostoqlandinlərin ifraz edilməsinə və
polimorf nüvəli leykositlərin miqrasiyasının artmasına səbəb olur. H1
reseptorların aktivasiyası yuxarı tənəffüs yollarında selik ifrazının
artmasıa gətirib çıxarır.
• H2 stimulyasiyası saya əzələli elementlərə xrono- və inotrop təsirlə,
mədədə xlorid turşusu sekresiyasının artmasıyla müşayiət olunur. Tosqun hüceyrələrdə H2 reseptorların stimulyasiyası, onların aktivasiyasına
mane olur və T-limfositlərin funksiyasını zəiflədir.
Az konsentrasiyada histaminin təsiri nəticəsində H1 reseptorlar
vasitəsilə həyata keçirilən effektlər ön plana çıxır, yüksək konsentrasiyalarda isə H2 reseptorlar vasitəsilə həyata keçirilən əks əlaqələr həyata keçirilir. Hər iki tip reseptorların eyni zamanda aktivasiyası vazodilatasiyaya
səbəb olur və miokardın qıcıq qapısının aşağı enməsinə gətirib çıxarır.
Histaminin təsiriylə baş vermiş ürək-damar effekti, maddənin
yeridilməsi dayandırıldıqdan 5 dəq. sonra aradan qalxır. Hipotenziyanın
davam etməsi və başqa klinik simptomların olması, çoxlu miqdarda
deqranulyasiya olunmuş tosqun hüceyrələr və bazofillər tərəfindən ifraz
olunan turş hidrolazalar, peroksidazalar, neytral proteazalar (triptazalar,
Hageman ağciyər aktivatoru, bradikinin aktivatoru) kimi digər vazoaktiv
substansiyaların ifraz olunması ilə əlaqədardır. Bu fermentlər tosqun
hüceyrələrin ətrafında laxtalanma proseslərinin ləngiməsini təmin edir,
ekstremal deqranulyasiya şəraitində isə iltihab mediatorlarının effektini
artırır. Eyni zamanda proteoqlikanlar, əsasən də heparin də azad olur ki,
bu da proteazaların aktivliyini formalaşdırır, həm komplement sisteminə
və həmçinin də qanın laxtalanma sisteminə ləngidici təsir göstərir. İltihab
reaksiyasının hüceyrə substratının miqrasiyası və toplanması eozinofillərin, neytrofillərin, anafilaksiyanın iltihab faktorunun və s. xemotaksisinə səbəb olan mediatorların azad olunmasıyla müşayiət olunur.
Deqranulyasiyadan dərhal sonra araxidon turşusunun oksidləşməsi
prosesi başlayır və prostoqlandinlər, leykotrienlər (anafilaksiyanın yavaş
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reaksiya verən substansiyası - A-YRVS) və trombositlərin aktivləşmə
faktoru (TAF) kimi bioloji aktiv birləşmələr sintez olunur.
A-YRVS-da 3 leykotrien ayırd edilir: C4, D4, E4, bunlardan C4 və
D4 qüvvətli bronxostriktor təsir göstərərək histaminin effektinin 6000
dəfə artmasına səbəb olurlar. Effekt yavaş sürətlə - 10 dəqiqədən sonra
inkişaf edir, 15-ci dəqiqədə maksimum səviyyəyə çatır və təxminən
yarım saat ərzində sönür. Qeyd etmək lazımdır ki, nə atropin, nə də ki
antihistamin preparatlar A-YRVS-ın törətmiş olduğu obstruksiyanı
aradan qaldıra bilmir.
İmmun komplekslərin II tip reaksiyaları - permannent keçən fizioloji
reaksiyalardır ki, bu zaman 2 mexanizm iştirak edir:
• “antigen-antitel” komplekslərinin əmələ gəlməsi;
• Fc-strukturların komplekslərin əmələ gəlməsini sürətləndirən qeyri
spesifik qarşılıqlı münasibətləri.
Prosesə komplement komponentləri də qoşulur. Onların aktivləşməsi,
kompleksin stereokimyəvi strukturunda ikincili dəyişikliklərə gətirib
çıxarmaqla patoloji proseslərin əmələ gəlməsinin qarşısını alır. Qan
dövranında əmələ gələn dövr edən immun komplekslər (DEİK) qanın C3 hüceyrələrinin reseptorlarıyla birləşir və bu yolla retikuloendotelial
sistemin hüceyrələrinə çatdırılır. Normada DEİK tez faqositoza uğradılır
və parçalanır. Komplement sistemi də həmçinin (C3 hüceyrələrin
iştirakıyla) DEİK-in sonrakı aqreqasiyaya qadir olmayan terminal
komplekslərə dissosiasiya olunmasına səbəb olur.
DEİK-ə qarşı patoloji reaksiyalar aşağıdakı hallarda mümkündür:
• əmələgəlmə sürəti eliminasiya sürətindən artıq olarsa;
• DEİK, C3 vasitəsilə həyata keçirilən mexanizmlərlə eliminasiya
oluna bilmədikdə (məs. İgA tərkibli immun komplekslər komplementi
alternativ yolla aktivləşdirir);
• komplementin bir və ya bir neçə komponentinin defisiti olduqda
(DEİK ilə bağlı patoloji vəziyyətlərin 60-90%-ində komplement
sisteminin ilk komponentlərinin defisiti müəyyən olunur);
• faqositar sistemin funksional aktivliyində pozğunluq olduqda
(genetik qüsurlar, funksional çatışmazlıq, DEİK yüklənmə və s.).
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Patofizioloji vəziyyətlərdə DEİK-lər, iltihab reaksiyasında və immun
reaksiyanın xarakterinə moduləedici təsirdə mühüm rola malikdirlər: qan hüceyrələrinin (neytrofillərin, eozinofillərin, bazofillərin, tosqun
hüceyrələrin) aktivasiyasını və bioloji aktiv substansiyaların, komplementin
ifraz olunmasını, qanın laxtalanma sisteminin (Hageman faktoru yalnız
komplementin C-3 sistemi vasitəsilə dolayı yolla aktivləşir) aktivləşməsini
təmin edirlər. Prosesin lokalizasiyasından və yayılma dərəcəsindən asılı
olaraq zədələnmənin bu və ya digər klinik şəkli müşahidə olunur (düyünlü
periarteriit, övrə, düyünlü eritema, qlomerulonefrit, iridosiklit və s.).
Damarların DEİK üçün keçiricilik dərəcəsinin həm fizioloji (böyrəklər, damar sistemi, gözlər) və həm də patoloji baxımdan yüksəlməsi
(məs., İgE antitellər vasitəsilə baş vermiş yanaşı gedən atopik reaksiya
nəticəsində) prosesin lokalizasiyasına əhəmiyyətli təsir göstərir.
DEİK-in sitopeniya ilə müşayiət olunan xəstəliklərdə rolu danılmazdır: immun komplekslərlə yüklənmiş hüceyrələr (müsbət yüklənmiş
komplekslər aktiv şəkildə mənfi yüklənmiş hüceyrə membranlarının
üzərində toplanır) qan yatağından sürətlə eliminasiya olunur.
Anafilaktik reaksiyanın gedişatında erkən və gec fazalar ayırd olunur.
Erkən fazada (ilk 10-20 dəq.) birincili mediatorların verdiyi effektlər
- dəridə xarakterik köpmə və qabarcıqlar və ya bronxokonstriksiya
üstünlük təşkil edir. 6-12 saat keçdikdən sonra, gecikmiş faza zamanı
artıq ikincili mexanizmlərin və hüceyrə reaksiyalarının verdiyi effektlər
ön plana çıxır. Dəridə eritematoz infiltratlar əmələ gəlir. Ağciyərlərdə
bronxların uzun müddətli obstruksiyası selikli qişada müəyyən
dəyişikliklərlə müşayiət olunur. Anafilaktik şok zamanı, çoxlu miqdarda
vazodilatatorların aktivləşmiş tosqun hüceyrələr və bazofillər tərəfindən
qana atılması ilə müşayiət olunan İgE əlaqəli “antigen-antitel” reaksiyası
kəskin ürək-damar çatışmazlığına gətirib çıxarır (az atım sindromu).
Sözügedən sindrom damar yatağının tutumunun artmasıyla əlaqədar
meydana çıxır (damargenəldən substansiyaların, məsələn histaminin
verdiyi effekt). Aşağı təzyiqli (venoz) sistem dövr edən qanın 75%-ini
özündə saxlayır, anafilaktik şok zamanı isə bu həcm əvvəlkinə nisbətən
30% artır ki, bu səbəbdən də qan damarı yatağı ilə dövr edən qan həcmi
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arasında uyğunsuzluq meydana çıxır. Qoruyucu stress reaksiyasının
ayrılmaz komponenti olan hüceyrədənkənar sahənin əvvəlkinə nisbətən
20% azalması, sindromun klinik mənzərəsinin ağırlaşmasına gətirib
çıxarır. Orqanizm bəzən antigenlərin yeridilməsinə qarşı çox güclü
reaksiya verir. Bunun nəticəsində təxirəsalınmaz kompleks terapiya, çox
hallarda isə hətta reanimasion tədbirlərin həyata keçirilməsini tələb edən
ən pis ağırlaşma - anafilaktik şok inkişaf edir. Anafilaktik şokun nəticəsi
aparılan müalicəvi və reanimasion tədbirlərin sürətindən və tamlığından
çox asılıdır.
I və II tip allergik reaksiyaların patogenezə qoşulması ilə gedən
anafilaksiya reaksiyaları üçün xarakterik simptomatikanın olması şokun
klinik gedişatını ağırlaşdırır.
Görülən bütün tədbirlərə baxmayaraq ölüm halının 3-4% təşkil etməsi
anafilaktik şokun nə dərəcədə təhlükəli olduğunu bir daha sübut edir.
Anafilaktik şokun klinik mənzərəsi kəskin, çox vaxt ildırımvari
başlanğıcla xarakterizə olunur və transfuziyanın 5-30-cu dəqiqəsində
meydana çıxır. Xəstə narahat olur, tənəffüsün çətinləşməsindən, döş
qəfəsi və epiqastral nahiyədə ağrıların olmasından şikayətlənir. Dəri
örtüyü hiperemiyalı, görünən selikli qişalar sianotik olur, çox hallarda
akrosianoz və soyuq tər, stridoroz komponentə malik təngnəfəslik qeyd
olunur: tənəffüs küylü, fitəbənzər olur və uzaq məsafədən eşidilir.
Tezliklə dərinin hiperemiyası solğunluqla əvəz olunur, AT birdən–birə
enir, tənzimlənmiş taxikardiya müşahidə olunur, nəbz sapvari olur və
bəzən ancaq yuxu arteriyasında əllənir. Ürəyin auskultasiyası zamanı
tonların karlaşması və ağciyər arteriyası üzərində II tonun aksenti qeyd
olunur. Ağciyərlər üzərində perkutor olaraq qutu səsi, auskultasiyada isə
bütün sahələrdə quru, fitvari xırıltılar eşidilir; ağciyər ödeminin inkişaf
etməsi zamanı - öskürəklə və çəhrayı rəngli köpüklü bəlğəmin ifraz edilməsiylə müşayiət olunan cingiltili tənəffüs eşidilir. Mərkəzi qan dövranının kəskin pozğunluğu zamanı, müxtəlif formalı nevroloji simptomatikanın inkişaf etməsi, hətta huşun itirilməsi və qıcolmaların baş
verməsi belə mümkündür.
Bronxokonstriksiya və yüksəlmiş sekresiya nəticəsində xarici
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tənəffüsün pozulması, sirkulyator hipoksiyaya hipoksik formanın əlavə
olunmasına səbəb olur.
Anafilaktik şok baş verdiyi zaman terapevtik taktikanın seçilməsi
zamanı hipovolemik şokun patogenetik xüsusiyyətlərini və anafilaktik
reaksiyanın həm erkən, həm də gecikmiş fazalarında patogenezin spesifkliyini nəzərə almaq lazımdır.
Mülaicə sxemi birincili və ikincili terapevtik tədbirləri özündə
cəmləyir. Lakin bu bölünmə şərtidir, belə ki, şokun müalicəsi zamanı
terapevtik tədbirlərin növbəliliyinin müəyyən edilməsi, demək olar ki,
qeyri mümkündür.
Birincili terapevtik tədbirlər aşağıdakılardır:
• Antigen yeridilməsinin dayandırılması.
• Oksigen inhalyasiyası, tənəffüs yollarının keçiriciliyinin bərpa
edilməsi, lazım gələrsə ağciyərlərin süni ventilyasiyası (ASV).
• Dövr edən qanın həcminin bərpa edilməsi (kolloid, kristalloid
məhlullarla).
İkincili terapevtik tədbirlər aşağıdakılardır.
• Respirator dəstəyin (oksigen inhalyasiyası, ağciyərlərin maska
vasitəsilə və ya süni ventilyasiyası) də daxil olduğu simptomatik terapiya
• Yeridilir:
• antihistamin preparatlar;
• katexolaminlər (2-4 mkq/dəq dozada venadaxili damcı üsuluyla,
arzuolunan effekt əldə olunanadək;
• dayanıqlı bronxospazm olan zaman 2,4%-li aminofillin (eufillin)
venadaxili, asta sürətlə bolyusla;
• qlükokortikoidlər (0,25-1,0 q hidrokortizon və ya 1-2 q
metilprednizolon).
• Turşu-qələvi müvazinəti (TQM) göstəricilərini nəzarət altında saxlayaraq venadaxili natrium hidrokarbonat (natrium bikarbonat), trometamol (trisamin) məhlulu yeritməklə turşu-qələvi müvazinəti
pozğunluğunun korreksiya edilməsi.
Patogenetik cəhətdən əsaslandırılmış simptomatik terapiya, sensibilizasiyanın hapten mexanizminə təkan verə biləcək dərman maddələrinin
323

FƏSİL 10.

imkan daxilində azaldılmasından ibarətdir.
Klinik infuzion-transfuzion terapiya təcrübəsində rast gəlinən
anafilaktik reaksiyalar ən çox kolloid qanəvəzedicilərin və qan preparatlarının tətbiq edilməsiylə əlaqədardır. Belə ki, bütün kolloid məhlul
transfuziyalarının təxminən 0,33%-i, jelatin preparatları transfuziyalarının
- 0,115%-i , hidroksietilkraxmal transfuziyalarının - 0,085%-i , dekstran
preparatları transfuziyalarının - 0,032%-i, insan qan zərdabı albumini
transfuziyalarının isə - 0,011%-i anafilaktik reaksiyayla nəticələnir.
Hiperhəssaslıq reaksiyalarının tezliyinin qiymətləndirilməsi məsələsi
xüsusilə narkoz, əməliyyat, reanimasiya və intensiv terapiya şəraitində
çox çətindir. Nəzərə almaq lazımdır ki, antibiotiklər və anestezioloji
avadanlıq preparatları yüksək anafilaksigen riskə malikdirlər (propanidid
- 1:600 və altezin - 1:900).
Anafilaktik reaksiyaların klinik əlamətləri adətən preparatların birbaşa toksik təsiri kimi qəbul olunsa da, əks farmakoloji təsir və anesteziyanın verdiyi nəticələr adətən sənədləşdirilmir.
Anafilaksiyanın klinik əlamətləri meydana çıxdığı halda aşağıdakı
posttransfuzion reaksiyalarla differensial diaqnostika aparılması
lazımdır:
• hemolitik ağırlaşmalar;
• sirkulyator yüklənmə;
• bakterial kontaminasiya;
• ağciyərlərin kəskin posttransfuzion zədələnmə sindromu.
Hemotransfuziya ilə assosiasiya olunan sirkulyator yüklənmə
Hemotransfuziya nəticəsində baş verən sirkulyator yüklənmənin
klinik əlamətləri hələ donor qanı kompoentlərinin tətbiq edilməyə
başladığı erkən dövrlərdə təsvir edilmişdir.
Bu növ posttrasnfuzion reaksiya adətən hemotransfuziya bitdikdən 12 saat sonra baş verir. Reaksiyanın baş verməsinin əsas səbəbi istənilən
qan komponentinin transfuziyası nəticəsində DEQH-in sürətli artmasıdır.
Qanın transfuziyası ilə assosiasiya olunan sirkulyator yüklənmənin baş
verməsi, bir qayda olaraq xəstənin transfuziyadan öncəki vəziyyətindən
asılıdır və aşağıdakı pasientlərdə baş verə bilər:
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• ürək çatışmazlığı olan;
• yaşlı şəxslərdə;
• transfuziya yüksək sürətlə aparıldıqda;
• yenidoğulmuşlara, yarımçıq doğulmuş uşaqlara, eləcə də azyaşlı
uşaqlara hətta çox az həcmdə donor qanı komponentinin yüksək sürətlə
köçürüldüyü zaman.
DEQH-in posttransfuzion yüksəlməsinin klinik mənzərəsinə sistolik
hipertenziya, taxikardiya, taxipnoe, disnpoe, ortopnoe, durğun ürək
çatışmazlığı kimi əlamətlərin meydana çıxması; daha ağır hallarda isə
ürəyin sağ hissəsinin yüklənməsinin nəticəsi olaraq ürəyin dayanması aid
edilir. Auskultativ olaraq, ağciyərlərin auskultativ və alveolyar ödem
əlamətləri müəyyən olunur. Rentgenoloji müayinələr zamanı ağciyərlərin
ödemi aşkar olunur, eləcə də kəskin kardiomeqaliya əlamətlərinin əmələ
gəlməsi mümkündür.
Sözügedən reaksiyanın diaqnostikası çətinlik törədir, xüsusilə də
əməliyyat zamanı və ya əməliyyatdan sonrakı dövrdə ağırlaşmış xəstələrdə
bu daha da çətin olur. Differensial diaqnostika AKPZS, anafilaktik, hemolitik posttrasfuzion reaksiyalarla, bakterial kontaminasiya ilə aparılmalıdır.
Bu zaman, sirkulyator yüklənmə ilə ağciyərlərin kəskin posttransfuzion
zədələnmə sindromunun differensial diaqnostikası daha çox çətinlik törədir,
çünki bu tip posttransfuzion reaksiyaların meydana çıxdığı xəstələrin
terapiyası prinsipcə müxtəlifdir.
Sözügedən reaksiyanın profilaktikası üçün əsas tədbir, hemokomponentlərin transfuziya sürətinin azaldılmasıdır - tövsiyə edilən sürət, hər
bədən çəkisinə saatda 1ml/kq təşkil edir ki, bu da planlı hemotransfuziyalar
zamanı məqsədəuyğundur. Bu qrup posttransfuzion reaksiyalara görə risk
qrupuna daxil olan pasientlərdə hemotransfuziyaların həcmini 1 doza donor
qanı komponentinə qədər məhdudlaşdırmaq lazımdır. Klinik zərurət halı
olduqda, az həcmdə hemokomponent şırnaqla yeridilə bilər, bir şərtlə ki,
daha sonra sürət tövsiyə olunan həddə qədər azaldılmalıdır. Ürək
çatışmazlığı olan pasientlərdə hemotransfuziya planlaşdırılırsa, prosedurdan
bir gün öncə diuretiklər təyin edilməlidir. Bu tip xəstələrdə komponent
terapiyasının aparılması daha məqsədəuyğundur, belə ki, xəstəyə ilk
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növbədə çatışmayan defisiti kompensasiya edəcək qan komponenti
köçürülür: məs., ilk gün anemiya və trombositopeniya, növbəti gün isə
laxtalanma sistemi defisiti korreksiya olunur.
Uşaqlarda trasfuziyalar az həcmlərlə aparılır, yaxşı olar ki,
perfuzorlar istifadə edilsin.
Müalicə, hipervolemiyanın ilk əlamətləri meydana çıxan kimi hemotransfuziyanın dərhal dayandırılmasından ibarətdir. Xəstə oturaq
vəziyyətə gətirilir, respirator dəstək - oksigen inhalyasiyası, maska ilə
ventilyasiya tətbiq edilir. Diuretiklər -furosemid 40-80 mq dozada
venadaxili yeridilir. Göstərilən tədbirlər effekt vermədikdə təcili
plazmaferez həyata keçirilir ki, bu üsulun köməkliyilə plazmanı eliminasiya
etməklə DEQH-in azaltmaq mümkün olur.

MASSİV HEMOTRANSFUZİYA SİNDROMU
İstənilən qan komponentinin böyük və çox böyük – 3,5-5 litrdən artıq
həcminin, başqa sözlə desək 4-5 saat ərzində DEQH-in vahid həcmdən
artığının transfuziya olunması, massiv transfuziyalar sindromu adlanan
simptomokompleksin inkişaf etməsinə səbəb olur. Massiv hemotransfuziyalar homeostazda nəzərəçarpan dəyişikliyə gətirib çıxaran massiv
cərrahi, travmatik xarakterli qanaxmaların kompensasiya olunması üçün
həyata keçirildiyi üçün, qanəvəzedicilərin və donor qanı komponentlərinin
köçürülməsi, posthemorragik vəziyyətin və şokun massiv hemotransfuziyalar üçün də xarakterik olan bir sıra simptomlarının klinik
mənzərəsini tamamalamış olur.
Bu simptomokompleks aşağıdakı əlamətləri özündə cəmləyir:
• sitrat intoksikasiyası (plazmada ionlaşmış kalsiumun miqdarının
azalması, hipomaqniemiya);
• hiperkaliemiya - aritmiya, bradikardiya, Q dişinin iti olması, QRS
kompleksinin genişlənməsi;
• turşu-qələvi müvazinətinin pozulması;
• hipotermiya;
• hemostaz pozğunluğu - dilyusion koaqulopatiya, DDL sindrom.
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Sitrat intoksikasiyası
Massiv hemotransfuziyalar zamanı plazmada limon turşusunun səviyyəsi 100 мq%-dən artığadək yüksələrək ionlaşmış kalsiumun səviyyəsinin azalmasına səbəb olmaqla ağır toksik reaksiya əmələ gətirə bilər.
Belə ki, 500-600 ml qanın mübadiləli köçürülməsi zamanı, transfuziyanın aparıldığı bir saat ərzində yenidoğulmuş 600 mq-dək sitrat ala bilər
ki, bu da klinik olaraq əzələ titrəməsi və EKQ-də dəyişikliklərlə üzə
çıxacaqdır.
Hipokalsiemiyaın əsas elektrokardioqrafik əlaməti Q-T intervalıının
uzanmasıdır. Bununla yanaşı, sol mədəcik miokardının yığılma qabiliyyətinin azalması və hipotenziya da mümkündür. Sitrat intoksikasiyası çox
hallarda hipomaqniemiyaya gətirib çıxara bilir ki, bu da miokardial
yığılmanın depressiyasını daha da dərinləşdirir və ciddi ritm pozğunluğu,
hətta mədəcik taxikardiyası törədə bilir.
Hipokalsiemiya, böyük dozaların transfuziyası və ya tərkibində
natrium sitrat olan plazma və ya qanın sürətlə köçürülməsi zamanı ikişaf
edir. Qanın, tərkibidəki konservləşdirici məhlulla birlikdə yeridilmə
sürəti ilə sitratın ürək fəaliyyətində pozğunluq yaranmasına səbəb olan
kumulyativ miqdarı arasında əks əlaqə mövcuddur. Yaşlı xəstələrdə sitrat
intoksikasiyası əlamətləri 1 litr həcmdə konservləşdirilmiş qanın 10-12
dəq. ərzində köçürülməsi zamanı baş verir. Natrium sitrat qan yatağında
sərbəst kalsiumu birləşdirərək hipokalsiemiyanın inkişaf etməsinə səbəb
olur. Əgər eritrosit kütləsi və ya plazma transfuziyası 50 ml/dəq. sürətlə
həyata keçirilərsə resipientdə sərbəst kalsiumun miqdarı cüzi dəyişikliyə
uğrayır, amma əgər transfuziyanın sürəti 3 dəfə (150 ml/dəq.) artırılarsa
sərbəst kalsiumun miqdarı 0,6 mmol-dək azalır və qanköçürmə dayandırılan kimi dərhal normaya dönür. Buna səbəb kalsiumun endogen
depolardan tez bir zamanda mobilizasiya olunması və sitratın qaraciyərdə
metabolizmə uğramasıdır. Sitratın utilizasiya olunmasında parenximatoz
orqanların mühüm rolu olduğu üçün, qaraciyər sirrozu, aktiv hepatit,
xronik böyrək çatışmazlığı, D-avitaminoz, pankreatit, toksikoinfeksion
şokdan əziyyət çəkən xəstələrə xüsusi əhəmiyyət vermək lazımdır.
Postreanimasion dövrdə, qlükokortikoidlərlə və sitostatiklərlə uzunmüd327
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dətli terapiya aparıldığı zaman qan və plazma, sitrat intoksikasiyası
riskini nəzərə alaraq ehtiyatla istifadə olunmalıdır.
Qan komponentlərinin (eritrosit kütləsi və plazma) hazırlanması
zamanı 80% sitrat plazmanın tərkibində qalır. Konservləşdirilmiş qanın
plazmasında isə 1 мq% sitrat olur.
Sitrat inntoksikasiyası, yalnız qanda ionlaşmış kalsiumun olmaması
səbəbindən deyil, eləcə də digər faktorlar - pH azalması və kalium
konsentrasiyasının yüksəlməsi səbəbindən də baş verə bilər.
Sitrat intoksikasiyasına meylliliyə görə yüksək riks qrupuna daxil
olan xəstələrdə, xüsusilə də qaraciyər xəstələrində yuyulmuş eritrositlərin
istifadə edilməsi daha məqsədəuyğundur.
Konservləşdirilmiş qanın köçürülməsi zamanı sitrat, kalium və
ammonyakın kombinə olunmuş şəkildə təsir göstərə biləcəyi faktı,
komponent terapiyasının üstünlüyünü bir daha sübut edir.
Sitrat intoksikasiyasını asanlıqla aradan qaldırmaq və ya ilkin olaraq
10%-li kalsium qlükonat məhlulu yeritməklə (hemokomponentin hər
litrinə 10 ml olmaqla) onun əlamətlərini kifayət qədər zəiflətmək
mümkündür. Böyük həcmdə və yüksək sürətlə (500 ml/dəq) aparılan
transfuziyalar zamanı hər 500 ml qandan əvvəl və sonra 10 мl 10%-li
kalsium qlükonat məhlulu yeridilməsi məqsəduyğundur. Bununla yanaşı,
ionlaşmış kalsiumun miqdarının nomanın 50%-dək azalması kalsium
preparatlarının tətbiq edilməsi üçün birbaşa göstərişdir.
Kalium intoksikasiyası
Normada kalium ionlarının plazmada miqdarı 5,5 mmol/l-ə qədərdir, bu
göstəricinin 6,0 mmol/l-dən artıq olması artıq təhlükəli hesab edilir. Uzun
müddət saxlanılmış donor qanında qan hüceyrələrinin kalium üçün
keçiriciliyinin artması hesabına hüceyrədənkənar kaliumun miqdarı artır.
Bu dəyişikliklərin əsasında membran К+ və Na+ nasoslarının funksiya
pozğunluğu durur. Resipientin qanında kaliumun miqdarının kəskin şəkildə
artmasına səbəb olan massiv qaköçürmələr, hiperkaliemiya təhlükəsi yarada
bilər.
Qanı müayinə etməklə hiperkaliemiyanı asanlıqla aşkar etmək
mümküdür. Hiperkaliemiya klinik olaraq apatiya (qısamüddətli oyanma
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dövründən sonra), yuxululuq, halsızlıq, əzələlərin tutmaşəkilli yığılması,
hətta qıcolma, arterial təzyiqin enməsi, bradikardiya, aritmiya, tənəffüs
pozğunluğu (hətta tənəffüsün dayanmasına qədər), bağırsağın atoniyası
kimi əlamətlərlə özünü göstərə bilər. Plazmada kaliumun kosentrasiyasının
8 mmol/l-ə qədər yüksəldiyi halda hiperkaliemiyaya xas tipik EKQ
əlamətləri - ürəkdaxili keçiriliciliyin pozulması (P dişciyinin genişlənməsi) meydana çıxır, sinoaurikulyar blokadanın baş verməsi (R dişciyinin
enməsi, S dişciyinin dərinləşməsi və genişlənməsi) mümkündür. Hiperkaliemiyanın 8 mmol/l-dən yüksək səviyyəyə qalxdığı zaman
mədəcikdaxili keçiricilik pozulur (QRS kompleksinin genişlənməsi),
sonradan asistoliyaya keçən mədəcik taxikardiyası inkişaf edir. EKQ-də
dar əsasa malik, iti sonluqlu T dişcikləri meydana çıxır.
Hiperkaliemiyanın profilaktikası, potensial hipokalsiemiyalı xəstələrin vaxtında aşkar olunmasından və təzə qan və ya eritrosit kütləsinin
köçürülməsindən ibarətdir. Hemotransfuziyanın sürəti 50-70 ml/dəq.-dən
artıq olmamalıdır. Profilaktik olaraq kalsium məhlulları (plazmanın hər
0,5 litrinə 10ml kalsium qlükonat və ya kalsium xlorid) köçürmək
lazımdır.
Hiperkaliemiyanın müalicəsi üçün tərkibində kalium olan bütün
preparatlar, o cümlədən də kaliumqoruyucu sidikqovucular kəsilməlidir.
Sitratlı qanın hər 500 ml-nin transfuziyasından sonra venadaxili olaraq
kalsium xlorid və ya kalsium qlükonat və natrium xlorid, qlükoza
məhlulu (100-200ml) insulinlə birgə (qlükozanın hər 5 qramına 1 TV)
yeridilməsi labüddür. Xəstəyə az zülallı pəhriz təyin edilir.
Turşu-qələvi müvazinətinin pozulması
Nəzərə almaq lazımdır ki, massiv hemotransfuziyalar zamanı elektrolit
disbalansının səbəblərindən biri də hemorragik şoku müşayiət edən turşuqələvi müvazinəti (TQM) pozğunluğudur. Donor qanı, tərkibində sitrat
olduğu üçün turş reaksiyaya malik olduğuna və saxlanılma prosesində
laktatın toplanması nəticəsində pH-ın getdikcə daha çox endiyinə
baxmayaraq massiv transfuziya çox nadir hallarda asidoza gətirib çıxarır.
Hemokomponentlərlə birlikdə yeridilmiş çoxlu miqdarda sitratın metabolizmi nəticəsində alkalozun meydana çıxması daha çox xarakterikdir.
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Nəzərəçarpan dərəcədə alkaloz, miokardın yığılma qabiliyyətinin
azalmasına və oksigenin toxumalara çatdırılmasının zəifləməsinə gətirib
çıxarır. Beləliklə də, massiv hemotransfuziya nəticəsində meydana çıxmış
tranzitor hiperkaliemiya, TQM ciddi dərəcədə pozulmuş, hipokalsiemiyası
olan pasientlərdə ola bilər. Donor qanı komponentlərinin infuziya sürətinin
azaldılması və TQM-nın normallaşdırılması, xəstənin qan plazmasında
kaliumun miqdarının azalmasına gətirib çıxaracaqdır.
Massiv hemotransfuziya hipokaliemiyaya gətirib çıxara bilər ki,
katexolaminlərin təyin edilməsi, kaliumun sidiklə itirirlməsi, sitratın
metabolizmi nəticəsində inkişaf edən metabolik alkaloz da bunun
səbəblərindəndir.
Hipotermiya
Hipotermiya travmatik zədələnmə və ya uzunmüddətli əməliyyat
nəticəsində baş verə bilər ki, bu səbəbdən də qızdırılmamış və ya pis
qızdırılmış hemokomponentlərin massiv transfuziyası bu problemi daha
da dərinləşdirir.
Hipotermiyanın klinik və laborator əlamətləri aşağıdakılardır:
• TQM pozğunluqlarının dərinləşməsi, nəzərəçarpan laktat-asidoz;
• sitrat və laktat metabolizminin zəifləməsi;
• hemoqlobinin oksigenə hərisliyinin artması, oksigenin toxumalara
zəif çatdırılması;
• hüceyrədaxili kaliumun eritrositlər vasitəsilə itirilməsi.
Hipotermiya bütün bunlarla yanaşı hemostaz pozğunluqlarını da
dərinləşdirir ki, bu da laborator olaraq protrombin zamanının (PZ) , aktivləşmiş parsial tromboplastin zamanının (APTZ) uzanması, trombositlərin funksiyasının pozulması - onların aqreqasiya qabiliyyətinin
azalması ilə təsdiq edilir.
Köçürülən qan komponentlərinin qızdırılması hipotermiya və onunla
bağlı hemostaz pozğunluqlarının profilaktikası üçün əsas üsuldur. Lakin
hemotransfuziyanın müvəqqəti faktorunu da nəzərə almaq lazımdır:
şübhəsiz ki, pasientin vəziyyətinin ağırlıq və təcililik dərəcəsi köçürülən
bütün qan komponentlərinin və qanəvəzedicilərin optimal temperatura
qədər qızıdırılmasının mümkünlüyünü müəyyən edən əsas faktordur.
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Qanın qızdırılması, infuzion məhlulların qızdırılması üçün nəzərdə
tutulmuş quraşdırılmış termoötürücüyə malik (qanın həddən artıq
qızdırılmasının və eritrositlərin hemolizə uğramasının qarşısını alan)
qurğu vasitəsilə həyata keçirilir və aşağıdakı transfuziyalar zamanı
vacibdir:
• yaşlı xəstələrə saatda 50 ml/kq-dan artıq sürətlə aparılan;
• uşaqlara saatda 15 ml/kq-da artıq sürətlə aparılan;
• krioqlobulinemiyanın klinik əlamətləri olan xəstələrdə;
• mərkəzi venalara böyük həcmdə qanın transfuziyası zamanı (soyuq
qan müxtəliv növ aritmiyalara səbəb ola bilər).
Eritrosit tərkibli qan komponentlərinin resuspenziya olunması üçün
istifadə olunacaq natrium xlorid məhlulunu əvvəlcədən qızdırmaq olmaz,
çünki eritrositlər yüksək temperaturlu məhlulla təmas zamanı hemolizə
uğraya bilərlər.
Həmçinin istənilən infuziya olunacaq preparatın qızdırılması,
əməliyyatxanada optimal temperaturun qorunub saxlanılması və xəstənin
qızdırılması da mühüm şərtlərdir.
Hemostaz pozğunluqları
Massiv hemotransfuziya çox hallarda dilyusion koaqulopatiya və
DDL sindromu formasında hemostaz pozğunluqları ilə müşayiət oluna
bilər.
Hemostaz pozğunluqlarının dərəcəsi aşağıdakı faktorlarla müəyyən
olunur:
• transfuziyanın həcmi - bu zaman həm köçürülmüş qanəvəzedicilərin
və həm də donor qanı komponentlərinin həcmi mühüm əhəmiyyət kəsb
edir;
• hemodinamika pozğunluqları - hipotenziyanın müddəti, istifadə
olunan katexolaminlərin dozası, perfuziya pozğunluğunun dərəcəsi və
müddəti;
• pasientin əvvəlki vəziyyətinin ağırlıq dərəcəsi, qaraciyər, böyrək
xəstəlikləri, ürək çatışmazlığı və s.
Dilyusion koaqulopatiyanın səbəblərindən biri qanla birlikdə
laxtalanma faktorlarının, trombositlərin itirilməsidir. Bununla yanaşı,
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DEQH-in bərpa etmək üçün kolloid və kristalloid sıradan olan plazmaəvəzedicilərin istifadə edilməsiylə aparılan infuzion terapiya, eləcə də
eritrosit kütləsinin transfuziyası (ilk növbədə köçürülür, belə ki,
təxirəsalınmaz hallarda eritrosit tərkibli qan preparatları daha asan əldə
olunur) hemodilyusiyanın daha da dərinləşməsinə və hemostaz sisteminin multifaktorlu defisitinin inkişaf etməsinə gətirib çıxarır. Laborator
məlumatlar da hipokoaqulyasiyanın olduğunu təsdiqləyir: qanın
laxtalanma müddətinin, APTZ, PZ, MNO uzanması, hipofibrinogenemiya, trombositopeniya xarakterikdir. Cərrahi yara yerindən diffuz
qanaxmanın olması dilyusion koaqulopatiyanın klinik əlamətidir.
Venaların kateterizasiya yerindən, inyeksiya yerindən, selikli
qişalardan (burun, diş əti, uşaqlıq, mədə-bağırsaq qanaxmaları) qanaxma
əlamətlərinin olması disseminə olunmuş damardaxili laxtalanmadan
xəbər verir. Posttravmatik və əməliyyatsonrası dövrün ağırlaşmasına
səbəb olan, hipokoaqulyasiya mərhələsində olan DDL sindrom birbaşa
olaraq massiv transfuziyaların nəticəsi hesab olunmur. Qeyri spesifik və
polietioloji bir sindrom olan DDL, travma, travmatik cərrahi əməliyyat,
mamalıq patologiyası nəticəsində prokoaqulyantların, ilk növbədə də
tromboplastinin azad olmasıyla inkişaf edir. Yuxarıda təsvir edilən
vəziyyət adətən massiv qanitirmə və böyük həcmdə hemotransfuziya ilə
müşayiət olunur.
Massiv qanitirimə zamanı əvəzedici məqsədlə TDP, trombosit konsentratı, kriopresipitat kimi hemostatik təsirli donor qanı preparatlarının
profilaktik yeridilmə zərurəti klinik situasiyadan, qanitirimənin həcmindən və sürətindən, eləcə də əməliyyatdan sonrakı dövrdə qanaxma
riskinin artmasına səbəb olan faktorların - qaraciyər çatışmazlığı, düz və
dolayı təsirli antikoaqulyantların qəbulu, hemostazın anadangəlmə pozğunluqları və s. olub-olmamasından asılıdır. Diffuz qanaxmanın artması
kimi klinik əlamətlərin və hemostaz sisteminin multifaktorlu çatışmazlığının laborator əlamətlərinin müşahidə olunduğu hallarda TDP,
trombosit konsentratı, kriopresipitat vasitəsilə əvəzedici infuzion terapiya
aparılmalıdır. Trombositlərin sayının 50х109/l-dən az olması trombosit
konsentratı transfuziyasına mütləq göstərişdir.
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Hava emboliyası
Hava emboliyası qanköçürmənin başlanğıcında və ya sonunda
transfuzion mühitlə birlikdə 2 sм3 hava yeridildikdə baş verir. Hava ürəyin
sağ hissəsinə gedir, oradan isə ağciyər arteriyasına və ağciyərlərin xırda
damarlarına keçərək qan dövranına maneçilik törədir. Bu zaman xəstədə
tənəffüs çətinləşir, döş sümüyünün arxasında ağrı və sıxılma hissi, sianoz,
taxikardiya meydana çıxır. Havanın həcmi az olduğu halda bir müddətdən
sonra tənəffüs və qan dövranı bərpa olunur. 2 sм3-dən artıq həcmdə havanın
damar yatağına daxil olması xəstədə qısa müddətli narahatlığın əmələ
gəlməsinə, daha sonra isə klinik ölümə səbəb olur. Hava emboliyasını
müalicə etmək üçün təxirəsalınmaz reanimasion tədbirlər aparılmalıdır.
Emboliyanın profilaktikası üçün transfuziya qaydalarına xüsusilə də
təxirəsalınmaz transfuziyalar zamanı ciddi şəkildə əməl olunmalıdır.

