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 ‘Safe blood starts me’ Dünya Sağlık Günü sloganı

 Güvenli kanın tanımı; verildiği kişide herhangi bir  tehlike ya da

hastalık oluşturmayan, enfeksiyon etkenlerini veya zararlı yabancı

maddeleri içermeyen kan

 İnfeksiyoz etkenlerin bulaş oranını bugün için sıfırlamak mümkün

gözükmemektedir
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Kan naklinin güvenli bir şekilde yapılması

•Enfeksiyöz olmadığı mutlaka tespit edilmelidir.

•Kan nakli ile bulaşan enfeksiyöz etkenlerin ortak özellikleri,
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• Kan yolu ile bulaşan enfeksiyon hastalıklarının başı.

• Dünyada hepatit B virüsü (HBV) taşıyıcısı nüfusun %5’i

• Her yıl bu sayıya 50 milyon kişi eklenir

• Ülkemiz % 2 - 7 HBsAg taşıyıcılık oranı

• Dünyada hepatit C virüsü (HCV) taşıyıcısı nüfusun % 0,2–4’ü

• Ülkemiz % 0,3 – 1,8 antiHCV taşıyıcılık oranı
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• 4 Aralık 2008 ve 27074 sayı RG ile yayınlanan yönetmelik

• 2011 yılı Ulusal Kan Ürünleri Rehberi

• WHO-Screening donated blood for transfusion - transmissible

infections: Recommendations., 2009) kriterleri

• Onaylanmış test kitleri kullanılmalı

• Mikrobiyolojik tarama testleri, firma talimatlarına uygun çalışılmalı

• 9.Ocak.2007 tarih ve 26398 sayılı RG invitro cihazlar yönetmeliği

•Üretici, Kalite Sistem sertifikasına sahip olmalıdır.
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• Bağış kanlarının taranmasında kullanılan testlerin esası

• Testlerin her çalışma için kontrolleri olmalı

• Bu testlerin asgari ve mutlak çalışma koşulu, kontrollerin doğru

sonuç vermesidir.

• Testlerin, zayıf pozitif bir dış kontrolü de içermeleri

önerilmektedir.

Zorunlu testlerde genel yaklaşım:
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• İlk çalışmada reaktif olarak belirlenen iki kez çalışılmalıdır.

• “Tekrarlayan Reaktif”

• Örnekler HCV ve HIV için doğrulama  laboratuarına

gönderilmelidir

• HBV için bağışçı bilgilendirilir

• HCV ve HIV için “tekrarlayan reaktif” örneklerin pozitifliği

doğrulandığı takdirde, bağışçı ile görüşülmeli ve yeni bir serum

örneği alınmalıdır.
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• Hepatit B yüzey antijenini (HBsAg) en az 0.5 IU/ mL düzeyinde

saptayabilecek,

• HIV-1 “tip O” gibi nadir tipleri de içerecek şekilde bakılmalı

• HIV enfeksiyonunu doğrulamak için Western blot, rekombinan

/line immunoblot

• Hepatit C virus antijeni ve /veya antikorunu güvenilir biçimde

saptamak

• HCV enfeksiyonunu doğrulamak için immunoblot testleri

kullanılır.
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• Sifiliz taramasında manuel veya otomatize bir sistem

• Pozitif sifiliz tarama sonuçlarının TPHA, FTA veya

immunoblot testleri ile doğrulanması

• İdeal doğrulama testleri, tarama testleri kadar duyarlı ve tarama

testlerinden çok daha özgül olmalıdır

• Mikrobiyolojik Doğrulama Testleri İçin Algoritma (2011 ULUSAL
KAN ve KAN ÜRÜNLERİ REHBERİ S:262)
.
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Kan yoluyla bulaşan virüsleri irdelersek;



HEPATIT B VIRUS (HBV)



Hepatit B Virüsünün genomik yapısı

HEPATIT B VIRUS (HBV)

 Kısa ve uzun zincirlerden  oluşur

 Dört önemli gen bölgesi bulunur

 S, C, P ve X gen bölgeleri

 S geni HBsAg’yi kodlar

 Pre S1 ve pre S2 bölgeleri

C geni HBcAg’yi kodlar

 P geni DNA polimerazı kodlar

 X geni kapsit preoteinlerini

kodlar
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HBV Antijenik Özellikleri

* HBsAg’de gruba özgül “a” ve tipe özgül d/y, w/r determinantları

bulunur

* Adw, ayw, adr, ayr antijenik tipleri var

* w’nun w1, w2, w3, w4 alt determinantları mevcut

* Bağışıklığı a determinantına karşı oluşan antikorlar sağlar.