HEMOKOMPONENTLƏRİN BAKTERİAL
KONTAMİNASİYASI. POSTTRANSFUZİON SEPSİS
Bu növ ağırlaşma kəskin posttransfuzion reaksiyalara aid edilir. Bakterial kontaminasiyanın erkən klinik əlamətləri hemokomponentin trasfuziyasının ilk dəqiqələrində, posttransfuzion sepsisin tam klinik mənzərəsi
isə bir neçə saat ərzində meydana çıxır. Klinik mənzərənin ağırlıq dərəcəsi
və proqnozu daha çox köçürülən hemokomponentin növündən asılıdır.
Səbəb - qanın tədarükü zamanı infeksiyalaşması və ya donorda gizli
bakteriemiya olması nəticəsində mikrob agentinin və bakterial endotoksinin hemokomponentlə birlikdə resipientin qan yatağına düşməsidir. Bu
zaman meydana çıxan əlamətlər hipertermiya, hipotoniya və sürətli
inkişaf edən poliorqan çatışmazlığı və DDL sindrom ilə müşayiət olunan
septik şokun əlamətləriylə uyğun olur.
Proqnoz yaxşı deyil və köçürülmüş hemokomponetin növüdən (bu cür
ağırlaşma çox vaxt eritrosit kütləsinin, trombosit və ya leykosit
konsentratının transfuziyası nəticəsində baş verir), törədicidən və pasientin
öncəki vəziyyətindən asılıdır. Ölüm halı, eritrosit tərkibli preparatların
köçürülməsi nəticəsində baş vermiş posttransfuzion sepsis zamanı 58%,
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trombosit konsentratı transfuziyasından sonra isə 26% təşkil edir.
Törədicilərin növləri:
• Eritrosit tərkibli mühitlərdə (saxlanılma temperaturu 4-6°С) Yersinia enterocolitica, Pseudomonas putida, P. fluorescens, Serratia
marcescens;
•Trombosit konsentratında, leykosit kütləsində (saxlanılma temperaturu +24°С) - Staphylococcus epidermidis, St. aureus, Streptococcus,
Salmonella, Escherichia.
Differensial diaqnostika hemolitik posttransfuzion ağırlaşmalarla, qeyri
hemolitik febril reaksiyalarla, “transplantatın qopma reaksiyası” transfuzion
reaksiyası ilə, başqa mənşəli sepsislə aparılır və çətinlik törədir.
Müalicəsi simptomatikdir, 2-3 geniş spektrli antibiotiklər və şok
əleyhinə tədbirlər vasitəsilə aparılır.
Profilaktikası: donorların və autodonorların ciddi şəkildə skrininqinin
keçirilməsi, qan götürməzdən öncə donorların dirsək büküşünün yaxşıca
işlənilməsi, saxlanılma müddəti minimal olan qan komponentlərinin istifadə
edilməsi. Transfuziyadan bilavasitə öncə komponentlər vizual olaraq
kontrol olumalı, saxlanılma temperaturu rejiminə əməl olunmalı, qanın
tədarük rejimləri (leykosit reduksiyası, su hamamında əridilmə zamanı
hemokonteynerlərin dezinfeksiyası, bütöv qanın fraksiyalaşdırılmadan
öncəki saxlanılma müddətinin qısaldılması) dəyişdirilməlidir. Bütün
bunlarla yanaşı, donor qanı komponentlərinin transfuziya öncəsi müayinəsi
də qaydalara uyğun şəkildə həyata keçirilməlidir - biokimyəvi və kultural
yoxlanılma (bakterioloji müayinə, ribosomal və polimeraz sınaqlar vasitəsilə endotoksinlərin və bakterial törədicilərin aşkar olunması) aparılmalıdır.
TRANSFUZİYALARA QARŞI İMMUNOLOJİ REFRAKTERLİK
(QEYRİ HƏSSASLIQ)
Trombositlərin posttransfuzion artımının olmaması (qeyri immun
refrakterlik faktorları istisna olmaqla) və təkrarlanan posttransfuzion
reaksiyalar xəstənin alloimmunizasiya olması barəsində həkimdə fikir
yaratmalıdır.
AB0 uyğun olmayan transfuziya nəticəsində immunoloji refrakter334
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liyin yaranması ya trombositlərin üzərində kifayət miqdarda olan immun
antitellərin uyğun antigenlərlə, ya da ki immun komplekslərin trombositlərin Fc reseptorları ilə qarşılıqlı təsirinin nəticəsidir. Trombositlər
fiksasiya olunmuş antitellərlə və immun komplekslərlə birlikdə retkuloendotelial sistemdə makrofaqlar tərəfindən parçalanmaya uğradılırlar.
Transfuzion mühitdə eritrositlərin olması immun antitel qruplarının
formalaşmasına səbəb olur. Bundan başqa, A-antigen trombositar qlikoproteidlərin özündə də antitel yaranmasına təkan verən ən vacib determinantdır.
0(I) qan qrupundan olan xəstələrə AB0 uyğun olmayan trombositlərin
köçürülməsi zamanı xəstələrin 100%-ində anti-A spesifikliyə malik, yalnız
17%-də isə anti-B spesifikliyə malik antitellərin aşkar olunması bunu bir
daha sübut edir.
Resipientin qan qrupu ilə uyğun olmayan trombosit tərkibli mühitlərin köçürülməsindən sonra dövr edən immun komplekslər donor
plazmasının izohemaqqlütininlərindən və resipientin AB0 sisteminin həll
olan antigelərindən ibarət olur. İmmunoloji refrakterlik vəziyyətində olan
xəstələrin 41%-nin qanında yüksək (200-900 kDa) və aşağı (150-180
kDa) molekulyar çəkiyə malik dövr edən immun komplekslərin (DEİK)
olduğu sübut olunmuşdur. Fəaliyyətdə olan təlimatlarda 0(I) qrupdan
olan trombositlərin transfuziya üçün istifadəsinə icazə verilir ki, bu da
populyasiyada həmin qrupdan olan insanların çoxluq təşkil etməsiylə
əlaqədardır. Lakin nəzərə almaq lazımdır ki, 0(I) qrupdan olan donorların
20-40 %-i təbii anti-A antitellərin yüksək titrinə malikdirlər ki, bu da
hemolitik reaksiyalara səbəb ola bilər. Lakin bu reaksiyaların rastgəlmə
tezliyi o qədər də yüksək deyildir və başqa qrupdan olan transfuziyalar
zamanı 1:9000 təşkil etməkdədir.
Çoxsaylı klinik tədqiqatlar zamanı məlum olmuşdur ki, AB0 uyğun
olmayan trombositlərin transfuziyası, posttransfuzion artımın aşağı
olmasıyla və köçürülən trombositlərin resipientin qan yatağında dövretmə
müddətinin az olmasıyla nəticələnir. AB0 uyğun donorlardan trombositlərin
köçürülməsi zamanı, xüsusilə də resipient və donor arasında uyğunsuzluq
dərəcəsi çox olduqda (resipient donorun AB0 sistem antigenlərinə qarşı
izohemaqqlütininlərə malik olduqda) posttransfuzion artım AB0 uyğun
335

FƏSİL 10.

olmayan donorlarda olduğuna nisbətən demək olar ki, 2 dəfə çox olur.
Bununla yanaşı, AB0 uyğun olmayan donorun trombositlərinin köçürülməsi
çox hallarda immunoloji refrakterliyə gətirib çıxarır, eyni zamanda immun
sistemin yad AB0 antigenləriylə stimulyasiyası HLA sistemi antigelərinə
qarşı əlavə alloimmunizasiyanın da inkişaf etməsinə təkan verir. Nəticə
etibarıyla, resipientin qan qrupu ilə uyğun trombositlərin köçürülməsi daha
məqsədəuyğundur. Lakin müstəsna hallar da ola bilər. А(II) qan qrupundan
olan donorlardan əldə olunmuş trombositlər O(I) qrupundan olan
resipientlərlə uyğun sayıla bilər ki, bu da potensial uyğun donorların sayının
12-15% artmasına səbəb olacaqdır. А(II) qan qrupundan olan trombositlər
xüsusi olaraq AB0 uyğun olmayan hemopoetik kök hüceyrə transplantasiyasından sonra xəstəyə transfuziya olunmaq üçün daha qiymətli
sayılırlar, belə ki, bu cür trombositlər resipientlə plazma antigenlərinə və
trombositlərin səthi antigenlərinə görə uyğun olurlar. Bununla yanaşı,
А(II) qan qrupuna malik donorların 10-20%-də A antigeni az nəzərə
çarpır, B(III) qan qrupuna malik donorların 80%-ində isə B antigenlərinin trombositlər üzərində ekspressiyası zəif olur ki, bu da axın
sitoflüorometriya üsuluyla müəyyən oluna bilir. Bu donorlardan alınan
trombositlər həmçinin O(I) qan qrupundan olan resipientlərə də köçürülə
bilər. Lakin AB0 sistemi antigenlərinin yüksək ekspressiyası olan
donorlardan alınmış trombositlər AB0 sistemi üzrə donorla uyğun olan
pasientlərə köçürülməlidir.
Trombositlərin köçürülməsi yaxşı olar ki, resipient və donorun Rh
mənsubiyyəti nəzərə alınaraq həyata keçirilsin. Bu, trombosit tərkibli
transfuzion mühitlərə eritrositlərin qarışması hesabına xəstələrin Rh sistem antigenlərinə qarşı immunizasiyası ilə əlaqədardır. B+ donorlardan
alınmış trombositlərin köçürüldüyü Rh mənfi olan hemoblastozlu
xəstələrdə anti-D antitellərin aşkar olunma tezliyi 10% təşkil edir.
Əvvəllər hesab edilirdi ki, immunoloji refrakterliyin əsas səbəbi
infeksion ağırlaşması olan xəstələrdə ifraz olunan anti-HLA antitellərdir.
Ola bilsin ki, infeksion agent, antigenin depolaşdırılması və immunkompetent sistem hüceyrələrinin qeyri spesifik stimulyasiyası hesabına immun
cavabı gücləndirən adyuvant rolu oynayır. Lakin son illərdə HLA sistemi
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antigenlərinin xəstələrin alloimmunizasiyası prosesində rolunun daha az
olması barəsində çoxlu miqdarda faktlar toplanmışdır. Sübut edilmişdir ki,
HLA sistemi antigenlərinə qarşı ilkin alloimmunizasiya aplastik anemiyalı
xəstələrin yalnız 2,7%-ində - leykositləri azaldılmış eritrositlər və
trombositlər köçürülmüş xəstələrdə baş verir. Bununla yanaşı, leykosit
qarışığından təmizlənmiş trombositlərin köçürülməsi zamanı HLA
immunizasiya tezliyi 30-40-dan 0,15%-dək azalır.
Spesifik trombosit antigenlərinin transfuziologiyada əhəmiyyəti,
onların antigenliyi və immunogenliyi son 15 ildir ki intensiv araşdırılır.
Hal-hazırda xüsusi olaraq anti-HPA antitellər tərəfindən törədilən qeyri
hemolitik tip posttransfuzion reaksiyaların çox da nadir patologiya
olmadığı barəsində çoxlu sayda faktlar toplanmışdır. Çoxsaylı qan
komponentləri, xüsusilə də trombosit transfuziyaları almış xəstələrdə
kliniki cəhətdən əhəmiyyətli anti-HPA antitellərin aşkar olunma tezliyi
25-30 % təşkil edir.
İmmunoloji refrakterliyin erkən müəyyən edilməsi üçün pasientin qan
zərdabı hər həftə anti-HLA və anti-HPA antitellərə görə müayinə edilməlidir.
HLA və ya HPA uyğun olmayan trombositlərin köçürülməsindən sonra
immunizasiya olunmuş pasientlərdə allergik reaksiyaların və allergik şok
formasında ağırlaşmaların baş verməsi mümkündür ki, bu reaksiyaların
inkişaf etməsinə səbəb mövcud antitellərin plazma zülallarıyla deyil,
trombositlərin özünün antigen determinantlarıyla qarşılıqlı əlaqəsidir.

NEONATAL ALLOİMMUN TROMBOSİTOPENİK PURPURA
Bu, ana və döl arasında anadan olmayan, uşağa isə atadan keçən HPA,
HLA və AB0 trombosit antigenlərinə görə uyğunsuzluğun olması nəticəsində meydana çıxır. Neonatal alloimmun trombositopenik purpuranın
(NATP) rastgəlmə tezliyi hər 1000-2000 yenidoğulmuşa bir hal təşkil etsə
də, ana və uşaq arasında antigen uyğunsuzluğu daha tez-tez baş verir və hər
100-200 doğuşa bir hal təşkil edir. Bu, anada antitel sintezi qabiliyyətinin
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HLA və onunla əlaqəli immun cavab genlərindən asılı olmasıyla əlaqədardır.
NATP-ın patogenezində 3 mərhələ ayırd edilir.
• Ananın onda olmayan, dölə isə atadan keçən antigenlər vasitəsilə
alloimmunizasiyası.
• Ananın İgG antitellərinin uşağın qan yatağına transplasentar
keçməsi.
• Antitellərin hədəf-antigenlərlə əlaqə yaratması nəticəsində uşağın
trombositlərinin retikuloendotelial sistem hüceyrələri tərəfindən
trombositopeniyaya gətirib çıxaran parçalanması.
NATP olan uşağın periferik qanında trombositlərin miqdarı 150х109/ldən sıfıra qədər dəyişə bilər. Doğulduqdan dəqiqələr və ya saatlar sonra
uşağın dəri səthində hemorragik səpkilərin əmələ gəlməsi trombositopeniyanın tipik klinik əlamətidir. Trombositopeniyanın ciddi ağırlaşmalarına
20% hallarda uşağın perinatal və ya antenatal ölümünə (10% hallarda),
yaxud da nevroloji simptomatikanın əmələ gəlməsinə (20% hallarda) gətirib
çıxaran qanaxma, beyin qansızması aid edilir. Trombositopeniya adətən bir
həftədən üç həftəyədək sürür. Ananın antitelləri çıxarıldıqdan sonra uşağın
periferik qanında trombositlərin sayı normallaşır.
NATP-ın inkişaf etməsinin əsas səbəbi (95 % hallarda) anti-HTP
antitellərdir, belə ki, müxtəlif irqlərin nümayəndələrində HPA sistemi
antigenlərinin özlərinə uyğun polimorfizmi mövcuddur; beləliklə də, bu
və ya digər HPA alloimmunizasiya prosesinə qoşulması cütlüklərin irqi
mənsubiyyətindən asılıdır. Avropoidlərdə NATP 80% hallarda ana
uşağın HPA-1 antigen lokusunun uyğunsuzluğu nəticəsində meydana
çıxır. Daha çox hallarda nadir alloantigen HPA-1b görə homoziqot
ananın, dölün trombositlərində olan HPA-1a alloantigeni vasitəsilə (80%
hallarda) immunizasiyası baş verir. Müəyyən edilmişdir ki, HLADRw52а olan analarda bu cür mexanizmlə alloimmunizasiya riski artmış
olur. NATP zamanı sensibilizasiya prosesinə qoşulmasına görə ikinci
yeri HLA-DR6 ilə assosiasiya olunan antigen HPA-5b (18% hallarda),
üçüncü yeri isə HPA-3a tutur. Monqoloidlərdə NATP-ın əsas səbəbi ana
və uşağın HPA-4b antigeninə görə (80% hallarda) fərqli olmasıdır.
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Ananın HLA-antitellərinin səbəb olduğu NATP-lə doğulma hallarının
olduğu qeyd olunmuşdur. NATP patogenezində ananın anti-HLA
antitellərinin ciftin döl səthində və dölün digər hüceyrələrində nəzərəçarpan
adsorbsiyası, eləcə də dölün trombositlərində HLA antigenlərin zəif olması
səbəbindən anti-HLA antitellərin az əhəmiyyət kəsb etdiyi haqqında
müxtəlif fikirlər mövcuddur. Anti-HLA alloimmunizasiya ilə assosiasiya
olunan NATP az təsvir olunmuşdur və əsasən HLA-A2 yüksək immun
antigeninə malik ananın immunizasiyasına aiddir.
NATP yenidoğulmuşların hemolitik xəstəliyiylə əlaqəsinə nadir hallarda
rast gəlinir. Neonatal trombositopeniya, immun trombositopeniyalı anadan
autoimmun antitrombositar İgG antitellərin transplasentar yolla dölə
keçməsi nəticəsində baş verə bilər.
NATP-i müalicə etmək üçün adətən immunoqlobulin venadaxili yeridilir və məlum HPA və HLA geno-fenotipə malik trombosit kütləsi transfuziya olunur. Fərdi uyğunluq yoxlanılmış donorların registri olmadığı
halda uşağa ananın trombositlərini köçürmək olar, bu zaman trombositlərin
immun antitellərə malik plazmadan təmizlənməsi vacibdir. Uşağın qan
yatağında ananın autoimmun antitelləri varsa, bu zaman trombosit
transfuziyası əks göstərişdir, belə ki, bütün donor trombositlərinin üzərində
həmin antitellərlə qarşılıqlı əlaqəyə girə biləcək substrat vardır.
Trombositspesifik antigenlər yüksək immunogendirlər. Həm xarici
tədqiqatçıların birinci hamiləlikdən sonra qadınların 50%-ində anti-HPAantitellərin aşkar olunması barəsindəki məlumatları və həmçinin də HPA
sistemi antigenlərinə qarşı alloimmunizasiya tezliyinin müxtəlif olması
və çoxsaylı trombosit transfuziyası almış xəstələrdə öncədən anti-HPA
antitellərin əmələ gəlməsi barəsində bizim verdiyimiz məlumatlar bunu bir
daha sübut edir. Trombositlərin membran qlikoproteidlərinə inteqrasiya
olunmuş HPA sistemi antigenlərinin immunogen olması barəsindəki
fikirləri davam etdirəriksə, o zaman ən immunogen kompleks GPIIb/IIIa
olmalıdır. Məhz bu kompleks trombositlərdə daha çoxdur (hər trombositə
80 000) və məhz bu kompleksin üzərində müxtəlif sistemlərdən, o
cümlədən də HPA sistemindən olan antigenlərin çox hissəsi toplanmışdır.
Aşağıdakı müşahidələr GPIIb/IIIa kompleksinin yüksək immunogenliyini
bir daha sübut edir:
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• Neonatal və posttransfuzion trombositopenik purpura zamanı α-zəncir
GPIII inteqrasiya olunmuş HPA-1a qarşı antitellər, antigen determinantlı
digər qlikoproteidlərdə olduğuna nisbətən daha tez-tez aşkar olunur;
• heyvanların trombosit zülalları kompleksləriylə immunizasiyası
zamanı ilk növbədə GPIIb/IIIa antigen strukturlarına qarşı antitellər aşkar
olunur.
ALLOİMMUN REAKSİYALAR
Eritrosit, leykosit və trombositlərin antigenlərinə qarşı alloimmunizasiya
tərkibində resipientdə olmayan antigenlər olan hemokomponentlərin ona
köçürülməsi zamanı baş verir. Eritrosit antigenlərinə qarşı birincili
alloimmunizasiyanın baş verməsi transfuziyadan bir neçə həftə və ya ay
sonra aydın olur. Məhz bu səbəbdən də, antitellərin ifraz olunmasına səbəb
olan hüceyrələr adətən dövr edən antitellər müəyyən səviyyəyə çatanadək
yox olurlar. Tərkibində resipientin sensibilizasiya olunduğu antigenlər olan
hemokomponentlərin təkrarən transfuziya olunması hemolitik və ya qeyri
hemolitik tip posttransfuzion reaksiyaların meydana çıxmasına səbəb olur.
Eritrosit antigenlərinə qarşı alloimmunizasiya adətən anamnezində
eritrosit tərkibli mühitlərin çoxlu sayda transfuziyası olan resipientlərdə
müşahidə olunur. Çox hallarda reaksiya gecikmiş olur, lakin resipientlərin 30-35%-ində hemoliz, antitellərin səviyyəsinin yüksək olması və
köçürülmüş eritrositlərin miqdarının çox olması nəticəsində baş verir.
Gecikmiş reaksiyanın nisbətən tipik əlamətlərinə qızdırma, hemoqlobinin enməsi və cüzi sarılıq və ya hemoqlobinuriya aiddir. Bəzi reaksiyalar hemoqlobinin gözlənilən yüksəlməsinin olmaması kimi özünü göstərir.
Kəskin böyrək çatışmazlığının meydana çıxma ehtimalı çox azdır. Əgər
gecikmiş posttransfuzion reaksiya şübhəsi yaranarsa resipientin qan zərdabı
antitellərə görə yoxlanılmalı və nəticə əvvəlki test nəticələriylə müqayisə
edilməlidir. Hemoliz əlamətləriylə birlikdə əvvəllər pasientdə olmayan
antitellərin aşkar olunması gecikmiş hemolitik reaksiyadan xəbər verir.
Leykosit antigenlərinə qarşı alloimmunizasiya eritrosit antigenlərinə
qarşı olandan daha çox rast gəlinir. Təkrarari leykositləri azaldılmamış
trombosit transfuziyaları alan pasientlərdə alloimmunizasiyanın tezliyi
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20-70% təşkil edir. Dörd və daha artıq hamiləlik keçirmiş qadınların
çoxunda anti-HLA antitellər olur.
Sensibilizasiya olunmuş pasientlərə növbəti transfuziyalar çox kiçik
dozada leykositlər köçürüldükdən sonra tələb olunur, bu səbəbdən də
əgər xəstə öncədən transfuziyalar və ya hamiləliklər nəticəsində immunizasiya olunmuş olarsa leykositləri azaldılmış komponentlərin istifadəsi
antitellərin əmələ gəlmnəsinin qarşısını almaya bilər.

TROMBOSİTREFRAKTER REAKSİYALAR
Donor trombositlərinin köçürülməsi zamanı refrakterlik, resipientdə
trombositlərin artmasının müşahidə olunmamasından ibarətdir. Köçürülmüş
trombositlərin lizisi, onların xüsusi anti-HPA-antitellərlə qarşılıqlı təsiri
nəticəsində baş verə bilər və ya eritrositlərin trombositlərdə olan AB0 sinif
antigenləri və 1 sinfindən olan HLA antigenlərinə qarşı yönəlmiş
antitelləriylə əlaqədar ola bilər.
HLA-antigenlərinə qarşı antitellər qan komponentlərinin (trombositlərin,
leykositlərin və eritrositlərin) çoxsaylı, təkrari transfuziyaları nəticəsində
meydana çıxa bilər.
Çox hallarda əmələ gələn antitellər limfosittoksik olurlar. Sensibilizasiya və antitellərin əmələgəlmə riski antigenlərin immunogenliyindən
və transfuziyaların sayından asılıdır.
Trombosit-refrakter reaksiyaların əmələ gəlməsinin qarşısını almaq
üçün hemokomponentlərin transfuziyası zamanı, HLA antigenlərinə qarşı
sensibilizasiyanı azaltmaq məqsədilə leykosit filtrləri istifadə olunmaldır.

TRANSFUZİYAYLA ƏLAQƏLİ “TRANSPLANTATIN QOPMA
REAKSİYASI”.
Hemotransfuziyaların immunmodelləşdirici təsirinin ciddi əlamətlərindən biri “transplantataın qopma reaksiyası” xəstəliyidir (TQRX).
TQRX zamanı donorun T-limfositləri, yad hüceyrələri kənar etmək
qabiliyyəti olmayan immunkompremet sahibdə proliferasiya edir və
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yaşayır. Hesab edilir ki, limfositlərin TQRX törətməyə qadir minimal
dozası yaşamaq qabiliyyəti olan 107 hüceyrədən ibarətdir. Eritrosit,
trombosit və ya qranulosit konsentratının bir dozasının tərkibində təxminən
bu qədər limfosit olur.
Hemotransfuziyadan sonra meydana çıxmış TQRX, transfuziyayla
əlaqəli “transplantatın qopma reaksiyası” xəstəliyi adlandırılmışdı (TRTQRX).
Bütün dünyada həyata keçirilən çoxsaylı hemotransfuziyalara
baxmayaraq TR-TQRX klinikalarda çox az rast gəlinən bir patologiyadır.
TR-TQRX çox hallarda ölümlə nəticələnən çox ağır bir patologiyadır.
131 TR-TQRX inkişaf etməsi halının araşdırılması bu patologiyanın
90% hallarda ölümlə nəticələndiyini göstərmişdir.
TR-TQRX inkişafına təkan verəcək minimal limfosit dozası 100-dən bir
az artıq funksional aktiv hüceyrə təşkil edir. Pasienti hemotransfuziyaya
hazırlayan həkim nəzərə almalıdır ki, bir doza eritrosit kütləsi, ələxüsus da
trombosit və ya qranulosit konsentratı “transplantatın qopma reaksiyası”
törədə bilər.
Anadangəlmə və ya qazanılmış (kimyəvi və ya şüa terapiyası) immun
defisit vəziyyətində olan pasientlərdə TR-TQRX inkişaf etməsi riski
daha yüksəkdir.
Paradoksal olsa da, ədəbiyyatda qazanılmış immun defisit sindromu
(QİÇS) olan xəstələrin heç birində bir dəfə də olsun TR-TQRX halı
təsadüf edilməmişdir. CD4+, CD8+ və NK hüceyrələrin resipientdə seçici olaraq azaldılmasıyla aparılan eksperimentlər TR-TQRX patogenezində CD4+ iştirak etdiyini, CD8+ və NK hüceyrələrin isə qoruyucu
mexanizmə aid olduğunu ehtimal etməyə imkan verir. QİÇS xəstələrində
TR-TQRX baş verməməsini bununla izah etmək olar.
TR-TQRX yüksək risk qrupuna aşağıdakılar aiddir:
• yarımçıq yenidoğulmuşlar;
• uşaqlıqdaxili və ya mübadiləli hemotransfuziyalar alan hemolitik
xəstəlikli yenidoğulmuşlar;
• sümük iliyi kimyəvi və ya şüa terapiyası nəticəsində supressiyaya
uğramış və ya immun disfunksiyası olan (Hocklin xəstəliyində olduğu
kimi) hemoblastozlu xəstələr;
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• valideyinlərindən, birinci sıra qohumlarından və ya HLA uyğun
donorlardan qan köçürülən immunkompremet xəstələr;
• allogen və ya autoloji sümük iliyi resipientləri;
• nəzərəçarpan irsi immun defisit sindromlu xəstələr;
• genetik homoloji populyasiyalarda “resipient-donor” cütlüyü.
TR-TQRX orta risk qrupuna qeyri Hockin B-hceyrəli limfoma və
solid şişlərdən əziyyət çəkən xəstələr aid edilir
TR-TQRX aşağı risk qrupuna vaxtında doğulmuş yenidoğulmuşlar,
QİÇS xəstələri və immunosupressiv terapiya alan pasientlər aiddir.
Yuxarıda sadalanan resipient qruplarından başqa TR-TQRX həmçinin
immun kompremet xəstələrdə də (hamilələr, ürək-damar və ya qarın
boşluğu əməliyyatı keçirənlər, eləcə də aktiv revmatoid artritli və ya
travma almış xəstələr) müşahidə olunur.
Tr-TQRX klinik simptomları adətən transfuziyadan 8-10 gün sonra
meydana çıxır. Bu simptomokompleksə qızdırma, diareya, qaraciyərin
funksional test nəticələrinin yüksəlməsi, xarakterik səpkilərin, xüsusilə də
ovuc səthində meydana çıxması, leykozlu xəstələrdə daha dərin olan kəskin
pansitopeniya kimi əlamətlər aid edilir. Bu onunla izah olunur ki, sümük
iliyi transplantasiyası nəticəsində meydana çıxan TQRX fərqli olaraq TRTQRX zamanı hemopoez resipientin hüceyrələri tərəfindən həyata keçirilir
ki, onlar isə donorun T-limfositlərinin hücumuna məruz qalırlar.
Sözügedən ağırlaşmanın diaqnostikası çox çətindir. Güvəniləcək
əlamət kimi yalnız resipientin qan yatağında və toxumalarında donor
limfositlərinin tapılması götürülə bilər. Dərinin biopsiyası zamanı xarakterik histoloji dəyişikliklər aşkar oluna bilər ki, bu zaman bazal hüceyrə
qatında degenerasiya, vakuolizasiya, derma və epidermisin ayrılması və
bullaların formalaşması müşahidə oluna bilər. Qaraciyərin biopsiyası
zamanı eozinofillərin miqdarının artması qeyd oluna bilər, sümük iliyi
analizi zamanı isə onun aplaziyası və limfoid infiltrasiyası müşahidə
edilməsi mümkündür. Bir neçə diaqnostika üsulu istifadə etməklə
düzğün diaqnoz qoymaq mümkündür.
TR-TQRX müalicəsi az effektivdir. Terapiyaya qlükokortikoidlər,
antitimositar qlobulin, siklosporin və siklofosfamid, eləcə də T-hüceyrəli
monoklonal antitellər aiddir. Bu preparatlar bəzi hallarda kök hüceyrə
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transplantasiyasından sonra baş vermiş TQRX zamanı da istifadə olunsa
da, TR-TQRX zamanı daha effektivdirlər. Bu səbəbdən də profilaktikaya
daha çox diqqət yetirmək lazımdır ki, buna donor qanının hüceyrə komponentlərinin transfuziyadan öncə qamma-şüalandırılması aiddir. ABŞ Milli
Sağlamlıq İnstitutunun məlumatlarına görə qanın bədxasəli xəstəliklərindən əziyyət çəkən transplantasiya olunmuş və transfuziyalar almış 8300
xəstə arasında TR-TQRX halı müşahidə edilməmişdir. Qan komponentləri
transfuziyaya qədər qamma şüalarla şüalandırılmışdır, başqa sözlə,
immunoloji aktivliyə malik donor hüceyrələrindən təmizlənmişdir.
POSTTRANSFUZİON
İMMUNOMODULYASİYA/İMMUNOSUPRESSİYA
Hemokomponent terapiyası güclü immun moduləedici təsirə malikdir.
Hemotransfuziyaların immun sistemin vəziyyətinə nə dərəcədə təsir etdiyi
tam olaraq öyrənilməmişdir. Posttransfuzion immunosupressiya məsələsi isə
ayrıca diqqət tələb edir. Hemokomponentlərlə birlikdə mikroorqanizmlərin
ötürülməsi və onların immun sistemə təsir edə bilmə ehtimalına toxunmayaraq qeyd etmək lazımdır ki, hemotransfuziyadan sonra resipientlərin immun
sistemində baş verən anergiya, immunoloji tolerantlıq, zəifləmiş immun
cavab kimi dəyişikliklərə klinik cəhətdən əhəmiyyət kəsb edən allosensibilizasiyaya nisbətən daha tez-tez rast gəlinir. Venadaxili hemotransfuziyalar
resipienti alloimmunizasiyadan daha çox anergiyaya yönəldir.
Hal-hazırda hemotransfuziyaların orqanizmin immun sisteminə
əhəmiyyətli dərəcədə təsir etməsinə və son nəticədə infeksion, onkoloji
xəstəliklərin gedişini, transplantatın tutmasını müəyyən etdiyinə heç bir
şübhə yoxdur.
Hemotransfuziyalaraın immun modulyasiyaedici təsirinin profilaktikası
immunitetin funksional vəziyyətinin və qeyri spesifik rezistentliyin
monitorinqi əsasında həyata keçirilir. Eritrosit kütləsi və plazmadan
leykositlərin təmizlənməsi, histoloji uyğun “donor-resipient” cütlüklərinin
seçilməsi, “bir donor-bir resipient” qaydasına maksimal dərəcədə əməl
edilməsi, autoloji hemokomponentlərin istifadə edilməsi və s. Hemotransfuziyaların xoşagəlməz immunoloji nəticələrinin azaldılmasına imkan verir.
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TƏHLÜKƏSİZLİYİ
Transfuioloji təcrübədə qeydə alınmış reaksiya və ağırlaşmaların çox
hissəsi allogen hemotransfuziyaların nəticəsində baş vermişdir. Demək
olar ki, bütün hemotransfuzion reaksiyalar və ağırlaşmalar immun xarakter daşıyırlar və ya müəyyən immunoloji komponentə malik olurlar.
Hemotransfuziyaların xoşagəlməz immunoloji nəticələrini asılı
olduğu səbəbə görə üç kateqoriyaya ayırmaq olar:
• donor və resipientin qan qrupunun hüceyrə və plazma antigenləri və
onlara qarşı antitellərə görə uyğun olmaması;
• resipientin infeksion xəstəlik törədiciləriylə parenteral yoluxması;
• allogen hemotransfuziyaların immun moduləedici təsiri.
Beləliklə də, hemotransfuziyaların təhlükəsizliyinin təmin edilməsi
zamanı bir-biriylə əlaqəli üç tərkib hissə müəyyən olunur:
• donor və resipientin qanının hüceyrə və plazma antigenlərinə görə
maksimal uyğun olması - immunohematoloji (izoseroloji) təhlükəsizlik;
•hemotransmissiv xəstəliklərin ötürülməsinin profilaktikası – infeksion təhlükəsizlik;
•hemotransfuziyaların immun moduləedici təsirinin qarşısının
alınması.
Ədəbiyyatda, immunohematoloji (izoseroloji) təhlükəsizliyin təmin
edilməsi üçün immunohematoloji, izoseroloji, immunogenetik və s. kimi
bir sıra üsulları təsvir edən müəyyən anlayışlar mövcuddur. Çox hallarda
eyni bir prosesdən - hemotransfuziya üçün “donor-resipient” cütlüyünün
seçilməsindən söhbət gedir.
Hemotransfuziyaların immunohematoloji (izoseroloji) uyğunluğunun
təmin edilməsi məqsədilə, bir qayda olaraq, həm donor və resipientin
antigen profili (qanın plazmasının və hüceyrələrinin qrup xüsusiyyətləri)
və həm də periferik qanın antigenlərinə qarşı antitellərin xüsusiyyətləri
(izoseroloji müayinə) öyrənilir.
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Bu və ya digər antigenin (genin) populyasiyada yayılma xüsusiyyətlərinin və ya onların immunoloji üsullarla nəsildən-nəsilə ötürülməsinin
araşdırılmasına doğru yönəldilmiş tədqiqatlar immunogenetik tədqiqat
kimi qəbul edilmişdir.
Hemotransfuziyalar zamanı donor və resipientin qanının antigen
profilinin maksimal dərəcədə uyğunluğunun təmin olunması məsələsi
immunohematoloji (izoseroloji) təhlükəsizlik çərçivəsində həll olunur.
Uyğun olmayan hemotransfuziyalar nəticəsində ya resipientin onda
olmayan donor antigenlərinə qarşı immunizasiyası, resipientdə həmin
antigenlər mövcud olduğu halda isə posttransfuzion reaksiya baş verə bilər.
Hemotransfuzion təhlükəsizliyin təmin edilməsində qanın qrup sistemlərinin əhəmiyyəti eyni dərəcədə deyildir. Əsas yeri eritrosit antigenləri
tutsa da, eritrositlərin çoxsaylı alloantigenlərinin klinik əhəmiyyəti eyni
deyildir. Antigenlərin klinik əhəmiyyəti, antitellərin həmin antigenlərlə
qarşılıqlı əlaqəyə girərək resipient orqanizmində eritrositlərin parçalanmasına səbəb olması ilə müəyyən edilir. Bu aspektdə AB0 və rezus sistemi
antigenləri mühüm əhəmiyyətə malikdir. Hər şeydən öncə AB0 sistemi üzrə
uyğunluq təmin edilməlidir. İnsanın qanında təbii anti-A və anti-B antitellər
mövcuddur ki, bu səbəbdən ilk uyğun olmayan transfuziya digər
antigenlərdə olduğu kimi tək immunizasiya ilə deyil, eləcə də damardaxili
hemolizlə nəticələnə bilər. Hemotransfuziyalar zamanı Kell, Daffi, Kidd və
MNSs sistemləri faktorları da həmçinin praktik əhəmiyyət kəsb edir. Bu
antigenlərə qarşı antitellər təkrari transfuziyalar və hamiləliklər zamanı
əmələ gələrək transfuzion ağırlaşmalara səbəb ola bilər. Bu faktorlara görə
uyğunsuzluğun qarşısını almaq üçün mamalıq və transfuzion anamnezin
kifayət dərəcədə toplanılması mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Bütün bunlara baxmayaraq hemotransfuzion terapiyanın təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üçün periferik qan hüceyrələri və onlara qarşı
antitellərə görə “donor-resipient” cütlüklərinin seçilməsi kifayət deyildir.
Digər bir mühüm məsələ yoluxmuş qan komponentlərinin köçürülməsinin qarşısının alınması - infeksion təhlükəsizlikdir. Bu məsələ donor və
resipientin hemotransmissiv infeksiyalara görə ciddi şəkildə reqlamentləşdirilmiş klinik-laborator müayinə üsulları vasitəsilə həll edilir. Son
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onillikdə məhz resipientin virus, bakterial və ya parazitar infeksiyalarla
yoluxma riski hemotransfuziyaların tətbiqini kəskin şəkildə məhdudlaşdırır. Virus və bakterial xəstəliklərin profilaktikası üçün aparılan bütün
tədbirlərə baxmayaraq hepatit B, C, İİV, sifilis və s. infeksiyalarla yoluxma bütün dünyada artmaqdadır. Bir sıra ölkələrdə bu hətta epidemiya
xarakteri almışdır. Əhalinin çox hissəsinin yoluxması bir tərəfdən donor
kadrları bazasının kəskin azalmasına səbəb olur, digər tərəfdən isə
komponent hemoterapiyası və ya qan preparatlarının əldə olunması üçün
nəzərdə tutulmuş donor qanının test olunmasına tələbləri artırır.
Transfuzion vasitələrin immunoloji təhlükəsizliyinin üçüncü tərkib
hissəsi –transfuzion vasitələrin immun moduləedici aktivliyinin profilaktikası və idarə olunmasıdır. Bu və ya digər dərəcədə aparılan istənilən
transfuziya orqanizmin daxili mühitinə, onun homeostazına və immun
sisteminə müdaxilədir. Hemotransfuziya, hətta immunohematoloji və
infeksion təhlükəsizliyin təmin edilməsi yolunda bütün reqlamentləşdirilmiş
qanunlara ciddi şəkildə əməl edildikdə belə güclü immun moduləedici
faktor olaraq qalmaqdadır. İstənilən qan komponenti resipientin immun
sisteminə təsir edə bilən müəyyən xüsusiyyətlərə malik çoxkomponentli
zülal mühiti olduğu üçün transfuzioloqun vəzifəsi prosedurun immun
sistemə mənfi təsirinin azaldılması üçün bütün lazımi tədbirləri görməkdir,
idealda isə prosesin opreativ şəkildə idarə olunmasını təmin etməkdir. Bu
məsələlər immun moduləedici təhlükəsizliyin təmini çərçivəsində həll
edilir. Onkoloji, orqan və toxumaların transfuziyası olunan, immun defisit,
sepsis vəziyyətində olan xəstələr üçün transfuziyaların immun moduləedici
təhlükəsizliyinin təmin edilməsi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.
Beləliklə də, immunoloji təhlükəsizlik - transfuziyalarla əlaqəli reaksiya və ağırlaşmaların riskinin azaldılması, diaqnostikası və profilaktikasına doğru yönəldilmiş laborator və klinik tədbirlər kompleksidir.
Transfuziyaların təhlükəsizliyin təmin edilməsinə doğru yönəldilmiş
laborator testlərin əsasını aşağıdakı müayinələr təşkil edir:
• immunohematoloji (izoseroloji);
• hemotransmissiv infeksiyalar üçün;
• immun sistemin hüceyrə və humoral zəncirlərinin göstəricilərinin
öyrənilməsi.
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XX yüzilliyin birinci yarısında K.Landşteyner tərəfindən formalaşdırılmış prinsiplər əsasında eritrositlərin, leykositlərin, trombositlərin
və plazma zülallarının 200-dən artıq antigenləri kəşf edildi. Hal-hazırda
450-dən artıq antigen determinantının - şəxsin populyasiyada immunogenetik profilini ümumilikdə müəyyən edən qan qruplarının immunogen
aktivliyi kəşf edilmiş və öyrənilmişdir.
Periferik qanın antigen sistemlərinin öyrənilməsi, qanın qrup xüsusiyyətlərinin kəşf edilməsindən sonra mümkün olmuşdur ki, bu da öz növbəsində immunologiyanın ilk və vacib bölmələrindən biri olan immunohematologiyanın təməlini qoymuşdur.
Qan qruplarının kəşf edilməsi bir insandan digərinə hemotransfuziyanın proqnozlaşdırılmış klinik nəticəylə həyata keçirilməsinə imkan verdi
və müxtəlif elmi istiqamətlərin - transfuziologiyanın, infeksion immunologiyanın, immunogenetikanın, populyasion immunologiyanın və s.
inkişafına təkan vermiş oldu.
Transfuzion immunologiyanın əsas immunohematoloji vəzifələri aşağıdakılardır:
• şəxsin normal və ya dəyişilmiş antigenlərinin - izo-, allo-, auto- və
dərmanla əlaqəli antigenlərin müəyyən edilməsi;
• qan komponentlərinin köçürülməsi, orqan transplantasiyası, dərman
preparatlarının tətbiqi, eləcə də konfliktli hamiləlik zamanı immunoloji
uyğunsuzluğun araşdırılması.
Hemokomponentlərin transfuziyası yalnız donor və resipientin
qanının biouyğunluğu yoxlanıldıqdan - onların antigen profilinin eyni
olduğu müəyyən edildikdən sonra mümkündür.
“Qan qrupları” - insan qanında müəyyən edilən bütün genetik ötürülən faktorları əhatə edən bir termindir. Qrup antigenləri irsən ötürülür
və həyat boyunca dəyişilmir, onların dəsti hər insan üçün individualdır.
İki insanda qan qrupu kombinasiyasını tam uyğun olması çox nadir
hallareda olur (əgər bütün immunoloji markerlər nəzərə alınarsa hətta
mümkün deyil) və yalnız bir yumurta əkizlərində ola bilir.
Eritrositlərin, leykositlərin, trombositlərin və plazma zülallareının
qrup antigenləri ayırd edilir.
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ERİTROSİT ANTİGENLƏRİ VƏ ONLARA QARŞI
ANTİTELLƏR
Eritrositin üzərində immun cavab yarada bilən istənilən struktur qan
qrupu antigeni hesab oluna bilər. Eritrosit antigenləri öz kimyəvi
quruluşlarına görə protein (Rh, Diego, Kidd sistemləri), qlikolipid (AB0, H,
P, Lewis, İi sistemləri) və qlikoproteinlər (MNs, Luteran sistemləri) hesab
edilirlər. Polisaxarid antigen genləri (AB0, H) müxtəlif şəkərləri polisaxarid
sələf-zəncirlərə birləşşdirərək antigen strukturunu formalaşdıran spesifik
qlikoziltransferaza fermentləriylə kodlaşdırılırlar. Qan qruplarının zülal
antigenlərinin genləri eritrositin membranına sərbəst şəkildə birləşərək
antigen determinantlarının formalaşmasına səbəb olan polipeptidləri
kodlaşdırır. Bir zülal molekulu bir neçə antigen determinantı daşıya bilər
ki, onlara müxtəlif antitellər yapışır. Bir sıra qan qrupu antigenləri (Rh,
Kell) yalnız eritrositlərdə, digərləri isə (Lewis, İndian) qanyaranma
getməyən toxumalarda ekspressiya olunurlar.
Qan qruplarının izoseroloji təsnifatı qanın plazma və hüceyrə
elementlərinin üzərində uyğun qrup izoantigenlərinin və izoantitellərinin
olub-olmamasından asılıdır.
Eritrosit antigenləri - eritrosit membranının immunogen aktivliyə
malik struktur komponentidir, başqa sözlə, onlar antitellərin ifraz
olunmasına səbəb olur və antitellərlə qarşılıqlı əlaqəyə girərək “antigenantitel” kompleksi əmələ gətirirlər.
Qan qrupu antigenləri aşağıdakı funksiyaları yerinə yetirirlər:
• nəqliyyat kanalı yaratmaqla maddələrin hüceyrəyə daşınmasında
iştirak edirlər;
• müxtəlif molekulların adgeziyasında iştirak edirlər;
•ekzogen liqandalar - bakteriyalar, viruslar və parazitlər üçün reseptor
rolunu oynayırlar;
• eritrosit membranının strukturunu dəstəkləyirlər.
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Eritrositlərin fenotipi və genotipi
Fenotip, müəyyən şəxsin eritrositlərinin üzərində olan və olmayan
antigenləri bildirir ki, bu da araşdırılan eritrositlərin uyğun antizərdabla
qarşılıqlı əlaqəsiylə müəyyən edilir. Fenotipin təsvir edilməsi zamanı
antizərdab reaksiyanın müsbət və mənfi nəticəsindən asılı olaraq
antigenlər “+” və ya “-“ işarələnirlər. Məsələn: A+, B-, Fy(a+), Jk (b-).
Qan qrupları genotipi ailənin araşdırılmasından öncə şəxsin
eritrositlərinin genotipindən interpretasiya olunur və uyğun genotip kimi
kvalifikasiya olunur.
Dövr edən hüceyrələrin nüvəsi olmadığı və onlar gen ekspressiya etmədikləri üçün eritrositlərin genotipləşdirilməsi mümkün olmur və seroloji
testlərin köməkliyilə genlərin yox, antigenlərin varlığı müəyyən olunur.
Qan qrupu sistemləri
Sistemin adı
АВ0
MNS MN
P
Rh
Lutheran
Kell
Lewis
Duffy
Kidd
Diego
Yt Cartwright
Xq
Scianna
Dombrock
Colton
LandsteinerWiener
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ISBT Nömrə Antigenlərin
simvolu
miqdarı
AB0
001
4
MNS
002
43
P1
003
1
RH
004
51
LU
005
20
KEL
006
24
LE
007
6
FY
008
6
JK
009
3
DI
010
21
YT
011
2
XG
012
1
SC
013
4
DO
014
5
CO
015
3
LW
016
3

Xromosomların
lokalizasiyası
9q34.1-q34.2
4q28-q31
22q11.2-qter
1p36.2-p34
19q12-q13
7q33
19p33
1q22-q23
18q11-q12
17q12-q211
7q22
Xp22.32
1p36.2-p22
?
7p14
19p13.2-cen
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Chido/Rodqers CH/RG
Hh
H
Kx
XK
Gerbich
GE
Cromer
CROM
Knops
KN
Indian
IN
Ok
OK
Raph
RAPH
JMH
JMH
I
I
Globoside
CLOB
GIL
GIL

017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029

7
1
1
7
10
5
2
1
1
1
1
1
1

6p21.3
19q13
Xp21.1
2q14-q21
1q32
1q32
11p13
-

İSBT təsnifatına uyğun olaraq hər bir antigen altı rəqəmli identifikasiya nömrəsinə malikdir. İlk üç rəqəm sistemə (001-023), kolleksiyaya
(205-215) və ya seriyaya (901 и 701) uyğun olur. Növbəti üç rəqəm
antigenin sıra nömrəsidir. Məsələn, antigen A 001001 kimi, antigen S isə
- 002003 kimi göstərilir.
Antigenlərin fenotipinin bildirilməsi üçün də İSBT tərəfindən müəyyən
qaydalar təyin edilmişdir. Fenotip, eritrositlərin üzərində olan və ya
olmayan antigenləri bildirir ki, bu da araşdırılan eritrositlərin uyğun spesifik
antizərdablarla qarşılıqlı əlaqəsi zamanı müəyyən edilir. Bu zaman, yalnız
test aparılan antigenlər hesablanır. Fenotipin təsvir edilməsi zamanı antigenlər “+” və ya “-“ işarələnir ki, işarələr antigenin simvolundan sonra qoyulur,
məsələn, K+, C- (K antigeni mövcuddur, C antigeni isə mövcud deyildir) .
Hərflərlə mərhələli olaraq işarələnən antigenlər üçün səviyyəni
bildirən hərf antigenin təsviriylə eyni səviyyədə mötərizədə yazılır: Fy
(a-), Fy (b+). Fenotip hərf və rəqəmlə təsvir edildiyi zaman antigen
mövcud olduğu zaman “+” işarəsi qoyulmur, “-“ işarəsi isə nömrədən
əvvəl qoyulur : Lu-4.
Testin nəticəsi mənfi olduqda eritrositlərin fenotipi barəsində yekun
fikir söyləmək olmaz. Məsələn, anti-Kell zərdabıyla testin nəticəsi mənfi
olan zaman eritrositlərin kk fenotipinə malik olması kimi bir nəticə
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çıxarmaq olmaz.
Eritrositlərin hal-hazırda məlum olan 29 antigen sistemindən klinik
təcrübədə daha əhəmiyyətli olanları AB0 (001) və rezusdur (004). Bu iki
sistem üzrə uyğunluq hər bir transfuziyadan öncə mütləq şəkildə
yoxlanılmalıdır.
Qan qrupu antigenlərinin irsən ötürülməsi
Qan qrupu antigenləri xromosom nəzəriyyəsi və mendel qanunlarına
əsasən nəsildən-nəslə ötürülür. İstənilən irsi əlamətin, o cümlədən də qan
qruplarının əmələ gəlməsini və inkişafını tənzimləyən ən kiçik xromosom
sahəsi gen olaraq qalmaqdadır. Bir xromosomda yan-yana yerləşmiş genlər
lokus adlanan müəyyən bir yer tutur. Funksional olaraq eyni irsi əlamətləri
daşıyan, lakin müxtəlif cür üzə çıxan genlər allel genlər adlanır. Qonşu xromosomların iki əks lokusunda simmetrik şəkildə yerləşən allellər cüt allelləri
əmələ gətirir. Əgər iki qonşu xromosomun allellərində eyni irsi əlaməti kodlaşdıran eyni genlər yerləşərsə (məs. antigen BB), o zaman şəxs həmin əlamət
üzrə homoziqot olur, eyni əlaməti kodlaşdıran genlər müxtəlif yerləşərsə
(məs. B və 0), belə halda şəxs həmin əlamət üzrə heteroziqot olacaqdır.
Müəyyən bir şəxsin genlərinin cəmi genotip adlanır. Genlərlə kodlaşdırılmış əlamətlərin cəmi fenotip adlanır. Fenotip, eritrositlərdə mövcud
olan və ya olmayan antigenləri bildirir ki, bu da araşdırılan eritrositlərin
antizərdablarla qarşılıqlı əlaqəsi zamanı müəyyən olunur: A(+), C(-), K(+).
İrsən ötürülmənin qan qruplarının genetikasında tətbiq edilən əsas
qanunlarından birinə görə, qanın qrup faktorlarının irsən ötürülməsi bir-birindən asılı olmadan baş versə, irsi əlamətlərin eyni xromosomda müxtəlif
ilişikli genlərlə kodlaşdırıldığı bir sıra hallarda bir yerdə də ötürülə bilər.
Qan qruplarının ilişikli genlərinə misal olaraq Luteran və Se göstərilə bilər.
Əgər meyozun başlanğıcında homoloji xromosmlar bir-birinə yaxınlaşaraq dolaşarlarsa homoloji sahələrin mübadiləsi baş verə bilər. Bu
hadisə krossinqover adlandırılır. Bir sıra hallarda xromosom seqmentlərində translokasiya nəticəsində bir xromosom daxilində və ya homoloji
xromosomların seqment mübadiləsi nəticəsində qan qrupu lokuslarının
ətrafında xromosomların bütöv bir hissəsinin itdiyi dəyişikliklər baş verə
bilir, başqa sözlə desək, Rhnull və “Bombey” fenotiplərini müəyyən
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edən gen delesiyası müşahidə olunur.
AB0 (001) sistemi
AB0 sistemi, yuxarıda qeyd olunduğu kimi, ilk eritrosit sistemidir və
1900-cu ildə Vyana alimi K.Landşteyner tərəfindən kəşf edilmişdir. Bu
sistem, haqlı olaraq transfuzioloji praktikada çox mühüm əhəmiyyətə
malikdir. K.Landşteyner həmçinin, AB0 sisteminin heç bir zaman hemotransfuziya və eritrositlərinin üzərində mövcud olmayan A və ya B antigenlərinə qarşı antitellər almamış sağlam adamların qan zərdabında da daima
mövcud olduğu barəsində qayda formalaşdırmışdır (Landşteyner qanunu).
Bu təbii (qeyri immun) antitellərin mövcud olması AB0 uyğun olmayan
qanın elə ilk transfuziyası zamanı damardaxili hemolizin baş verməsi ilə
izah olunur. Məhz bu səbəbdən donor və resipientin AB0 üzrə uyğunluğunun yoxlanılması transfuziyaöncəsi əsas prosedur olaraq qalmaqdadır.
Müasir təsnifata uyğun olaraq AB0 sistemi 4 antigendən ibarətdir:
• 001001 – A аntigeni ;
• 001002 – B аntigeni;
• 001003 - А, В antigenləri ;
• 001004 - А1 antigeni
AB0 sistemi üzrə qan qruplarının müəyyən olunması eritrositlərin
üzərində A və B antigenlərin, zərdabda isə anti-A və anti-B antitellərin
aşkar edilməsinə əsaslanır.
Hal-hazırda beynəlxalq qaydalara əsasən AB0 antitellərini anti-A və
Anti-B kimi adlandırmaq qəbul edilmişdir (əvvəllər istifadə olunan α- və
β-aqqlütininlərin əvəzinə) və qan qruplarını ifadə etmək üçün ancaq
hərflər - A, B, AB və 0 istifadə olunur.
Azərbaycanda qan qruplarının hərf və rəqəmlə qarışıq ifadə edilmə
üsulu qəbul edilmişdir: 0(I), A(II), B(III), AB (IV).
AB0 antigen sisteminin irsən ötürülməsi
A və B antigenlərinin əmələ gəlməsini kodlaşdıran A,B və 0 allel
genlərindən biri anadan, digəri isə atadan ötürülür. A və B genləri 0
geninə qarşı dominant, bir-birlərinə qarşı isə kodominant hesab edilirlər.
0 geni A və B genlərinə qarşı resessivdir. Dominant gen, hətta bir
valideyndən irsən ötürüldükdə belə üzə çıxır, resessiv gen isə yalnız hər
iki valideyndən ötürüldükdə üzə çıxır. Kodominant əlamətlər bir
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əlamətin atadan, digərinin isə anadan ötürüldüyü halda üzə çıxır. Hər iki
valideyindən eyni əlamətlərin ötürülməsi zamanı hüceyrələr homoziqot,
müxtəlif əlamətlər ötürüldükdə isə heteroziqot olur.
Allel antigenlərin genetik cəhətdən 6 kombinasiyası mümkündür - 00,
A0, AA, B0, BB, AB. Hetero- və homoziqot variantlar müxtəlif
xüsusiyyətlərə malik olmadığından eyni qan qrupuna aid edildiyi üçün
fenotipik olaraq dörd qan qrupu ayırd edilir.
Birinci qan qrupu olan şəxslərdə eritrositlər hər zaman homoziqotdur
və H antigeninə malik olurlar.
Dördüncü qrupun AB antigenlərinə malik eritrositləri hər zaman
heteroziqotdurlar.
İkinci və üçüncü qrupa aid olan hüceyrələr həm homoziqot –AA və
BB, həm də ki heteroziqot - A0 və B0 ola bilərlər.

Ata
00
0А
0А
00
0А
АА
0А
0В
0В
00
0В
ВВ
АВ
АВ
АВ
АВ
АВ
АВ
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АВ0 sistemi üzrə qan qruplarının irsən ötürülməsi.
Ana
Uşaqlar
00
00
АА
0А
АА
0А
00
0А
АА
АА
0А
00
00
0А
АА
АА
0В
00
0А
0В
АВ
ВВ
0В
ВВ
0В
00
0В
ВВ
ВВ
0В
00
00
0В
ВВ
ВВ
00
0А
0В
А0
0А
АА
0В
АА
АА
АВ
0В
0А
0В
ВВ
АВ
ВВ
ВВ
АВ
АВ
АА
ВВ
АВ
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Eritrositlərin üzərində A və B antigenlərin müəyyən edilməsi üçün
aqqlütinasiya reaksiyasından istifadə edilir. İnsanların həddən artıq çox
hissəsinin eritrositlərində A və B antigenləri kifayət dərəcədə nəzərə
çarpdığı üçün keyfiyyəti və istiqaməti uyğun olan zərdabın köməkliyilə
bu antigenləri rahatlıqla identifikasiya etmək mümkün olur.
Eritrositlərin uyğun antizərdablarla zəiflik aqqlütinasya etməsi nəticəsində bir sıra hallarda qan qruplarının müəyyən edilməsi zamanı bəzi
çətinliklər meydana çıxa bilər. Antizərdablar çox hallarda yenidoğulmuşların eritrositlərinə zəif reaksiya verirlər ki, bu da A- və B- antigenlərin
doğuş zamanı hələ tam formalaşmamasıyla əlaqədardır, lakin bəzi
hallarda onların 5-6 həftəlik embrionlarda aşkar olunması mümkündür.
A- və B antigenlərin ekspressiyası 2-3 yaşına qədər tam inkişaf edir və
həyat boyunca demək olar ki, sabit qalır.
Qanın AB0 sistem yarımqrupları
A, B və AB qrupundan olan şəxslərin eritrositlərində olan A və B
antigenləri eynicinsli deyildir və bir neçə yarımqruplar şəklində təqdim
oluna bilərlər. A antigeninin yarımqrupları daha tez-tez rast gəlinir və bu
antigenin növləri B antigeninə nisbətən daha çoxdur. Yarımaqruplar,
eritrositlərin üzərindəki antigen determinantlarının sayına görə fərqlənən
AB0 fenotiplərdən ibarətdir. Klinik təcrübə üçün А1 və А2 variantları
(yarımqrupları) daha çox əhəmiyyət kəsb edir.
A antigeninin zəif variantıının müəyyən edilməsi haqqında məlumatlar ilk dəfə 1911-ci ildə Dungern (Dungern) və Hirşzeld (Hirszeld)
tərəfindən nəşr edilmişdir. Yalnız 1930-cu ildə Landşteyner (Landsteiner) və Levin (Levine) bu iki qrup antigenə А1 və А2 adı vermişlər.
А1 və А2 qruplarına aid olan eritrositlər arasında fərqlər eyni zamanda
həm kəmiyyət və həm də keyfiyyətcə xarakterizə oluna bilər.
Keyfiyyət fərqləri А1 geninin DNT-nin A2 genindəkindən təkcə 156cı pozisiya ilə fərqlənməsiylə müəyyən edilir ki, burada prolin amin turşusu leysinlə dəyişilmişdir və bu da müxtəlif transferazaların kodlaşdırılmasını təmin edir. A1 transferaza, antigen H-ın A2-transferazaya
nisbətən daha çox hissəsini A antigeninə transformasiya edir.
Kəmiyyət dəyişiklikləri A1 hüceyrələrdə A2 hüceyrələrə nisbətən 3
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dəfə daha artıq antigen determinantlarıyla və şəxsin eritrositlərində H və
A antigenlərinin müxtəlif nisbətiylə müəyyən edilir.
A1 qrup eritrositlər A2 qrupdan anti-A-antitellərə qarşı aqqlütinasiya
qabiliyyətlərinin daha nəzərəçarpan olmasıyla fərqlənirlər.
Məhz bu fərqlər A2 və A2B qrupundan olan şəxslərin eritrositlərinin
aqqlütinasiya qabiliyyətlərini müəyyən edir.
Müxtəlif müəlliflərin fikrinə görə, A2 antigeninin yayılma dərəcəsi
A(II) qan qrupundan olan şəxslərdə 1-9%, AB(IV) qan qrupundan
olanlarda isə 0,64-25% təşkil edir. A antigeninin daşıyıcılıq tezliyi
tədqiqat üsullarından çox asılıdır.
Yenidoğulmuşların və bir yaşınadək uşaqların eritrositləri fizioloji
cəhətdən yetişmədiyi üçün hətta uşaq A1 və ya A1B qan qrupuna malik
olduqda belə standart zərdablarla da kiçik aqqlütinasiyalar verə bilər və
bu səbəbdən də belə uşaqların qanının müayinəsi zamanı A antigeninin
variantlarını müəyyən etmək üçün yüksək həssaslığa malik gel test və ya
anti-A1 eritrotest istifadə edilməlidir.
1930-cu ildə Landşteyner və Levin A antigeninin daha bir subvariantı
haqqında məlumatlar dərc etdilər və A1–lə A2 arasında aralıq mövqe
tutduğu üçün bu subvariant Aint adlandırıldı. Aint-də antigenin səviyyəsi
A2-yə nisbətən yüksək idi. Aint antigeni neqroidlər üçün daha xarakterikdir ki, onların arasında ikinci qrupdan olan şəxslərdə 8,5%-ə çatdığı
halda avropoidlərdə yalnız 1% təşkil edir.
A antigeninin digər alt qrupları (Ax, Am, Ael, Ay, Aend) nadir
hallarda rast gəlinir. Onlar yalnız çox aktiv immun A-zərdabın
köməkliyilə və ya antitellərin A eritrositləriylə adsorbsiyası/elyuasiyası
üsuluyla aşkar edilə bilir.
Müxtəlif alt qrupların antigen strukturları antigen determinantlarının və
eləcə də H antigenin miqdarının azalması, eləcə də A-antigeninin miqdarının artması ilə xarakterizə edilir. Eritrositlərinin üzərində H-antigendən
tamamilə məhrum olmuş -Asotr1 adlanan A antigeni olan şəxslər vardır. Belə
şəxslərin qan zərdabında anti-H antitellərin aşkar edilməsi mümkündür.
B antigeninin alt qrupları da mövcuddur (Bx, Bm, Bel), lakin
avropoidlər arasında onlara çox az hallarda rast gəlinir. B antigeninin
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variantları monqoloidlər arasında nisbətən daha çox rast gəlinir. Antigen
B transferazaların təsiri altında H-antigenin əsasında formalaşdığı üçün,
B antigeninin zəif variantına malik eritrositlərin membranlarının
üzərində H antigeni ola bilər.
Çox nadir hallarda eritrositlər AB0 antigenlərinin heç birinə malik
olmaya bilər. Bu cür eitrositlərin fenotipi - “Bombey” hh genotipi ilə
müəyyən edilir. H-antigenin olmaması AB0 sistemi antigenlərinin
sintezinə cavabdeh olan genlərin repressiyaya uğramasına səbəb olur,
eyni zamanda bu şəxslərdə anti-A, anti-B və anti-H antitellər aşkar edilir.
AB0 sistemi antigenlərinə qarşı antitellər
AB0 sisteminin özəlliyi ondadır ki, qeyri immun şəxslərin plazmasında eritrositlərdə olmayan antigenlərə qarşı təbii, normal antitellər
mövcuddur: 0 qrupundan olan şəxslərdə -A və B antigenlərinə qarşı, A
qrupundan olanlarda- B antigeninə qarşı və nəhayət B qrupundan
olanlarda isə - A antitellər mövcuddur.
Təbii antitellər - əsasən İgG sinif immunoqlobulinlərə aid edilən tam
soyuqluq izohemaqqlütininləridir. Onların sintez edilmə qabiliyyəti irsən
ötürülür. Bu antitellərin səviyyəsi həyat boyunca dəyişikliklərə uğrayır.
Bəzən doğulma zamanı onlar artıq mövcud olurlar, lakin antitellərin çox
hissəsi yenidoğulmuşa anadan ötürülür. Şəxsi antitellərin sintezi 4-6
ayından başlayır və artaraq 5-10 yaşlarda özünün maksimal səviyyəsinə
çatır. Yaş ötdükcə təbii antitellərin səviyyəsi enməyə doğru gedir.
B qrupundan olan şəxslərdə anti-A antitellər və A qrupundan olan
şəxslərdə anti-B antitellər əsasən İgM, az miqdarda isə İgG sinfindən
olan immunoqlobulunlərlə, 0 qrupundan olan şəxslərdə isə anti-A və
anti-B antitellər antitellər əsasən İgG sinfindən olan immunoqlobulinlərlə
təqdim edilirlər. İgM-dən fərqli olaraq İgG cifti keçə bildiyi üçün 0
qrupundan olan uşaqların anaları yenidoğulmuşların AB0 hemolitik
xəstəliyinə A və B qrupundan olan uşaqların analarıyla müqayisədə daha
çox məruz qalırlar.
Bir sıra şəxslərin qan zərdabında anti-A və anti-B antitellər İgA
sinfindən olan immunoqlobulinlərlə də təqdim oluna bilərlər.
0 qrupundan olan şəxslər təhlükəli universal donorlar hesab olunurlar,
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belə ki, onların plazmasında İgG sinfindən olan immunoqlobulinlər
olduğu üçün A, B və AB qrupundan olan resipientlərə tərkibində hətta az
miqdarda belə plazma olan eritrositlərin köçürülməsi posttranfuzion
ağırlaşmalara gətirib çıxara bilər.
0 qrupundan olan şəxslərin qan zərdabı anti-A, -B adlanan antitellərə
malikdir, belə ki, onlar həm A- və həm də ki B- eritrositlərlə qarşılıqlı
əlaqəyə girirlər və onların hər hansı tip hüceyrəyə qarşı spesifikliyi
differensial adsorbsiya üsuluyla aradan qalxmır.
B qrup şəxslərdə anti-A antitellərini anti-A1 və anti-A2 kimi
komponentlərə ayırmaq mümkündür. B qrupunun nativ qan zərdabı A1
və A2 eritrositləri aqqlütinasiya edir, A2 hüceyrələrdə adsorbsiyadan
sonra isə yalnız A1 eritrositlərə reaksiya verir.
Təbii antitellərlə yanaşı AB0 sistemi antigenlərinə qarşı AB0 uyğun
olmayan eritrositlərin transfuziyası zamanı əmələ gələn immun antitellər
də mövcuddur ki, bu da, demək olar ki, həmişə hemolitik reaksiyaların və
ya ağırlaşmaların (çox hallarda DDL sindrom, böyrək çatışmazlığı və
bəzən ölümlə nəticələnən) əmələ gəlməsinə gətirib çıxarır.
İmmun antitellər, yalnız İgG sinfindən olan, bəzi hallarda isə İgM
sinfindən olan immunoqlobulinlərə aid edilirlər, həm tam və həm də
natamam formada ola bilərlər. Onlar qeyri düz Kumbs reaksiyası
vasitəsilə və bir qayda olaraq, duz mühitiylə müqayisədə kolloid mühitdə
reaksiya zamanı daha yüksək titrdə aşkar edilirlər.
Rezus sistemi (004)
Rezus sistemi antigenlərinin kəşfi, Levin və Stetsonun ölü döl doğmuş
qadınlara ərlərindən alınmış qanın transfuziyası zamanı baş vermiş
hemolitik reaksiyaların əmələ gəlmə səbəblərini araşdırdığı 1939-cu ilə
aiddir. Bu qadınların 80%-nin qan zərdabı, o zaman üçün məlum olan
AB0, MN və P sistemləri üzrə tam uyğun olaraq köçürülmüş eritrositləri
aqqlütinasiyaya uğradırdı. Levin və Stetson hesab edirdilər ki, həmin
analar dölün eritrositlərində olan başqa bir naməlum faktorla da
immunizasiya olunurlar ki, o da antitellərin əmələ gəlməsinə səbəb olur.
1940-cı ildə K.Landşteyner və Viner (Wiener) makaka-rezus
meymunlarının eritrositlərini dovşanlara (daha sonra dəniz donuzlarına)
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yeridən zaman antitellərin ifrazına səbəb oldurlar və bu antitellər anti-Rh
antitellər adlandırıldı. Bu antitellər makaka-rezus meymunlarının eritrositlərini, eləcə də Nyu-Yorkun müayinə olunmuş avropoid əhalisinin 85%-nin
eritrositlərini aqqlütinasiyaya uğradırdı. Bu araşdırmaların nəticəsi olaraq
müəlliflər belə bir qənaətə gəldilər ki, bu insanların eritrositləri əvvəllər
məlum olmayan antigenə malikdir və onlar bu antigeni Rh-faktor (D-faktor)
adlandırdılar. Elə həmin ildə Viner və Peters (Peters) müəyyən etdilər ki,
dovşanların və dəniz donuzlarının makaka-rezus eritrositləriylə immunizasiyası nəticəsində əmələ gələn antitellər (anti-rezus antitellər), digər antigenlərə görə identik eritrositlərin köçürülməsi zamanı baş verən ağırlaşmalar zamanı anaların qan zərdabında aşkar edilən antitellərə uyğundur.
Əldə olunan məlumatlar göstərdi ki, heyvanların anti-Rh antitelləri və
insanın anti-D antitelləri ilə müəyyən edilən antigenlər identik deyildir.
Bütün insanların eritrositləri fenotipində anti-D olub-olmamasına
görə rezus müsbət D(+) və rezus-mənfi D(-) olmaqla iki qrupa ayrılır.
XX əsrin 40-cı illərinin ortalarına doğru rezus antigeni sisteminə daha
4 antigen-C, E, c, e antigenləri də aid etməyə başladıılar. Sonrakı
tədqiqatlar nəticəsində məlum oldu ki, eritrositar antigen sisteminə 50dən artıq antigen daxildir ki, onların çox hissəsinə həm kəmiyyət və həm
də keyfiyyət fərqləri xarakterikdir.
Buna baxmayaraq yalnız 5 əsas antigen determinantları (D, C, c, E, e)
və onlara uyğun antitellər klinik cəhətdən əhəmiyyətli hesab edilirlər və
rezus sistemiylə əlaqədar baş vermiş ağırlaşmaların 99%-dən çox hissəsi
onlarla əlaqədardır.
Rezus sistemi antigenlərinin genetik və biokimyəvi özəllikləri
Antigen sistemi polimorf sistemdir. Antigenlərin ekspressiyasının
genetik yoxlanılmasına köməklik edən mexanizm barəsindəki fikirlər
çox ziddiyyətli idi. Bu sistem antigenlərinin irsi ötürülməsinin üç
nəzəriyyəsi mövcuddur.
Ötən əsrin 50-ci illərinin əvvəllərində A.Viner belə bir fikir irəli sürdü ki, bu sistemin antigeni bir genlə kodlaşdırılır ki, həmin gen 8 allelomorf variantda rast gəlinir, beləliklə Viner bir lokusun səthi molekulları
kodlaşdıran və özündə bir çox antigenləri saxlayan çoxsaylı allellərlə
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mövcud olması fikrini irəli sürdü.
Demək olar ki, elə həmin vaxtda R.Fişer və R.Reys üç individiual,
lakin sıx birləşmiş lokusun resiprok allelləri haqqında fikir söylədilər.
Ötən yüzilliyin 90-cı illərində P.Tipert tərəfindən irəli sürülmüş bir
xromosomda yeləşən və rezus sistemi antigenlərini kodlaşdıran iki sıx
birləşmiş struktur gen haqqında hipotez hazırda daha inandırıcı sayılır.
Birinci genə iki allel daxildir: RHD adını almış D-transmembran
zülalı yəni D müsbət eritrositləri müəyyən edir. D mənfi şəxslərdə bu
sahədə genetik material olmur. Cüt allelin olmaması d-antigenin aşkar
edilməsinin mümkün olmaması ilə izah edilir.
İkinci gen - RHCE dörd allellə təqdim edilir: RHCe, RTOE, RcE,
Rhce. Bunlar C, c, E, e antigenlərin əmələ gəlməsini determinasiya edir.
Rezus sistemi antigenləri 416 amin turşudan təşkil edilmiş polipeptidlərdən ibarətdir ki, həmin polipeptidlər eritrositlərin membranıyla kəsişir
və onun xarici səthində qısa ilgəklər əmələ gətirir. Eritrosit membranının
sərhədlərində polipeptidlər onlara nisbətən homoloji qlikoproteinlərlə
komplekslər əmələ gətirirlər, onlar da 6-cı xromosomda yerləşən genlərlə
kodlaşdırılırlar.
D-antigeni 36 amin turşusu qalığı daşıyır ki, onlar rezus mənfi
şəxslərin orqanizmində yad maddə kimi tanınır.
C və c antigenlər bir-birindən 16, 60, 68 və 103-cü vəziyyətdə
yerləşən 4 amin turşu qalığı ilə fərqlənir, E və e isə 206-cı vəziyyətdəki
bir fərqlə xarakterizə olunur.
Çox nadir hallarda eritrositləri rezus sistemi antigenlərindən heç birinə malik olmayan şəxslərə rast gəlinir. Rhnull adlanan bu cür eritrositlərin
öyrənilməsi belə bir qənaətə gəlməyə əsas vermişdir ki, rezus sistemi antigenlərinin zülalları membran kompleksin bir hissəsidir və onların mövcudluğu Lw, Duffy və U antigenlərini daşıyan qlikoproteinlərin tam ekspressiyası üçün vacibdir.
Rhnull eritrositlərin üzərində Lw, Duffy və U antigenləri, eləcə də U
antigeniylə birlikdə B qlikoforində yerləşən S və s antigenləri olmur. Bu
cür fenotipə malik şəxslərin homoziqot formada Xr0 geninə malik olduqları hesab olunur və bu gen rezus sisteminin bütün antigenlərinin ifrazını
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zəiflədir. Rhnull fenotipinə malik şəxslər rezus-antigeni fenotipik olaraq
göstərmədən irsən ötürə bilər.
Rezus sistemi antigenlərinin irsən ötürülməsi
Antigenlərin fenotipi, rezus sitemi antigenlərinin eritrositlərin uyğun
istiqamətə malik antizərdablarla yoxlanılması zamanı müəyyən edilir.
Bu zaman şəxsin genotipi iki haplotipdən, yəni gen kompleksindən
ibarət olur. Rezus sistemi antigenlərini kodlaşdıran iki hallotipdən biri atadan, digəri isə anadan ötürülür. Hər bir hallotip üç antigen determinantından
ibarətdir: C və ya c, E və ya e, D və ya onun olmaması.
Eyni genotipə malik valideyinlərin uşaqları hamısı homoziqot olacaqdır. Valideyinlərdən biri CDe/CDe, digəri isə cde/cde genotipinə malik
olarsa uşaqlar hamısı heteroziqot olacaqdır. Valideyinlər heteroziqot olan
zaman dörd uşaqdan ikisi heteroziqot, ikisi isə homoziqot, biri rezus
mənfi, üçü isə rezus müsbət olacaqdır.
Adətən eritrositlərin fenotipi müəyyən edilir, ailə araşdırması nəticəsində isə genotip müəyyən olunur. Genlərin DNT-tipləşdirilmə üsulu istifadə edilməklə analiz olunmasıyla genotipi daha da dəqiq müəyyən
etmək mümkündür.
Rezus sistemi antigenlərinin nomenklaturası
Rezus sistemi antigenlərinin bir neçə nomenklaturası mövcuddur:
Fişer-Reys, Viner, Rozenfeld və İSBT nomenklaturası.
Fişer-Reys və Viner nomenklaturası daha çox istifadə olunur.
Fişer-Reys təsnifatına görə rezus antigenləri hüsnxətt hərfləriylə,
antitetiklər isə çap hərfləriylə göstərilir: D,C.E,c və e, d hərfiylə isə D
antigeninin olmaması bildirilir.
Viner rezus antigenlərini RhO, rh’, rh” hərfləriylə, antitetikləri isə
HrO, hr’ və hr’’ hərfləriylə göstərirdi.
Müxtəlif xalqlar arasında rezus sistemi fenotiplərinin rastgəlinmə
tezliyi eyni deyildir. Rezus mənfi şəxslər avropa xalqları arasında 1517% təşkil edir, monqoloidlər arasında isə 1% civarındadır.
C, Е, c, e antigenlərinin Сu , Eu , Ew , сw , еx simvolları ilə işarələnmiş
rast gəlinən variantları çox az klinik əhəmiyyətə malikdir.
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Rezus sistemi antigenlərinin xarakteristikası
D, C, E, c, e nisbətən daha çox klinik əhəmiyyət kəsb edən rezus
sistemi antigenləridir.
Eritrositlərində D antigen daşıyan şəxsləri (potensial resipientləri) rezus-müsbətlərə, D antigen daşımayanları isə rezus-mənfilərə aid edirlər.
Donorların rezus mənsubiyyəti müəyyən edildiyi zaman eritrositlərində
antigenlərin müxtəlif növlərindən (D, C və ya E) hər hansı biri olan bütün
şəxslər rezus müsbətlərə aid edilirlər. Eritrositlərində sözügedən antigenlərdən heç birini daşımayan şəxslər isə uyğun olaraq rezus mənfilərə aid
edilirlər.
Rezus mənsubiyyətin bu cür qiymətləndirilməsi resipientin yüksək
immunogenliyə malik bu antigenlərdən hər hansı birisinə qarşı sensibilizasiya olunmasının qarşısını almağa imkan verir.
D antigeninin variantları
D-zəif antigen. 1946-cı ildə Statton D antigeninin Anti-D zərdabla
zəif reaksiya verən variantını təsvir etdi və onu DU adlandırdı. DU
eritrositlər tam İgM anti-D antitellərlə düz aqqlütinasiyası reaksiyasına
girmirlər, lakin, kolloid mühitdə və qeyri düz AQT reaksiya verirlər.
Həmçinin qeyd edildi ki, D və DU fenotiplər U fenotipində 98%
hallarda eritrositlərdə güclü nəzərəçarpan C antigeninin olmasına görə də
fərqlənirlər.
Sonralar müəyyən olundu ki, D və DU arasında kəmiyyət fərqi vardır.
Zəif D antigenə malik eritrositlərdə antigen determinantların orta miqdarı
antigenin normal miqdarında olduğuna nisbətən 5-10% azalmışdır. Halhazırda DU-ümumi anlayış olan “zəif D-antigen” - DW (DWeak) ilə
əvəz edilmişdir.
D antigeninin normal variantının tərkibində 36-ya qədər epitop
vardır. Zəif D-antigenində epitopların miqdarı 3-10 dəfə azala bilər ki, bu
da həmin antigenin aşkar edilməsini çətinləşdirir və səhvən şəxsin rezusmənfi olduğu qənaətinə gəlinməsinə səbəb olur.
Zəif D-antigenə malik eritrositlərin rezus-mənfi resipientlərə yeridilməsi zamanı onlarda anti D-antitellər əmələ gələ bilər, eləcə də zəif Dantigenə malik resipientlərə normal D-antigeninə malik eritrositlər
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yeridildikdə də anti-D antitellər ifraz oluna bilər. Zəif D antigenin
immunogenliyini sübut edən məlumatlarla əlaqədar növbəti qayda qəbul
edilmişdir: zəif D antigenə malik şəxslər əgər donordurlarsa rezusmüsbət, əgər resipientdirlərsə rezus mənfi sayılırlar.
D-parsial antigen. 1960-cı ildə Simons (Simmons) və Kriger
(Krieger) rezus-müsbət hamilə qadında anti-D antitelin aşkar olunduğunu
bəyan etdilər. Ardınca D-müsbət şəxslərdə anti-D antitellərin əmələ
gəlməsinin mümkünlüyünü göstərən tədqiqat nəticələri dərc olunmağa
başladı. Bu araşdırmaların müəllifləri belə bir qənaətə gəldilər ki, Dantigen mozaikdir və onun eritrositlərin üzərində təqdim olunan çoxsaylı
epitopları sərbəst immunogenlər kimi özlərini apara bilərlər.
D antigeninin bəzi epitoplarının olmadığı eritrosit nümunələri
“parsial” terminiylə (D partial) - Dp ifadə edilirlər. Parsial D-antigen
normal antigendən qeyri tam epiptop komplektinə və onlarda olmayan
komponentlərə qarşı antitellər ifraz etmək qabiliyyətinə görə fərqlənir,
başqa sözlə, Dp normal D antigendən keyfiyyətcə fərqlidir.
Tipert (Tippert) və Sanger (Sanger) parsial D-antigenə malik şəxslərdən
alınmış anti-D zərdabların tədqiq edilməsi əsasında D-antigenlərin
kateqoriyalara görə təsnifatını işləyib hazırlamışlar. Müəlliflər antigenlərin
müxtəlif çarpaz reaksiya verən 6 kateqoriyasını müəyyən etmişlər (normal
antigenin daxil edildiyi I kateqoriyadan VI kateqoriyaya qədər).
Müxtəlif kateqoriyalı antigenlərə malik eritrositlər, D-mənfi donorların immunizasiyası yoluyla əldə edilmiş standart D-zərdablarla reaksiya vermə tezliyinə görə fərqlənirlər.
Tiper və Sanger öz təsnifatlarının yenilənmiş variantını 1977-ci ildə
dərc etdilər. Həmin təsnifat 5 kateqoriya parsial antigenlərdən ibarətdir
(əvvəllər normal D-antigenin daxil edildiyi I kateqoriya çıxarılmışdır).
III, IV və V kateqoriyalar çap hərfləriylə işarələnən subkateqoriyalara
(IIIa, IIIb, Ivb və s.) bölünmüşdür.
İndiyə qədər ədəbiyyatda parsial antigenlərin 20-yə qədər növü təsvir
edilmişdir, ən çox tərkibində D-antigenin epitoplarının nisbətən çox
miqdarı olan DII, DIII, DIIIa variantları rast gəlinir. Ən az epitop DIVb,
Dva, DVI, DBT, DFR, DAR variantlarındadır.
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Müxtəlif xalqlar arasında rezus sistemi fenotiplərinin yayılması eyni
deyildir. Avropa əhalisi arasında rezus-mənfi şəxslər 15%, monqoloidlər
arasında isə 1%-ə yaxın təşkil edir
Rezus-mənfi resipientlərdə parsial D-antigenlərin yeridilməsinə qarşı
normal D-antigenin transfuziyası zamanı olduğu kimi anti-D-antitellər
ifraz olunur.
Parsial D-antigenə malik şəxslərdə anti-D-antitellər ağır posttransfuzion fəsadlara, hətta ölümə səbəb ola bilər.
Bu səbəbdən parsial D-antigenə malik donorun qanı rezus-müsbət,
resipientin qanı isə rezus-mənfi hesab olunur.
G antigeni
G-antigeni 1958-ci ildə Allen(Allen) və Tipertin anti-CD zərdablarla
qarşılıqlı əlaqəyə girən, lakin izolə edilmiş anti-D və anti-C zərdablara
reaksiya verməyən eritrositləri təsvir etdiyi zaman kəşf olunmuşdur.
Hal-hazırda müəyyən olunmuşdur ki, C və D antigenləri kodlaşdıran
genlər eyni zamanda G-antigenin əmələ gəlməsini də kodlaşdırır. Məhz
bu səbəbdən C və D antigenləri daşıyan eritrositlərin, demək olar ki,
hamısı G antigeninə də malik olur; C və D antigenlərinə malik olmayan
eritrositlərdə G antigeni də olmur.
G antigeninin immunogenliyi kifayət qədər nəzərə çarpır, anti-D
zərdabların təxminən 30%-i, anti-CD zərdabların isə 100%-i həmçinin
G-antitellərə də malikdir.
C-mənfi qadınların ərinin və dölün eritrositlərində C antigeni olmadığı halda həmin qadınlarda C antrigenlərin haradan əmələ gəldiyi D və ya
C antigenini daşıyan eritrositlərdə G antigeninin olması ilə izah edilir.
Eləcə də C-mənfi şəxslərin qan zərdabı D+ eritrositlərlə immunizasiya
nəticəsində nə üçün C+ eritrositlərlə qarşılıqlı əlaqəyə girdiyi eynilə
həmin cür izah oluna bilər. Bu, anti-D ilə yanaşı həmçinin anti-G antitellərin ifraz olunmasıyla əlaqədar baş verir ki, sonuncular da C antigen ilə
yanaşı test eritrositlərdə olan G antigenlə də reaksiyaya girir.
C və c antigenin variantları
C antigen 1941-ci ildə Viner tərəfindən rezus sisteminin D antigenindən sonra kəşf edilmişdir. C antigenin zəif variantı-Cw antigen möv364
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cuddur ki, sonuncunun C antigendən keyfiyyətcə heç bir fərqi yoxdur.
Cw antigen Calender və Race tərəfindən C müsbət eritrositlərlə
reaksiya verən antitellərə malik qadın zərdabının araşdırılması zamanı
aşkar olunmuşdur.
Qadının eritrositləri C antigeninə görə homoziqot olduqları, yəni CC
fenotipinə malik olduqları, zərdabdakı antitellər isə C+ eritrositlərlə
reaksiya verdikləri üçün müəlliflər belə bir qənaətə gəldilər ki, bu
antitellər anti-C deyil, hər hansı başqa spesifikliyə malik, lakin C
antigeniylə əlaqəli antitellərdir.
Cw antigen çox hallarda C antigeninə malik şəxslərdə homo- və
heteroziqot formada rast gəlinir. Avropoidlərdə Cw antigeninin rastgəlmə
tezliyi 6% civarındadır.
Cx antigen Straton (Stratton) və Renton (Renton) tərəfindən 1954-cü
ildə aşkar edilmişdir. Bu antigen 0,3%-ə qədər, yəni Cw antigenlə
müqayisədə kifayət qədər az rast gəlinir.
Qeyd etmək lazımdır ki, c-antigen Levin və həmmüəllifləri tərəfindən
1941-ci ildə kəşf edilmişdir. Onlar C və c antigenlər arasında sıx assosiasiya olduğunu aşkar etmişlər. Məhz c-antigenin kəşf edilməsi nəticəsində Fişer, rezus antigenlərinin əmələ gəlməsini kodlaşdıran üç individual, sıx əlaqəli genlərin genetik nəzəriyyəsini formalaşdırmağa
müvəffəq oldu.
1964-cü ildə c-Parsial (cp) antigen Huestis, Catino и Bush tərəfindən
aşkar edilmiş və təsvir olunmuşdur. Onlar c müsbət eritrositlərin bütün
nümunələriylə reaksiyaya girən anti-c-antitelləri aşkar etmişlər.
E və e antigenlərin variantları
E antigeni 1943-cü ildə Viner və həmmüəllifləri tərəfindən kəşf
edilmişdir. E antigeninin variantlarına zəif variant Ew aid edilir ki, o
normal E antigenindən yalnız antigen determinantlarının miqdarına görə
fərqlənir, e-zəif antigendə antigen determinantlarının azalmasının E
geninin supressiyası nəticəsində baş verdiyi ehtimal olunur.
Antigen e 1945-ci ildə Morant tərəfindən kəşf edilib. Avropoidlərdə
bu antigenin tezliyi 98%-ə çatır.
e antigeninin həm zəif-e və həm də e-parsial antigenlərə aid edilən
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müxtəlif variantlarına rast gəlinir. Bu antigenin müxtəlif variantlarının
rastgəlmə tezliyi 1%-dən artıqdır.
e antigeninin müxtəlif variantları [hrs, hrB, STEM, V (ces), VS (es)]
avropoid və monqoloidlərlə müqayisədə neqroidlərdə daha tez-tez rast
gəlinir.
Rezus sistemi antigenlərinə qarşı antitellər
Qrup antitellərindən fərqli olaraq rezus sistemi antigenlərinə qarşı
antitellər əsasən izosensibilizasiya nəticəsində meydana çıxan və spesifikliyi
onların əmələ gəlməsinə səbəb olan antigenlərlə müəyyən edilən immun
antitellərdir. Tam və qeyri tam antitellər ayırd edilir. Tam rezus-antitellər
bivalentlidirlər, İgM sinfinə aid edilirlər və aqqlütinasiya qabiliyyətlərini
həm düz və həm də kolloid mühitində göstərirlər. Qeyri-tam antitellər
molekul kütləsinin böyük olması ilə xarakterizə olunurlar, cifti keçmirlər, az
hallarda müşahidə edilirlər və bu səbəbdən də hemotransfuziyalar zamanı
tam antitellərə nisbətən daha az əhəmiyyət kəsb edirlər. Tam antitellər
monovalentlidirlər, İgG immunoqlobulinlərə aid edilirlər; duz mühitində
eritrositlərin səthində fiksasiya olunurlar, lakin aqqlütinasiya törətmirlər.
Aqqlütinasiya yalnız proteolitik fermentlərin, kolloid məhlulların iştirakıyla
və ya xüsusi antiqlobulin presipitasiya zərdabıyla əvvəlcədən emal
edilməklə baş verir. Qeyri-tam antitellərin molekul çəkisi tam antitellərlə
müqayisədə xeyli azdır və onlar zədələnməmiş cifti asanlıqla keçirlər.
Antigenlərə qarşı sensibilizasiya olunan zaman əvvəlcə tam antitellər əmələ
gəlir, sonra isə onlar qeyri-tam antitellərə transformasiya olunur.
Eritrositlərin resuz sistemi antigenlərinə qarşı İgG antitellər xüsusi olaraq
İgG1 və İgG3 subsinfinə aid edilirlər və daha çox hallarda hemotransfuzion
ağırlaşmalara və yenidoğulmuşların hemolitik xəstəliyinə səbəb olurlar.
Bəzi şəxslərdə İgG2 və İgG4 subsinifləri müəyyən qədər aşkar edilir.
Rezus-mənfi antitellərə malik şəxslərə rezus-müsbət eritrositlərin köçürülməsi zamanı hemolitik tip posttransfuzion reaksiyalar meydana çıxır.
Ağırlaşmaların 90%-dən artıq hissəsi donor və resipientin D antigeni
üzrə uyğun olmaması səbəbindən baş verir.
Rezus sistemi antigenləri arasında c antigen də həmçinin təhlükəli sayılır. Antieritrositar antitellərə malik şəxslərin qan zərdablarının müayi366