* Alt tipler enfeksiyon kaynağını belirlemede önemli
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HBV genotype A HBV genotype B
HBV genotype C HBV genotype D
HBV genotype E HBV genotype F
HBV genotype G HBV genotype H

HBsAg Genotipleri

Yedi genotipi bulunur; Genotip A, B, C, D, E, F, G

Gentip A: Kuzey Avrupa

Genotip B, C: Asya

Genotip D: Akdeniz ülkeleri ve ülkemizde sıktır.

Genotip E: Afrika

Genotip F: Orta Amerika

Genotip G: Yeterli veri yoktur.
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HBsAg Genotipleri–Filogenetik Ağaç
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•HBV bir DNA virusu olmasına karşın RNA üzerinden revers

transkriptaz ile replike olduğu için yüksek oranda mutasyon

gelişebilir

•Tüm virion havuzuna günde 1010 yanlış nükleotid girmektedir.

•Herhangi bir değişikliğin mutasyon olarak tanımlanabilmesi

için, infektivite, antijenisite, replikasyon veya morfolojik

değişikliğe yol açtığının gösterilmesi gerekiyor.
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HBsAg mutantları

• HBV ile infekte bireylerde HBIG kullanımı
• Düşük düzey perzistan HBV replikasyonu
• Geçirilmiş B hepatitinin reaktivasyonu
• Antiviral tedavi
• Yoğun aşılama programları
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•HBV genomunun her bölgesinde mutasyonlar tanımlanmıştır

•Üzerinde en çok çalışılan HBV mutasyonları
• HBsAg’de virusun antijenitesini değiştirip,tanıda sorun

yaratan ; aşı ve pasif proflaksiden kaçışına neden olan
mutasyonlar,

• Precore, precore/core promoter bölgesindeki HBeAg
sekresyonuna engel olan mutasyonlar,

• Lamivudin direncine neden olan mutasyonlar.
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•Mutasyonların çoğu hidrofilik bölgede yoğunlaşmaktadır.

•HBsAg’nin 99-160 aa’leri arası hidrofilik kısmıdır.

•Bu kısım sisteinden zengindir

•Disülfid bağları ile iki majör kangal meydana getirilir.

•Bütün anti-HBs’ler bu bölge ile birleşir ve bu bölgeye

karşı oluşan antikorlar HBV infeksiyonuna karşı

koruyucudur.
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• HBV’unda prekor/kor mutasyonlarının gelişimi sonucunda

HBeAg oluşturamayan prekor genetik varyantlar ortaya çıkar.

• PreS/S bölgesinde gelişen mutasyonlar sonucunda ise

“escape” mutantlar oluşmaktadır

• Bu mutantlar ise anti-HBs tarafından nötralize

edilememektedir
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S geninde oluşan mutasyonların yaratacağı sorunlar

11-- HBsAg negatif  HBV infeksiyonuHBsAg negatif  HBV infeksiyonu

22-- Aşının korumasından kaçan HBV infeksiyonlarıAşının korumasından kaçan HBV infeksiyonları

33-- Ticari kitlerin tanımadığı HBsAg oluşumuTicari kitlerin tanımadığı HBsAg oluşumu

-- AntiAnti--HBc pozitif, HBsAg negatif, HBVHBc pozitif, HBsAg negatif, HBV--DNA pozitif bulunanDNA pozitif bulunan

kişilerde 98kişilerde 98--156. aa ler arası bölgede değişiklikler saptanmış156. aa ler arası bölgede değişiklikler saptanmış

Bu kişiler HBsAg negatif saptanıp kan bağışında bulunabilirler!!Bu kişiler HBsAg negatif saptanıp kan bağışında bulunabilirler!!
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Duyarlı HBsAg testleri (<0.1ng/mL) ile pencere dönemi 38 gün
0.1ng HBsAg/mL ≈ 0.025 IU/mL HBsAg  ≈ 2000 HBV/mL

(Dünya Sağlık Örgütü standardına göre Deguchi M ve ark. Virol Methods 2004)

Günümüzde kullanılan EIA tarama testleri cok hassas olup 0,1 ng/ml

yoğunluktaki HBsAg tespit edilebilmektedir (Fang, 2006).

• Laboratuar hataları,

• Gizli (occult) HBV enfeksiyonu (immünolojik sessiz taşıyıcılık)

• Kullanılan test yöntemlerinin sınırlılıkları

• Akut hepatitin pencere donemi (birinci pencere donemi),

• İyileşmekte olan enfeksiyonun son dönemi (ikinci pencere donemi),

• Mutant suşlarla enfeksiyon gibi nedenlerle az da olsa bir risk kalmaktadır
(Bihl ve ark., 2007; Kaur ve Basu, 2005; Heper, 2007).
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Hepatit C virüsü

• HCV, serolojik tanısı en problemli olan virüstür.

• Virüsün komplike genomik yapısı sorumlu• Virüsün komplike genomik yapısı sorumlu

• HCV (core) antijenini saptayan testlerin tanısal değeri düşük
Transfusion,2003;43:958-62.

• HCV infeksiyonlarının tanısı için kullanılan en pratik yöntem
antikor aranmasıdır.





• Nükleotid ve aminoasit dizilerinde farklılıklara bakılarak

genotiplere ayrılır

• Bu sayede 6 genotip 50’den fazla subtipe sahiptir

• Genotipler rakamlarla (genotip1…6) gösterilir

• Subtipler harflerle (genotip 1b, 2a..vs) gösterilir

• Dünyada genotip 1, 2, 3 yaygındır

• Genotip 1b daha ağır seyirli enfeksiyon oluşturmaktadır

• Ülkemizde “genotip 1b” daha sık görülmektedir

HCV Genotipleri
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HCV’nin pencere dönemini

Negatif  RNA’dan NAT sonucundan pozitife geçiş, HCV’de aşırı hızlıdır

• Yaklaşık 0,1 gün olarak hesaplanan, virüsün olağandışı bir hızda

kendini sayısal olarak ikiye katladığı zaman, bu geçişin olduğu andır.

• Pencere döneminin eklips fazı vireminin olmadığı en erken safhadır.

• Testler ne kadar hassas olursa olsun, viremik olmayan eklips faz

yüzünden hiçbir zaman ‘virüsle karşılaşma-serokonversiyon’  pencere

dönemini tamamen kapatmak mümkün olamayacaktır.
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•Batı dünyasındaki HCV hastalarının çoğunluğu genotip 1

oluşturur

• Genotip 4 ve 5 Afrika’da,

• Genotip 6 ise Asya’da ortaya çıkar.

• Türkiye’nin genotipi 1b olarak tespit edilmiştir.
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1. jenerasyon testler

Hepatit C serolojisi

NS3 bölgesinin bir kısmı ile NS4 bölgesinin tamamını içeren,
C-100-3 antijenine dayalı testler
NS3 bölgesinin bir kısmı ile NS4 bölgesinin tamamını içeren,
C-100-3 antijenine dayalı testler

Duyarlılık ve özgüllüğü düşük

Serokonversiyonu saptamada yetersiz
J Clin Microb. 1992 Aug;30(8):2145-9.



2. jenerasyon testler

Hepatit C serolojisi

Cor (c 22-3) ve NS3 (c33c) bölgelerinden ek rekombinant
proteinler içeren testler
Cor (c 22-3) ve NS3 (c33c) bölgelerinden ek rekombinant
proteinler içeren testler

Özgüllük ve duyarlılığı yüksek

Serokonversiyon süresi 16 haftadan 10 haftaya
düşmüştür.

N Engl J Med. 1991 Nov 7;325(19):1325-9.



3.jenerasyon testler

Hepatit C serolojisi

Cor ve NS3 antijenleri yeniden düzenlenmiş ve NS5 bölgesine ait

bir antijen de eklenmiştir.
Cor ve NS3 antijenleri yeniden düzenlenmiş ve NS5 bölgesine ait

bir antijen de eklenmiştir.
Duyarlılık daha yüksek

Daha kısa sürede serokonversiyonu saptama
olanağı (7-8 hafta)

Hepatol. 1995 Jul;23(1):103-5.