FƏSİL 11.

nəsi zamanı anti-c antitellər 3% təşkil etmişdir. Bu nəticələr sözügedən
antigenin nəzərəçarpan antigen xüsusiyyətlərinə malik olduğunu sübut
edir. Antigenin rastgəlmə tezliyi 80-82% təşkil edir. İnsanların 18-20%nin eritrositlərində bu antigen yoxdur və onlar allel C (CC) geninə görə
homoziqot sayılırlar. Məhz bu qrup insanlar onlara 80% hallarda c
antigeninə malik eritrositlər köçürüldüyü üçün alloimmunizasiya və
posttransfuzion ağırlaşmalar üzrə yüksək risk qrupuna aid edilirlər.
Müxtəlif müəlliflərin fikirlərinə görə, monospesifik anti-C antitellər
nadir hallarda, demək olar ki, 0,6% hallarda antieritrositar antitellərin aşkar olunması zamanı rast gəlinir ki, bu da həmin antigenin immunogenliyinin aşağı olmasını göstərir. Anti-C-antitellər daha sıx-sıx (təxminən
1% hallarda) rast gəlinir.
Antiresuz antitellər bir sıra hallarda anamnezində hemotransfuziya və
ya hamiləliklər olmayan şəxslərdə də ifraz oluna bilər. Təbii antitellər
əsasən anti-E və anti-C” antigenlərə qarşı spesifikliklə xarakterizə
olunurlar, müəyyən qədər İgG sinfinə də aid edilirlər.
Lüteran sistemi (005)
Lüteran sisteminə aid ilk antigen 1945-ci ildə aşkar edilmişdir.
Fenotiplər anti-Lu(a) və anti-Lu (b) antitellərin köməkliyilə aşkar olunur.
ISBT
LU1
LU2
LU3
LU4
LU5
LU6
LU7
LU8
LU9
LU11

Lüteran sistemi antigenləri
Antigenin
ISBT
Antigenin
simvolu
simvolu
a
Le
LU12
Much
b
Le
LU13
Hughec
ab
Le
LU14
LU16
LU17
Jank
LU18
Aua
(Auberger)
LU19
LU20
Mull
LU21
Singleton
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Lüteran sistemi antigenlərinin genetik və biokimyəvi özəllikləri
Lu-antigenlərin qlikoproteinlərini kodlaşdıran gen 19-cu xromosomda yerləşmişdir. 1951-ci ildə Lu və Se (sekretor) antigen lokuslarının birbirinə bağlı olduqları göstərilmişdir. Bu, insanda olan əlaqəli autosom
genlərin ilk nümunəsi oldu.
Lüteran sistemi antigenləri N- və O- əlaqəli polisaxaridləri daşıyan
iki qlikoproteində yerləşmişlər. Lu(b) antigeninin bir eritrositə düşən
molekul sayı Lu (a+bt) fenotipində 6-1600, Lu (a-b+) eritrositlərdə isə
1400-3800 molekul təşkil edir.
Lüteran sistemi antigenlərinə qarşı antitellər
Anti-Lus və Lub antitellər antigen stimulyasiyası olmadığı halda nisbətən az rast gəlinir. Bu antitellər hamiləlik zamanı eritrosit transfuziyasına cavab olaraq da meydana çıxa bilər. Anti-Lu(a) antitellər posttransfuzion reaksiyalara və yenidoğulanların hemolitik xəstəliyinə
(YHX) səbəb olmur. Resipientdə anti Lu (b) olması köçürülmüş eritrositlərin ömrünün qısalmasına səbəb ola bilər, lakin posttransfuzion reaksiyalara səbəb olmur və ya reaksiyalar yüngül keçir. Anti-Lu (a) və antiLu (b) duz məhlulunda uyğun antigenləri daşıyan eritrositləri aqqlütinasiyaya uğradaraq kiçik ölçülü və az sıxlıqlı aqqlütinatlar əmələ gəlməsinə
səbəb olur.
Kell sistemi (006)
Kell sisteminin ilk antigeni olan-K1 1946-cı ildə yenidoğulmuşun
hemolitik xəstəliyinin səbəblərini araşdırarkən kəşf edilmişdir. K1
antigeni qafqazoidlərin demək olar ki, 10%-ində, neqroidlərin isə təqribən 2%-ində rast gəlinir. Antigen k (K2)-bu sitemin ikinci kəşf edilmiş
antigenidir və avropoidlərin demək olar ki, 90%-ində rast gəlinir. Digər
antigenlərdən Кр (К3), Кр (b) (К4), Js (К6), Js (b) (К7) göstərmək olar.
Hal-hazırda beynəlxalq təsnifata görə Kell sistemində 27 antigen vardır.
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Antigenin
ISBT
K1
К2
К3
К4
К5
К6
К7
К10
К11
К12
К13
К14

Eritrositlərin Kell sistemi antigenləri
Antigenin Antigenin ISBT Antigenin simvolu
simvolu
К
К16
k-like
k
К17
Wka Weeks
а
Кр
К18
Marshall
b
Кр
К19
Sublett
Ku
К20
Km
a
Js
К21
Kpc Levaty
b
Js
К22
Ikar
a
UI
К23
Centauro
Cote
К24
Cls
Bockman
К25
VLAN
Sgro
К26
TOU
Santani
К27
RAZ

Transfuziologiya üçün K(K1) antigeni nisbətən daha çox əhəmiyyət
kəsb edir. Bu antigen insanların təxminən 10%-ində rast gəlinir, 0,3%ində isə homoziqot formada rast gəlinir.
Kell sistemi antigenlərinin genetik və biokimyəvi özəllikləri
K-antigenin əmələ gəlməsini kodlaşdıran gen 7-1 xromosomunda
yerləşmişdir. Allel gen k-antigenin əmələ gəlməsini kodlaşdırır. Кра
(К3), Крb (К4), Jsa (К6), Jsb (К7) antigenlər əlaqəli əlamətlər kimi irsən
ötürülür. Kell sistemində nəzəri cəhətdən mümkün olan genotip
kombinasiyalarının hamısı müşahidə edilmir. Məsələn, Kpa və Jsa heç bir
zaman bir xromosomda yan-yana yerləşmirlər. Eyni zamanda həm K və
həm də Kpa saxlayan haplotip də qeyd olunmamışdır. Çox nadir hallarda
Knull fenotipi müşahidə oluna bilər.
Kx antigeni də həmçinin Kell sistemiylə əlaqəlidir ki, bu antigen Xxromosomun qısa çiynində yerləşən cinslə əlaqəli genlə ötürülür. Kx
antigeninin olmadığı eritrositlər Kell sistemi antigenlərinin ekspressiyasının çox aşağı olmasıyla xarakterizə edilirlər ki, bu da Kx antigeninin
Kell sistemi antigenlərinin müjdəçisi olduğunu söyləməyə əsas verir. Kx
antigeninə malik olmayan eritrositlər daha qısa ömür sürürlər və mem369

FƏSİL 11.

branın su üçün keçiriciliyinin azalması və morfoloji dəyişikliklərlə
xarakterizə edilirlər. Bu cür dəyişikliklərlə xarakterizə olunan hüceyrələrin fenotipi bu cür eritrositlərin ilk dəfə müşahidə edildiyi pasientin
adına uyğun olaraq - McLeod fenotipi adını almışdır. McLeod eritrositlərinin aşkar edildiyi şəxslər sinir-əzələ sistemi pozğunluqlarından
əziyyət çəkirlər ki, bu pozğunluqlar zərdabda kreatinfosfokinazanın
səviyyəsinin artması və əzələ distrofiyası ilə özünü göstərir.
Kell sistemi antigenləri kimyəvi strukturuna görə molekulları eritrosit
membranını bir dəfə keçən qlikoproteinlərə aid edilir. Bu molekullar
disulfid əlaqələrə malikdirlər ki, bu da zülalların fəza strukturunun
yaranmasını təmin edir. Disulfid əlaqələr sulfhidril reagentlərin təsiri ilə
asanlıqla parçalanırlar.
Kell sistemi antigenlərinə qarşı antitellər
K antigeni nəzərəçarpan immunogen xüsusiyyətlərə malikdir. K
antigeninə qarşı sensibilizasiya hemolitik transfuzion ağırlaşmaya və ya
yenidoğulmuşların hemolitik xəstəliyinə, eləcə də autoimmun hemolitik
anemiyaya səbəb ola bilər.
Çox hallarda anti-k-antitellər immun hesab edilirlər, İgG sinif
immunoqlobulinlərə aid edilirlər və antiqlobulin testinə reaksiya verirlər.
Anti-K-antitellər bəzən eritrosit tərkibli mühit köçürülməmiş insanların
qan zərdabında düz aqqlütininləri kimi reaksiya verə bilərlər. Belə halda
onlar İgM sinif immunoqlobulinlərə aid edilirlər. Onların qanda meydana
çıxması, hüceyrə membranı insanın K antigeninə bənzəyən strukturlara
malik olan mikroorqanizmlərin geniş yayılması ilə əlaqələndirilir.
Kell sisteminin bütün antigenlərinə qarşı antitellər posttransfuzion
damardankənar hemolizə və ya YHX-nə səbəb ola bilər. Anti-K və anti-k
antitellər bətndaxili ölümə və ölü doğulmaya səbəb olan daha ağır
formalı YHX-ə səbəb ola bilər. Anti-K antitellərin törətdiyi YHX
qanyaranmanın supressiyasına səbəb olur ki, bu da dölün anemiyasına
gətirib çıxarır. Anti-K səbəbiylə baş verən YHX-in rastgəlinmə tezliyi
doğuşlar zamanı 1:20 000 nisbətində rast gəlinir.
Levis sistemi (007)
Bir çox immunogenetik markerlərdən fərqli olaraq Levis sistemi (Le)
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eritrositlərə plazmadan adsorbsiya olunmuş bir sıra plazma faktorları ilə
təqdim olunur. Levis sitemi antigenləri plazmada, ağız suyunda, leykositlərdə və s. aşkar olunur.
Levis siteminin ilk antigeni [Le (a)] Mourant tərəfindən 1946-cı ildə
kəşf edilmişdir. Levis sitemi 6 antigeni özündə birləşdirir.
Levis sistemi antigenləri
ISBT Antigenin simvolu
LE1
Le (a)
LE2
Le (b)
LE3
Le (ab)
LE4
ALe (a)
LE5
ALe (b)
LE6
BLe (b)

Eritrositlərdə antigenlərin olması şəxslərin sekretor statusuyla əlaqədardır ki, bu da öz növbəsində Le və Se genlərin uyğunlaşmasıyla əlaqədardır.
Le (b)-antigen eyni zamanda Se geninə - ifrazat geninə malik olan şəxslərin
eritrositlərindəki Le-genlə ekspressiya olunur. Buna görə də bu genlər ağız
suyunda, ana südündə, sidikdə, spermada, mədə şirəsində və amniotik
mayedə olan A, B və H maddələrini ifraz edən - sekretor genlər sayılırlar.
Le(a)-antigen Se–genə malik olmayan şəxslərin eritrositlərinin Le-geniylə
ekspressiya olunur, buna görə də onlar orqanizmin mayelərində A, b, H
maddələri sekresiya etmirlər, başqa sözlə, ifrazedici sayılmırlar.
İfrazedicilik iki cüt allel genlə - 19-cu xromosomun FUT 1 lokusuyla
sıx əlaqəli FUT2 lokusunda yerləşən Se və se genləriylə kontrol edilir.
ABH-sekresiyasına cavabdeh Se geni se geninə qarşı dominantdır.
Homoziqot se genli şəxslər – ifrazedici deyildirlər, belə ki, onların sekretində
A, B və H faktorları yoxdur. Bütün ifrazedicilərdə Leb antigeni müsbətdir.
Levis sitemi antigenləri doğulma zamanı eritrositlərdə olmur, yaşlı
şəxslərdə aşkar edilir və eritrositlərin fizioloji məhlulla yuyulması və ya
37 °С temperaturda inkubasiyası nəticəsində asanlıqla kənar edilir.
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Eritrositlərin Levis sistemi antigenlərinə qarşı antitellər
Eritrositlərin LE antigenlərinə qarşı antitellər Le (a-b-) fenotipinə
malik şəxslərdə tez-tez təsadüf olunur, bu səbəbdən Le(a) və Le(b) faktorlarına qarşı sensibilizasiya olunan zaman adətən İgM sinfinə aid olan
iki spesifikliyə malik antitellər əmələ gəlir ki, onlar da resipientin qan
zərdabında donor plazmasının Le-substansiyası ilə neytrallaşdığından
hemotransfuziya zamanı hemolizə çox nadir hallarda səbəb olur. Eritrositlərdə Levis antigenləri doğulma zamanı nəzərəçarpan olmadığından Le
antigenləriylə əlaqəli YHX baş vermir.
Transplantasiya olunmuş böyrəyin yaşamasında Anti-Levis antigenlərin
sitotoksikliyinin əhəmiyyəti barəsində məlumatlar ziddiyyətlidir. 1978-ci
ildə R.Oriol və həmmüəllifləri böyrək transplantasiyası olunmuş 255
xəstənin uzaq nəticələrinin retrospektiv analizi zamanı belə bir nəticəyə
gəldilər ki, Le(a-b-) fenotipinə malik resipientlərdə böyrəyin 2-illik
yaşama qabiliyyəti Le antigeni müsbət olan şəxslərə nisbətən yüksək olur.
Müəlliflər Levis antigenlərinin böyrək transplantasiyası zamanı histouyğun antigenlər kimi təqdim olunduğunu söyləyirdilər. Həmçinin müəyyən olundu ki, donor və resipientin Le uyğunluğu zamanı köçürülən böyrəyin yaşama qabiliyyəti daha yüksək olur. S.Spitalink və həmmüəllifləri
yüksək həssaslığa malik üsullar istifadə etməklə müəyyən etdilər ki, resipientlərdə anti-Lea antitellərin olması transplantatın ömrünün xeyli
azalmasına gətirib çıxarır. Bu antitellərin əksəriyyəti hemaqqlütinasiya
reaksiyasında aşkar olunmur. Digər tərəfdən, iki başqa prospektiv və bir
retrospektiv araşdırma nəticəsində Le antigenlər üzrə identik və qeyriidentik “donor-resipient” cütlüyü arasında köçürülən böyrəyin yaşama
qabiliyyətində əhəmiyyətli bir fərq müəyyən edilməmişdir, ancaq Le(a-b-)
resipientlər HLA uyğunluq yoxlanılmadan böyrək köçürülməsi zamanı
daha yüksək riskə malik idilər.
Daffi sistemi (008)
Eritrositlərin ilk Daffi sistemi antigeni [Fy(a)] M.Katbaş (M.Catbush)
və həmmüəllifləri tərəfindən 1950-ci ildə kəşf edilmişdir. E.İkin Fy(b)
antigenini identifikasiya etmişdir.
Hal-hazırda Daffi antigen sistemində 6 antigen ayırd edilir.
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Daffi sitemi antigenləri
ISBT
Antigenin
simvolu
FY1
Fya
FY2
Fyb
FY3
Fy3
FY4
Fy4
FY5
Fy5
FY6
Fy6
Eritrosit Daffi sistemi antigenlərinə qarşı antitellər
Anti Fy-antitellər adətən Fya antigenə qarşı sensibilizasiya nəticəsində
meydana çıxmış immun antitellərdir, İgG sinif immunoqlobulinlərə aid
edilirlər və ləng tipli və ya gecikmiş tip hemotransfuzion reaksiyalara,
bəzən isə letal nəticəyə səbəb ola bilirlər. YHX nadir hallarda inkişaf edir.
Anti-fyb–antitellər az təsadüf olunur və adətən zəif reaksiya qabiliyyətinə
malikdirlər. Bu antitellər zəif hemotransfuzion reaksiyalara səbəb ola
bilirlər; YHX halları qeyd olunmamışdır.Nadir rast gəlinən antitellərə ilk
dəfə Fy(a-b-) fenotipinə malik şəxsin qan zərdabında aşkar olunan antiFy3 –antitellər aid edilir. Anti-Fy3 –antitellər Fya və ya Fyb antigenlərindən
heç olmasa birini daşıyan eritrositlərlə də qarşılıqlı əlaqəyə girirlər.
Kidd sistemi (009)
İlk Kidd sistemi antigeni olan Jka F.Allen və həmmüəllifləri
tərəfindən 1951-ci ildə kəşf edilmişdir. İki il sonra 1953-cü ildə G.Plaut
et al. Jkb allel antigenini kəşf etdilər. Jka- və JkЬ-antigenlərini eyni
zamanda daşıyan (Jkab) eritrosit nümunələri F.Pinkerton və
həmmüəllifləri tərəfindən 1969-cu ildə kəşf edilmişdir. Hal-hazırda Kidd
sistemi antigenlərinə 3 antigen aid edilir.
Kidd sistemi antigenləri
ISBT Antigenin simvolu
JK1
Jka
JK2
Jkb
JK3
Jkab
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Jka və Jkb antigenlər monqoloidlər arasında eyni dərəcədə sıx - 75%
hallarda təsadüf olunur, homoziqot rastgəlinmə halı 25% təşkil edir.
Kidd antigenlərinin əmələ gəlməsi iki allel genlə -18-ci xromosomda
yerləşən Jka və Jkb genləriylə kodlaşdırılır.
Eritrositlərin Kidd sistemi antigenlərinə qarşı antitellər
Anti-Jfca və Jkb-antitellər adətən çətin aşkar olunurlar. Onlar IgG və
ya IgM sinif immunoqlobulinlərə aid edilirlər. IgM-antitellər
fermentlərlə emal olunmuş eritrositləri düz aqqlütinasiya sınağında
aqqlütinasiyaya uğradırlar. Anti-IgG-antitellər AQT-də aşkar olunurlar.
İmmun anti-Jka və -Jkb IgG1 və ya IgG3 subsinif immunoqlobulinlərə aid
edilirlər, sürətli və ya gecikmiş tip transfuzion reaksiyalara səbəb olurlar
və sonra isə həyatın qalan hissəsində aşkar olunmaya bilərlər.
Eritrositlərin hemolizi çox vaxt damardankənar olur. Damardaxili
hemoliz komplementi fiksasiya edən antitellər tərəfindən törədilir.
Anti-Jkab-antitellər Jka- və Jkb-eritrositlərlə reaksiyaya girir, nadir rast
gəlinir və Jk (a-Ь-) fenotipinə malik şəxslərdə ifraz olunur.
Dieqo sistemi (010)
Dieqo sistemi iki sərbəst əsas antigen cütündən ibarətdir, Dia, Dib и
Wra, Wrb (Wright) ilə ifadə olunur. Bununla yanaşı, Dieqo sisteminə 17
ədəd nadir rast gəlinən antigen aiddir.
Dia- və Wra-antigenlər qafqazoidlər arasında çox nadir hallarda rast
gəlindiyi halda, Dib və Wrb sıx rast gəlinən antigenlərə aid edilir.
Dia antigeninin monqoloidlər arasında rastgəlinmə tezliyi Amerikanın
yerli əhalisini də nəzərə almaqla 36%-ə çatır.
Dia, Dib və Wra, Wrb antigenlər 17-ci xromosomda yerləşən genlə
kodlaşdırılan antiionların (AE-1) daşıyıcılarında yerləşirlər. Dia antigeni
avropoidlərdə, demək olar ki, olmadığından onlar üçün hemotransfuzioloji cəhətdən o qədər də əhəmiyyətli deyil. Monqoloidlərin bəzi
nümayəndələrində bu antigenə qarşı sensibilizasiyanın baş verməsi
mümkündür. Dia antigeni əsasən monqoloidlərdə və indularda müxtəlif
tezliklə müəyyən olunduğu üçün immunoantropoloji tədqiqatlar üçün
xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.
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Eritrositlərin Dieqo sistemi antigenlərinə qarşı antitellər
Dieqo sistemi antigenlərinə qarşı sensibilizasiya həm hemotransfuziyalar və həm də hamiləlik zamanı baş verə bilər. Çoxmillətli ölkələrdə
qan tədarükü və uyğun olaraq hemotransfuziyalar bir etnik qrupa aid
donordan başqa etnik qrupa aid bu və ya digər kifayət dərəcədə
immunogen antigenin rast gəlinmədiyi və ya çox nadir hallarda müəyyən
olunduğu resipientə köçürülə bildiyindən bu növ antigenlərə qarşı
sensibilizasiyanin mümkünlüyü həmişə nəzərə alınmalıdır.
Anti-Dia antitellər köçürülmüş Di (a+) eritrositləri hemolizə uğradaraq YHX yarada bilərlər. Antitellər immundur, İgG immunoqlobulinlərə
aid edilirlər və qeyri düz AQT ilə müəyyən olunurlar.
Anti-Wra-antitellər təbiidirlər, eritrositlərin stimulyasiyası olmadan
ifraz olunurlar. Nadir hallarda köçürülən eritrositlərin hemolizini və
YHX törədə bilərlər.
Alloantitellər
Alloantitellər iki növ olur: təbii və ya requlyar, immun və ya qeyri
requlyar.
Təbii antitellər antigen stimulyasiyası olmadan əmələ gəlir, anadangəlmə sayılır, anamnezində hemotransfuziyalar və hamiləliklər olmayan
şəxslərin qan zərdabında olur və ən çox AB0 sistemi antigenlərinə doğru
yönəlirlər.
İmmun antitellər orqanizmə yad antigenlər düşdüyü zaman antigen
stimulyasiyasına cavab kimi ifraz olunur və bu ən çox uyğun olmayan
hemotransfuziyalar və hamiləlik zamanı baş verir.
Klinik əhəmiyyətli antitellər transfuziologiyada daha çox əhəmiyyət
kəsb edir. Klinik əhəmiyyətli antitellər dedikdə adətən hemolitik transfuzion reaksiya, yenidoğulmuşların hemolitik xəstəliyi və ya köçürülən
donor eritrositlərin yaşama qabiliyyətinin azalması ilə assosiasiya olunan
antitellər nəzərdə tutulur. 37°С temperaturda və ya qeyri düz AQT ilə
reaksiya verən istilik antitelləri çox hallarda soyuqluq antitellərinə
nisbətən klinik cəhətdən daha çox əhəmiyyət kəsb edir.
Eritrosit antigenlərinə qarşı antitellərin rastgəlinmə tezliyi ortalama 11,2% təşkil edir.
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Əvvəlki transfuziyaların sayı ilə alloimmunizasiya dərəcəsi arasında
birbaşa əlaqə olduğu müşahidə edilmişdir. Anamnezində 5 və ya daha
çox sayda hemotransfuziya olan xəstələrdə antitellərin rastgəlmə tezliyi
3,09% təşkil edirdi. 5-dən artıq hemotransfuziya almış rezus-mənfi
xəstələrdə antitellərin aşkar olunma tezliyi kişilərdə - 13,56%, qadınlarda
isə 23,18% təşkil edir.
Müayinə edilən şəxslərdə antitellərin tezliyinə və spesifikliyinə görə
paylanması göstərdi ki, anti-D-antitellər daha çox (60,56%) hallarda
aşkar olunur, əgər anti-DC və anti-DE olan zərdab nəzərə alınarsa, o zaman onların tezliyi 79,9%, anti-E-antitellərin tezliyi isə 3,54% təşkil edir.
Minor antigenlərin rastgəlinmə tezliyi 24,5% təşkil etmişdir. Antitellərin rastgəlinmə tezliyini və transfuzion təhlükəli antigenləri daima
diqqətdə saxlamaq və transfuzion təcrübədə nəzərə almaq lazımdır.
Autoantitellər
Alloantitellərdən fərqli olaraq autoantitellər prosesin yalnız in vitro baş
verməsindən və in vivo patoloji prosesin olub-olmamasından asılı olmayaraq şəxsin öz eritrositlərinin üzərindəki uyğun antigenlərə reaksiya verirlər.
Autoantitellər zərdabda istənilən formada - qeyri spesifik autoantitellər
kimi və ya eritrositlərə adsorbsiya olunmuş şəkildə - fiksasiya olunmuş
autoantitellər kimi ola bilərlər.
Qeyri spesifik autoantitellər adətən klinik əhəmiyyətə malik olmur və
köçürülən eritrositləri hemolizə uğratmırlar, lakin onlar klinik əhəmiyyətə malik olan spesifik alloantitellərin mövcudluğunu əks etdirə bilərlər.
Autokontrol (resipientin qan zərdabının onun öz eritrositləriylə
yoxlanılması) üsuluyla qeyri spesifik autoantitelləri spesifik alloantitellərdən fərqləndirmək mümkündür. Qeyri spesifik istilik autoantitellərinin
olması zamanı autokontrol nəticəsində aqqlütinasiya müşahidə edilir. Belə
hallarda həmin resipientdə alloantitellərin olmasını müəyyən etmək üçün
müayinədən əvvəl autoantitellərin autoadsorbsiyasının aparılması vacib
şərtdir ki, bunun üçün resipientin özünün üç dəfə yuyulmuş eritrositlərindən
istifadə olunur. Qeyri spesifik autoantitelin-soyuqluq və ya istilik antiteli
olmasından asılı olaraq autoadsorbsiya 4 və ya 37°С temperaturda həyata
keçirilir.
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Autoantitellərin adsorbsiyasından sonra alloantitellər aşkar olunur və
onların spesifikliyi müəyyən edilir.
Aşağıdakı hallarda autoantitellər araşdırılır:
• antigen və antitellərin immunohematoloji araşdırılması zamanı
meydana çıxmış yanlış müsbət reaksiyaların səbəblərinin autokontrolda
müəyyən edilməsi;
• YHX diaqnostikası zamanı;
• bir sıra autoimmun xəstəliklər zamanı eritrosit antigenlərinə qarşı
autosensibilizasiyanın müəyyən edilməsi zamanı;
• dərman vasitələrinə qarşı antitellərin araşdırılması zamanı.
Autoantitellər bir qayda olaraq İgG və igM sinfindən olan immunoqlobulinlərə aid edilirlər, komplementi birləşdirmək qabiliyyətinə malikdirlər. Xəstənin orqanizmində hemolizin səviyyəsi hər zaman autoantitellərin ifrazı və ya müsbət Kumbs reaksiyası ilə korrelyasiya olunmur.
Bir sıra hallarda autoantitellərə malik xəstələrdə eritrositlərin
fenotipinin təyin edilməsi və eləcə də uyğunluq testinin keçirilməsi
zamanı müəyyən çətinliklər meydana çıxa bilər. Bu, eritrositlərin üzərində
fiksasiya olunmuş autoantitellərin yanlış müsbət reaksiyalara (qeyri spesifik
aqqlütinasiya) səbəb ola bilməsi ilə əlaqədardır. Qeyri spesifik aqqlütinasiyanın səbəbi kimi eritrositlərin istilik və soyuqluq autoantitelləriylə
sensibilizasiyası göstərilir. Belə hallarda qan qruplarının (eritrositlərin
fenotipinin) müəyyən edilməsi üçün monoklonal reagentlər istifadə edilməli
və qan qrupu təyin edilməzdən öncə kontrol müayinələr aparılmalı xəstənin öz eritrositləri və qan zərdabı qarışdırılımalıdır. İmmunohematoloji
müayinələrdən öncə aqqlütinasiya baş verdiyi halda autoantitellərin
elyuasiyası həyata keçirlir: eritrositlər 0,9%-li isti natrium xlorid məhluluyla
və ya soyuqluq antitelləri aşkar olunarsa - 37°С, istilik autoantitelləri aşkar
olunduqda isə - 56°С aşağı ion güclü məhlulla yuyulur. 37°С temperaturda
reaksiya verən istilik autoantitelləri hemoliz törədə bilər.
Autoantitellərə malik xəstələrdə hemotransfuziyaya ehtiyac olarsa
autoantitellərin identifikasiya olunması və hemotransfuziyanın ona
uyğun olaraq aparılması vacib şərtdir.
Autoantitellərin spesifikliyinin müəyyən edilməsi mümkün olmadığı
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halda xəstənin eritrositlərinin fenotipinə uyğun fenotipə malik donor
eritrositlərinin köçürülməsi tövsiyə olunur.
Dərman vasitələrinə qarşı antitellər müxtəlif dərman maddələrinin
qəbul edilməsi nəticəsində yarana bilər. Onlar birbaşa Kumbs sınağı ilə
aşkar olunur. Bu növ antitellərin mövcud olması müxtəlif dərəcəli
hemolizlə müşayiət olunan immun-allergik reaksiyaların inkişaf etməsinə
səbəb ola bilər.
QAN QRUPLARININ TƏYİNİ ÜSULLARI
AB0 sistemi üzrə qan qruplarının təyini
AB0 sistemi üzrə qan qruplarının təyini aşağıdakı kimi aparılır:
• A və B antigenlərinə qarşı tam antitellərə malik standart hemaqqlütinasiyaedici zərdablarla birbaşa aqqlütinasiya reaksiyasında yoxlanılan eritrositlərin antigenləri ilə və ya monoklonal antitellərlə (birbaşa
üsul);
• yoxlanılan eritrositlərin antigenləri və yoxlanılan zərdabdakı
antitellərlə, standart hemaqqlütinasiyaedici zərdablar və ya monoklonal
antitellərlə A, B, 0 qrupundan olan standart eritrositlər vasitəsilə (çarpaz
üsul) .
AB0 sisteminin anti-A və anti-B antitellərinin çarpaz üsulla təyini
Qan qrupları
Antizərdablar
Standart eritrositlər
аnti-А аnti-В аnti-АВ
А (II)
B (III)
0 (I)
+
+
А (II)
+
+
+
В (III)
+
+
+
АВ (IV)
+
+
+
Qeyd: «+» - aqqlütinasiya (müsbət nəticə), «-» - aqqlütinasiya yoxdur (mənfi nəticə).
Qan qruplarının təyini üçün monoklonal reagentlərin klinik təcrübəyə
daxil edilməsi “antigen-antitel” reaksiyasının aydın nəticəsini almağa imkan
verməklə prosedurun standartlaşdırılmasını və xeyli yüngülləşməsini təmin
etmiş oldu.
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Monoklonal antitellər - insanın eritrosit antigenlərini təyin etmək
üçün yeni nəsildən olan uyğunlaşdırıcı poliklonlar, reagentlərdir, siçan,
insan və ya hibridlərin xüsusi qurulmuş hüceyrə xəttiylə istehsal edilir.
Hər bir reagent tamamilə spesifikdir, belə ki, tərkibində digər antitellərin,
ballast zülalların və digər arzuolunmaz komponentlərin, o cümlədən
infeksion faktorların qarışığı yoxdur.
Yoxlanılan eritrositlərdə AB0 antigenlərin təyin edilməsi
Yoxlanılma yaxşı işıqlandırılmış otaqda xüsusi valın və ya planşetin
üzərində 15-25°С temperatur şəraitində həyata keçirilir.
Bunun üçün eritrosit tərkibli mühitlər (bütöv qan, eritrosit kütləsi,
yuyulmuş eritrositlər, plazmada, zərdabda, fizioloji məhlulda eritrositlər)
istifadə edilir.
Yoxlanışın aparılma qaydası:
• valın və ya planşetin üzrərindəki seksiyalar töküləcək reagentə və
ya zərdaba uyğun olaraq əvvəlcədən işarələnir;
• hər reagentdən (anti-A, anti-B, anti-AB və ya hemaqqlütinasiyaedici
zərdablar 0(I), A(II), B(III) ) təxminən 0,1 ml (bir böyük damcı) tökülür;
• hər bir reagent və ya zərdab damcısının yanına yoxlanılacaq eritrosit
tərkibli mayedən təxminən 0,03 ml (1 kiçik damcı) tökülür;
• hər bir reagent ayrıca təmiz şüşə çubuq vasitəsilə yoxlanılacaq maye
ilə qarışdırılır;
• valı asta-asta tərpədərək aqqlütinasiya reaksiyası qiymətləndirilir.
Tam aqqlütinasiyanın olub-olmaması qarışdırıldıqdan ən tezi 3 dəqiqə
sonra qeyd edilir. Standart reagentlər istifadə edildikdə qarışdırıldıqdan
sonrakı ilk dəqiqədə artıq dəqiq reaksiya müşahidə edilir.
Qan zərdabında təbii anti-A və anti-B antitellərin standart
eritrositlər vasitəsilə təyin edilməsi
Yoxlanılma yaxşı işıqlandırılmış otaqda xüsusi valın və ya planşetin
üzərində 15-25°С temperatur şəraitində həyata keçirilir.
Yoxlanılma üçün əvvəlcədən uyğunluq yoxlanılmış A və B qrupundan olan donorların eritrositləri və ya eyni qrupdan olan 2-3
donordan əldə edilmiş eritrosit qarışığı istifadə edilir.
Qrup izoaqqlütininlərinin müəyyən edilməsi üçün istifadə olunan
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eritrositlər bir həftədən çox olmamaq şərtilə soyuducuda saxlanıla bilər.
Lizisə uğramış eritrositləri istifadə etmək olmaz.
Yoxlanılmanın aparılma qaydası:
• 0,9%-li natrium xlorid məhlulunda bir dəfə yuyulmuş standart
eritrositlərdən suspenziya hazırlanır;
• valın və ya planşetin üzrərindəki seksiyalar töküləcək reagentə və
ya zərdaba uyğun olaraq əvvəlcədən işarələnir;
• planşetin və ya valın üzərinə yoxlanılan zərdabdan (plazmadan) 2
damcı (təxminən 0,1 ml) qoyulur;
• bura A və B qrupundan olan eritrositlərin 5%-li suspenziyası əlavə
edilir (təxminən 0,03 ml);
• reagentlər ayrıca şüşə çubuqlarla qarışdırılır;
• valı asta-asta tərpədərək reaksiyanın nəticələri qiymətləndirilir.
Qanın А2(II) və А2В(IV) alt qruplarının müəyyən edilməsi
A antigeni variantlarının daşıyıcılığının tezliyi barəsində məlumatlar
çox hallarda yoxlanılma üsulundan asılıdır. Müxtəlif diaqnostik
reagentləri müqayisə etmək məqsədilə A antigeninin zəif variantını aşkar
etmək üçün aşağıdakılar istifadə edilmişdir:
• АI və H antigenləri təyin etmək üçün kart - ID (DiaMed). Onların
istifadə edilməsi uyğun antigenlərin həm kəmiyyət və həm də
keyfiyyətcə («-» dan «++++»dək ) qiymətləndirilməsinə imkan verir;
• аnti-А1 eritrotesti (аnti-А1 lektin-Dolichos biflorus). Eritrotestin А1
eritrositləriylə qarışdırılması zamanı artıq ilk saniyələrdən etibarən dəqiq,
nəzərəçarpan aqqlütinasiya müşahidə edilir. А2 eritrositləriylə aqqlütinasiya müşahidə edilmir və ya 5-ci dəqiqədə kiçik aqqlütinasiya qeyd edilir;
• standart izohemaqqlütinasiyaedici zərdablar;
• anti-А, anti-АВ, zəif anti-А soliklonlar.
Xəstələrin və qan donorlarının eritrositləriylə aparılan araşdırmalar
nəticəsində müəyyən olundu ki, anti-А1 eritrotestinin və monoklonal antizərdabların istifadəsi zamanı А2 antigeninin aşkar olunması A qrupunda 14,5-14,7%, AB qrupunda isə 23,2-23,5% təşkil etmişdir. Elə həmin
eritrosit nümunələrində qan qruplarının təyin edilməsi üçün İD-kartların
tətbiq edilməsi zamanı A2 antigeninin tezliyi daha yüksək- uyğun olaraq
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17,8 və 26% olmuşdur. Beləliklə də, İD-kartın istifadəsi zamanı qanın
qrup mənsubiyyətinin daha dəqiq təyin edildiyi müəyyən olunmuşdur.
Bəzən qan yatağında qan qruplarına və digər antigenlərə görə
fərqlənən iki eritrosit populyasiyasının eyni zamanda olması müşahidə
olunur ki, bu qan ximerləri adlandırılır. Həqiqi və transfuzion ximerlər
ayırd edilir.
Həqiqi ximerlər heteroziqot əkizlərdə kök qan hüceyrələrinin mübadiləsi zamanı, eləcə də allogen sümük iliyi transplantasiyası nəticəsində
müşahidə edilə bilər.
Həqiqi qan ximerləri adətən bütün həyat boyu aşkar olunur. Klinik
şəraitdə qan ximerizminin yaranması resipientin immunodepressiyası
fonunda allogen sümük iliyi transplantasiyası, qanyaranmanın depressiya
vəziyyətinin terapiyası və leykozlar zamanı müşahidə oluna bilər.
Transfuzion ximerlər universal donorun 0(I) qanının II və III qrupdan
olan resipientlərə dəfələrlə köçürülməsi nəticəsində yarana bilər. Bu cür
ximerlər müvəqqətidir və transfuziyalar dayandırıldıqdan sonra itirlər.
Qan ximerizmi zamanı qan qrupunun təyin edilməsi müəyyən çətinliklər törədir və yüksək ixtisaslaşmış immunohematoloji araşdırma tələb
edir. Qan qrupunun təyin edilməsi mümkün olmadıqda hemotransfuziyalar duz, kolloid və Kumbs sınağı ilə seçilmiş və fizioloji məhlulla
yuyulmuş 0(I) qrup eritrositlərlə aparılmalıdır, lazım olarsa AB(IV) qrup
plazma köçürülə bilər.
Xəstənin eritrositləri bütün sağlam adamların qan zərdabıyla aqqlütinasiya verərsə bu poliaqqlütinasiya və panaqqlütinasiya fenomenindən
xəbər verir. Poliaqqlütinasiyanın bəzi formaları (HEMPAS, Cad, NOR)
genetik faktorlarla əlaqədar olur, digərləri isə (T, Tn, Tk, Th), qazanılmış
xarakter daşıyır ki, bu da daha çox septisemiyayla müşayiət olunan bəzi
infeksion xəstəliklər zamanı müşahidə edilir. İnfeksiyalar zamanı poliaqqlütinasiyanın baş verməsi bir sıra bakteriyaların proteolitik fermentlərinin eritrositlərin T-aqqlütinogenini aktivləşdirməsiylə izah olunur. Bu
cür eritrositlər bütün sağlam insanların qan zərdabında olan anti-Taqqlütininlərlə aqqlütinasiyaya uğramaq qabiliyyəti əldə edirlər.
Poliaqqlütinasiya zamanı hətta monoklonal antitellər vasitəsiylə belə
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qan qruplarının təyin edilməsi çox çətin, bəzən isə, demək olar ki, qeyri
mümkün olur. Həyati göstərişlə xəstəyə 0(I) qrupdan olan donordan qan
və ya qan komponenti köçürülə bilər.
Qan qruplarının təyin edilməsi zamanı qaydalara riayət edilməməsi
təhlükə törədə biləcək yanlış müsbət və yanlış mənfi nəticələrə səbəb ola
bilər.
Qan qrupu mənsubiyyətinin təyin edilməsi zamanı buraxılan
səhvlərin səbəbləri
Texniki:
✧ qan nümunələrinin səhv işarələnməsi;
✧ soliklonların vala tökülmə növbəliliyinin pozulması, nəticələrin
səhv qeyd olunması;
✧ zərdabların və eritrositlərin kəmiyyət nisbətinin pozulması;
✧ reaksiyanın 0,9%-li natrium xlorid əlavə olunmadan aparılması.
Bu hal “qəpik sütunlarının” əmələ gəlməsinə və yanlış müsbət
reaksiyaya səbəb ola bilər;
✧ kifayət dərəcədə təmiz olmayan planşetlərin və pipetlərin istifadə
edilməsi;
✧ yoxlanışın 25°С-dən yuxarı temperatur şəraitində aparılması. Bu
hal mənfi yanlış reaksiyaya səbəb ola bilər. Keyfiyyətsiz reaktivlərin
istifadə edilməsi;
✧ zəif standart zərdablar;
✧ reaktivlərin bakterial çirklənməsi;
✧ istifadə müddəti bitmiş antizərdabların istifadə olunması.
Eritrositlərin yoxlanıldığı zərdabların bioloji xüsusiyyətləri;
✧ eritrositlərin zəif variantları;
✧ “qəpik sütunlarının” əmələ gəlməsi;
✧ antigen determinantlarının zəifləməsi və ya tam itirilməsi;
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✧anti-A və ya anti-B antitellərin olmaması;
✧ eritrositlərin AB0 sistemi antigenlərinin dəyişilməsi, əsasən virus
və bakteriya etiologiyalı infeksion proseslər zamanı qazanılmış B və Tantigenlərin olması;
✧ qazanılmış T-antigen, panaqqlütinasiya fenomeninə - eritrositlərin
bütün antizərdab nümunələriylə aqqlütinasiya etməsinə və öz zərdabına
reaksiya verməsinə səbəb ola bilər.
Qanın rezus mənsubiyyətinin təyin edilməsi
Aqqlütinasiya reaksiyasının monoklonal reagent istifadə etməklə
səth üzərində yoxlanılması (tam antigenlərin aşkar edilməsi). Yoxlanılma yaxşı işıqlanmış otaqda, otaq temperaturunda həyata keçirilir.
Yoxlanılan nümunənin (yuyulmuş eritrositlər, plazmada, zərdabda,
konservantda, 0,9%-li natrium xlorid məhlulunda eritrositlər, bütöv qan)
tərkibində kifayət qədər eritrosit olmalıdır.
Yoxlanışın aparılma qaydası:
• təxminən 0,1 мl (böyük damcı) reagent valın üzərinə qoyulur;
• yanına təxminən 0,03 мl (kiçik damcı) yoxlanılan eritrositlərdən
qoyulur;
• damcılar təmiz şüşə çubuqla yaxşıca qarışdırılır;
• valı asta-asta tərpətməklə reaksiya müşahidə edilir.
Eritrositlər və reagent qarışdırıldıqdan 3 dəq. sonra reaksiyanın
nəticəsi fiksasiya olunur. Adətən 30 saniyədən sonra tam aqqlütinasiya
baş verir.
2 soliklon dəsti - anti-D super (səth üzərində rezus-mənsubiyyətinin
aqqlütinasiya reaksiyasıyla təyin edilməsi zamanı tam antitelləri aşkar
edir) və anti-D İgG (jelatinlə konqlütinasiya reaksiyası və ya Kumbs reaksiyası zamanı qeyri-tam antitelləri müəyyən edir) - yoxlanılan nümunədəki
bütün antitelləri (tam və qeyri tam) müəyyən etməyə imkan verir.
Reaksiya nəticələrinin interpretasiyası
Aqqlütinasiya olduğu zaman qan rezus-müsbət (Rh+), olmadıqda isə
rezus-mənfi (Rh-) işarələnir. Aqqlütinasiya vizual olaraq aşağıdakı kimi
qiymətləndirilir:
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• ++++ - iri dispers;
• +++ - orta dispers;
• ++ - kiçik dispers;
• + - şübhəli.
Aqqlütinasiya az nəzərə çarpdığı halda yoxlanılan eritrositlər rezusDu minor antigenlərindən birinə sahib olurlar və bu zaman yoxlanılma
tərkibində İgG (qeyri tam) anti-D antitellər olan reagentlə aparılmalıdır.
Yüksək molekullu substansiyaların iştirakıyla qeyri tam anti-D
antitellərin köməkliyilə aqqlütinasiya reaksiyası.
Reaksiya tərkibində poliqlükin və ya albumin olan universal reagentlə
aparılır və ya reaksiya prosesində yüksək molekullu substansiya əlavə
olunur.
Səth üzərində aqqlütinasiya reaksiyası yuxarıda təsvir edildiyi
qaydada aparılır.
Reagentin tərkibindəki yüksək molekullu maddələr Rh-mənfi eritrositlərlə yanlış mənfi reaksiya verərək digər spesifikliyə malik (anti Rh olmayan) antitellərlə yüklənmiş eritrositlərin aqqlütinasiyasını törədə bildiyindən yüksək molekullu substansiyanın paralel olaraq kontrol məhlulla
müəyyən edilməsi vacibdir.
Əgər kontrol məhlulu aqqlütinasiya törədərsə nəticələr qənaətbəxş
sayılmır və tam (İgM) antitellərə (daha yaxşı olar ki, monoklonal) malik
digər reagentlə yenidən yoxlanılma lazım gəlir.
Jelatinin iştirakıyla konqlütinasiya reaksiyası
Reaksiya monoklonal reagentlərin və ya qeyri tam antitellərə malik
standart alloimmun anti-Rh zərdabların köməkliyilə aparılır:
• sınaq şüşəsinə yoxlanılacaq qan nümunəsindən və ya eritrositlərin
zərdabda 50%-li suspenziyasından 1 damcı (təxminən 0,05 мl) tökülür;
• əvvəlcədən maye halı alana qədər qızdırılmış 2 damcı (0,1 мl) 10%li jelatin məhlulu əlavə edilir;
• 0,1 мl (2 damcı) anti-D reagenti əlavə edilir;
• bunlar hamısı qarışdırıldıqdan sonra sınaq şüşəsi 37°С temperaturda
su hamamında 10 dəq. saxlanılır;
• inkubasiya olunduqdan sonra sınaq şüşəsinə 5-8 мl fizioloji məhlul
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əlavə edilir və 1-2 dəfə ehtiyatla çevirərək sınaq şüşəsinin içindəki möhtəviyyat qarışdırılır.
Aqqlütinasiya gözlə və ya lupanın köməkliyilə qiymətləndirilir.
Sınaq, paralel olaraq aşağıdakılarla yoxlanılır:
• standart Rh+ eritrositlərlə;
• standart Rh- eritrositlərlə;
• yoxlanılan eritrositlər və anti-D antitellərsiz jelatinlə.
Reaksiya nəticələrinin interpretasiyası:
• əgər sınaq şüşəsində aqreqatlar yoxdursa onun içində eritrosit
suspenziyasıyla bərabər boyannmış maye görünür və nəticə rezus-mənfi
kimi qiymətləndirilir.
• rezus müsbət qanda asanlıqla ayırd edilən müxtəlif ölçülü aqreqatlar
müşahidə edilir.
Jelatin aqqlütinasiya törətmədikdə sınağın nəticələri qənaətbəxş
sayılır, kontrol sınaqların nəticələri isə gözlənilən kimi olur.
Rezus mənsubiyyətin müəyyən edilməsi zamanı qeyri adekvat nəticə
əldə olunarsa reagenti və ya jelatini dəyişərək sınağı yenidən təkrar
etmək lazımdır. Xırda dənəli (şübhəli) aqqlütinasiya zamanı Dw müəyyən
etmək üçün qeyri düz antiqlobulin testiylə əlavə yoxlanış lazım gəlir.
Dw müəyyən edilməsi
Yoxlanılma zamanı aşağıdakılardan istifadə olunur:
• 0 Rh+ qrupa mənsub 3-5 donordan alınmış eritrosit hovuzu;
• 0 Rh- qrupa mənsub 3-5 donordan alınmış eritrosit hovuzu;
• antiqlobulin zərdab (AQZ) (anti-İgG);
• 1:64 - 1:128 titrində qeyri tam antitelləri olan anti-D;
• bütün eritrositlər 0,9%-li steril natrium xlorid məhluluyla hər dəfə
3000 dövr/dəq. fırladılmaqla 3 dəfə yuyulur;
• 3 ayrı sınaq şüşəsində bütün eritrosit nümunələrindən 0,9%-li
natrium xlorid məhlulunda 20%-li suspenziya hazırlanır;
• bütün eritrosit nümunələri sensibilizasiya olunur, bunun üçün anti-D
zərdab, 0,9%-li natrium xlorid məhlulu və hər bir eritrosit suspenziyası
1:1:1 nisbətində qarışdırılır və 30 dəq. ərzində 37°С temperaturda
inkubasiya olunur;
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• bütün nümunələr hər dəfə 3 dəq. ərzində 1000 dövr/dəq. olmaqla 3
dəfə yuyulur;
• 1, 2, 3 nömrəli sınaq şüşələrində anti-D zərdab və eritrositlərin 5%li sensibilizasiya olunmuş suspenziyası 1:1 nisbətində qarışdırlır;
• 1000 dövr/dəq. sürətlə sentrifuqada fırladılır;
• nəticə mikroskopik olaraq dəyərləndirilir. Kontrol yoxlamalar: 0
Rh+ eritrositlər olan 1 nömrəli sınaq şüşəsi - nəticə hər zaman müsbət
olur, 0 Rh- olan 2 nömrəli sınaq şüşəsində nəticə həmişə mənfi olur.
Yoxlanılan nümunə olan (3 nömrəli) sınaq şüşəsində aqqlütinasiya
olduğu zaman eritrositlər rezus müsbət hesab olunmalıdırlar, olmadıqda
isə yoxlanış davam etdirilir;
• hər 3 sınaq şüşəsindən götürülmüş supernatant, səth üzərində titrlənir;
• hər damcıya sensibilizasiya olunmuş 5%-li 0Rh+ eritrosit suspenziyasından 1 damcı əlavə olunur; səth üzərində 10 dəq. ərzində inkubasiya
olunur.
• nəticə, AQZ-ın yoxlanılan nümunənin supernatantıyla udulması ilə
AQZ-ın 0Rh+ ilə udulmasının müqayisəsinə əsasən təyin edilir. Kontrol
nümunə - 0Rh+ eritrositlər AQZ udmurlar. Udulma nə qədər çox olarsa
aqqlütinasiya pillələri o qədər az olacaqdır. İki və daha çox pillə fərq
olarsa-D test müsbətdir.
Antieritrositar antitellərin müəyyən edilməsi
Eritrosit antigenlərinə qarşı antitellərin aşkar edilməsi iki mərhələdə
həyata keçirilir:
• antitellərin skrininqi - yoxlanılan zərdabda antitellərin olub-olmamasının müəyyən olunması;
• antitellərin identifikasiyası - skrininq zamanı aşkar edilmiş antigenlərin spesifikliyinin müəyyən olunması.
Antitellərin skrininqi testi - eritrositlərin köməkliyilə aparılır.
Zərdabların eritrosit antigenlərinə qarşı antitellərə görə birincili skrininqi
zamanı aşağıdakı eritrosit nümunələrindən istifadə olunur:
• immun anti-A və anti-B antitellərin aşkar olunması üçün A və B
qrupundan olan eritrositlər;
• 0 qrup eritrositlər - ccDEE, CCWDee, cde fenotipinə malik 3 nümunə.
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M, N, S, s, Fya, Fyb,Jit, Jkb genlərinə görə homoziqot olan nümunə
paneli də olsa yaxşı olar.
Antitellərin identifikasiyası zamanı D, C, CW, E, с, e, М, N, S, s, P,
Lea, Leb, K, k, Fya, Fyb, Jka və Jkb antigenlərini daşıyan 11-15 hüceyrəli
eritrosit panelinin də istifadə olunması vacibdir.
Antieritrositar alloantitellər başqa qrupdan olan eritrositlərin transfuziyası nəticəsində əmələ gəlir. Antieritrositar alloantitellər, müxtəlif
mühitlər (duz, kolloid, aşağı ion gücünə malik məhlullar, gellər) və xüsusi
immun reagentlər (antiqlobulin zərdab) istifadə etməklə aparılan seroloji
sınaqlar vasitəsilə aşkar olunur. Hemolizedici antitellərin müəyyən edilməsi
üçün komplement komponentlərindən istifadə olunur. Antitellərin müəyyən
edilməsi müxtəlif temperatur rejimlərində - +37, +20 və 4 °С-də aparılır.
Tam izoimmun antitellərin aşkar edilməsi duz aqqlütinasiyası
reaksiyasında müxtəlif temperatur şəraitlərində - otaq temperaturunda
(22°С), istidə (37°С) və soyuqda (-4°С) aparılır. Müxtəlif spesifikliyə
malik qeyri tam izoimmun antitellərin aşkar olunması üçün kolloidlər
(jelatin, poliqlükin) istifadə edilən reaksiyalar və ya qeyri düz antiqlobulin testi (QDAT) tətbiq edilir.
Bir neçə eritrositin aqqlütinasiya kimi qeydə alınan birləşməsi müəyyən spesifikliyə malik antitellərin uyğun eritrosit antigenləriylə qarşılıqlı təsirinin nəticəsidir. Aqqlütinasiya reaksiyası iki mərhələdə gedir:
• antitellərin erirosit antigenləriylə birləşməsi;
• eritrositlərin aqreqasiyası və hüceyrəarası zülal əlaqələrinin yaranması. Aqqlütinasiyanı müəyyən edən faktorlar spesifik və qeyri spesifik
olur.
Spesifik faktorlara aşağıdakılar aiddir:
• antigenlərin təbiəti və quruluşu;
• antitellərin quruluşu;
• antitellərin konsentrasiyası.
Qeyri spesifik faktorlara aşağıdakılar aiddir:
• “antigen-antitel” kompleksinin assosiasiyası və dissosiasiyasında iştirak edən cəzbetmə və itələmə qüvvələri (elektrostatik, hidrofob, hidrogen);
• mühitin elektrolit tərkibi;
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• mühitin pH-ı;
• temperatur.
Temperaturun və mühitin pH-nın dəyişilməsi antigen və antitellərin
qarşılıqlı əlaqəsinin daha da aktivləşməsinə gətirib çıxarır. Kolloid və
polikation əlavələrin istifadə edilməsi eritrositlərin bir-birini itələməsini
azaldır, onların bir-birinə yaxınlaşmasını və antitellərlə daha aktiv
əlaqəyə girməsini təmin edir.
Fermentlərin (bromelin, papain, fisin) əlavə edilməsi eritrosit antigenlərinin strukturunun modifikasiyaya uğramasına səbəb olur və onları
antitellər üçün daha əlçatan edir. Lakin nəzərdə saxlamaq lazımıdr ki, bir
sıra eritrosit antigenləri (məsələn, Fyb, Jkb) fermentlərin təsiri altında parçalanırlar ki, bu da yanlış mənfi nəticələrin meydana çıxmasına səbəb ola
bilər.
Antieritrositar antitellərin müəyyən edilməsi zamanı əsas problem
müayinə üsulunun seçilməsidir.
Duz mühitində aqqlütinasiya üsulu
Antitellərin müəyyən edilməsi üçün duz mühitində suspenziyalaşdırılmış eritrositlərin aqqlütinasiyası üsulu daha sadə üsul olaraq qalmaqdadır. Bu zaman resipientin qan zərdabı duz mühitində suspenziyalaşdırılmış eritrositlərlə qarışdırılır.
Otaq temperaturunda və ya 37°С–də öncədən inkubasiya olunduqdan
sonra sentrifuqada fırladılır. Bu zaman xüsusi olaraq anti-M, N-, Pantitellər aşkar olunur. 37°С temperaturda 30 dəq. ərzində inkubasiya və
ardınca sentrifuqada fırladılma anti-D, K, E kimi bir sıra yüksək
reaksiyalı antigenləri aşkar etməyə imkan verir. Bununla yanaşı, bir sıra
antitellər (məs. аnti-Lea, -Leb ) antigen uyğun olmayan eritrositlərin
lizisini müəyyən edir.
Klinik əhəmiyyətli antitellərin çox hissəsi inkubasiya zamanı eritrositlərlə birləşir, lakin duz mühitində aqqlütinasiya əmələ gətirmir və
AQT ilə aşkar edilir.
Antiqlobulin testi
Antiqlobulin testinin aparılması üçün anti-İgG və ya tərkibində antiİgG və antiC3d, g olan polispesifik antiqlobulin zərdabdan istifadə olunur.
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Anti-C3d-, g-antitellər polispesifik AQZ tərkibində komplementi aktivləşdirən Jka и -Jkb kimi bir sıra nadir antitelləri aşkar etməyə imkan verir.
AQT, xəstənin qan zərdabının donorun eritrositləriylə +37°С
temperaturda 45 dəq. ərzində inkubasiya olunaraq ardınca eritrositlərin 3
dəfə yuyulması və antiqlobulin zərdabın əlavə edilməsi yoluyla aparılır.
Nəticə 20 dəq. sonra qiymətləndirilir. Testin həssaslığını artırmaq üçün
eritrositlər əvvəlcədən fermentlərlə emal edilir, yuyucu məhlul kimi isə
aşağı ion gücünə malik məhlul götürülür.
İmmun antitellər orqanizmdə eritrosit membranı antigenləriylə qarşılıqlı əlaqəyə girərək onların lizisinə səbəb olur ki, bu da özünü müxtəlif
dərəcəli hemolizlə göstərir.
İmmun antigenlər +37°С-də aktiv olurlar və zərdabın 10 dəq. ərzində
+70°С-dək qızdırılması zamanı (normal antitellər bu zaman tam
inaktivləşirlər) da öz aktivliklərini qoruyurlar. AB0 sisteminin normal və
immun antitellərinin aşkar edilmə reaksiyası bu fərqə əsaslanır.
Yoxlanışın aparılma qaydası. Yoxlanılan zərdab qızdırılma zamanı
koaqulyasiyanın qarşısını almaq üçün (1-2ml) aşağı ion gücünə malik
məhlul və ya 0,9%-li natrium xlorid məhluluyla 2-4 dəfə durulaşdırılır.
Zərdab iki sınaq şüşəsinə bərabər bölünür, onlardan biri +70°С temperaturda 10 dəq. ərzində termostatda saxlanılır. Əldə edilmiş iki pay zərdab
duz mühitində qeyri düz Kumbs reaksiyası ilə antitellərə görə yoxlanılır.
Antitellərin titrini müəyyən etmək üçün zərdab əvvəlcədən titrlənir və
1:4-1:1024 nisbətində həll olunur. Reaksiya, 0,9%-li natrium xlorid
məhlulunda iki dəfə yuyulmuş A(II) və B(III) qrupundan olan standart
eritrositlərlə aparılır.
Bu zaman üç növ antitel aşkar edilir:
• normal tam aqqlütininlər (termolabil);
• tam immun antitellər (termostabil);
• qeyri tam immun antitellər (termostabil).
Aparılmış bütün araşdırmalara əsaslanaraq ümumi nəticə formalaşdırılır.
• İmmun, termostabil antitellərin (tam və ya qeyri tam) mövcudluğu
AB0 sistemi üzrə uyğun olmayan eritrosit kütləsinin transfuziyasından
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xəbər verir. İmmun antitellərin titri adətən yüksək olmur - tam antitellər
üçün 1:8, qeyri tam antitellər üçün isə 1:32 nisbətini nadir hallarda keçir.
• İmmun antitellərin olmaması və təbii, tam antitellərin yüksək titrlərdə (1:128-dən yuxarı) aşkar edilməsi AB0 sistemi üzrə uyğun olmayan
antigenin daxil olması nəticəsində orqanizmdə baş vermiş yüksək sensibilizasiyadan xəbər verir.
• İmmun antitellərin olmaması və təbii, tam antitellərin 1:128-dən
aşağı titrlərdə aşkar edilməsi müayinə vaxtı AB0 sisteminin qrup faktorlarıyla izoimmunizasiyanın olmadığını göstərir.
Antitellərin bu və ya digər immunoqlobulin sinfinə aid olması
zərdabların unitiol məhluluyla yoxlanılması nəticəsində müəyyən edilə
bilər, belə ki, həmin məhlul təbii İgM antitelləri parçalayır, immun İgG
antitellərə isə təsir etmir.
Unitiol məhluluyla sınaq
Zərdab 5%-li unitiol məhluluyla 5:1 nisbətində qarışdırılır. Kontrol
üçün elə həmin nisbətdə zərdab və 0,9%-li natrium xlorid məhlulu qarışığından istifadə olunur. Zərdabın unitiolla qarışığı və kontrol qarışığı
37°С temperaturlu termostata yerləşdirilir. 15 dəqiqəlik inkubasiyadan
sonra zərdabın unitiolla qarışığı və kontrol qarışığı standart eritrositlərin
köməkliyilə yoxlanılır.
Təcrübə nümunəsində aqqlütinasiyanın olmadığı, kontrol qarışığında
isə olduğu zaman yoxlanılan antitellərin immunoqlobulin İgG sinfinə aid
olması qənaətinə gəlmək olar.
İmmunoqlobulinlərin hansı sinfə aid olduğunu həmçinin gel İDkartlar (DiaMed) istifadə etməklə birbaşa antiqlobulin testi apararaq da
müəyyən etmək mümkündür.
Anti-A1 antitellərin aşkar edilməsi
А2 və А2В qan qrupundan olan şəxslərin qanında artıq miqdarda
irrequlyar anti-A1 antitelləri aşkar oluna bilər. Müxtəlif müəlliflərin verdiyi
məlumatlara görə anti-A1 antitellərin daşıyıcılığının tezliyi A2 qrupunda 18%, A2B qrupunda isə 20-35% təşkil edir. Anti-A1 antitellər çox hallarda
soyuqluq antitelləri sayılır və aşağı temperaturlarda daha aktiv olurlar.
Adətən, anti-A1 təbii antitellər İgM sinif immunoqlobulinlərə aid
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edilirlər, nadir hallarda immun sayılırlar və İgG immunoqlobulinlərə aid
edilirlər.
A1 antitellərin bu və ya digər immunoqlobulin sinfinə aid edilməsi
müxtəlif sinif immunoqlobulinlərin aşkar edilməsi üçün tətbiq edilən gelİD kartlarla və ya zərdabın təbii İgM antitelləri parçalayan, İgG sinfinə
aid olan immun antitellərə isə təsir etməyən 5%-li unitiol məhluluyla
yoxlanılması ilə müəyyən edilə bilər.
Alloantitellərin müəyyən edilməsi zamanı yanlış mənfi
reaksiyalar
Eritrosit antigenlərinə qarşı antitellərin müəyyən edilməsi zamanı
yanlış mənfi reaksiyalar aşağıdakı səbəblərdən baş verə bilər:
• zərdab və sınaq-eritrosit nisbətinin düzgün olmaması;
• aşağı həssaslığa malik müayinə üsulunun tətbiq edilməsi;
• sınaq eritrositlərdə antitellərin ifraz edildiyi antigenin olmaması.
Autoantitellər
Öz antigenlərinə qarşı autoantitellər (dəyişilmiş və dəyişilməmiş)
immun sistemdəki pozğunluqlar və autoimmun xəstəliklərin (əsasən
autoimmun hemolitik anemiya) inkişaf etməsi nəticəsində baş verir.
Autoantitellərin müəyyən edilməsi üçün birbaşa antiqlobulin test
(BAQT) istifadə edilir. Üsulun mahiyyəti, öz plazma zülalları yuyulmuş
(0,9%-li natrium xlorid məhluluyla 3 dəfədən az olmayaraq) eritrositlərdə fiksasiya olunmuş autoantitellərin (membran uyğun determinantıyla
bağlanmış) əlavə edilmiş antiqlobulin zərdabla birləşməsindən ibarətdir.
Nəticə 10 dəq. sonra qiymətləndirilir. Eritrositlərdə in vivo fiksasiya
olunmuş autoantitellərin olduğu zaman aqqlütinasiya müşahidə olunur.
Qanın eritrositar qruplarının immunohematoloji araşdırılmasında tətbiq edilən yeni texnologiyalar
Diaqnostik kartlar (Bedside-kartrlar) qanın AB0 sistemi üzrə qrup
mənsubiyyətinin, rezusunun və donorla resipientin qan qruplarının
uyğunluğunun müəyən edilməsi üçündür.
Son illərdə üzərinə AB0 üzrə qan qrupunu və rezus faktoru müəyyən
etməyə imkan verən qurudulmuş qrupsesifik monoklonal antieritrositar
antitellər yaxılmış xüsusi kartlar-“Eldonkart” (Danimarka) və ya
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eritrotest “Qruppokart” (Rusiya) işlənib hazırlanmışdır.
Kartlar xüsusi plastikdən hazırlanır və test üçün dörd sahəyə malik
olurlar. Bu sahələrə monoklonal anti-A, anti-B və anti-D-zərdablar
sürtülür. Dördüncü sahə kontrol üçündür.
“Eldonkart” bir neçə modifikasiyada buraxılır:
Birli - AB0 üzrə qrup mənsubiyyətinin və rezus-faktorun (D)
müəyyən edilməsi üçün;
İkili - donor və resipientin qan qruplarının uyğunluğunu müəyyən
etmək üçün.
Diaqnostik kartlar ailə həkimlərinin təcrübəsində, nəql edilə bilməyən
xəstələrdə çarpayı yanında hemotransfuziyadan öncə (təsdiqləyici məqsədlə), fövqəladə və ekstremal vəziyyətlərdə (dava, konflikt vəziyyətləri,
nəqliyyatda - gəmi, qatar, əlçatmaz yerlərdə - neft platformaları, qəzalar
və s.), tələbələrə qan qrupunun təyin edilməsini öyrətmək məqsədilə də
istifadə edilə bilər.
Kart vasitəsilə qan qrupunun təyin edilməsi yalnız kompakt və ucuz,
xüsusi avadanlıq tələb etməyən birdəfəlik texnologiya olmaqla bitmir,
həmçinin gözlə görünən nəticəni sənədləşdirməyə və uzun müddət
ərzində (6 ay və daha artıq) saxlamağa imkan verən bir üsuldur. Qan
qrupunu müəyyən edən kartların əsas üstün cəhətlərindən biri də onların
+4-dən -8°С-dək temperatur şəraitində uzun müddət (30 ayadək)
keyfiyyəti itirilmədən saxlanıla bilməsidir.
Bir əsas məsələni xüsusilə qeyd etmək vacibdir. Qan qrupunun və
rezus faktorun müəyyən edilməsi üçün çoxlu miqdarda yüksək keyfiyyətli kartlar satılsa da, onlar donor və resipientin qrup mənsubiyyətinin
sertifikatlaşdırılmış formada müəyyən edilməsi üçün istifadə edilə
bilməzlər.
Kartlar qan qrupunun birincili təyini, hemotransfuziyadan öncə donor
və resipientin qrup mənsubiyyətinin təsdiqlənməsi üçün, eləcə də
təxirəsalınmaz hallar zamanı istifadə edilə bilər. Xəstəlik tarixində, donor
kartında, jurnalda, pasportda sənədləşdirilmə üçün şəxsin qrup mənsubiyyəti yalnız qan nümunələrinin laborator şəraitdə yoxlanılmasıyla
müəyyən edilməlidir.
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Gel metodikası
İdentifikasion “Diamed” (İsveçrə) İD kartları eritrositlərin immunohematoloji yoxlanılma spektri üçün, yəni qanın AB0 üzrə qrup və rezus
mənsubiyyətinin təyin edilməsi, eritrosit antigenlərinin tipləşdirilməsi,
anitellərin aşkar edilməsi və uyğunluq testinin qoyulması üçün istifadə
edilir.
“Diamed” İD-kartları hər birinə altı mikroprobirka quraşdırılmış
plastik kartlardır. Hər bir mikroprobirkanın içində tərkibində ya neytral,
ya da müxtəlif spesifikliyə malik antizərdab olan Sephadex geli vardır.
Üsulun mahiyyəti geldə aqqlütinasiya reaksiyasına əsaslanır.
Eritrosit antigenlərinin araşdırılması zamanı yoxlanılan eritrositlər
içində spesifik antizərdablar olan probirkaya əlavə edilir. Uyğun antigen
olduğu zaman eritrositlərdə İD-kartın sentrifuqada fırladılması nəticəsində güclənən aqqlütinasiya baş verir. Əmələ gələn aqqlütinatların ölçüsü
böyük olduğundan onlar geldən keçə bilmirlər və mikroprobirkanın
yuxarı hissəsindəki gelin səthində zolaq şəklində qalırlar.
Yoxlanılan eritrositlərdə antigen olmadığı zaman aqqlütinasiya baş
vermir və sentrifuqada fırladılma nəticəsində eritrositlər geldən keçərək
probirkanın dibində çökürlər (mənfi nəticə).
Üsulun maddi-texniki təminatına 9, 12 və ya 24 kartlıq sentrifuqda
daxildir.
Aparılan müayinələrin miqdarının çox olduğu (gündə 120-150
nümunədən artıq) laboratoriyalarda avtomatik analizatorların istifadə
edilməsi məqsədəuyğundur.
Eritrositlərin maqnitizasiya üsulu
Eritrositlərin maqnitizasiya üsulu immunohematoloji araşdırmalarda
nanotexnologiyadır. Bu üsulu 2004-cü ildə Diagast kompaniyası işləyib
hazırlamışdır.
Üsulun mahiyyəti nümunə eritrositlərin üzərindəki maqnit hissəciklərin bərkidilməsi üçün maqnitləşdirilmiş məhlulun istifadə edilməsinə
əsaslanır. Maqnit plata üzərində aqqlütinasiya baş verir və maqnitləşmiş
eritrositlər mikroplanşetin yuvacığının dibində kompakt nöqtə əmələ
gətirirlər. Maqnit valların istifadə edilməsi sentrifuqada fırladılma (gel
393

FƏSİL 11.

texnologiyası) və ya eritrositlərin yuyulma (rutin üsul) mərhələlərini
aradan qaldırır.
Üsulun maddi-texniki təchizatına gün ərzində 120-150-dən artıq
nümunənin yoxlanılmasına imkan verən tam avtomatikləşdirilmiş
Qwalys analizatoru və ya FryLys Nano mini-laboratoriyası daxildir.
Eritrositlərin maqnitizasiya üsulu immunohematoloji araşdırmaların
bütün spektri üçün istifadə edilir:
• qan qrupunun АВ0/Rh-fenotipin müəyyən edilməsi;
• antieritrositar antitellərin skrininqi və identifikasiyası;
• donor və resipientin qan qrupunun uyğunluq testinin keçirilməsi.
АВ0/Rh-fenotipin müəyyən edilməsi zamanı mikroplanşet damcılandıqdan sonra şeykerə qoyulur, P1 proqramı qoşulur, 10 dəq. ərzində otaq
temperaturunda inkubasiya olunur, 3 dəq. maqnit platasına qoyulur, sonra
isə reaksiyanı gücləndirmək üçün yenidən şeykerə qoyulur və P2 proqramı
qoşulur. Yuvacığın dibində toplanmış eritrositlərin kompakt nöqtəsinin
müəyyən edilməsi müsbət nəticə kimi, eritrositlərin bərabər paylanması isə
mənfi nəticə kimi dəyərləndirilir.
Antitellərin aşkar edilməsi, onların spesifikliyinin müəyyən edilməsi
və uyğunluq testinin keçirilməsi üçün antiqlobulin test istifadə edilir.
Antiqlobulin testdə yuvacıqlarına anti-İgG antitellər tökülmüş
mikroplanşetlərdən istifadə olunur. Daha sonra yuvacıqlara növbəylə
eritrositlərin antigen strukturlarının azad olması üçün 50 mkl NanoLys
məhlulu, 50 mkl “Dilyuenta”, 15 mkl maqnitləşmiş standart eritrositlər
və 15 mkl yoxlanılan zərdab/plazmadan əlavə olunur. İnkubasiya
mərhələsindən sonra mikroplanşet P3 proqramı qoşularaq 3 dəq ərzində
maqnit plataya qoyulur və silkələnir. Nəticə vizual olaraq və ya
avtomatik təyin edilir. Yuvacığın dibində bərabər yayılmış hüceyrə
qatının olması mənfi, toplanmış hüceyrələrdən ibarət kompakt nöqtənin
olması isə müsbət nəticə kimi dəyərələndirilir.
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TROMBOSİT ANTİGENLƏRİ
Trombositlərin membran səthində bir-birilə kompleks əmələ gətirən
xüsusi zülal-qlikoproteidlər (GP) olur ki, onlardan GPIb/IX/V, GPIa/IIa,
GPIIb/IIIa daha əhəmiyyətli sayılır. Hal-hazırda müəyyən edilmişdir ki,
bir trombositdə GPIa 2000 sayda, GPIIa - 5000, GPIb - 25 000,
GPIIb/IIIa - 80 000 sayda olur. Membran qlikoproteidləri trombositlərin
aqreqasiya, damarların endoteli və subendoteliylə, laxtalanmanın plazma
faktorlarıyla qarşılıqlı əlaqə kimi əsas funksiyalarının həyata keçirilməsində
mühüm rola malikdirlər. Bununla yanaşı, qlikoproteidlərə müxtəlif
sistemlərin - eritrositlərin, histouyğunluğun əsas kompleksinin (HLA),
trombositlərin xüsusi antigenləri inteqrasiya olunmuşdur. İnsanların
trombosit antigenlərinə növdaxili fərqləri tibbin transfuziologiya, mamalıq,
transplantologiya kimi sahələrində mühüm klinik əhəmiyyətə malikdir. Qan
komponentlərinin köçürüldüyü hallarda, hamiləlik, orqan və toxumaların
köçürülməsi zamanı insan orqanizminə yad trombosit antigenləri daxil
olur ki, onlar immun cavabın əmələ gəlməsinə - immun antitellərin ifraz
olunmasına səbəb ola bilər.
Trombositlərin üzərində eritrositlərin AB0, Levis, Ii, P sisteminin
antigenləri təqdim olunur, rezus, Daffi, Kell, Kidd və Lyuteran sistemi
antigenləri isə olmur. AB0 sistemi antigenləri trombositlərin on sayda GPIa (CD49b), GPIb (CD42b), GPIIa (CD29), GPIIb (CD41), GPIIIa
(CD61), GPIX (CD42a), PECAM-1 (CD31), GPIV (CD36), GPV
(CD42d) qlikoproteidlərində, qlikozilfosfatidilinozitol-yakor CD109
proteidində və qlikosfinqolipidlərdə lokalizasiya olunmuşdur. AB0
sistemi antigenlərinin trombositlərdə ifadə dərəcəsi hər bir konkret şəxs
üçün genetik determinasiya edilmiş əlamət sayılır. A və H antigenlərin
bərabər koekspressiyası trombositlərin qeyri-adi xüsusiyyəti sayılır. A
antigeninin ekspressiyası yüksək olan donorlarda H antigeninin də
ekspressiyası yüksək olur. Trombositlərə xas bu paradoksallıq aşağıdakı
kimi izah edilə bilər: H-epitoplar əsasən 3 major trombosit zülallarında GPIIb, GPIIIa и GPIb–də yerləşirlər. GPIIb və GPIIIa üzərində 2-ci tip
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N-polisaxarid zəncirləri olur ki, onların 8-10%-i aktiv H-epitoplarla
təmsil edilə bilər. Bu H-epitoplar öz növbəsində uyğun qlikoziltransferazaların təsiri ilə A və ya B-antigenlərə modifikasiya oluna bilər ki, bu
da eritrositlərdə baş verir. Təbiətinə görə sialomusin olan GPIb məhdud
sayda (GPIIb və GPIIIa N-in 11 zəncirinə qarşı 3-4 zəncir) polisaxarid
zəncirinə malik olsa da, onun üzərində çoxlu miqdarda (50-60) Okarbohidrat zəncirləri olur ki, onlar GPIb strukturunun bütün molekul
çəkisinin 60%-ni təşkil edir. Bu karbohidratların çox hissəsi iki daxili
budaqlanmaya malik disialooliqosaxaridlər şəklində təqdim edilirlər. H-a
bənzər aktivliyə malik fukozilləşmiş monosialooliqosaxarid minimal
struktur komponenti sayılır ki, onun miqdarı hər bir trombositə 75 000
təşkil edir. Budaqlanmış strukturların olması və O-karbohidratların GPIb
üzərində yüksək sıxlığı H-a bənzər epitopların uyğun qlikoziltransferazaların iştirakıyla sonradan A- və B-antigenlərə transformasiya olunmamasına gətirib çıxarır. H-fukosiltransferazanın yüksəlmiş aktivliyi eyni
zamanda O və N-karbohidratlar üzərində H-antigeninin ekspressiyasının
yüksəlməsinə səbəb ola bilər ki, bu da A-qlikoziltransferazanın Npolisaxaridlər üzərində təsiri nəticəsində A antigeninin sintezinin
artmasına gətirib çıxarır.
A2 qan qrupuna malik şəxslərin trombositləri üzərində nə A və nə də
H antigeni olmur ki, bu da eritrosit antigenləri üçün təsvir edilmiş
“Bombey” genetik fenomeni üçün xarakterikdir.
Trombositlərin üzərində birinci sinfə mənsub əsas histouyğunluq
kompleksi (HLA) antigenlərinin HLA-A,-B,-C lokuslarının olduğu sübut
edilmişdir. HLA sistemi antigenlərinin yaranması barəsində məlumatlar
ziddiyyətlidir, onların təbiəti haqqında bir neçə nöqteyi-nəzər mövcuddur. Bir sıra tədqiqatçıların fikrinə görə HLA sistemi antigenləri membran qlikoproteidlərinə inteqrasiya olunur, digər alimlər isə HLA sistemi
antigenlərinin yalnız trombositlərin səthinə adsorbsiya olunduğunu
güman edirlər. Kao və həmmüəlliflərinin (1990) araşdırmaları bu suala
aydınlıq gətirmiş oldu. Onlar W6/32 anti-HLA monoklonal antitelinin
nişanlanmış 125I Fab-fraqmentinin köməkliyilə trombositlərin üzərindəki
HLA-nın ümumi miqdarını öyrəndilər və bir trombositin üzərində 54
396

FƏSİL 11.