HCV infeksiyonlarının serolojik
tanısında karşılaşılan sorunlar

Yanlış negatif sonuçlar

1. Pencere dönemi: Antikor yanıtının henüz saptanamadığı dönemdir.

3. kuşak ELISA testleri ile bile 7-8 haftayı bulmaktadır.

İnfeksiyonun olup olmadığını söylemek için 3 ay geçmesi
beklenmelidir.
İnfeksiyonun olup olmadığını söylemek için 3 ay geçmesi
beklenmelidir.

MMWR 2003 Vol 52/RR 3.

2. Özel konak: İmmün yetmezlikli hasta grubunda yeterli antikor
yanıtı sağlanamayabilir.

Hemodiyaliz hastaları
Transplant hastaları Kidney Int 2003; 51:981-9.



Doğrulama testleri

• Günümüzde RIBA testlerinin, kan donörleri gibi ‘düşük riskli

popülasyon’ olarak tanımlanan gruplarda   pozitif ELISA

sonucunu desteklemek amacıyla kullanılması önerilmektedir.

• Günümüzde RIBA testlerinin, kan donörleri gibi ‘düşük riskli

popülasyon’ olarak tanımlanan gruplarda   pozitif ELISA

sonucunu desteklemek amacıyla kullanılması önerilmektedir.

CDC Guidelines for HCV. MMWR 2003 Vol 52/RR 3.



•Anti-HCV EIA testlerinin yüksek duyarlılık ve özgüllüğüne

karşın, yalancı pozitiflik oranı da yüksektir.

• Pozitif sonuçların analitik antikor testleri ile doğrulanması

gerekmektedir (Alter ve ark., 2003).

Destekleyici doğrulama testleri arasında en sık kullanılanları

Rekombinant immunoblot assay (RIBA), line immuno assay

(LIA) ve nukleik asit amplifikasyon teknolojisi (NAT)

testleridir.
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HIV virusu



HIV virusu

Retroviridea

80-130nm.

Sferik

Retroviridea

80-130nm.

Sferik

Üç tabakalı

Tek iplikli RNA→ Genom+Nükleokapsid



Genetik düzeyde farklılık

Benzer yapıda

HIV 1 ve HIV 2

Kor ve polimeraz proteinleri çapraz
reaksiyon oluşturur

HIV 2 de serbest virus miktarı daha az

HIV 1 (M, O, N) 3 sub tip



HIV genomu
Gag geni ( gruba özgü) → kor proteini

Pol geni ( polimeraz) → RT enzimi

Env geni → temel glikoproteinleri

HIV virüsünün üç glikoproteini vardır. Bunlar:

gp41: HIV'in yaşamasını sağlar.

gp120: HIV'in DNA'ya girmesini sağlar.

gp160: Proteaz sayesinde HIV'i gp120 ve gp41'e böler.



Filogenetik ağaç





•HIV enfeksiyonunda HIV antikoru 22.

günde saptanabilmektedir.

• P24 antijenini saptayabilen testlerde

virüsün varlığı 16. günde tespit

edilmektedir.

•HIV RNA ise serumda 11. günde

saptanabilmekte

•Pencere dönemi, viral ajana maruz

kalınmasından itibaren vücutta

antikorların oluşmasına kadar olan

süreçtir.
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• P24 antijenini saptayabilen testlerde

virüsün varlığı 16. günde tespit

edilmektedir.

•HIV RNA ise serumda 11. günde

saptanabilmekte

•Pencere dönemi, viral ajana maruz

kalınmasından itibaren vücutta

antikorların oluşmasına kadar olan

süreçtir.

Şekil . HIV pencere dönemi



1.jenerasyon testler

Hücre kültüründen
Antijen - antikor

-ELISA

-İmmunfloresans

-Western blot

tüm virus antijeni

HIV serolojisi

Hücre kültüründen
Antijen - antikor

-ELISA

-İmmunfloresans

-Western blot

tüm virus antijeni



2. jenerasyon testler

HIV serolojisi

Rekombinant antijenler (LIA)

Sentetik peptitler (gag ve transmembran pr)



3. jenerasyon testler

HIV serolojisi

İnsan antikorlarına karşı oluşan antikorlar veya viral
antijenler

Enzim molekülü



4. jenerasyon testler

HIV serolojisi

HIV antikorları + p24 Ag birlikte belirler

(tanı için geçen süreyi 3-5 gün kısaltır)

sensitivite
spesifitesi



• HIV Doğrulama testi yapılmalıdır.