782-dən 116 185-dək HLA-A, -B, -C molekulu vardır ki, antigenlərin
70-80%-i plazmadan trombositlərə adsorbsiya olunmuşdur. Trombositlərin üzərində HLA-A və HLA-B miqdarı müxtəlif insanlarda çox
fərqli ola bilər. Belə ki, HLA-A2, -B5, -B7, -B27, -B13 determinantların
minimal və maksimal konsentrasiyası arasındakı fərq iki dəfəyə, HLAB8 - 8 dəfəyə və HLA-B12 - 35 dəfəyə çata bilər. Məsələn, müxtəlif
şəxslərdə HLA-A2 molekulların miqdarı 4400-dən 10 000-dək, HLABw4 - 870-dən 8400-dək, HLA-Bw6 - 1300-dən 5800-dək dəyişir. HLAC lokusu antigenləri zəif nəzərə çarpır, trombositlərin üzərində II sinif
HLA antigenlərin (D-region) olması sübuta yetirilməmişdir. Son zamanlarda ayrıca trombosit qlikoproteidində HLA sistemi antigenlərinin lokalizasiyasının GPHLA kimi ifadə edilən çoxlu miqdarda sübutları
meydana çıxmışdır.
Trombositlərin spesifik antigenləri (HPA sistemi)
Trombositlərin öz spesifik antigenləri vardır. Antigenlər tarixən
həmin spesifik antigenin aşkar edildiyi xəstələrin soyadının baş hərfiylə
işarələnirdi. Trombositlərin antigenləri haqqında fikirlər toplandıqdan
sonra məlum oldu ki, eyni bir antigenin müxtəlif mənası vardır və bu
səbəbdən də yığılmış məlumatların sistemləşdirilməsinə ehtiyac yarandı.
1990-cı ildə Beynəlxalq Cəmiyyətin trombosit immunologiyası sahəsindəki yığıncağında trombositspesifik antitellərin yeni nomenklaturası yaradıldı və lokusun rəqəmlə, allelin isə həriflə işarələndiyi HPA simvoluyla
(Human Platelet Antigens) təqdim edildi. Yeni nomenklaturaya həm zülal
molekulu özü, həmçinin də onun sintezini kodlaşdıran gen müəyyən
edilmiş, molekulyar strukturu açıqlanmış antigenlər daxil edildi.
Hal-hazırda HPA sisteminə16 lokusda birləşmiş 32 diallel, kodominant
ötürülən gen daxil edilmişdir. Araşdırmalar nəticəsində müəyyən edilmişdir
ki, bir allelə adətən o birindən daha çox rast gəlinir. Tez-tez rast gəlinən
allel a simvoluna, nadir rast gəlinən isə b simvoluna malik olur. Altı
lokusun - HPA-1 - HPA-5 və НРА-15 lokuslarının alloantigenləri daha çox
öyrənilmişdir ki, onlar seroloji üsullarla (insandan alınmış immun
zərdabların köməkliyilə) identifikasiya olunmuşlar. НРА-6w-НРА14w,
НРА-16w lokusları antigenlərinin arasında immun zərdabların köməkliyilə
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yalnız bir b-allel variantını müəyyən etmək mümkün olur, çünki daha teztez rast gəlinən a antigeninə qarşı zərdab hələ ki əldə edilməmişdir. Buna
baxmayaraq, göstərilən HPA lokusunun bütün genlərinin və antigenlərinin
molekulyar quruluşu tam olaraq deşifrə edilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki,
HPA polimorfizmi DNT geni molekulunda bir nukleotidin dəyişilməsi və
nukleotid tripletinin delesiyası ilə əlaqədardır ki, bu da uyğun olaraq
antigenin yetişmiş zülal molekulunda aminturşu dəyişikliyinə və ya
itkisinə gətirib çıxarır. Hər bir alloantigen trombosit membranıın
müəyyən bir qlikoproteidinə inteqrasiya olunmuşdur.
HPA-1 lokusu antigenləri GPIIIa qlikoproteidində lokalizasiya
olunmuşdur. Əvvəllər onlar Zwa b və PlA1,2 kimi işarələnirdi. HPA-1a
avropoidlərin 97,9%-də, HPA1b – isə 28,8%-də rast gəlinir. Allel genin
meydana çıxması DNT-nin 196-cı pozisiyasında timinin sitozinə dəyişilməsi ilə əlaqədardır. Yetişmiş antigen - zülalın 33-cü pozisiyasında
leysin amin turşusunun prolinə dəyişilməsi müşahidə edilir.
HPA-2 lokusunun antigenləri əvvəllər Kob kimi göstərilən GPIb.
HPA-2a üzərində yerləşir, rastgəlinmə tezliyi 99,9%-dən artıqdır.
Əvvəllər Koa və ya Siba simvollarıyla göstərilən HPA-2b rastgəlinmə
tezliyi 13,2%-dir. Allel genin əmələ gəlməsi DNT-nin 524-cü pozisiyasında kodon başlanğıcından sitozinin timinlə əvəz edilməsi ilə
əlaqədardır. Antigenin zülal molekulunda 145-ci pozisiyada treoninin
metioninlə əvəz edilməsi aşkar olunur.
HPA-3 lokusu antigenləri GPIIb üzərində yerləşmişlər. Hər iki allel
antigen kifayət qədər tez-tez rast gəlinir: HPA-3a (Baka, Leka)
avropoidlərin 80,95%-də, HPA-3b (Bakb) isə 69,8%-də aşkar edilir.
HPA-3a geninin DNT-in 2622-ci pozisiyasında timin durur, əmələ gələn
yeni triplet antigenin zülal molekulunun 843-cü pozisiyasındakı izoleysinin sintezini kodlaşdırır. HPA-3b genində əsas kodonun 2622-ci pozisiyasında quanin durur ki, bu da yetişmiş zülalın 843-cü pozisiyasında
serin aminturşusunun sintezinə səbəb olur.
HPA-4 lokusu antigenləri GPIIIa üzərində yerləşir. HPA-4a (Yukb,
Pena) avropoidlərin 99,9%-də rast gəlinir, antigenin zülal molekulunun
143-cü pozisiyasında arginin yerləşir ki, bu da DNT-nin 526-cı
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pozisiyasında quaninin yerləşməsiylə əlaqədardır. HPA-4b (Yuka, Penb)
çox nadir hallarda - avropoidlərin 0,1%-də rast gəlinir, zülal molekulunun 143-cü pozisiyasında qlütamin vardır ki, bu da DNT-in 526-cı
pozisiyasında adeninin olmasıyla əlaqədardır.
HPA-5 lokusu antigenləri GPIa üzərində yerləşir. HPA-5a (Brb, Zavb)
avropoidlərdə rastgəlinmə tezliyi 99,0%, HPA-5b (Bra, Zava, Hca) – isə
19,7% təşkil edir. Allel genin olması DNT-nin 1648-ci pozisiyasında
quaninin adeninlə, zülal molekulunda isə 505-ci vəziyyətdə qlütamin
turşusunun lizin amin turşusuyla əvəz olunmasıyla əlaqədardır. 2004-cü
ildə 1648-1650-ci pozisiyada GTG (quanin-timin-quanin) nukleotidlər
tripletinin olmasıyla xarakterizə olunan HPA-5 lokusunun üçüncü allel
geni - HPA-5c aşkar edilmişdir ki, bu da antigenin 505-ci pozisiyasındakı
valin amin turşusuna uyğundur.
HPA6w-HPA14w, HPA16w lokusu antigenlərində yalnız nadir rast
gəlinən allellər təsvir edilmişdir, onların xarakteristikası dəqiqləşdirildiyi
üçün lokus antigenləri w simvoluyla göstərilir (immunogenetiklərin işçi
yığıncağında baxılır).
HPA-6bw (Caa, Tua) avropoidlər arasında yayılma tezliyi 0,7% təşkil
edir. Antigen GPIII üzərində yerləşir, 489-cu pozisiyada qlütamin amin
turşusu yerləşir, HPA-6bw geni DNT-nin 1564-cü pozisiyasında adenin
durur. HPA-6aw allel geninin DNT-nin 1564-cü pozisiyasında quanin,
yetişmiş zülalın 489-cu pozisiyasında isə arginin durur.
HPA-7bw (Mo) antigeni GPIIIa üzərində yerləşmişdir,0,2% hallarda
rast gəlinir. Antigenin fenotipik ekspressiyasına cavabdeh olan genin
DNT-nin 1267-ci pozisiyasında quanin yerləşir (allel sitozin genində) ki,
bu da zülal molekulunun 407-ci pozisiyasında alaninin sintez edilməsinə
gətirib çıxarır (allel antigendə-prolin amin turşusu).
HPA-8bw (Sra) antigeni GPIII üzərində yerləşir, nadir hallardaavropoidlərin 0,01%-də təsadüf olunur. HPA-8bw geninin DNT-in 2004cü pozisiyasında stozin (allel gen-timin), zülal molekulunun 636-cı
pozisiyasında isə-sistein amin turşusu (allel gen-arginin) durur.
HPA-9bw (Maxa) antigeni GPIIb üzərində yerləşir, 0,6% hallarda rast
gəlinir. Genin 2603-cü pozisiyasında adenin (allel gen-quanin) yerləşir
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ki, bu da zülal molekulunun 837-ci pozisiyasında metionin amin
turşusunun sintezinə səbəb olur (allel antigen-valin).
GPIIIa üzərində yerləşən HPA-10bw (Laa) antigeni 1,6% hallarda rast
gəlinir, zülalın 62-ci pozisiyasında qlütamin amin turşusuna malikdir
(allel gen-arginin), HPA-10bw genin DNT-nin 281-ci pozisiyasında
adenin durur (allel gen –quanin).
0,25% hallarda rast gəlinən НРА-Hbw (Groa) antigeni GPIIIa
üzərində yerləşmişdir. DNT-nin 1996-cı pozisiyasında adeninin olması
(allel gen-quanin) zülal molekulunun 633-cü pozisiyasında histidinin
sintezini müəyyən edir (allel antigen-arginin).
0,003-0,004% hallarda təsadüf olunan HPA-12bw (Iya ) antigeni
GPIb üzərində yerləşmişdir, zülalın 15-ci pozisiyasında qlütamin turşusu
durur (allel antigen-qlisin). HPA-12bw genin DNT-nin 141-ci
pozisiyasında adenin durur (allel gen-quanin).
OTA-13bw (Sita) antigeni 0,0025% hallarda rast gəlinir, GPIa üzərində yerləşir. DNT-nin 2531-ci pozisiyasında timin (allel gen-sitozin),
zülal molekulunun 799-cu pozisiyasında isə metionin amin turşusu
yerləşir (allel antigen-treonin).
0,17% hallarda rast gəlinən НРА-Mbw (Oea) antigeni GPIIIa
üzərində yerləşmişdir. Öz allel genindən DNT-nin başlanğıc kodonundan
1929-1931-ci pozisiyasında AAg tripletinin delesiyasına görə fərqlənir
(adeninadenin-quanin), antigenin zülal molekulunun 611-ci pozisiyasında lizinin delesiyası baş verir.
Uyğun olaraq 81 və 745 hallarda rast gəlinən НРА-15 (Gova и Govb)
lokusunun allel antigenləri anti CD109 monoklonal antiteliylə tanınan
qlikoproteiddə yerləşmişlər.Allelliyin molekulyar əsası başlanğıc kodondan 2108-ci pozisiyada sitozin və adeninin olmasıdır ki, bu da antigenin
zülal molekulunun 703-cü pozisiyasında serin və ya tirozinin sintezini
müəyyən edir.
НРА-16 (Duva) antigeni GPIIIa üzərində yerləşmişdir.Allel genlərin
fərqi DNT-nin 517-ci pozisiyasında sitozin və ay timinin olmasından,
allel antigenlərin fərqi isə qlikoproteidin tripeptidbağlayıcı domeninin
140-cı pozisiyasında treonin və ya izoleysinin olmasından ibarətdir.
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Alman trombositoloqları tərəfindən 2006-cı ildə kəşf edilmiş Swia
antigeni də tezliklə vahid təsnifata daxil ediləcəkdir. HPA-17bw antigenini təmsil edəcəkdir. Antigen GPIa üzərində yerləşmişdir. Allel genlərin fərqi DNT-in 3389-cu pozisiyasında sitozin və ya timinin olmasından, antigenin zülal molekulunda isə 1116-cı pozisiyada treonin və ya
metionin olmasından ibarətdir.
İki trombositspesifik antigenin nadir allelləri də təsvir edilmişdir,
lakin nə antigenlərin, nədə ki onların sintezini kodlaşdıran genlərin molekulyar quruluşu açılmadığı üçün onlar hələlik yeni təsnifata daxil edilməmişdir. Bu, GPIIb/IIIA üzərində yerləşən Vaa və Moua antigenləridir.
Hal-hazırki dövrdə trombositspesifik antigenlərin hamısı identifikasiya
olunmamışdır. Trombositlərin yeni, öyrənilməmiş antigen sistemlərinin
mövcud olduğunu sübut edən çoxlu sayda faktlar toplanmaqdadır. Neonatal
alloimmun trombositopeniyalı uşaq dünyaya gətirmiş cütlüklərin müayinə
edilərək araşdırılması yeni, nadir rast gəlinən trombositspesifik antigenlərin
aşkar edilməsinə şərait yaradır. Ananın qan zərdabının atanın trombositləriylə yoxlanılması 2005-ci ildə şərti olaraq Aus və Sta adlandırılan və
0,56% hallarda təsadüf edilən daha iki yeni nadir antigenin aşkar
edilməsinə səbəb oldu.
Hal-hazırda demək olar ki, bütün qlükoproteidlərin səthində antigen
determinantları olduğu sübut edilmişdir. Trombositin üzərində HLAdeterminantın ekspressiya sıxlığı HPA antigenləriylə müqayisədə xeyli
aşağıdır. Bu məlumatlar anti-HPA antigenlərin trombositlərlə anti-HLA
antigenlərlə müqayisədə daha güclü qarşılıqlı əlaqəyə girməsi faktını
izah etməyə və trombositar antigenlərin əhəmiyyətli dərəcədə immunogen olduğunu ehtimal etməyə imkan verir.
Trombosit antigenlərinə qarşı alloimmunizasiya
Donorla resipient, anayla uşaq arasında trombosit antigenlərinə görə
uyğunsuzluq alloimmunizasiyanın və aşağıdakı patoloji vəziyyətlərin
yaranmasına səbəb olur:
• posttranfusion trombositopenik purpura;
• passiv posttransfuzion trombositopenik purpura;
• qeyri-hemolitik tip posttransfuzion ağırlaşmalar - donor trombo401
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sitlərinin köçürülməsinə qarşı immunoloji refrakterlik, febril, allergik
reaksiyalar və ağırlaşmalar;
• kök hüceyrə və ya orqan köçürülməsindən sonra immun trombositopeniya;
• neonatal alloimmun trombositopenik purpura.
Posttransfuzion trombositopenik purpura (PTP) anamnezində hamiləlik və ya qan komponentləri transfuziyası olan resipientlərdə inkişaf
edir. Bu cür xəstələrin qanında alloimmunizasiya nəticəsində bir və ya
bir neçə spesifikliyə malik anti-HPA-antitellər meydana çıxa bilər. Şulman
(Schulman) 1961-ci ildə ilk dəfə olaraq bu patologiyanın mövcud
antitellərə qarşı hədəf antigenlərə malik allogen trombositlərin köçürülməsindən sonra baş verdiyini müşahidə etdi. Bu ağırlaşma çox hallarda
qadınlarda və НРА-1b/b genotipinə malik kişi resipientlərdə baş verir.
Donor trombositlərinin transfuziyasından sonra 4-11 sutka ərzində periferik qanda trombositlərin miqdarının pasientə xas olan rəqəmdən aşağı
enməsi, başqa sözlə, pasientin öz trombositlərinin destruksiyası baş verir.
Bu patologiyanın tipik klinik əlamətlərindən hesab edilən dəri
hemorragiyaları, melena və hematuriya 3-12 gün davam edir. Bəzi hallarda
daxili orqanlardan güclü qanaxma, beyinə qansızma müşahidə oluna bilər.
Trombositlərin miqdarının əvvəlki səviyyəyədək bərpa edilməsi transfuziya
kəsildikdən və xəstə orqanizmindən antitellər çıxdıqdan sonra 3-50 sutka
ərzində baş verir.
Xəstədə olmayan yad trombosit alloantigenləri vasitəsilə onun immun
sistemində pozğunluqların baş verməsi (immunoloji tolerantlığın pozulması) posttransfuzion trombositopenik purpura (PTP) patogenezində açar
həlqə sayılır. Autoreaktiv antitrombosit antitellərin meydana çıxması
resipientin öz trombositlərinin destruksiyaya uğramasına səbəb olur.
PTP-li xəstələrin qan zərdabının müayinəsi nəticəsində məlum olmuşdur
ki, autoloji trombositlərin destruksiyası İgG3 sinfinə aid olan tranzitor
panreaktiv antitrombosit antitellər tərəfindən törədilir. PTP patogenezində digər bir aspekt İgG1 sinfinə aid olan alloimmun antitellərin
fəaliyyəti hesab edilir. Donor trombositlərinin antitellər fiksasiya olunmuş qlikoproteid fraqmentləri resipientin intakt trombositlərinə adsorb402
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siya olunaraq onların antigenmənfi formadan antigenmüsbət formaya
çevrilməsinə səbəb ola bilər. Məsələn, resipientin anti-HPA 1a antitellərinin fəaliyyəti, onların donor trombositlərindəki GPIIb/IIIa ilə birləşməsini nəzərdə tutur ki, bu da öz növbəsində xəstənin eyni formalı qlikoproteid kompleksləriylə birləşir və onları HPA-1a-mənfi formadan HPA1a müsbət formaya çevirir. Donor və resipientin qlikoproteidlərindən və
resipientin antitellərindən ibarət immun kompleks formalaşır. Bu cür
immun komplekslə yüklənmiş trombositlər retikuloendotelial sistemdə
faqositlər tərəfindən destruksiyaya məruz qalır. Trombositlərin irsi
patologiyasından - Qlansman və Bernar-Sulye trombasteniyasından əziyyət
çəkən alloimmunizasiya olunmuş xəstələrdə (GPIIb/IIIa və GPIb/IX
olmaması xarakterikdir) posttransfuzion trombositopenik purpura baş
vermir, bu da ki sözügedən patologiyanın patogenezində qlikoproteidlərin
rol oynadığını bir daha sübut edir.
Passiv posttransfuzion trombositopenik purpura nadir hallarda rast
gəlinsə də, hamiləlik prosesində və ya qan komponentlərinin transfuziyası nəticəsində alloimmunizasiyaya uğramış donorlardan əldə edilmiş
plazmanın köçürülməsi nəticəsində baş verən kifayət dərəcədə təhlükəli
bir fəsad olaraq qalmaqdadır.
Anti-HPA1a və anti-HPA5b antitellərin xəstələrin tələf olmasıyla
nəticələnən passiv ötürülmə halları qeyd olunmuşdur.
Antitrombosit antitelləri
Trombosit antigenlərinə qarşı antitellərin yaranması passientin əsas
xəstəliyindən asılıdır. Alloimmun antitellər aplastik anemiyalı (63,9%)
və mielodisplastik sindromdan əziyyət çəkən xəstələrdə (67,2%) müxtəlif
növ kəskin leykozlu xəstələrə (42,9%) nisbətən daha tez-tez rast gəlinir.
Aplastik anemiya, kəskin leykoz və limfoproliferativ xəstəliklərdən
əziyyət çəkən xəstələrdə izolə olunmuş anti-HPA rastgəlinmə tezliyi
anti-HLA nisbətən artıqdır. Qeyd etmək lazımdır ki, kəskin leykozlu
xəstələr arasında izolə olunmuş anti-HLA-antitellərə malik xəstələr çox
nadir hallarda - il ərzində 1 dəfə (5,1%) rast gəlinə bilər. Mielodisplastik
sindromlu xəstələr HPA və HLA sistemi antigenlərinə qarşı eyni dərəcədə immunizasiya olunurlar. Xronik mieloleykozlu xəstələr qrupunda
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izolə olunmuş anti-HPA antitellər anti-HLA ilə müqayisədə iki dəfə az –
uyğun olaraq 22,2% və 44,5% hallarda rast gəlinir. İzolə olunmuş
alloimmun anti-HPA antitellər qan sistemi xəstələrinin 28%-də, antiHLA antitellərlə birlikdə - 17,13%-də, izolə olunmuş anti-HLA antitellər
isə
12,77%-də
rast
gəlinir.Trombosit
antigenlərinə
qarşı
alloimmunizasiya 30% hallarda resipientlərdə yüksək, 70% hallarda isə
aşağı reaksiya tezliyinə malik antitellərin olması ilə əlaqədardır. Tez
reaksiya verən antitellər pasientlərdə çox vaxt populyasiyada tez-tez rast
gəlinən HPA antigenlərinə qarşı, nadir reaksiya verənlər isə nadir rast
gəlinənlərə qarşı ifraz edilir. Nadir HPA allelərinə görə homoziqot
pasientlər alloimmunizasiyada ən zəif pasientlər sayılır, belə ki, onlar
trombosit donorlarının tez-tez rast gəlinən HPA antigenlərinə qarşı da
immunizasiya olunurlar. HPA sisteminin tez-tez rast gəlinən allel
antigenlərinə malik resipientlər isə əksinə populyasiyada nadir rast
gəlinən trombosit antigenlərinə qarşı immunizasiyaya məruz qalırlar.
Qan komponentləri ilə transfuzion terapiya zamanı bütün xəstələrdə
alloiummun antitellər yaranmır. Antitel əmələgətirməyə meyillilik HLAvə HPA-genotipdən asılıdır. Məsələn, baxmayaraq ki, HPA-3b-allel üzrə
homoziqot şəxslərin rastgəlinmə tezliyi 20% civarındadır, HPA-3b/b
genotipinə malik xəstələrdə anti-HPA-3a antitellərə çox nadir hallarda
təsadüf olunur. Yad zülallara qarşı immun cavabın inisiasiyası üçün
resipientdə HLA sisteminin müəyyən antigenlərinin olması lazımdır. Bu,
ya immunokomponent hüceyrələrin antigenin prezentasiya olunduğu
peptidbağlayıcı şırımında müəyyən strukturların olması zəruriliyi ilə,
yaxud da, immun cavab genlərinin bir sıra HLA ilə qeyri bərabər birləşməsiylə əlaqədar ola bilər. Sübut edilmişdir ki, xəstədə HLA-B8, HLADRw52, DR3, DRw6 olması anti-HPA1a-antitellərin çox əmələ
gəlməsinə meyilliliklə assosisasiya olunur.
Xəstələrin çox hissəsində anti-HPA antitellər 6-8 sayda trombosit
transfuziyasından sonra aşkar olunur. Anti-HPA- və anti-HLA-antitellərin
paralel şəkildə öyrənilməsiylə aparılmış dinamik müşahidələr nəticəsində
müəyyən olunmuşdur ki, qan sistemi xəstəliklərindən əziyyət çəkən
xəstələrin çox hissəsində anti-HPA antitellər anti-HLA antitellərə
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nisbətən daha erkən meydana çıxırlar.
HPA və HLA sistemi antigenlərinə qarşı resipientlərin alloimmunizasiya olunması yalnız trombositlərlə komponent terapiya nəticəsində
deyil, eləcə də trombosit və leykosit qarışığından kifayət dərəcədə təmizlənməmiş eritrosit tərkibli mühitlərin köçürülməsi nəticəsində də baş
verə bilər. Antitrombosit alloantitellər transfuziyadan asılı betatalassemiya və oraq hüceyrəli anemiya xəstələrində tez-tez aşkar olunur.
LEYKOSİT ANTİGENLƏRİ
İnsan leykositləri eritrositlər üçün analoji antigenlərlə yanaşı AB0,
rezus, MN Ss və s. sistemlərin faktorlarından asılı olmayan antigenlərə
malikdirlər. Leykositar antigenlər sistemində Human Leukocyte Antigen insanın leykosit antigenləri sistemi daha çox öyrənilmişdir. Qranulositar
sıradan olan leykositlər üçün spesifik olan HNA sisteminə aid neytrofil
antigenləri izoseroloji olaraq identifikasiya olunmuşdur.
Human Leucocyte Antigen sistemi
HLA sisteminə aid olan ilk antigen 1958-ci ildə J.Dauset (J.Dauset)
tərəfindən kəşf olunmuşdur, hal-hazırki dövrdə isə həmin antigenlərin
200-dən artıq növü müəyyən edilmişdir.
HLA sistemi orqan və toxumaların transplantasiyası prosesində, ətraf
mühitin müxtəlif təsirlərinə qarşı orqanizmin həssaslığının inkişaf
etməsində, toxumaların antigen tərkibindən asılı olaraq hər hansı
müəyyən patologiyaya qarşı irsi meyilliyin yaranmasında çox mühüm
rola malikdir. HLA antrigenlərinin bioloji rolu öyrənildikcə onların
immun reaksiyalarda oynadığı rol daha da aydın olur. HLA kompleksi
antigenin işlənilərək makrofaqlara təqdim edilməsi prosesinin
mexanizmini müəyyən edir, immunokomponent hüceyrələrin qarşılıqlı
əlaqə proseslərini tənzimləyir, effektor hüceyrələrlə hədəf hüceyrələr
arasında əlaqəni təmin edir, immunokompetent hüceyrələrin proliferasiyasının kontrolunu və hüceyrələrin sitotoksikliyinin aktivləşməsini
həyata keçirir, immun yaddaşın formalaşmasını təmin edir.
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HLA sistemi antigenlərinin genetik və biokimyəvi xüsusiyyətləri
HLA - 6-cı xromosomun qısa çiynində yerləşən və histouyğunluğun
əsas kompleksinin genləriylə idarə edilən toxuma antigenləri qrupudur.
HLA genləri kodominant yolla sıralanırlar, yəni nəsilin HLA
fenotipində hər iki valideyinin lokus allelləri bərabər səviyyədə üzə çıxır.
HLA-antigenlər bütün nüvəli hüceyrələrdə - limfositlərdə,
neytrofillərdə, trombositlərdə, eləcə də müxtəlif orqan və toxumaların
hüceyrələrində ekspressiya olunur, eritrositlərdə və qan plazmasında isə
daha az olur.
HLA sisteminin genləri və lokusları 3 regiona - I, II və III siniflərə
daxil olurlar.
I sinifə HLA-A, -B, -C lokusları, HLAE, -F, -G lokusları və eləcə də
20-dən artıq psevdogen və ya gen fraqmentləri aid edilir.
HLA-A, -B və C-genləri həmçinin I sinifə aid MM 45kDa qlikoproteinlərin ağır α zəncirlərini də kodlaşdırırlar. Ağır α zənciri yüngül β2m
zənciriylə birlikdə transmembran sahənin α1-, α2- və а3 domenlərindən və
sitoplazmatik sahədən ibarət HLA molekulunu formalaşdırır. HLA
molekulunun polimorfizmi α1- və α2 domenlərlə əlaqədardır.
HLA-Е, -F, -G genləri yüngül β2m zəncirləriylə ekspressiya olunan
proteinləri kodlaşdırır. Bu genlər aşağı polimorfizmə malik olmalarıyla
fərqlənirlər. HLA-G geni xüsusi olaraq trofoblastın hüceyrələrində ekspressiya olunur və dölün ana orqanizmi daxilində immunoloji müdafiə
mexanizmlərində mühüm rol oynayır.
I sinif HLA antigenləri alloantitellərin ifrazını stimulyasiya edirlər və
hüceyrədən asılı limfolizis fenomenində limitləyici element rolunu
oynayırlar. Yad antigenlərin tanınması və məhv edilməsi yalnız onlar I
sinfə mənsub molekulla assosiasiya olunduqda mümkündür.
II sinifə 3 əsas lokus (DR, DP və DQ), psevdogenlər (DNA və DOB)
və təxminən 50 yeni gen aid edilir.
DR, DP və DQ genləri toxumada məhdud yayılan HLA molekullarını
kodlaşdırır. Onlar əsasən B-limfositlərdə, makrofaqlarda, aktivləşmiş Tlimfositlərdə, epidermis və sperma hüceyrələrində aşkar olunur. II sinif
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HLA molekullar α1-və α2 domenlərindən ibarət yüngül α-zəncirlərindən
və β1- və β2 domenlərindən ibarət ağır β zəncirindən əmələ gəlmiş
qlikoproteinlərdir. DR-genlərin tərkibində α-zənciri kodlaşdıran polimorf
olmayan DR A-gen və β- zənciri kodlaşdıran 3 və ya 4 DR-B geni (DR
В1, DR В2, DRВ3 və DR В4) olur.
DQ-antigenin molekulları DQ-genlərlə (DQ А1 və DQ В1)
kodlaşdırılır. Hər iki gen yüksək polimorfdur. DQ А2 və DQ В2 genləri
ekspressiya olunmurlar.
III sinifə 36 gen aid edilir. Onlardan bəziləri protein istehsal etməklə I
və II sinif molekulların hüceyrə səthində ekspressiyasının çatışmazlığına
səbəb ola bilər və həmin molekulların aşkar olunmasına mane ola bilər.
İnsanın histouyğunluq antigenlərinin müəyyən edilməsi hüceyrə
uyğunlaşdırılması üsuluyla həyata keçirilir ki, bura seroloji üsullar və az
ömürlü limfosit kulturalarının öyrənilməsi də aid edilir.
IILA fenotipin uyğunlaşdırılmasının daha əlçatan üsullarından biri
limfositotoksik test hesab olunur ki, immunogen aktivliyə malik HLA
antigenlərin çox hissəsi həmin testin köməkliyilə aşkar olunmuşdur. Bu
gün də həmin test immunoloji laboratoriyaların gündəlik işində əsas
testlərdən biri olaraq qalmaqdadır.
1990-cı illərin sonlarına doğru seroloji olaraq və hüceyrə reaksiyaları
vasitəsilə aşkar edilmiş HLA-antigenlərin nomenklaturasına 28 spesifik
HLA-A lokusu; 61 HLA-B lokusu; 10 HLA-C lokusu; 23 HLA-DR
lokusu; 9 HLA-DQ lokusu və nəhayət 6 HLA-DP lokusu daxil idi.
HLA antigenlərin müxtəlif etnik qruplar daxilində yayılmasının
populyasion analizi immunogenetik araşdırmaların əsas aspekti hesab edilir.
Histouyğunluq antigenlərinin yayılması populyasiyanın xarakterinin
müəyyən edilməsində əsas göstərici olaraq qalmaqdadır. Tezlik-hər bir
antigen üçün daimi olan rəqəmdir.
Bir çox ölkələrdə beynəlxalq və milli proqramlar üzrə aparılmış
araşdırmalar nəticəsində HLA-antigenin bütün kontinentlərin ayrı-ayrı
müasir xalqları arasında yayılmasını müəyyən etmək mümkün olmuşdur.
HLA-antigenlərin avropoidlər, neqroidlər və monqoloidlər arasında
yayılma dərəcəsi müxtəlifdir.Avropoidlər üçün HLA-A1, -A3, -В8, 407
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Cw5, neqroidlər üçün - А23, А28, А30, Aw34, Bw42, Bw58, Cw2, DR3,
monqoloidlər üçün - А11, А24, Cw1, Cw3, DR4 antigenlərin yüksək
tezliyi xarakterikdir.
Hal-hazırda, demək olar ki, bütün ölkələrin tədqiqatçıları müxtəlif
populyasiyaların immunogenetik uyğunlaşdırılması üzrə məlumatlar əldə
edir və nəşr etdirirlər. Populyasion immunogenetik analiz aşağıdakı
məqsədələrlə həyata keçirilir:
• antropoloji tədqiqatlar aparmaq üçün;
• hal-hazırda müxtəlif regionlarda məskunlaşmış millətlərin
miqrasiya yollarının və nəslinin öyrənilməsi üçün;
• xəstəliklərin erkən differensial diaqnozu və proqnozunun immunogenetik müddəalarının işlənib hazırlanması zamanı regional və etnik
normativlərin təyin edilməsi üçün;
• Qan xidmətinin ehtiyaclarını ödəmək - qan yığılmasının planlaşdırılması, fərdi uyğunlaşdırılmış donorların kartotekalarının hazırlanması
üçün;
• transfuzion immunologiyada immunogen aktivliyin, mümkün reaksiya riskinin və müəyyən populyasiyadan olan xəstələrdə hemoterapiya
aparılan zaman bu reaksiyaların xüsusiyyətlərinin təyin edilməsi üçün;
• transplantalogiyada immunogenetik markerlərə görə uyğun orqan
gözləmə növbəsinin tərtib edilməsi üçün.
HLA-ya qarşı antitellərin əməliyyatdan öncə və sonrakı
monitorinqinin əhəmiyyəti
Yaxın vaxtlara qədər hesab olunurdu ki, transplantatın qopma reaksiyasında əsas rol hüceyrə limfositar antigenlərinə məxsusdur, humoral
mexanizmlər isə, demək olar ki, nəzərə alınmırdı. Bu, qopmuş transplantatın histoloji analizi zamanı əsasən limfositar infiltrasiya ocaqlarının
aşkar edilməsiylə əlaqədar idi.
Feutch ilk dəfə olaraq 1991-cü ildə öz işlərində transplantatın damarlarının kapillyar obstruksiyası reaksiyasında Cd4-fraqmentin rolunu
təsvir etdi. Daha sonra HLA-spesifik antitellər həm əməliyatdan öncəki,
həm də sonrakı dövrdə hərtərəfli öyrənildi. Resipientdə köçürülmüş
donor orqanına qarşı antitellər antitelomediator alloreaktivlik mexa408
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nizmiylə generasiya olunurdu və dövr edən antidonor HLA- və bioptatın
Cd4 antitellərindən ibarət idi.
Hal-hazırda posttransplantasion dövrdə resipientdə donor spesifik və
qeyri donor spesifik antitellər ayırd edilir.
Donorspesifik antitellər aşağıdakılardır:
• anti-HLA аntitellər;
• endotelial hüceyrələrə qarşı antitellər;
• I sinif МНС qohum genlərinə (MICA, B) qarşı antitellər;
• toxumaspesifik antigenlərə qarşı antitellər;
• АВ0 izoaqqlütinin antitellər.
Qeyri donorspesifik antitellər aşağıdakılardır:
• qeyri-donor allellərinin əvvələcdən mövcud olan anti-HLA
antitelləri;
• аnti-MICA-аntitellər
Transplantatın antitellərlə əlaqəli zədələnməsi antitellərin təbiətindən
və onların komplementi aktivləşdirmə mexanizmindən asılı olaraq kəskin
və xroniki ola bilər.
Kəskin qopma komplementin litik aktivasiyası zamanı baş verir ki, bu
prosesi sadə formada növbəti sxem üzrə təsəvvür etmək olar: endotelial
hüceyrələrin zədələnməsi və lizisi, trombositlərin və klottinq faktorlarının aktivləşməsi, neytrofillərin, trombositlərin , T- və B-hüceyrələrin
infiltrasiyası hesabına iltihabın kəskinləşməsi.
Xronik qopma komplementin sublitik aktivləşməsi zamanı baş verir. Bu
zaman aktivləşmiş endotelial hüceyrələr və trombositlər fibroblastların əsas
böyümə faktorunu və trombosit böyümə faktoru olan trombospondin 1
istehsal etməklə apoptoz prosesinə təkan verir.
İmmunogenetiklərin XV Beynəlxalqalq Konfransında təqdim edilmiş
son məlumatlara əsasən böyrək transplantatı tutmayan pasientlərin 93%ində əməliyyatdan sonrakı dövrdə HLA-antitellərin səviyyəsinin
əhəmiyyətli dərəcədə olduğu aşkar edilmişdir. Bunlardan 33%-i əvvəldən
mövcud olan, 73%-i isə donorspesifik antitellərdir. Burada da əsas yeri
antidonor DQ-antitellər tutur.
Antidonor antitellərinin sintezi həm böyrək tutmamazlığına və həm
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də ki laborator göstəricilərə - əsasən zərdab kreatininin səviyyəsinə sələf
rolunu oynayır. HLA-antitellərin prospektiv monitorinqi və onların
eliminasiyası üçün müasir üsulların işlənib hazırlanması transplantatın
ömrünün maksimal dərəcədə artırılması və bu rəqəmin 30-40 ilədək
artırılması üçün önəmli irəliləyişlər əldə etməyə imkan verəcəkdir.
Beləliklə də, xəstələrin əməliyyatdan sonrakı dövrdə izlənilmə
proqramına mütləq zərdabda HLA-antitellərin səviyyəsinin yoxlanılması
da daxil edilməlidir.
Müasir üsullar həm resipientin HLA-antitellərinin səviyyəsinin və həm
də ki onların keyfiyyət analizinin skrininq yoxlanılmasına imkan verir.
Mikroçipə malik DynaChip analizatoru (Invitrogen Ltd.) HLAantitellərin monitorinqi üçün ən son işlərdən biridir və bu günki gündə ən
yaxşı avtomatlaşdırılmış stansiya hesab edilir. Standart mikroplanşetin
yuvacığına yerləşdirilmiş bioçipin səthinə I və II sinifdən olan bütün
məlum HLA-antigenlər sürtülür. Operator yalnız yoxlanılan nümunənin
zərdabını əlavə edir. Reaksiya bitdiyi zaman proqram aşkar edilmiş
antidonor antitelləri və resipientdə əvvəlcədən mövcud olan antitellər
barəsində tam hesabat verir.
HEMOTRANSFUZİYALARIN İMMUNOLOJİ
TƏHLÜKƏSİZLİYİNİN TƏMİN EDİLMƏSİ
Donor və resipient arasında uyğunsuzluq nəticəsində baş vermiş posttransfuzion ağırlaşmaların profilaktikası üsullarının təkmilləşdirilməsi
müasir transfuziologiyanın əsas məsələlərindən biri olaraq qalmaqdadır.
Hemokomponentlərin köçürülməsi zamanı aparılan tam müasir
immunohematoloji monitorinq aşağıdakı mərhələləri özündə birləşdirir:
• eritrosit, trombosit və leykosit antigenlərinə görə fenotipləşdirmə;
• antieritrositar, antitrombositar və antileykositar antitellərin aşkar
edilməsi;
• aşkar edilmiş antieritrositar, antitrombositar və antileykositar
antitellərin spesifikliyinin müəyyən edilməsi;
• resipientin qan zərdabıyla donor qanının formalı elementləri - eritrositlər, trombopsitlər, limfositlər arasında uyğunluq testinin aparılması;
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• hemotransfuziyadan sonar hematoloji və immunoloji göstəricilərin
yoxlanılması.
Eritrosit tərkibli mühitlərin köçürülməsi zamanı baş verə biləcək
posttransfuzion reaksiyaların profilaktikası
İmmunoloji olaraq uyğun mühitin köçürülməsi hemotransfuzion
terapiyanın əsas təhlükəsizlik faktoru sayılır. Eritrosit antigenlərinin immunogenliyi və onların genetik polimorfizmi uyğun olmayan hemotransfuziyalara səbəb olur. Uyğun olmayan transfuziyanın nəticəsində ya
resipientin onda olmayan donor eritrositi antigenlərinə qarşı alloimmunizasiyası, ya da posttransfuzion reaksiya (resipientdə artıq donor
eritrositlərinə qarşı antitellər varsa) baş verə bilər.
“Donor-resipient” cütlüyünün seçilməsinə əsas yanaşma aşağıdakılara əsaslanır:
• donor və resipientin transfuzion cəhətdən nisbətən daha təhlükəli
antigenlərə qarşı maksimal uyğun olmasının təmin edilməsi;
• alloimmun antitellərin aşkar edilməsi və eritrositləri resipientin
antitellərinə qarşı antigenlərə malik olmayan donorların seçilməsi;
• resipientin transfuzion, mamalıq anamnezini və planlaşdırılan
transfuziyaların sayını nəzərə almaqla alqoritm tərtib edilməsi.
Posttransfuzion reaksiyaların və ağırlaşmaların hal-hazırda mövcud
olan profilaktika konsepsiyasına 3 pozisiya daxildir:
• donor və resipient A, B, D antigenlərinə görə identik olmalıdırlar;
• donor Kell antigeninə malik olmamalıdır;
• resipient donor antigenlərinə qarşı yönəlmiş antitellərə malik olmamalıdır.
• donor və resipient A, B, D, E, c, e antigenlərinə görə uyğun
olmalıdırlar;
• donor Kell antigeninə, resipient isə donor antigenlərinə qarşı
yönəlmiş antitellərə malik olmamalıdır;
• donor, resipientin antigenlərinə qarşı yönəlmiş antitellərə malik
olmamalıdır.
Müəlliflər aşağıdakıları uyğun qan konsepsiyasının optimal variantı
hesab edirlər:
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• donor və resipient А, В, D, С, Е, c, е, Кеll və СW antigenlərinə görə
uyğun olmalıdırlar;
• donor və resipient bir-birinin antitellərinə qarşı yönəlmiş antigenlərə
malik olmamalıdırlar.
Beləliklə də, uyğun eritrositlərin seçilmə konsepsiyası müəlliflərin
fikrinə görə donorların və xəstələrin mütləq şəkildə fenotipləşdirilməsi
və əvvəldən mövcud olan antitellərin skrininqinə əsaslanmalıdır. Buna
baxmayaraq, eritrositlərin bu qədər geniş antigen spektrinə görə uyğun
olaraq seçilməsi üçün yüzlərlə və hətta minlərlə insan arasında uyğun
donorun axtarılması lazım gəldiyindən bu proses iqtisadi cəhətdən çətin
ki, mümkün və inandırıcı olar.
Uyğun qanın seçilməsi üçün ikinci yanaşma üsulu əsas səylərin xəstələrdə antitellərin aşkar edilməsinə doğru yönəldilməsinin və aşkar olunmuş antitellərin spesifikliyinin müəyyən edilməsinin daha məqsədəuyğun
olması fikrinə əsaslanır. Hemotransfuziya vacib olarsa eritrositlərində
resipientdə aşkar olunmuş antitellərə qarşı yönəlmiş antigenlər olmayan
donorlar seçilməlidir. Beləliklə də, hər iki halda da lazım olan transfuzioloji
hemokorreksiya həcminə görə resipientlər arasında kəskin sərhəd yoxdur.
Resipientə bir dəfə transfuziyanın aparılması kifayətdir, yoxsa çoxsaylı,
daimi transfuziya lazımdır? Aydındır ki, müasir şəraitdə aparılan
hemotransfuzion terapiyanın qənaətcil, məqsədyönlü, effektiv və maksimal
dərəcədə təhlükəsiz olmasını təmin etmək üçün hər hansı bir konkret xəstə
üçün qan komponentlərinin seçilməsi zamanı tam başqa cür yanaşılmalı və
kifayət qədər müayinələr aparılmalıdır. Əlbəttə ki, ən yaxşı halda donor və
resipientin əsas eritrosit antigenlərinə görə (А, В, D, С, Е, с, е, К və Сw)
uyğun olması optimal olardı.
Sensibilizasiya olunmuş və olunmamış resipientlər üçün
hemokomponentlərin seçilməsi zamanı müayinələrin alqoritmi
Cərrahi aktivliyin yüksək olduğu (həftə ərzində hemokomponent
korreksiyasının tələb olunduğu 70-80 əməliyyat, bunlardan 25-i süni qan
dövranı ilə) akad.B.V.Petrovski adına Rusiya Cərrahiyyə Elmi
Mərkəzinin və Seçenov adına Moskva Tibb Akademiyasının klinik
şöbələrində müalicə alan xəstələrin donor qanıyla təmin edilməsi
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sahəsindəki 10 ildən artıq müddətlik təcrübəyə əsaslanaraq hesab edirik
ki, bu günki transfuzioloji təcrübədə immunohematoloji sertifikasiyanın
aşağıda göstərilən alqoritminə əsaslanmaq məqsədəuyğundur.
• Eritrosit tərkibli mühitlərin köçürülməsindən öncə bütün resipientlərə (birdəfəlik transfuziyalarda da) qan qrupu və rezus mənsubiyyət
yoxlanıldıqdan sonra fərdi uyğunluq testinin, AQS ilə qeyri düz sınağın
və duz sınaqlarının (4-8, 20-22 və 37°С temperaturda) keçirilməsi
vacibdir.
• Fəsadlaşmış transfuzion və ya mamalıq anamnezinə malik resipientlərin və çoxsaylı hemotransfuziyalara ehtiyacı olan xəstələrin qan
zərdabı alloimmun antitellərə (istilik, soyuqluq, fermentdən asılı) görə
test edilməli və həmin antitellərin spesifikliyi, eləcə də immunoqlobulinlərin (İgG və İgM) hansı sinfə aid olduğu yoxlanılmalıdır. Aşkar
edilmiş immun alloantitellərin spesifikliyi nəzərə alınmaqla resipient
antitellərinə qarşı antigenlərə malik olmayan fərdi uyğun qan seçimi
aparılmalıdır. Hemotransfuziyadan öncə həmçinin AQS ilə qeyri düz
sınağın və duz sınaqlarının (4-8, 20-22 və 37°С temperaturda)
keçirilməsi də vacibdir.
Transfuziyadan öncə uyğunluq testi xüsusi ixtisaslaşmış laboratoriyada həyata keçirilməlidir. “Qan komponentlərinin istifadəsi üzrə
təlimat”larda uyğunluq testinin keçirilməsi hemotransfuziyanı həyata
keçirən həkimin vəzifə borclarına daxil edilmişdir: “resipient və donorun
qanının fərdi uyğunluğunun aşağıdakı iki üsuldan biri ilə yoxlanılması:
• birinci üsul: sınaq şüşəsində antiqlobulinlə iki mərhələli sınaq;
• ikinci üsul: otaq temperaturunda səth üzərində növbəti üç sınaqdan
biri qeyri-düz Kumbs reaksiyası, 10%-li jelatinlə konqlütinasiya
reaksiyası və ya 33%-li poliqlükinlə konqlütinasiya reaksiyası”.
Çoxillik iş təcrübəsi göstərir ki, adətən təlimatın bu bəndini (sınaq
şüşəsində antiqlobulinlə ikiqat sınaq, qeyri-düz Kumbs reaksiyası) hemotransfuziyanı həyata keçirən həkimlər yerinə yetirmirlər və çox hallarda
yalnız səth üzərində sınaqla, nadir hallarda otaq temperaturunda
poliqlükinlə və ya jelatinlə konqlütinasiya reaksiyası ilə kifayətlənirlər.
Bütün müayinələrin, o cümlədən də laboratoriya şəraitində uyğunluq
413

FƏSİL 11.

testlərinin öncədən aparılması çıxış yolu sayılır ki, nəticədə transfuziya
öncəsi testlərin keyfiyyəti xeyli artmış olur. Təklif edilmiş bu alqoritmə
gündəlik işdə əməl etməklə diaqnostikası çətin olan və ya nadir rast
gəlinən hallarda uyğun olmayan qanın istifadə edilməsinin qarşısını ala
bilər. Bəzən resipientlərdə antitellərin öncədən skrininqi mənfi nəticə
versə də köçürülən eyni qrup eritrositlər xəstənin qanı ilə uyğun olmur
ki, bu zaman ağırlaşma baş verə bilir. Bu hal, donor eritrositlərində İgG
və ya komplementin olmasıyla əlaqədardır ki, bu da düz antiqlobulin
testi vasitəsilə aşkar edilir. Lakin düz antiqlobulin testi aparılması
donorların müayinəsi üçün mütləq göstəriş deyildir və bu cür qan
dozaları müalicə şəbəkəsinə buraxılır. AQT uyğunluq testi zamanı
müsbət reaksiya əldə olunması resipientləri bu cür eritrositlərin yeridilməsindən qorumuş olur. Resipientdə alloantitellərin skrininqi zamanı
mənfi reaksiya meydana çıxması müəyyən spesifikliyə malik çox zəif
reaktiv antitellərlə və ya resipientdə nadir rast gəlinən antigenlərə qarşı
antitellərin olmaması ilə izah edilir ki, bu antitellər skrininq yoxlanılmasında da həmçinin aşkar edilmir. Uyğunluq testləri (duz testi və AQS
ilə qeyri düz sınaq) həmçinin belə halda da resipientin qanının donor
eritrositləriylə mümkün ola biləcək uyğunsuzluğunu müəyyən etməyə
imkan verir. Qeyri-düz AQT və duz sınaqlarının müxtəlif temperatur
şəraitlərində (4-8, 20-22 и 37°С) mütləq şəkildə həyata keçirilməsi A2 və
ya A2B qan qrupuna malik resipientdə anti-A1 antitellərin (soyuqluq,
istilik) və ya otaq temperaturunda reaksiya verən antitellərin (məsələn,
anti-M) varlığını da müəyyən etməyə verir ki, bu da əməliyyat zamanı
soyumaya məruz qalan (bədən hərarəti 18-25 °С ) xəstələr üçün mühüm
rol əhəmiyyət edir.
Gündəlik transfuzioloji təcrübədə hemotransfuziyaların təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə doğru yönəldilmiş bir sıra çətin məsələlərin (qənaətcillik, effektivlik, nəticəlilik, sürətli müayinə) həll edilməsi vacibdir.
Təklif edilmiş yoxlanış alqoritmi həmçinin hipotermiya şəraitində
əməliyyat olunan xəstələrin hemotransfuzion təminatıyla bağlı problemlərin də həll edilməsinə imkan verir. Belə ki, bir sıra kardiocərrahi
əməliyyatlar bədən hərarətinin 16-28°С-dək azaldıldığı şəraitdə aparılır.
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Belə hallarda xəstələrdə 4-8°С temperaturda və ya otaq temperaturunda
(20-23°С), in vitro müəyyən edilən soyuqluq antieritrosit antitellərinin
olması posttransfuzion hemolizə təkan verə bilər. Soyuqluq anti-A1
antitellərinin daşıyıcısı olan resipientlər üçün donor komponentlərinin
təklif edilmiş və təcrübədə tətbiq edilmiş seçimi üsulu bu kateqoriyadan
olan cərrahi xəstələrdə süni hipotermiya şəraitində baş verə biləcək hemotransfuzion ağırlaşmaların və fəsadların qarşısını almağa imkan verir.
Həm nisbətən qısa müddətdə birdəfəlik hemotransfuziyaya ehtiyacı
olan cərrahi xəstələr üçün eritrosit tərkibli mühitlərin seçilməsi zamanı
və həmçinin də mütəmadi olaraq çoxsaylı hemotransfuziyalar alan
xəstələrdə hemokorreksiya zamanı sözügedən alqoritmin tətbiq
edilməsinin effektivliyi təsdiq edilmişdir.
Əvvəllər transfuziya aldığını inkar edən resipientlərə yalnız tam həcmdə
uyğunluq testləri keçirilirdi. Resipientin anamnezində hemotransfuziya və
ya hamiləliklər olduğu zaman antitellərin skrininqi və identifikasiyası,
eritrositləri resipientin antitellərinə qarşı yönəlmiş antigenlərə malik
olmayan donorların seçilməsi və eləcə də tam həcmdə uyğunluq sınaqları
aparılırdı. Bütün hallarda hemotransfuzion reaksiyaların və ağırlaşmaların
olmaması bu cür yoxlama alqoritminin hemotransfuzion terapiyanın
təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədilə tətbiq edilmə hüququna malik
olduğunu sübut edir.
Beləliklə, aparılan araşdırmalar və əldə edilmiş nəticələrin analizi
donor və resipientin əsas eritrosit faktorlarına-AB0, rezus (D və c) və
Kell (K) sistemlərinə görə uyğun olduğu halda eritrosit tərkibli
mühitlərin hemotransfuziyasının immunoloji təhlükəsizliyini maksimal
dərəcədə təmin edən əsas faktorun AQS ilə qeyri düz sınaq və duz
sınaqları vasitəsilə (4-8, 20-22 и 37°С temperaturda) “donor-resipient”
cütlüyünün seçilməsi üsulu olduğunu söyləməyə imkan verdi.
Anti-A1 antitellərin daşıyıcısı olan resipientlərə süni hipotermiya
şəraitində hemotransfuziya aparılması planlaşdırılan zaman donor seçimi
xüsusilə əhəmiyyətlidir.
Sonda bir daha vurğulamaq lazımdır ki, resipient kontingentini tələb
olunan transfuzioloji hemokorreksiya həcmindən asılı olaraq dəqiq ayır415
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maq lazımdır. Birdəfəlik hemotransfuziya lazımdır, yoxsa resipient çoxsaylı mütəmadi transfuziyalar almalıdır? Aydın məsələdir ki, aparılan
hemotransfuzion terapiyanın qənaətcilliyinin, məqsədyönlülüyünün, effektivliyinin təmin edilməsinin vacib olduğu hal-hazırki dövrdə hər hansı
bir konkret xəstə üçün qan komponentinin seçilməsi üçün tam və dəqiq
əsaslandırılmış kifayət miqdarda müayinələr kompleksi tələb olunur.
Şübhəsiz ki, çoxsaylı və daimi transfuziyalara ehtiyacı olan xəstələr üçün
hemokomponentlərin seçilməsi zamanı maksimal müayinə kompleksinin
həyata keçirilməsi vacib şərtdir. Beləliklə də, buradan bir neçə nəticə çıxır.
Bütün xəstələrə, hətta birdəfəlik transfuziyalar zamanı belə eritrosit
tərkibli qan komponentlərinin hemotransfuziyasından öncə qan qrupu və
rezus mənsubiyyəti yoxlanıldıqdan sonra AQS ilə qeyri düz sınaq və duz
sınaqları (4-8, 20-22 и 37°С temperaturda) vasitəsilə fərdi uyğunluq
testinin aparılması vacibdir.
Ağırlaşmış transfuzion və ya mamalıq anamnezinə malik pasientlərin
və çoxsaylı transfuziyalara ehtiyacı olan xəstələrin qan zərdabı əlavə
olaraq alloimmun antitellərə (istilik, soyuqluq, fermentdən asılı) görə də
yoxlanılmalı, həmin antitellərin spesifikliyi və immunoqlobulinlərin (İgG
və İgM) hansı sinifə mənsub olduğu təyin edilməlidir. İmmun
alloantitellərin aşkar edilmiş spesifikliyi nəzərə alınaraq resipientin antitellərinə qarşı antigenlərə malik olmayan qan seçimi təmin edilməlidir.
Hemotransfuziyadan öncə həmçinin qanın AQS ilə qeyri düz sınaq və
duz sınaqları ( 4-8, 20-22 и 37°С temperaturda) vasitəsilə fərdi uyğunluq
testinin aparılması vacibdir.
Təklif edilmiş alqoritm ümumilikdə “donor-resipient” cütlüyünün
seçilməsinin təlimatda göstərilən əsas prinsipləri ilə ziddiyyət yaratmır,
hal-hazırki dövr miqyasında immunhematoloji və izoseroloji müayinələrə yanaşmanı standartlaşdıraraq hemotransfuziyaların təhlükəsizliyini
sərfiyyat materiallarının minimal istifadə edilməsiylə, eləcə də maksimal
dərəcədə və yüksək effektivliyə malik son nəticə əldə etməklə (sürətli və
gecikmiş hemotransfuzion reaksiyalar və ağırlaşmalar olmadan) həyata
keçirilməsini təmin edir.
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Trombositlərin transfuziyası nəticəsində meydana çıxa biləcək
posttransfuzion reaksiyaların profilaktikası
Alloimmunizasiya və posttransfuzion ağırlaşmaların profilaktikası
üçün trombositlər donor və resipientin antigen strukturu nəzərə alınaraq
köçürülməlidir. Donor və resipientin HPA üzrə uyğun olmaması
alloimmunizasiyaya və bir çox patoloji vəziyyətlərin inkişaf etməsinə
gətirib çıxara bilər. Xəstə orqanizmində immunoloji tolerantlığın ağır
autoimmun prosesin inkişaf etməsinə gətirib çıxaran pozğunluğu HPA və
HLA üzrə uyğunsuzluq nəticəsində inkişaf edən konfliktlərin doğurduğu
əsas təhlükədir. Dünya elminin və praktikasının toplanmış təcrübəsi
sübut edir ki, köçürülən trombositlər AB0 identik, HLA və HPA uyğun
olmalıdır.
Xəstəliyin erkən mərhələlərində pasientlərin HPA və HLA üzrə
uyğunlaşdırılması və daha sonra uyğunlaşdırılmış donorlar reyestrindən
uyğun donorların tapılması məqsədəuyğundur. Trombositspesifik
antigenlərin yüksək immunogenliyi və HLA sistemi antigenlərinə qarşı
əhəmiyyətsiz dərəcəli birincili immunizasiya barəsində məlumatlar ilk
növbədə HPA üzrə uyğunlaşdırılmış donorlar kontingentinin formalaşdırılmasının daha məqsədəuyğun olduğunu göstərir. Məhz bu sistemin
antigenləri leykosit qarışığından təmizlənmiş trombosit konsentratının
transfuzion mühit kimi istifadə edilməsi zamanı əsas rola malikdir.
HPA-uyğunlaşdırılmış trombosit donorları kontingentinin formalaşdırılması həm birincili alloimmunizasiyanın profilaktikası və həm də ki
anti-HPA antitellərə malik xəstələrdə posttransfuzion ağırlaşmaların
qarşısının alınması üçün vacibdir.
İmmunohematologiyada trombosit donoru və resipientinin antigen
strukturuna görə tam uyğundan xüsusi seroloji testlərin köməkliyilə
müəyyən edilə bilən sadə uyğunluğa qədər bir neçə uyğunluq dərəcəsi
ayırd edilir. Alloimmun antitellər aşkar edildiyi təqdirdə sensibilizasiyanın qarşısını almaq üçün trombosit donorları resipientlə HPA və
HLA üzrə daha çox uyğun olmasına görə seçilir. Yüksək dərəcədə
immunizasiya olunmuş xəstələr üçün bir və ya iki uyğun donorun
tapılması üçün bəzən 100 donorun trombositləri ilə çarpaz sınaqların
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həyata keçirilməsi tələb olunur. Əgər uyğunluq testi zamanı müsbət
nəticə əldə edilmiş olarsa heç bir transfuziya trombositləri lazımi
miqdarda qaldırmayacaqdır. Yalnız çarpaz reaksiyaların istifadə edilməsi
nəticəsində trombositlərin posttransfuzion artımının əldə edilməsi ancaq
HPA və HLA üzrə uyğun trombositlərin vurulması zamanı mümkün ola
bilər, lakin bu üsul xəstənin sonradan onda olmayan antigenlərə qarşı
immunizasiyasının qarşısını almır.
HPA və HLA uyğun donorların axtarılması mümkün olmadıqda
doğma bacı və qardaşların (sibslər) və digər ailə üzvlərinin, eləcə də qohum olmayan HLA-homoziqot, HPA üzrə əlavə olaraq uyğunlaşdırılmış
şəxslərin arasında uyğun donorun axtarılması yüksək dərəcədə
immunizasiya olunmuş pasientlərin müalicəsində nəticə verən yanaşma
üsulu olaraq qalmaqdadır. Təəssüf ki, reyestrdə bu cür donorların sayı
çox azdır. HPA-uyğun donorların seçimi zamanı ilk növbədə HPA-1a,
НРА-5Ь, НРА-3a üzrə uyğun olması nəzərə alınmalıdır, belə ki, immunizasiya daha çox bu antigenlərə qarşı baş verir. Resipientin qan
zərdabıyla uyğunlaşdırılmış trombositlər arasında aparılan əlavə sınaqlar
hər bir halda müəyən olunmamış trombosit antigenlərinə qarşı
uyğunsuzluğun istisna edilməsi üçün vacibdir.
HLA sistemi antigenlərinə qarşı alloimmunizasiyanın profilaktikası
məqsədilə çox hallarda eritrosit və trombosit tərkibli mühitlərdən leykositlərin təmizlənməsi üçün filtrlərdən istifadə olunur. HLA antigenlərin
əsas miqdarı məhz leykositlərin üzərində cəmləşmişdir. Filtrlərin tətbiq
edilməsi yalnız HLA alloimmunizasiyaya uğramamış xəstələrdə məqsədəuyğundur. Trombositlərin köçürülməsinə qarşı immunoloji refrakterliyə malik xəstələrdə filtrlərin istifadə edilməsinin əhəmiyyəti yoxdur,
belə ki, trombositlərin üzərində kifayət miqdarda HLA təqdim olunur və
resipientin orqanizmində artıq mövcud olan antitrellər təbii ki, onlara
qarşı reaksiya verəcəkdir. HLA qarşı alloimmunizasiyanın digər
profilaktika üsulu trombosit tərkibli mühitlərin transfuziyadan öncə
qamma və ya ultrabənövşəyi şüalarla şüalandırılması üsuludur. Şüalandırılma, HLA sistemi antigenlərinin leykositlər üzərində ekspressiyasını
azaldır, leykositlərin daha az immunogen olmasını təmin edir, saxlanılma
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zamanı leykositlər tərəfindən sitokinlərin sintez edilməsini blokada edir
və limfositləri inaktivasiya edir ki, bu da transfuziyayala əlaqəli reaksiya
- “transplantatın qopma reaksiyası” kimi təhlükəli bir ağırlaşmanın
profilaktikası üçün vacibdir.
Anti-human leucocyte antigens və anti-human platelet antigensantitellərinin aktivliyinə plazmaferezin təsiri
Plazmaferez (PF), qanın formalı elementlərinin antigenləri, əsasən də
trombosit antigenləriylə posttransfuzion alloimmunizasiya zamanı
alloimmun antitellərin kənar edilməsi məqsədilə tətbiq edilə bilər. Bu cür
prosedur immunoloji refrakterliklə ağırlaşmış trombositopeniyalı xəstələrin transfuzion terapiyası, başqa sözlə, antitellərin aktivliyini azaltmaq
üçün xüsusilə aktualdır. Alloimmun antitellərin aktivliyinə PF təsiri
birmənalı olmaya bilər, çıxarılan plazmanın həcmindən və trombositlərin
transfuziyasının kəsildiyi və ya davam etdiyi şəraitdə aparılmış transfuzion terapiyadan asılı ola bilər.
Bir prosedur ərzində 0,5 DEQH və daha artıq miqdarda plazmanın
uyğun komponent terapiya olmadan çıxarılması mövcud alloimmun antiHLA-antitellərin titrinin keçirilmiş hər aferez prosedurundan sonra
azalmasına gətirib çıxarır. Lakin növbəti 5-7 sutka ərzində yalnız antiHLA antitellərin aktivliyinin bərpa olunması deyil, həmçinin bəzi
hallarda onların aktivliyinin əvvəlkindən daha artıq olması müşahidə
olunur. Anti HLA-antitellərin səviyyəsinin bu cür artımı 1:2-1:4
nisbətində durulaşmadan 1:16-1:32 və daha yüksəyə qədər ola bilər.
Müayinə edilmiş xəstələrin çox hissəsində aferezin bu cür stimuləedici
təsiri müşahidə olunmuşdur. Bu daha ilk 2-3 aferez proseduruna aiddir.
Adətən, aferezlər başladıqdan 1-1,5 həftə sonra antitellərin aktivliyinin
yüksəlməsi, başqa sözlə, xəstədə olan anti-HLA-antitellərin yaranması
sürətlənir ki, bu da rikoşet sindromu kimi izah edilir. İmmun antitellərin
yaranmasının aferezlər vasitəsilə stimulyasiyası effekti daha çox bu zaman baş verən dəyişikliklərin (plazma ilə birlikdə immunoqlobulinlərin
kənar edilməsi nəticəsində antitellərin aktivliyinin azalması və itirlmiş
plazma zülallarının reparativ regenerasiyası nəticəsində hiperproduksiyası) dövri xarakterli olmasıyla əlaqədardır.
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Xəstələrə uyğun trombositlərin, yəni pasientin qan zərdabıyla aparılmış sınaq nəticəsində mənfi nəticə əldə edilmiş trombositlərin köçürülməsi fonunda PF aparılması antitellərin aktivliyinin (titrinin, reaksiya
tezliyinin) azalmasına gətirib çıxarır. Plazmadəyişmə seansları kəsildikdən sonra antitellərin aktivliyi və titri əvvəlki vəziyyətə qayıdır.
Təsadüfi donorlardan alınmış trombositlərin köçürülməsi ilə birlikdə
aparılan PF seansları reaksiya tezliyinin azalmasına səbəb olaraq antiteləmələgəlmə prosesinə zəiflədici təsir göstərə bilər, antitellərin titrinə
isə heç bir təsir göstərmir. PF HLA sisteminin yüksək immunogenliyə
malik antigenlərinə (HLA-A2, -B7) və orta immunogenliyə malik
antigenlərinə (HLA-B8, -A1, -A3) qarşı nisbətən az effektə malikdir.
Görünür həmin antigenlər köçürülən trombositlərdə də çox rast gəlinir və
resipientin immun sisteminin stimulyasiyasına səbəb olaraq antiteləmələgəlməni dəstəkləyir.
PF effekti davamlı olmasa da, çox hallarda nəzərəçarpan hemorragik
sindromla müşayiət olunan immunosupressiya kursları zamanı adekvat
əvəzedici hemostatik terapiyanın aparılması üçün vacib olur və kifayət
edir. PF kursları vasitəsilə pasientlərin sonrakı alloimmunizasiyasınının
qarşısını almaq mümkün olmur və çox hallarda yeni spesifikliyə malik
anti-HLA antitellər meydana çıxır.
Plazma transfuziyası nəticəsində meydana çıxa biləcək posttransfuzion reaksiyaların profilaktikası
Müalicə təcrübəsində təzə dondurulmuş plazma (TDP), nativ plazma,
kriopresipitat və plazma preparatlarından (albumin, qamma-qlobulin,
qanın laxtalanma faktorları, antitrombin III, C və S zülallar, fibrinolitik
sistemin komponentləri) istifadə olunur.
Köçürülən plazmanın AB0 üzrə qrupu resipientə uyğun olmalıdır.
AB0 üzrə uyğun plazmanın olmadığı zaman pasientə AB qrupdan olan
plazma köçürülür, əgər o da olmazsa başqa qrupdan olan TDP köçürülə
bilər, ancaq həmin mühitdə anti-A və anti-B antitellərin titri aşağı
olmalıdır. Təxirəsalınmaz göstərişlər olduğu zaman xəstənin qan qrupu
təyin edilənədək AB qrupundan olan plazma köçürülə bilər. 0 qrupundan
olan TDP yalnız 0 qrupundan olan resipientlərə köçürülə bilər.
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Yenidoğulmuşlara və bir yaşa qədər uşaqlara AB qrupundan olan
plazmanın köçürülməsi tövsiyə olunur.
Donor və resipientin qanının rezus sisteminə görə uyğun olması az
həcmdə TDP köçürülməsi zamanı əhəmiyyətli sayılmır, lakin masiv
transfuziyalar zamanı resipientin sensibilizasiyasının qarşısını almaq
üçün rezus üzrə uyğunluğun olması mütləqdir.
Plazma ciddi göstəriş üzrə istifadə edilməlidir. Nativ və ya TDP
əsasən laxtalanma faktorları çatışmadıqda, əsasən anadangəlmə defisit
zamanı (hemofiliya., Kristmas xəstəliyi, IX faktorun çatışmazlığı)
istifadə edilir. IX faktorun defisiti olan və digər faktorların anadangəlmə
defisitindən əziyyət çəkən pasientlərdə TDP-nin terapevtik təsiri daha
çox nəzərəçarpandır, istənilən laxtalanma faktorunun inhibitoru olan
pasientlərdə isə müalicəvi effekti məhduddur.
Mübadiləli plazma köçürülməsi toksik humoral faktorların və patoloji
komponentlərin orqanizmdən kənar edilməsi və ya normal komponentlərin artmış miqdarının fizioloji səviyyəyə qədər endirilməsi, əsas xəstəliyin təsiri nəticəsində zəifləmiş faktorların bərpa edilməsi məqsədilə
istifadə edilir.
Mübadiləli TDP köçürülməsi trombositopenik purpuranın və ya
hemolitik-uremik sindromun müalicəsində tətbiq edilir. Adi plazmadəyişmə nəticəsində effekt əldə edilmədiyi zaman bu cür xəstələr üçün
TDP əvəzinə kriopresipitatdan istifadə olunur.
Plazma transfuziyası zamanı resipienlərin çox hissəsində yüksək immunoloji aktivliyə malik plazma zülalları antigenlərinə qarşı allosensibilizasiya inkişaf edə bilər. Allosensibilizasiya tezliyi köçürülən plazma
həcmi, yaş, transfuiyaların miqdarı, sensibilizasiya edən antigenin növü
və s. kimi bir çox faktorlardan asılıdır.
Plazma köçürülməsindən sonra meydana çıxan posttransfuzion reaksiyalar lipoproteidlərə və ya immunoqlobulinlərə qarşı yönəlmiş
antitellərlə əlaqədardır.
İgA sinfindən olan immunoqlobulinlər olmayan pasientlərdə daha
ağır reaksiyalar müşahidə olunur. Belə xəstələrdə birincili antigen
stimulyasiyası nəticəsində anti-İgA antitellər ifraz olunur. Təkrar plazma
421

FƏSİL 11.