• Doğrulama laboratuarına, tarama testi hakkında bilgi verilmelidir

• Hizmet birimi, sonuçlar için kayıt tutmalıdır.

•Doğrulama testi pozitif tespit edilen bağışçı, Kan Hizmet Birimi

tarafından yazılı olarak bilgilendirilir.

•Yönlendirme; kan hizmet biriminin bulunduğu İlin Sağlık Müdürlüğü

tarafından bağışçının takip ve tedavisinin yürütülebileceği bir Sağlık

Kurumu’na yapılır.
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ELISA yalancı pozitiflik

İmmünizasyon (influenza, kuduz aşısı)

Akut viral enfeksiyonlar

Gebelik

İmmünizasyon (influenza, kuduz aşısı)

Akut viral enfeksiyonlar

Gebelik

Otoimmün hastalıklar

Örnek tüplerinin karışması

Çalışma sırasında (pipetaj vb) kontaminasyon



• Rekombinant immunoblot assay (RIBA); HIV ve HCV’nin

doğrulamasında kullanılır. Rekombinant teknikle elde edilmiş HCV/HIV

antijenleri nitroseluloz şeritler üzerinde bantlar oluşturacak şekilde

yerleştirilmiştir.

• Line Immuno Assay (LIA); HCV ve HIV doğrulamasında kullanılan

yüksek duyarlılıkta bir testtir. Sentetik ve rekombinant antijenler naylon

strip üzerine kaplanmıştır

• Westernblot (WB) tekniği, viral lizat veya rekombinant antijenlerin

poliakrimil jel zemininde moleküler ağırlıklarına göre elektroforetik

olarak ayrılması esasına dayanır

Kullanılan Ana Tarama Testleri

• Rekombinant immunoblot assay (RIBA); HIV ve HCV’nin

doğrulamasında kullanılır. Rekombinant teknikle elde edilmiş HCV/HIV

antijenleri nitroseluloz şeritler üzerinde bantlar oluşturacak şekilde

yerleştirilmiştir.

• Line Immuno Assay (LIA); HCV ve HIV doğrulamasında kullanılan

yüksek duyarlılıkta bir testtir. Sentetik ve rekombinant antijenler naylon

strip üzerine kaplanmıştır

• Westernblot (WB) tekniği, viral lizat veya rekombinant antijenlerin

poliakrimil jel zemininde moleküler ağırlıklarına göre elektroforetik

olarak ayrılması esasına dayanır



Treponema pallidum



• Tanıda kardiyolipinlere karşı oluşmuş antikorları saptayan nontreponemal

• T.pallidum antijenlerine karşı oluşmuş özgül antikorlar için treponemal esaslı

serolojik testler

• Sifilizin tanısında kullanılan geleneksel algoritma, taramanın önce

nontreponemal   bir testle yapılması, pozitif çıkan sonuçların daha sonra özgül

bir treponemal testle doğrulanmasıdır.

• Treponemal antijenlere karşı özgül antikorları saptayan testlerin nontreponemal

testlere göre duyarlılıklarının yüksek

• Enzim immunoassay (EIA) prensibi ile çalışan testlerin otomasyona uygun

• Geleneksel yaklaşımda değişiklik yapılmasını gündeme getirmiştir.
Young H, Pryde J, Duncan L, Dave J. The Architect Syphilis assay for antibodies to Treponema pallidum: an automated screening

assay with high sensitivity in primary syphilis. Sex Transm Infect 2009; 85(1): 19-23
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Syphilis “indirek” Tanısı

Non Treponemal Based tests T. pallidum Based tests

Detect cardiolipin antibodies

RPR (Rapid Plasma Reagin)
VDRL (Veneral Disease Research Laboratory)

Detect T.pallidum specific antibodies

TPHA (Treponema Pallidum Hemagglutination Assay)

FTA-ABS (Fluorescent Treponemal Antibody Absorbtion)

EIA (Enzyme Immuno Assay)
Syphilis Total Antibodies
Syphilis IgG & IgM



T.pallidum’a özgül antikorları saptayan ve kemiluminesan

mikropartikül EIA (CMIA) prensibi ile çalışan testi kullanıldıktan

sonra; CMIA testi pozitif çıkan örnekler için uygulanacak tanısal

algoritma, literatür desteğinde oluşturulmuştur.