transfuziyaları zamanı onlarda müxtəlif ağırlıqlı anafilaktoid reaksiyalar,
hətta anafilaktik şok meydana çıxa bilər. Buna baxmayaraq İgA səviyyəsinin normal olduğu və məhdud spesifikliyə malik antitellərin ifraz
edildiyi bəzi pasientlərdə də plazma yeridilməsi nəticəsində kifayət dərəcədə ağır posttransfuzion reaksiyaların meydana çıxması mümkündür.
Sensibilizasiya olunmuş xəstələrə Gm və İnv zülal antigenlərinə görə
uyğun olmayan plazmanın köçürülməsi nəticəsində də anafilaktik tip
reaksyaların meydana çıxması mümkündür. Sensibilizasiya olunmuş xəstələrə Gm-uyğun olmayan qanın transfuziyası resipientin qan zərdabında
anti-Gm-antitellərin titrinin azalmasına səbəb ola bilər ki, bu da
immunoloji konfliktin və “antigen-antitel” reaksiyasının əmələ gəldiyini
sübut edir. Bu zaman klinik əlamətlərin o qədər də nəzərəçarpan olmamasına baxmayaraq Gm-uyğun olmayan qanın çoxsaylı transfuziyası homoloji qan sindromunun inkişaf etməsinə gətirib çıxara bilər və gecikmiş
ağırlaşmaların, əsasən də “antigen-antitel” kompleksinin toxumalarda
yığılması nəticəsində amiloidozun inkişaf etməsinə səbəb ola bilər.
İgA defisiti olan sensibilizasiya olunmuş xəstələrdə təkrari plazma
transfuziyalarına ehtiyac olduğu zaman posttransfuzion reaksiyaların
profilaktikası üçün İgA-mənfi donorun plazmasını istifadə etmək
lazımdır. Lakin İgA mənfi şəxslərin rastgəlinmə tezliyi 1:900 təşkil
etdiyi üçün bu cür donorun seçilməsi çətin prosesdir.
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FƏSİL 12. HEMOTRANSFUZİYALARIN
İNFEKSİON TƏHLÜKƏSİZLİYİ
Ötən yüzilliyin 60-cı illərindən etibarən pasientlərdə hüceyrələr və
donor qanı plazması faktorlarının antigen determinantları ilə izosensibilizasiyası ilə əlaqədar baş verən reaksiya və ağırlaşmalardan daha çox qan və
onun komponentləri vasitəsilə ötürülmüş hemotransmissiv infeksiyalar
(HTİ) nəticəsində baş vermiş infeksion ağırlaşmalar allogen hemotransfuziyaların klinik təcrübədə istifadəsini məhdudlaşdıran əsas faktorlar
oldu.
Hal-hazırda donor qanı məhdud sayda infeksiyalara görə yoxlanılır:
Azərbaycanda da, bir çox başqa ölkələrdə olduğu kimi yalnız 4 hemotransmissiv infeksiyanın markerləri müəyyən edilir: İİV, hepatit B cə C,
sifilis. Eyni zamanda məlumdur ki, qan, onun komponentləri və preparatları ilə müxtəlif mikroorqanzim növlərinə mənsub olan bir çox digər
infeksiyalar da – bakteriyalar, viruslar, parazitlər, rikketsiyalar ötürülə
bilər. Son onillikdə infeksion zülallar - prionlarla yoluxmanın mümkün
olduğu barədə məlumatlar ortaya çıxmışdır.
VİRUS HEPATİTLƏRİ
Transfuzion yolla ötürülən infeksiyalar arasında virus hepatitləri (VH)
əhəmiyyətli rola malikdirlər. Hepatitin infeksion təbiətli olması barəsində
fikirlər, həmçinin kataral sarılıq adlandırılan qaraciyər xəstəliyi barəsində
ilk məlumatlar XIX əsrin sonlarında S.P.Botkin tərəfindən verilmişdir.
Nəticədə infeksion etiologiyalı hepatitlər Botkin xəstəliyi adlandırılmağa
başladı. Ötən əsrin 40-cı illərində müəyyən edildi ki, fekal-oral yolla
yoluxan infeksion hepatitlə (hepatit A) yanaşı infeksiyanın parenteral yollayoluxmuş qan vasitəsilə ötürülməsi də mümkündür. 1963-cü ildə Blunberq
(Blunberg) Avstraliya aborigenlərinin qan zərdabında yeni bir antigen
müəyyən etdi və onu avstraliya antigeni adlandırdı. 1966-cı ildə Prins
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(Prinz) avstraliya antigeninin zərdab hepatitinin törədicisi olması barəsində
fikir söylədi. Yalnız 1970-ci ildə Deyn (Dein) hepatitli xəstənin qan
zərdabında elektron mikroskopiya üsulu vasitəsilə hepatit B virusunu səthi
avstraliya antigeni ilə birlikdə identifikasiya etdi. Daha sonra kəşf edənin
şərəfinə bu Deyn cisimciyi adlandırıldı. Hepatit B ilə yanaşı digər virus
hepatitlərinin törədiciləri də aşkar olundu və olunmaqda davam edir. ”Virus
hepatitləri” termini oxşar klinik mənzərəyə malik, lakin virus etiologiyası,
epidemioloji ötürülmə yolu, nəticəsi və xəstəliyin xronikləşmə tendensiyası
müxtəlif olan xəstəliklər qrupunu əhatə edir.
Hal-hazırda da əvvəllər olduğu kimi bütün məlum virus hepatitlərinin
(А, B, С, D, G, E, F. В) yüksək epidemik potensialı olduğu kimi
qalmaqdadır. Son illərdə virusologiya, biologiya, gen mühəndisliyi
(əsasən rekombinant texnologiyalar) üsullarının istifadə edilməsi nəticəsində virus hepatitləri probleminin başa düşülməsi və daha da yaxşı öyrənilməsi sahəsində yeni üfüqlər açılmışdır. Araşdırmalar nəticəsində
müəyyən edilmişdir ki, hepatit ”əlifbası” hələ tam açılmamışdır.
Posttransfuzion hepatitlər
Transfuzioloji əməliyyatlar zamanı hepatit viruslarının donor qanı
vasitəsilə ötürülməsi posttransfuzion hepatitlərin (PTH) əmələ gəlməsinə
səbəb olur. Bu cür hepatitlər klinik nəticələrinin yayılmasına və ağırlığına görə hemotransmissiv infeksiyalar arasında əsas yeri tuturlar.
1990-cı illərin əvvəllərində müxtəlif ölkələrdə hepatitlərin parenteral
yolla ötürülməsi halları 2-17% təşkil edirdi. 2000-2003-cü illərə doğru
donorların müayinə keyfiyyətinin yüksəlməsi sayəsində bu rəqəm 0,37%-ə qədər endi. PTH halları hər hansı bir konkret ərazidə xəstələnmənin səviyyəsindən, simptomsuz daşıyıcılığın tezliyindən, qan xidmətinin
laborator təminatından və s. faktorlardan asılıdır.
Sağlam virusdaşıyıcılar yoluxma mənbəyi kimi təhlükəlidirlər, belə
ki, onlar aşkar olunmamış qalırlar, aktiv həyat tərzi sürürlər və donor ola
bilirlər.
2000-2001-ci illər ərzində 4 milyona yaxın insan hepatit C virusuna
qarşı antitellərə malik idi, 2,7 milyon insan isə infeksiyanın gedişinin
aktiv fazasında idilər.
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Hepatit C virusunun törətdiyi posttransfuzion hepatitlərin profilaktikası çətin problem olaraq qalmaqdadır. Hepatit C virusunun
fərqləndirici xüsusiyyəti onun genetik cəhətdən bircinsli olmamasıdır ki,
bu da çoxlu sayda genotiplərin əmələ gəlməsinə səbəb olur. Bununla
yanaşı, hepatit C virusuyla yoluxma zamanı çox vaxt xəstəlik simptomsuz keçir, sarılıqsız forma təxminən 70% təşkil edir. Xəstəlik çox
hallarda klinik əlamətlər olmadan proqressivləşir və 50% hallarda ləng
gedişli xronik formaya keçir. Virusun RNT-si yoluxmadan 1-2 həftə
sonra aşkar olunur. Klinik əlamətlərin meydana çıxmasından 5-10 həftə
öncə viremiya aşkar olunur, antitellər isə yoluxmadan 10-12 həftə sonra
müəyyən edilir. Pasientlərin çox hissəsində sağalmadan bir neçə il sonra
antitellər itir, xəstəliyin xronik gedişində isə antitellər saxlanılır.
Hepatit B törətmiş olduğu PTH-in profilaktika tədbirləri içində
vaksinasiya əsas yeri tutur. 1982-ci ildə plazma vaksinin yaradılması
tibbin ən böyük nailiyyətlərindən biri olmuşdur. 1986-cı ildə gen
mühəndisliyi (rekombinant) vaksinləri yaradılmışdır. Hal-hazırda maya
göbələkləri tərəfindən ekspressiya olunan HbsAg əsaslı vaksinlər daha
çox yayılmışdır.
Klinik təcrübələrdə və praktikada sübut olunduğu kimi, rekombinant
vaksin sağlam insanların 95-98%-ində serokonversiya yaradır. Vaksinasiya
olunmuşların 1 ml zərdabında MSAg 10 ME olması immunitetin təmin
edilməsi üçün qapı sayılır. Vaksinin 6 ay ərzində 3 dəfə yeridilməsindən
sonra antitellərin qoruyucu titri 5 ildən az olmayan müddətdə saxlanılır.
Böyük Britaniya, Belçika, İtaliya və ABŞ kimi ölkələrdə vaksin
profilaktikasının geniş proqramlarının həyata keçirilməsi bu ölkələrdə
xəstələnmə göstəriciləri hər 100 min əhaliyə 1-4 sayda azaldılmasına,
xəstəliyin xronik formaya keçməsinin və letal nəticələnmə tezliyinin aşağı
salınmasına imkan vermişdir.
Uşaqların hepatit B virusuna qarşı vaksinasiya olunması onların
qaraciyərin birincili xərçənginə tutulma riskini azaldır. Ümumdünya
Səhiyyə Təşkilatının tövsiyə etdiyi strategiya virusdaşıyıcılığın 2%-dən,
yoluxmuş əhalinin isə 20%-dən artıq olduğu ölkələrdə yenidoğulmuşların
və risk qrupuna aid olan şəxslərin total vaksinasiyasını nəzərdə tutur.
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Virusdaşıyıcılığın 0,5%, əhalinin yoluxmuş hissəsinin isə 5-6% olduğu
ölkələrdə yoluxmuş analardan doğulmuş uşaqların, eləcə də risk qrupuna
daxil olan şəxslərin vaksinasiya olunması tövsiyə olunur.
İNSANIN İMMUNÇATIŞMAZLIQ VİRUSU
İİV infeksiyası ilə əlaqəli qazanılmış immundefisit sindromu problemi (QİÇS) dövlət və sosial-tibbi əhəmiyyətli mühüm problemlərdəndir.
İİV/QİÇS infeksiya barəsində ilk nəşrlər 1981-ci ilə aiddir, ilk dəfə
1981-ci ilin iyun ayında ABŞ-ın xəstəlikləri kontrol mərkəzi Gündəlik
xəbərlərdə 30 yaşa qədər kişidə pnevmosist pnevmoniya ilə letal
nəticələnən 5 xəstələnmə halının olması barəsində məlumat dərc etmişdir.
Xəstəliyin əmələgəlmə səbəbi aydın olmamışdır, lakin xəstəliyin gedişatına
əsasən onun immun sisteminə zədələyici təsir göstərmiş olduğunu ehtimal
etmək mümkün olmuşdur. İlk dəfə olaraq Acquired Immunodeficiency
Syndrome (AIDS)-qazanılmış immun çatışmzlıq sindromu diaqnozu
formalaşmışdır. Daha sonra məlum oldu ki, QİÇS xəstəliyin gecikmiş,
manifestasiya olmuş və mahiyyətinə görə terminal mərhələsidir.
Xəstəliyi İİV/QİÇS infeksiya adlandırmağa başladılar. Törədici isə
yalnız 1983-cü ildə, eyni zamanda iki laboratoriyada immun defisit
virusunun əldə edilməsi nəticəsində aşkar olundu. Fransanın Paster
institutunda L.Montagnier və ABŞ-ın Milli Xərçəng İnstitutunda
R.C.Gallo QİÇS simptomları olan xəstənin limfa düyünləri punktatından
xəstəliyin törədicisini almağa müvəffəq oldular.
Törədicinin fransız variantı Lymfaadenjpathy-Associated Virus
(LAV), amerikan variantı isə - Human T-cell Leukemia Virus (HTLV-III)
adlandırıldı. Daha sonra müəyyən edildi ki, bu eyni bir növün
izolyatlarıdır. Virusların taksonomiyası üzrə beynəlxalq ekspertlər
komitəsi 1986-cı ildə bu virusa Human Immunodeficitency Virus (HIV)insanın immun çatışmazlıq virusu (QİÇS) adını verdi. Elə həmin ildə
L.Montagnier Qərbi Afrikadan olan bir şəxsdə adi test sistemlərlə
müəyyən edilə bilməyən İİV variantını aşkar etdi. Bu variant İİV-2,
əvvəl aşkar olunan variant isə İİV-1 adlandırıldı.
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İmmun çatışmazlıq virusu retroviruslar ailəsinə, lentiviruslar (ləng
viruslar) yarımailəsinə aid edilir ki, onlar üçün çoxillik latent dövrün
olması xarakterikdir. Latent dövr xəstəliyin gedişatının birinci fazasına
uyğundur (virusun sakit dövrü), daha sonra xəstəliyin partlayış dövrü
başlayır və çox hallarda letal nəticələnir. İmmun çatışmazlıq virusu
nüvədən (cor) və onu örtən qılafdan (envelope) ibarətdir. Ümumi
diametri 100 nm-dir. Virusun quruluşu üç genlə kodlaşdırılır.
İİV-ilk növbədə T-helperləri zədələyən hüceyrədaxili limfotrop
virusdur, CD və CD8 reseptorları daşıyır ki, virus onların vasitəsilə hədəf
hüceyrələri tanıyır. Bu cür reseptorlar həmçinin digər hüceyrələrdə də makrofaqlarda, eozinofillərdə, B-limfositlərdə və s. mövcuddur. Bütün
bunlar İİV üçün hədəf hüceyrə ola bilərlər. Son illərdə müəyyən
edilmişdir ki, bir sıra hüceyrələr hətta onların səthində CD4 reseptorlar
olmasa da belə virusu adsorbsiya edərək daşımaq qabiliyyətinə
malikdirlər. Düz bağırsağın selikli qişasının M-hüceyrələri və cinsi yolla
ötürülmədə mühüm rol oynayan spermatozoidlər bu hüceyrələrdəndir.
İmmun sistemin zədələnməsi nəticəsində xəstələrdə limfositopeniya,
neytro- və trombositopeniya inkişaf edir, banal infeksiyalara qarşı
həssaslıq artır ki, bu da ağır fəsadlara, onkoloji xəstəliklərin inkişaf
etməsinə gətirib çıxarır.
İİV infeksiya antroponozlara aiddir. Xəstəliyin istənilən mərhələsində
olan xəstələr və virus daşıyıcılar yoluxma mənbəyi ola bilərlər.
İnfeksiyanın ötürülmə yolu müxtəlifdir. Təbii yollara cinsi yol (homo-və
heteroseksual əlaqələr zamanı) və vertikal yol (yoluxmuş anadan dölə)
aiddir. Artifisial, süni yoluxma yolu (müxtəlif tibbi müdaxilələr və
hemotransfuziyalar nəticəsində) mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
QİÇS problemi ən çox virusun qan komponentləri və preparatları
vasitəsilə ötürülməsi ilə müəyyən edilmişdir. QİÇS-in endemik xarakter
daşıdığı ölkələrdə posttransfuzion yoluxma tezliyi bütün qeydiyyatdan
keçən xəstələr üçün 2-3% təşkil etməkdədir. IIV yoluxmuş
hemokomponentlərin vurulması nəticəsində yoluxma ehtimalı 90%-dən
artıqdır. Çoxsaylı transfuziyalar alan resipientlər yüksək risk qrupuna aid
edilirlər. Bunlara ilk növbədə hemofiliya xəstələri aid edilir ki, onların
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arasında QİÇS-lə xəstələnmə hər 300 nəfərə 1 nəfər təşkil edir. Bir sıra
amerikan tədqiqatçılarının verdiyi məlumata görə, VIII faktorun konsentratını alan hemofiliya xəstələrinin 1%-i və 2% xəstə hemotransfuziyadan
sonra QİÇS-ə yoluxmuşdur. İstənilən səbəbdən QİÇS-lə yeni yoluxma
halları epidemiyanın ilk 10 ili ərzində 65-90% artmışdır. 1990-cı illərin
ortalarına doğru bütün dünyada epidemiyanın yayılmasının hemotransmissiv İİV-infeksiya düşən payı 3-5 % təşkil edirdi.
XX əsrin son onilliyində mütəxəssis-transfuzioloqların səyləri virus
infeksiyalarının ötürülmə riskinin azaldılmasına doğru yönəldilmişdir:
donorların seçimi daha dəqiq aparılmış, törədicilərin skrininqi üçün daha
təkmilləşmiş test sistemlər və virusun qanda inaktivasiyası üçün yeni üsullar
işlənib hazırlanmışdır. Bütün bu tədbirlər nəticəsində transfuziyalar zamanı
virus yoluxmalarının tezliyini azaltmaq mümkün olmuşdur. Qanın müasir
test edilmə üsulları 2004-cü ilə doğru İİV yoluxmasını hər 670 000
hemokomponentə bir, hepatit B yoluxmasını 137 000 - hemokomponentə 1,
hepatit C yoluxmasını 100 00 hemokomponentə 1 hala qədər azaldılmasına
imkan verdi. Hesab edilir ki, NAT texnologiyanın daxil edilməsi hər bir
doza qandan yoluxma riskinin 5-10 dəfə azaldılmasına imkan verəcəkdir.
Beləliklə də, yeni laborator texnologiyaların tətbiq edilməsi posttransfuzion infeksion ağırlaşma riskini kifayət qədər azaldır, lakin bu yalnız
donorların qanı test olunduğu infeksion markelərə şamil olunur. Nəzərə
almaq lazımdır ki, xeyli miqdarda hemotransmissiv infeksiyalar
mövcuddur ki, qan bu infeksiyalara qarşı ümumiyyətlə test edilmir.
Herpes qrupu viruslarının ötürülməsi bu yolla baş verir.
HERPES VİRUSLAR
Herpes virusları Herpesviridae ailəsində birləşirlər və bura 70-dən
artıq növ daxildir ki, onlardan stomeqalovirus (SMV), 1-ci və 2-ci tip
sadə herpes (SHV-1 və SHV-2), Epşteyn-Barr virusu, suçiçəyi və
kəmərvari dəmrov virusu, VI və VII tip insan herpesi virusu insan üçün
daha əhəmiyyətlidir. VIII tip herpes virusunun identifikasiyası barəsində
məlumatlar mövcuddur.
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Herpes virusları insan populyasiyasında geniş yayılmışdır, orqanizmin bütün orqan və sistemlərini zədələyərək infeksiyanın gizli, kəskin
və xroniki formalarını əmələ gətirə bilirlər.
ÜST-ün məlumatına görə, bütün dünyada herpes infeksiyalı xəstələrin ümumi miqdarı təxminən 20 milyondur. Çoxsaylı transfuziyalar
zamanı xəstələrin 10-12%-i yoluxur. ABŞ-da sağlam donorlar arasında
Kapoşi sarkoması ilə assosiasiya olunan VIII tip herpes virusuna qarşı
antitellərin aşkar olunma tezliyi 6.1% təşkil etməkdədir. Birincili neqativ
resipientlərin 0,7%-də VIII tip herpes virusunun markerləri aşkar
olunmuşdur. İmmunosupressiyalı xəstələr VI, VII və VIII tip herpes
virusları üçün yüksək risk qrupuna aid edilirlər ki, bu xəstələrdə ölümlə
nəticələnən ağır xəstəliyin baş verməsi mümkündür. ÜST məlumatına
görə, herpes infeksiyasından ölüm halı 15,8% təşkil edir və 38,5 % təşkil
edən hepatitlərdən sonra ikinci yerdədir.
SİTOMEQALOVİRUS İNFEKSİYASI
Sitomeqalovirus (SMV) - leykositlərə qarşı nəzərəçarpan tropluğa
malik DNT tərkibli virus növüdür. SMV bütün dünyada yayılmışdır.
Avropa və Şimali Amerikada SMV qarşı antitellər 35 yaşdan yuxarı
şəxslərin 40-60%-ində, Afrika və Asiya ölkələrində isə, demək olar ki,
100%-ində aşkar olunur.
SMV cinsi yolla, eləcə də bioloji mayelər (ağız suyu, sidik, qan) vasitəsilə, allotransplantasiya, hemokomponentlərin köçürülməsi nəticəsində
ötürülür. Köçürülən qanın miqdarı artdıqca yoluxma riski də artır. Mübadiləli qanköçürmə zamanı əvvəl seroneqativ olmuş yenidoğulmuşların
50%-ində SMV infeksiyası aşkar olunur.
SMV müxtəlif tip hüceyrələri yoluxdurmaq qabiliyyətinə malikdir,
amma əsas zədələnən hüceyrələrə endotelium, meqakariositlər və immun
cavabda iştirak edən hüceyrələr aiddir. SMV yoluxmuş hemokonponentlərin immunokompetent resipientlərə köçürülməsi zamanı yoluxma
çox zaman simptomsuz keçir. Buna baxmayaraq bir qisim xəstələrdə
qızdırma, limfa düyünlərinin böyüməsi və hepatosplenomeqaliya qeyd
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olunması mümkündür. Qanın müayinəsi zamanı atipik limfositlər aşkar
olunur. Bu simptomokompleks “postperfuzion sindrom” adını almışdır.
Tipik hallarda postperfuzion sindrom hemokomponent köçürülməsindən
sonrakı 3-6-cı həftələr arasında baş verir. Adətən bir neçə həftədən sonra
sağalma baş verir.
SMV yoluxmuş qan komponentlərinin transfuziyasından sonra virus
aktivləşərək SMV-neqativ resipientdə xəstəlik törədə bilər.
Xəstəliyin klinik əlamətləri müxtəlifdir, çox hallarda xəstəlik müxtəlif ağırlığa malik mononukleoz şəklində keçir. Bu zaman zəiflik, əzələ
ağrıları, qaraciyərin zədələnməsi, hepatosplenomeqaliya və limfositoz,
ağır hallarda isə interstisial pnevmoniya, mərkəzi və periferik sinir siteminin zədələnməsi, perikardit, miokardit, aseptik meningit, trombositopenik purpura baş verə bilər.
SMV törətdiyi posttransfuzion yoluxma hemotransfuziyaların törətmiş olduğu bütün xəstəliklərin 2-10%-ni təşkil edir. Köçürülən qanın
miqdarı artdıqca yoluxma riski də artır.Mübadiləli qanköçürmə zamanı
əvvəl seroneqativ olmuş yenidoğulmuşların 50%-ində SMV infeksiyası
aşkar olunur.
Posttransfuzion SMV infeksiyasına yoluxma həmçinin regenerasiya
proseslərinin pozulmasına, SMV səbəb olduğu immunosupressiya nəticəsində banal infeksion agentlərə qarşı həssaslığın artmasına, transplantasiya olunmuş orqan və toxumaların qopmasına, onkoloji xəstəliklərin
əmələgəlmə riskinin artmasına gətirib çıxara bilər.
Orqan transplantasiya olunmuş resipientlər üçün qan seçimi zamanı
donor qanının SMV markerlərinə görə yoxlanılması məqsədəuyğundur.
Qan komponentlərinin SMV ilə yoluxma halları 1-12% təşkil edir.
EPŞTEYN-BARR VİRUSU
Epşteyn-Barr virusu mülayim iqlimə malik ölkələrdə infeksion
mononukleoz, isti ölkələrdə isə Berkitt limfoması törədə bilər. Xəstəlik
antroponozlara aid edilir, hava-damcı yoluyla ötürülür. Populyasiyada
çoxlu sayda immun şəxslər (EBV qarşı antitellər yaşlı əhalinin 80-85%430
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ində aşkar olunur) aşkar olunur ki, bu da silinmiş və atipik formaların
çoxlu miqdarda olduğunu müəyyən edir, xəstəliyin klinik cəhətdən
nəzərəçarpan formaları isə 1-3 yaşlı uşaqlarda müşahidə olunur.
Yaşlı şəxslərdə infeksiyanın manifestasiya etmiş formasının əsasında
immun sistemin funksional vəziyyətinin zəifləməsi dayanır. EBV Blimfositlərə qarşı nəzərəçarpan tropizmə, onlarda uzun müddət qalmaq
və çoxalmaq xüsusiyyətinə malikdir. İmmunitetin zəifləməsini müəyyən
edən müxtəlif faktorlar nəticəsində virusun aktivləşməsi və klinik
əlamətlərin meydana çıxması mümkündür. Allogen transplantasiya ilə
orqan və toxumaların köçürülməsi və qan komponentlərinin transfuziyası
həm xəstənin yoluxması və həm də latent infeksiyanın yenidən
aktivləşməsiylə nəticələnə bilər. EBV mielotransplantasiyalar zamanı ölümün əsas səbəblərindəndir. Maraqlıdır ki, infeksion endokarditli xəstələrdə
EBV immunodominant epitopunun əlaqəli olduğu A11 antigeninin yayılma
tezliyi azalmışdır, əmələ gələn kompleks isə sitotoksik limfositlər tərəfindən
tanınır ki, bu da A1H-pozitiv şəxslərin EBV infeksiyasına qarşı
rezistentliyini müəyyən edir. İgM və İgG sinfindən olan spesifik antitellər
yoluxmanın laborator markerləridir. Lakin adi seroloji müayinə müəyyən
məhdudiyyətlərə malikdir, belə ki, əhalinin yoluxma dərəcəsinin yüksək
olması səbəbindən (sağlam donorların 85-90%-i) qanda antitellərin
müəyyən olunması aktiv gedən prosesdən xəbər vermir. EBV infeksiyası
diaqnostikasına prinsipial yeni yanaşma periferik qanın mononuklearlarında virus DNT-nin müəyyən edilməsinə imkan verir.
I VƏ II TİP T-LİMFOTROP İNSAN VİRUSLARI
I və II tip T-limfotrop insan virusları (HTLV-I, -II) qanın bədxassəli
sistem xəstəliyinin əmələ gəlməsinə və sinir sisteminin zədələnməsinə
səbəb olur. HTLV-1 retroviruslara, HTLV-II isə onkoviruslara aid edilir.
Bu viruslar nəzərəçarpan limfotrop, neyrotrop xüsusiyyətlərə və xüsusilə
də CD-4 hüceyrələrlə oxşarlığa malikdirlər.
HTLV-I T-limfositlərin in vitro proliferasiyasına səbəb olur və hesab
edilir ki, xəstələrdə T-hüceyrəli leykozun əmələ gəlməsinə gətirib çıxarır.
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Virus ilk dəfə 1980-ci ildə T-hüceyrəli leykoz xəstəsində aşkar olunmuşdur.
ABŞ-da donorlar arasında HTLV-I qarşı antitellərin skrininqi aparılır
ki, onların arasında daşıyıcılar 0,016% təşkil edir. Braziliyada HTLV-I
və II viruslarına görə donorların skrininqi 1993-cü ildən başlayaraq
aparılır. Donorlarda HTLV-I və II markerlərinin rastgəlmə tezliyi 0,041% arasında tərəddüd edir. Əvvəllər neqativ nəticə alınmış donorlarda
serokonversiyanın səbəbləri ailədə yoluxmanın olması (35%), hemotransfuziyalar (25%), çoxsaylı cinsi əlaqələr (30%), narkotikdən istifadə
(15%) olmuşdur.
HTLV-I və II viruslarının təbii yoluxma yollarına cinsi yol və şaqulianadan dölə ötürülmə yolu aid edilir. Artifisial (süni) yollara virusun
hemotransfuziya zamanı ötürülməsi yolu aid edilir. HTLV-I virusunun
qan komponentləriylə ötürülməsi ilk dəfə 1984-cü ildə, resipientlərin 5463% də serokonversiya aşkar olunduğu zaman qeydə alınmışdır. Qan
komponentlərinin transfuziyası nəticəsində virusla yoluxmuş şəxslərin
sayı 0,2-dən (Yaponiyada) 14,4%-ə (İngiltərədə) qədərdir. Bu cür
əhəmiyyətli fərqin səbəbi tam öyrənilməmişdir.
Hemotransfuziyalar zamanı seropozitiv donorlardan serokonversiya
halı 48% təşkil edir.
Yoluxma olduğu zaman yoluxmuş resipientlərdə inkubasiya dövrü 15
sutkadan 3 aya qədər olur. Diaqnostika İFA üsuluyla aparılır. HTLV-I və
II viruslarının differensial diaqnostikası çarpaz reaksiyaların çox olması
səbəbindən çətin olur. İFA ilə müsbət çıxan nəticə immunoblot vasitəsilə
təsdiqlənməlidir.
PARVOVİRUS B19
Parvovirus B19 - insan üçün patogen olan ilk virusdur, 1975-ci ildə
Cossart və həmmüəllifləri sağlam donorun qanının hepatit B-yə görə
skrininqini apardığı zaman təsadüf nəticəsində aşkar olunmuşdur.
Parvovirus B19 bir spirallı, DNT tərkibli, ölçüsü 15-28 nm olan
viruslara aid edilir. Parvovirus B19-un insanda xəstəlik əmələ gətirməsi
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barəsindəki məlumatlar 1976-cı ildə viremiya aşkar olunmuş donorun
müşahidəsi zamanı qeydə alınmışdır.
Parvovirus19 ilə yoluxma riski plazma pulundan hazırlanmış qan
preparatlarının istifadəsi zamanı dəfələrlə artır. VIII faktor alan
xəstələrin yoluxma halı ilk dəfə 1980-ci ildə qeydə alınmışdır.
Parvovirus B19 asimptomatikdən tutmuş həyat üçün potensial
təhlükəliliyə qədər bir sıra xəstəliklərin əmələ gəlməsinə səbəb ola bilər.
Bu virus kəskin artritin, aplastik krizin, hemolitik anemiyanın və spontan
uşaqsalma ilə nəticələnən döl xəstəliklərinin əmələ gəlməsinə səbəb ola
bilər. 20-50% hallarda xəstəlik simptomsuz keçir ki, bu da yoluxmuş
donorlardan ötürülmə ehtimalını artırmış olur. İmmunkompremet
resipientlər, xronik hemolitik anemiyalı xəstələr və hamilə qadınlar risk
qrupuna daxil edilirlər.
B19-un nisbətən daha çox yayılmış və müəyyən edilə bilən forması
ən çox uşaqlarda müşahidə olunan eritematoz səpkidir. Transfuziyaların
sayı artdıqca yoluxma riski də artır. Mütəmadi olaraq qan preparatları
alan hemofiliya xəstələri arasında parvovirus B19-un donor qanıyla ötürülmə riskinin artacağı ehtimal olunur ki, bunun da səbəbi qan komponentlərinin mövcud inaktivasiya üsullarının bu törədiciyə qarşı qeyri
effektiv olmasıdır. Donor qanının parvovirus B19-a qarşı spesifik antitellərin olmasına görə skrrininqinin aparılması alternativ üsul kimi tətbiq
edilə bilər. İnfeksiyanın diaqnostikası, İgG sinfindən olan spesifik antitellərin və ya DNT-parvovirusun PZR və ya hibridizasiya üsulu vasitəsilə
aşkar olunmasından ibarətdir.
QƏRBİ NİL VİRUSU
Qərbi Nil virusu (West Nile Virus) - Qərbi Nil qızdırmasının törədicisidir və flaviviruslara aid edilir ki, bunların da ötürücüsü Culex cinsindən
olan ağcaqanadlardır. WNV əsas sahibləri quşlardır, lakin o məməlilər və
insan üçün də təhlükəli ola bilər. Bir sıra müəlliflərin fikrinə görə, Qərbi
Nil qızdırması virusunun insana ötürülməsi Afrikada, Aralıq dənizi
ölkələrində və sporadik olaraq Avropada qeydə alınmışdır. İnsana WNV
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yoluxması çox hallarda simptomsuz keçir, təxminən 20% hallarda
subfebril reaksiya törədir, 1%-dən az hallarda isə xəstələrdə meningit və
ya ensefalit inkişaf etməsinə səbəb olur ki, o da ağır hallarda ölümlə
nəticələnə bilir.
1999-cu ildə ABŞ-da Qərbi Nil qızdırmasının meydana çıxması və
hemotransfuziyalar nəticəsində ötürülməsi qeydə alınmışdır.
2003-cü ildə ABŞ-da Qərbi Nil virusunun genomunun yoxlanılması
üçün bütün donorların PZR üsuluyla skrininqi keçirilmişdir. Seroloji
markerlər (İFA üsuluyla antitellərin aşkar olunması) uzun müddətli
seroloji “pəncərə” dövründən sonra aşkar oluna bilir və yalnız diaqnostik
monitorinq üçün istifadə olunur. Hal-hazırda Azərbaycanda Qərbi Nil
virusunun törədicisinə görə donorların skrininqi keçirilmir.
BAKTERİAL İNFEKSİYALAR
Sifilis
Sifilislə yoluxma halı ilk dəfə 1915-ci ildə J.F.Fordyce tərəfindən
qanköçürmə zamanı aşkar olunmuşdur və bu infeksion xəstəliyin ilk
hemotransmissiv ötürülməsi halı kimi qeyd olunmuşdur. O zamandan
bəri transfuzion infeksiyalar problemi daima həkimlərin diqqətindədir.
Müəyyən olunmuşdur ki, xəstənin qanı xəstəliyin istənilən mərhələsində
yoluxucudur, lakin sifilis törədicisinin həqiqi hemotransfuzion ötürülmə
təhlükəsi klinik simptomlar əmələ gələnədək, inkubasiya dövründə
meydana çıxır. Bu onunla əlaqədardır ki, seroloji müayinənin köməkliyilə
sifilis xəstəsi olan donordan xəstəliyin inkubasion dövrü və birincili sifilisin
ilk üç həftəsi (bu zaman adi halda tətbiq edilən mikropresipitasiya
reaksiyası, RSK kimi skrininq testləri adətən neqativ olur) istisna olmaqla
istənilən mərhələsində qan komponentlərinin hemotransfuziyasının qarşısını
almaq mümükün olur. Həmin bu seroneqativ dövr yoluxma anından
başlayaraq 6-7 həftə çəkir. Qanın İFA test olunması bu dövrü 3 həftəyə
qədər qısaltmağa imkan verir, belə ki, müasir test sistemlər Treponema
pallidum-a qarşı İgM sinfindən olan antitelləri yoluxmadan 3 həftə sonra
sonra müəyyən edə bilir.
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Yoluxmadan sonrakı ilk həftələrdə (seroneqativ “pəncərə” dövrü)
orqanizmdə sifilisin törədisicini aşkar edə bilən bir üsul, demək olar ki,
mövcud olmadığından hemokomponentlərin saxlanılma şəraitindən və
vahid həcmdə mikroorqanizmin konsentrasiyasından asılı olaraq Tr.
Pallidumun yaşama qabiliyyəti məsələsi aktual olaraq qalmaqdadır.
Araşdırmalar nəticəsində müəyyən olunmuşdur ki, eritrosit kütləsi 72120 saat ərzində 40°С temperaturda saxlanıldığı zaman Tr. Pallidum
məhv olur. Bakteriyaların 1 ml-də miqdarı 5х104 olduğu zaman hemokomponentin infeksiyalılığı 48 saat, 1,25х106 olduğu zaman 72 saat,
2,5х107 – olduğu zaman isə 120 saat təşkil etmişdir. Hətta seroneqativ
dövrdə olan donordan belə eritrosit kütləsinin köçürülməsi yalnız tədarük
olunduqdan 5 sutka sonra mümkündür.
Eyni zamanda son 30 ildə ABŞ-da və son 20 ildə Avropa ölkələrində
ciddi surətdə sənədləşdirilmiş hemotransfuzion sifilis yoluxması halı qeyd
olunmamışdır. Bununla əlaqədar olaraq ABŞ Qan bankları assosiasiyası
(AABB) 1995-ci ildə donorların sifilisə görə test olunmasından imtina
etməyi təklif etmişdir, lakin FDA buna HİV və virus hepatitlərinə qarşı
surroqat test kimi baxılmasını və testlərin aparılmasının davam etdirilməsini
qərara almışdır. Buna baxmayaraq, bir sıra tədqiqatçılar 4 milyondan artıq
donasiyanın nəticələrini analiz edən zaman bu cür surroqat testlərin
aparılması nəticəsində virus təhlükəsizliyində heç bir artım müəyyən
etməmişdirlər. Treponem antitellərinə görə test müsbət təsdiqlənmiş olan
150 donordan alınmış trombosit konsentratı üzərində Treponema
pallidumun DNT və RNT-in PZR üsuluyla test olunmasıyla aparılmış
randomizə tədqiqatlar, müayinə olunan nümunələrdən alınmış mənfi
nəticənin tamamilə düzgün olması barəsində qəti qərar verməyə imkan
verdi.
Posttransfuzion bakterial infeksiyalar
Son 10-13 ildə inkişaf etmiş ölkələrdə qan komponentlərinin bakterial
kontaminasiyası nəticəsində meydana çıxmış posttransfuzion ağırlaşmalara
ciddi diqqət yetirilir. Bakterial çirklənmə, dəri vasitəsilə və ya simptomsuz
bakteriemiyası olan donordan alınmış hemokomponentin köçürülməsi
zamanı baş verə bilər. Yoluxmuş qanın hər 6-cı dozasının transfuziyası
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zamanı bakterial kontaminasiya nəticəsində baş vermiş ağırlaşma qeydə
alınmışdır. Fransada 1994-1998-ci illər ərzində hemokomponentlərin
bakterial çirklənməsiylə əlaqədar olaraq baş vermiş 185 ağırlaşma halı
qeydə alınmışdır ki, onlardan 18-i ölümlə nəticələnmişdir. Qram mənfi
bakteriyaların, bəzən salmonellozun eritrosit kütləsiylə ötürülməsi halları
barəsində ədəbiyyatda da məlumatlar vardır.
Trombositlər 22°С temperatur şəraitində saxlanıldığı üçün onların
bakterial çirklənməsi bakteriyaların sürətlə artıb çoxalması kimi bir
potensial risk mənbəyidir. Kanada qan mərkəzinin apardığı araşdırmalar
nəticəsində müəyyən olunmuşdur ki, hər 1000 trombosit konsentratından
birində bakterial çirklənmə aşkar olunur. Transfuziyalarla assosiasiya
olunan bakterial sepsis riski trombositlərin saxlanılma müddəti artdıqca
daha da artır. Bu səbəbdən, trombositlərin həyat qabiliyyətinin uzun
müddət saxlanılmasına imkan verən konservantların yaradılmasına
baxmayaraq, klinik istifadə üçün yalnız saxlanılma müddəti 5 sutka və
daha az olan trombositlər tövsiyə olunur. Böyük Britaniyada 1995-ci
ildən 2002-ci ilədək 26 posttransfuzion bakterial infeksiya halı qeydə
alınmışdır ki, onlardan 6-sı ölümlə nəticələnmişdir.
1997-ci ildə bir sıra tədqiqatçılar hesablamışlar ki, ən azı bir doza
trombosit kütləsinin mikrobla kontaminasiyası zamanı əgər transfuziyaların
1%-i ölümlə nəticələnərsə, bu zaman hər 100000 transfuziyaya düşən ölüm
səviyyəsi HİV ötürülməsi zamanı olan rəqəmdən artıq olacaqdır. Bu
səbəbdən bakterioloji kontrol üsullarının təkmilləşdirilməsi üçün çoxsaylı
tədqiqatlar aparılmaqdadır ki, bu üsulların tətbiq edilməsi bakterial
kontaminasiya tezliyini 1-in 1000-3000-ə təyin edilməsinə imkan
vermişdir. ABŞ, Kanada və Böyük Britaniyada bakterial sepsis daha teztez rast gəlinən və 23%-ə qədər hallarda letal sonluqla nəticələnən
posttransfuzion ağırlaşmadır.
Müasir dövrdə əhalinin miqrasiyasının artması, həmçinin qeyri endemik patogenlərlə, ən çox şimal-qərbi ABŞ-ın sahil rayonları üçün endemik olan babeziozla Babesia microti, Latın Amerikası üçün endemik
olan Şaqas xəstəliyinin törədicisiylə - Tripanasoma crusi, İspaniya, Yunanıstan, Meksika üçün endemik olan - Brucella abortus bovis –
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brusellyoz törədicisiylə , P. vivax, P. falciparum, P. malaria və P. Ovale
ilə də transfuzion yoluxma ehtimalını artırır.
PARAZİTAR İNFEKSİYALAR
Malyariya
Transfuziyalarla əlaqədar olaraq malyariyanın müxtəlif formalarıyla
yoluxma xüsusi olaraq yer kürəsinin malyariya üçün endemik sayılan
rayonlarında (Zambiya, Nigeriya, Qvineya) müşahidə olunur.
Transfuzion malyariya resipientin orqanizminə cəmi 10-15
törədicinin düşməsi nəticəsində baş verə bilər. P. vivax və P. falciparum
ilə yoluxma zamanı inkubasiya dövrü 4 həftə , P. malaria və P. ovale –
ilə yoluxma zamanı isə bir neçə ay təşkil edir.
Xəstəlik aşkar oldunduqdan sonra malyariya törədicisinin növündən
asılı olaraq donor müxtəlif dövr ərzində yoluxdurucu ola bilər.
P.Vivax törətmiş olduğu üçgünlük malyariyanın keçirlməsindən 3 il
sonra, P.ovale yoluxmasından isə 4 il sonra residiv hallarının baş verə
bildiyi qeyd olunmuşdur. Keçirilmiş tropik malyariyadan sonra (törədicisi
P.falciparum) bir il ərzində adətən residiv qeyd olunmur, lakin ədəbiyyatda
5 il sonra residivin baş verməsi barəsində məlumatlar vardır. P.malariya bir
çox illər ərzində orqanizmdə persistə edə bilər və keçirilmiş 4 günlük
malyariyadan hətta 40 il sonra da residiv baş verə bilər.
Tripanosomoz
Törədicisi - Trypanosoma cruzi. Endemik rayonlarda (Cənubi
Amerika ölkələrində) donorların yoluxması 5% -dən (Argentinada) 65%dək (Boliviyada) təşkil edir. Yoluxmuş hemokomponentlərin köçürülməsindən sonra resipientlərin xəstələnməsi barədə məlumatlar mövcuddur.
Klinik cəhətdən nəzərəçarpan simptomlara qızdırma, yayılmış limfadenopatiya, hepatosplenomeqaliya aiddir ki, bu əlamətlər transfuziyadan
1-2 həftə sonra meydana çıxır.
Endemik rayonlarda donorların skrininqi keçirilir və tripanosomozun
markerləri aşkar olunduğu zaman donorlar qanvermədən kənarlaşdırılır.
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Babezioz
Törədicisi - Babesia microti (bovis). Eritrositlərdə artıb çoxalırlar,
40°С temperaturda 35 sutka saxlanılmış eritrosit kütləsində yaşama qabiliyyətlərini qoruyub saxlayırlar, dondurulmuş eritrositlərdə isə bir neçə
həftə qala bilirlər.
Yoluxmuş eritrosit kütləsinin köçürüldüyü zaman ya simptomsuz
daşıyıcılıq yarana bilər, yaxud da xəstəlik yüngül formada keçirilə bilər,
lakin immunkompremet xəstələrdə infeksiyanın gedişi ağır olur, splenektomiya olunmuş xəstələrdə və immunodepressantlar qəbul edən xəstələrdə çox hallarda letal nəticələnir.
Endemik zonalarda donorların Babesia bovis antitellərinin olmasına
görə skrininqi keçirilir və aşkar olunduğu zaman donorlar qanvermədən
kənarlaşdırılır.
Toksoplazmoz
Toxoplasma gondii törədicisi obliqat hüceyrədaxili parazitdir, leykositlərə qarşı nəzərəçarpan tropizmə malikdir. Böyüklərdə toksoplazmayla
yoluxma halları müxtəlif endemik rayonlarda 15-85% arasında dəyişir.
1987-ci ildə leykokonsentrat almış bir neçə xəstədə posttransfuion
toksoplazmoz halı qeyd olunmuşdur.
Qeyri endemik rayonlarda posttransfuzion parazitlərin profilaktikasına
potensial donorlardan anamnezin ciddi şəkildə toplanılması aiddir ki, bu bir
çox parazitar infeksiyalara qarşı çox effektiv bir tədbirdir.
ZÜLAL HİSSƏCİKLƏRİ (PRİONLAR)
Qan vasitəsilə prionlara potensial yoluxma riskinin olması barəsində
fikirlər ilk dəfə 1996-cı ildə (S.Dtaller) meydana çıxmışdır. İngiltərədə
Kreytsfeld-Yakob xəstəliyinin (KYX) iri buynuzlu mal-qarada süngər
ensefalopatiyası yaradan bir növü aşkar olunmuşdur.
TSE-nin müxtəlif formalarının insanda klinik əlamətləri oxşardır.
Xəstəlik, bir qayda olaraq, orta və ahıl yaş dövründə meydana çıxır. Lakin
Böyük Britaniyada təsvir edilmiş yeni variant KYX üçün cavan şəxslərdə yeniyetmələrdə və 20 yaşa qədər gənclərdə baş verməsi xarakterikdir.
Törədicinin qanla ötürüldüyü ehtimal edilirdi. Bu səbəbdən də, əvvəllər
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plazmanı İngiltərədən alan Avropa ölkələri bu mənbədən imtina etməli
oldular. R.K.Sobel 2001-ci ildə belə bir fikir irəli sürdü ki, donor qanında
müəyyən miqdarda infeksion zülal vardır. Lakin daha sonra müəyyən
olundu ki, KYX törədicisinin qan komponentləriylə ötürülməsini təsdiqləyəcək kifayət qədər məlumat yoxdur. Hemotransfuziyadan sonra
infeksiyanın ötürülmə ehtimalı barəsində ədəbiyyatda çox az məlumat
vardır: 4 resipientdə qan köçürülməsindən sonra, bir xəstədə KYX
xəstəsinin plazması da daxil olan hovuz plazmadan alınmış qlobulin
yeridilməsindən sonra, qaraciyər resipientində.
Bir sıra tədqiqatçılar TSE-nin insan üçün yoluxuculuğu barəsində və
onun müxtəlif müalicəvi prosedurlar zamanı, əsasən böyümə hormonu
(insan somatotropini) yeridilməsi, sərt beyin qişasının, buynuz qişanın
köçürülməsi zamanı ötürülə bildiyi barəsində məlumatlar vermişlər.
2002-ci ilin aprel ayında ABŞ-da Britaniya vətəndaşının KYX ilk
yoluxma halı ilk dəfə olaraq qeydə alınmışdır. Lakin bu hadisələrdən heç
birində yoluxmanın hemokomponent transfuziyası nəticəsində baş
verməsi barəsində dəqiq məlumat yoxdur.
Buna baxmayaraq, bu cür yoluxma riskinin kifayət qədər yüksək olduğunu nəzərə alaraq bir çox ölkələrdə Kresytsfeld-Yakob xəstəliyinin tezliyini, coğrafi yayılmasını, ailə ocaqlarını, qida rasionuyla əlaqəli olub-olmamasını müəyyən etmək məqsədilə geniş epidemioloji tədqiqatlar aparılır.
İri buynuzlu heyvanların prion xəstəlikləri Böyük Britaniya ilə yanaşı
digər ölkələrdə - İsveçrə, İrlandiya, Portuqaliya, Fransa, Almaniya, Niderland, İtaliya, Oman, Kanada, Danimarka və Folklend adalarında da
qeyd olunmuşdur. Bütün bu hadisələr həmin ölkələrə yoluxmuş heyvanların import olunması və yaxud da yoluxmuş ət-sümük ununun gətirilməsi ilə əlaqədardır.
Sonda bir daha vurğulamaq lazımdır ki, dünyanın prionlara və prion
xəstəliklərinə getdikcə artan maraq ilk növbədə prionların tam yeni bir
infeksion agent sinifi təşkil etməsiylə əlaqədardır ki, bu sinifin kəşf
edilməsinin əhəmiyyətini qətiyyən şişirtmədən A.Levenhuk tərəfindən
mikroorqanizmlərin və ya D.İ.İvanovski tərəfindən virusların kəşf
edilməsi hadisəsiylə müqayisə etmək olar.
Bir sıra tədqiqatçıların fikirlərinə görə, şübhəsiz olaraq, bizim bu gün
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aysberqin yalnız görünən tərəfiylə tanış olduğumuzu söyləmək olar,
onun əsas və hələ ki bizə məlum olmayan hissəsi isə yəqin ki, konformasion xəstəliklər adlandırılan problemlə əlaqədardır, bu zaman konstitutiv zülallar ölçü və ya forma dəyişikliyinə məruz qalır və həyati vacib
formadan ölümcül təhlükəli formaya keçərək çox ağır, bəzən isə fatal
sonluğa səbəb olur.
Beləliklə də, qan xidmətinin və transfuziologiyanın posttransfuzion
virus ağırlaşmalarının profilaktikası sahəsində əldə etmiş olduğu inandırıcı
və əhəmiyyətli uğurlara baxmayaraq, infeksion xəstəliklərin hemokomponentlərlə ötürülmə təhlükəsi davam edir. Hemotransfuziyaların infeksionvirus təhlükəsizliyi vacib problemlərdən biri olaraq qalmaqdadır. Transfuzion tibbin sonrakı, əsasən də hemotransfuziya sahəsindəki inkişafı resipientin infeksion-virus ağırlaşmalarından nə dərəcədə qoruna biləcəyindən
asılıdır.
HEMOTRANSMİSSİV İNFEKSİYA TÖRƏDİCİLƏRİNİN
SPESİFİK MARKERLƏRİ
Donor qanının müayinəsi zamanı hemotransmissiv infeksiyaların
törədicilərinin spesifik markerlərini aşkar etmək üçün öndəgedən laborator müayinə üsulu sərtfazalı İFA üsuludur ki, bu üsul yüksək həssaslıq
(0,1-0,05 ng/ml) və spesifiklik, nəticələrin instrumental hesabatı, müayinənin bütün mərhələlərində avtomatizasiya imkanı kimi şübhəsiz üstünlüklərə malikdir.
Skrininq araşdırmaları zamanı İFA üsulunda yanlış müsbət və yanlış
mənfi nəticələrin əldə olunması aktual problem olaraq qalmaqdadır.
Yanlış mənfi nəticələr test-sistemlərin potensial yoluxmanın səviyyəsinin daha yüksək olduğu - seroneqativlikdən seropozitivliyə keçid
sahəsində (yəni “pəncərə” sahəsində) həssaslığından asılıdır. Yanlış mənfi nəticələr çox az hallarda olur, məsələn, ABŞ-da yanlış mənfi
nəticələrin rastgəlinmə tezliyi və uyğun olraq bir donordan infeksiyanın
ötürülmə riski HİV üçün 1:500 000, hepatit C üçün 1:100 000, hepatit B
üçün isə 1:63 000 təşkil edir. Plazmanın hovuzlanması və preparatların
hazırlanması zamanı bu risk dəfələrlə artır.
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Yanlış mənfi nəticələr müxtəlif səbəblərdən baş vermiş qeyri spesifik
reaksiyalarla - antitellər və antigenlər arasında çarpaz reaksiyalar, immun
komplekslər arasında hidrofob əlaqələr və kəskin faza və ya zərdab zülallarının və konyuqatların kəskin fazayla qarşılıqlı əlaqəsi ilə əlaqədar olur.
Hal-hazırda skrininq araşdırmaları zamanı aşkar olunmuş, lakin
sonrakı müayinələr nəticəsində təsdiqlənməmiş HİV, hepatit B və C-yə
qarşı yanlış müsbət reaksiyalar 10-30% civarındadır. M.P.Bush hesab
edir ki, yanlış müsbət nəticələr 1%-ə qədər olmalıdır, təsdiqlənməyən
nəticələrin bu qədər yüksək olması isə bir tərəfdən personalın düzgün
işləməməsi, digər tərəfdən isə istifadə edilən test-sistemlərin keyfiyyətinin qeyri-qənaətbəxş olmasıdır. Yanlış mənfi nəticələrə İFA zamanı
müsbət olan, təsdiqləyici testlərdə isə qeyri müəyyən olan nəticələr aid
edilir. Belə nəticələrin çox olması potensial donorların qanvermədən
əsassız yerə uzaqlaşdırılmasına gətirib çıxarır.
Bu situasiyanın analizi, qan nümunələrinin İFA müayinəsi zamanı
əldə olunmuş müsbət nəticələrinin təsdiqlənməsi üçün sistemin tətbiq
edilməsinin vacib olduğunu sübut edir, belə ki, təsdiqləyici testlər sayəsində nəticə mənfi olan donorların yenidən donor kontingenti arasına geri
qaytarılması mümkün olur. Təsdiqləyici testlərdə qeyri müəyyən nəticə
əldə olunduğu zaman donorun 1-2 ay sonra təkrar yoxlanılması məqsədəuyğundur. Bu cür yanaşma müsbət immunoferment skrininqi nəticəsində
donorluqdan kənar edilmiş, lakin nəticə təsdiqləyici testlər vasitəsilə təsdiqlənməmiş donorların 80%-nin qorunub saxlanılmasına imkan yaradır.
B virusu hepatitinin diaqnostikası
B virus hepatitinin diaqnostikası virusun seroloji markerlərinin HBSAg, HBCAg, HBEAg antigenlərinin və onlara uyğun antitellərin аnti-HBs аnti-HBC və anti-HBE müəyyən edilməsinə əsaslanır.
Hepatit B-yə görə standart müayinə sxemi donor və xəstələrdə
HbsAg müəyyən edilməsinə əsaslanır. HbsAg adətən yoluxmadan 4-6
həftə, bəzən isə 4-6 ay sonra və klinik simptomların meydana çıxmasından 3-4 həftə öncə zərdabda aşkar olunur, bütün kəskin dövr boyunca
qalır və adətən rekonvolessensiya dövründə yox olur. Xəstələrin bir
hissəsində HBSAg sağalmadan aylar və hətta illər sonra da aşkar oluna
bilər. HBSAg-yə qarşı antitellər antigenin qandan itməsindən 3-4 ay
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sonra da aşkar oluna bilər və onların aşkar edilməsi sağalmanın və hepatit B-yə qarşı postinfeksion qoruyucu immunitetin yaranmasının kriteriyalarından sayılır. HBc və Hbe antigenlər infeksiyanın aktiv faza
markerlərindən hesab olunurlar, lakin xəstəliyin qızğın vaxtında bütün
HBSAg müsbət xəstələrin qanında olurlar və qısa zaman ərzində aşkar
olunurlar. Cor-antigen adətən qaraciyər bioptatında, zərdabda (yalnız
ağır fulminant forma hepatitlər zamanı) aşkar olunur.
Hepatit B antigenləri, immunoloji və genetik markerləri immunoferment analiz (İFA) və diaqnostik test sistemlər istifadə edərək polimeraz zəncirvari reaksiyalar (PZR) üsuluyla müəyyən olunur. Adi
texnologiyada virusspesifik xammal kimi antigen preparatları, infeksiya
daşıyıcılarının və ya virus preparatları ilə immunizasiya olunmuş
heyvanların antitelləri istifadə olunurdu. Bu cür texnologiyanın həm
personalın sağlamlığı ilə əlaqəli və həmçinin də keyfiyyətinə görə
yüksək səviyyədə təmizlənmiş virus antigeni preparatları və poliklonal
antitellərin əldə olunması ilə bağlı bəzi çatışmayan cəhətləri vardır.
Yeni texnologiyalarda test-sistemlərin ilkin biokomponenti kimi
rekombinant antigenlər və monoklonal antitellər, molekulyar bioloji
üsullarla və biomühəndis texnologiyası ilə əldə edilmiş virus genomu
nukleotidlərinin spesifik ardıcıllığı istifadə edilir.
Hemotransfuziyaların infeksion təhlükəsizliyinin təmin edilməsində
əsas şərtlərdən biri donorların müayinəsi üçün diaqnostikumun seçilməsidir. Donorların qanını müayinə etmək üçün sertifikatlaşdırılmış reagentlər və avadanlıqlar istifadə edilməli, yanlış mənfi və yanlış müsbət
nəticələrin miqdarını minimuma endirməyə imkan verən daha həssas
test-sistemlər seçilməlidir.
NAT-test yoxlanılma üsulları ilə, əsasən polimeraz zəncirvari reaksiya (PZR) tətbiq etməklə hepatit B virusunu, demək olar ki, bütün mübahisəli hallarda müəyyən etmək mümkündür. PZR üsulu infeksion
agent DNT-nin spesifik sahəsinin nuklein turşularının müəyyən
ardıcıllığına malik termofil fermentin köməkliyilə polimeraz qurulma
yoluyla dəfələrlə çoxaldılmasına əsaslanır. Bu üsulun həssaslığı halhazırda mövcud olan bütün texnologiyalardan yüksəkdir.
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C virus hepatitinin diaqnostikası
Hal-hazırda C virus hepatitinin diaqnostikası struktur (Core-zülallar
Е1 və Е2) və qeyri struktur (NS2, NS3, NS4, MS5) zülallara qarşı
spesifik antitellərin aşkar edilməsinə əsaslanır. Nəzərə almaq lazımdır ki,
VHC AT aşkar edilməsi (cor-antigenə qarşı İgM sinif antitellər istisna
olmaqla) virusun replikasiya prosesinin və onun aktivliyinin davam
etməsi demək deyildir. Antitellərin mövcudluğu diaqnoz qoymağa imkan
verir, lakin xəstəliyin formasını xarakterizə etmir və proqnostik əlamət
hesab olunmur.
Virusun aktiv repliksiyasının davam etdiyini göstərən virusemiyanı
xarakterizə edən əsas xüsusiyyət PZR-də RNT VHC aşkar edilməsidir.
Hepatitin kəskin fazasında yoluxmadan artıq 1-2 həftə sonra, yəni
antitellər hələ əmələ gəlməmiş RNT aşkar olunur. Daha sonra isə RNT
və İgM sinif VHC aşkar olunması arasında müəyyən korrelyasiya
müşahidə edilir.
Qan xidmətində hepatit C virusunun aşkar edilməsi üçün aparılan
skrininq testləri İgG immunoqlobulinləri sinfinə, hepatit C-nin struktur
və qeyri struktur zülallarına aid olan antitelləri İFA üsulu vasitəsilə aşkar
edir. İgG antitellər yoluxmadan 2 ay sonra, inkubasion dövrün sonunda
meydana çıxır, bəzən isə 3-6 ay ərzində aşkar olunmur.
VHC virusu antigenlərinin aşkar edilməsi üçün ilk diaqnostik
sistemlər 1999-cu ildə meydana çıxmışdır. Hal-hazırda eyni zamanda
həm core-antigeni həm də infeksiyanın erkən fazasında seroloji “pəncərə” sahəsində anti-VHC AT müəyyən etməyə imkan verən skrininq
test-sistemləri işlənib hazırlanmışdır. Virus RNT-nin müəyyən edilməsi
üçün tək-tək qan zərdablarının müayinəsi zamanı PZR nəticələrinin
müqayisəsi göstərdi ki, kombinə olunmuş AH-AT test ümumilikdə 4
sutka geri qalır və nisbətən daha həssas anti-VHC-AT test sistemlərini 25
sutka qabaqlayır.
VHC infeksiyanı təsdiqləmək üçün rekombinant immunoblottinq,
xətti immunoanaliz istifadə olunur. Təsdiqləyici testlər də həmçinin İgG
sinif antitelləri aşkar edir. Son diaqnoz virus RNT-in PZR üsulu və
qaraciyər biopsiyası vasitəsilə aşkar olunmasna əsaslanır.
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İİV-infeksiyasının diaqnostikası
İİV-infeksiyasının diaqnostikasında dünya təcrübəsi qan zərdabında
spesifik anti-İİV-1,-2 AT sərt fazalı İFA üsuluyla aşkar olunaraq daha
sonra immunoblottinq və PZR üsuluyla təsdiqlənməsinə əsaslanır. Bir
sıra ölkələrdə donor qanının skrininqi və eyni zamanda İİV-1 və antigen
p24 qarşı antitelləri müəyyən etmək üçün test-sistemlərdən istifadə edilir.
Yoluxmuş şəxslərin çox hissəsində İİV qarşı antitellər yoluxmadan 612 həftə sonra aşkar olunur. 5-10% insanlarda antitellər 3-6 ay sonra,
1%-də isə 1 il sonra və daha gec aşkar oluna bilər.
Beləliklə də, İİV yoluxmuş şəxslər kifayət qədər uzun zaman ərzində
seroneqativ və potensial yoluxma mənbəyi olaraq qalırlar. 2001-ci ilin
sonuna doğru hemotransfuziyalar və böyrək köçürülməsi zamanı 37 İİV
ötürülməsi halı qeydə alınmışdır. C.Goodman və həmmüəlliflərinin (2003)
məlumatlarına görə 2000-2002 illər ərzində dünyada hemotransfiuziyalar
nəticəsində 3-5% İİV yoluxması halı qeydə alınmışdır.
Posttransfuzion yoluxmanın profilaktikası hər şeydən öncə donorların
İİV-1 və 2 antitellərinə qarşı 100% seroloji testdən keçirilməsinə əsaslanır. AH və AT müəyyən etməyə imkan verən IV nəsil test-sistemlərin
istifadə edilməsi seoloji “pəncərə” dövrünü 14 sutkayadək qısaltmağa
imkan verir.
Azərbaycanda İİV infeksiyasının diaqnostikasında 3 mərhələli sistem
qəbul edilmişdir.
• I mərhələ - İFA test-sitemlərində skrininq müayinələr (İİV-1,-2
qarşı anitellərin). Donorlar İFA üsuluyla müayinə edilir (İİV-1,-2 qarşı
antitellər).
• II mərhələ-təkrari 2-3 İFA test sistemlərində referent müayinə. İki
dəfə mənfi nəticə əldə olunarsa bu son nəticə sayılır.
• III mərhələ - təkrari müsbət nəticə əldə olunuğu zaman immunoblot
üsuluyla ekspert müayinə.
İFA ilə müqayisədə immunoblot daha informativdir, belə ki, o, ayrıca
qılaf antigenlərinə - gp41, gp120 və gp160 zülallarına qarşı antitelləri
aşkar etməyə imkan verir. İmmunoblotda müsbət nəticənin əldə olunması
İİV yoluxmasını tam təsdiqləyir, mənfi nəticə isə İFA zamanı yanlış
müsbət nəticə əldə olunduğunu göstərir.
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Sifilisin diaqnostikası
İFA üsulu sifilisin skrininqi və diaqnostikası üçün nisbətən daha rahat
test sayılır. Son illərdə Treponema pallidum üçün DNT- və RNTdeteksiyası üsulları işlənib hazırlanmışdır.
Qanın laborator test olunmasının sonrakı mərhələlərində hepatit B, C,
İİV, SMV və s. virusların birbaşa müəyyən edilməsi üçün təkmilləşmiş
üsulların tətbiq edilməsi nəzərdə tutulur. Nuklein turşularının deteksiya
üsulları: VHC,VHB və İİV-1–in NAT test olunması ABŞ-da 1999-cu
ildən, G.B.Shrieber və həmmüəllifləri tərəfindən 1 milyon donasiyadan
VHB, VHC və İİV-1 üçün uyğun olaraq 7; 6,75 və 1 NAT müsbət, lakin
seroneqativ qan nümunələrinin aşkar edilməsindən sonra aparılmağa
başlanıldı. 2000-ci ildən etibarən ABŞ-da tədarük olunan bütün qan
kütləsində NAT test yoxlanılması aparılır və III nəsil immunoblot
müayinəsinə əsasən şübhəli nəticəylə donorluqdan uzaqlaşdırılan
donorlar bu analizə əsasən yenidən donor kontingentinə geri qaytarılır.
Almaniyada donor qanının NAT test olunmasına 1997-ci ildən
başlanılmışdır. ABŞ-da mini hovuzda İİV-1 və VHC-nin NAT-testlə
yoxlanılmasının dəyəri hər donasiya üçün 8 dollara çatır. Almaniyada
xərclər daha azdır, lakin qiymət 2-8 dəfə artmışdır. Hər bir nümunənin
ayrıca test olunması zamanı qiymət dəfərlərlə artır.
Nümunədə olan tək-tək (10-100) hüceyrəni belə müəyyən edə bilən
yüksək həssaslığa malik olması və yalnız yoxlanılan törədiciyə xarakterik
spesifikliyi müəyyən etmə qabiliyyəti PZR analizinin üstünlüyü sayılır.
Seroneqativ donorların plazmasının PZR üsuluyla yoxlanılması zamanı
0,006-1,3% İİV, 0,04-41% VHB, 0,023-39% VHC müsbət nümunələri
aşkar olunur. PZR analizin yüksək həssaslığı sayəsində yalnız bir donordan
alınmış qan nümunələrinin deyil, eləcə də onlarla donordan alınmış
alikvotların toplandığı mini-hovuzları da yoxlamaq mümkün olur. Bütün
bunlara baxmayaraq, xroniki daşıyıcılıq zamanı bir sıra hallarda virusun
buraxılması bir sıra hallarda flüktuasiyaedici xarakter daşıdığı üçün İFA
üsulunun bütünlüklə PZR üsuluyla əvəz olunması mümkün deyildir. Bu cür
hallarda hər iki üsuldan müştərək istifadə edilməlidir.
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