T.pallidum’a özgül antikorları saptayan ve kemiluminesan

mikropartikül EIA (CMIA) prensibi ile çalışan testi kullanıldıktan

sonra; CMIA testi pozitif çıkan örnekler için uygulanacak tanısal

algoritma, literatür desteğinde oluşturulmuştur.

O. Alpay OZBEK, Yavuz DOĞAN: Taramada Treponemal Test Kullanan Bir Sifiliz Tanı

Algoritmasının Değerlendirilmesi Mikrobiyol Bul 2011; 45(1): 93-103





Şu anda dünyadaki risk aralığı majör viral ajanlar için 50.000 ünitede 1
ila 700.000 ünitede 1 arasında değişmektedir. (Busch ve ark.,2000)
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Transfüzyon sonrası komplikasyon risk hesapları. (Transfusion 2000; 40:143-159)

ÖZET
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Test sonuçları değerlendirilirken tanısal özgüllük ve duyarlılık ile

birlikte o hastalığın toplumdaki prevalansı da göz önünde

bulundurulmalıdır. Düşük prevalansa sahip hastalıklarda yüksek

duyarlılığa sahip bir testin pozitif tahmin ettirici değeri

(prediktivite) düşüktür. (Uğurman ve Berktas, 2003)

Bu nedenle düşük prevalanslı hastalıklarda test sonuçlarını

değerlendirirken pozitif sonuçların doğrulama testleri ile

tekrarlanması tavsiye edilmektedir. (Alter ve ark., 2003).

ÖZET

Test sonuçları değerlendirilirken tanısal özgüllük ve duyarlılık ile

birlikte o hastalığın toplumdaki prevalansı da göz önünde

bulundurulmalıdır. Düşük prevalansa sahip hastalıklarda yüksek

duyarlılığa sahip bir testin pozitif tahmin ettirici değeri

(prediktivite) düşüktür. (Uğurman ve Berktas, 2003)

Bu nedenle düşük prevalanslı hastalıklarda test sonuçlarını

değerlendirirken pozitif sonuçların doğrulama testleri ile

tekrarlanması tavsiye edilmektedir. (Alter ve ark., 2003).



Tekrarlayan reaktif sonuçların başlangıç EIA indeks değerinin

(serum örneği/eşik değeri; s/co) kuvveti ile paralellik gösterdiği

bu nedenle birinci testte pozitif s/co değerinin kuvvetine göre

tekrar testleri yapılmadan doğrudan doğrulama testlerine

geçilmesi önerisi, tanı algoritmalarındaki üretici firmalarının

tekeline alternatif getirmektedir.
(Alter ve ark., 2003; Contreras ve ark.,2007; Ozturk ve ark., 2006).

ÖZET
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•Yüksek duyarlılık ve özgüllüğe sahip tarama testleri……….

yalancı pozitiflik

• Sonuçların doğrulama testleri ile doğrulanması gerekmektedir

• Doğrulama testlerinin yüksek maliyeti ve sınırlı ulaşılabilir

• Başlangıç testlerindeki reaktif sonuçların, doğrulama test

sonuçlarına göre yüksek pozitif tahmin ettirici s/co değerinin tespit

edilerek, bu değerlerin üzerindeki sonuçlarda doğrulama

yapılmadan sonucun bildirilmesi, diğer bir tartışma konusudur
(Nelson ve Shan, 2008)

ÖZET
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•Kan Hizmet Birimi, doğrulanmış enfeksiyonu olan bir bağışçının  pencere

döneminde iken bağış yapmış olması durumunda yaptığı işlemler,

•Tarama testlerinin kalitesi için aşağıdaki şartları esas alan bir  yaklaşım

geliştirilmelidir:.

a) İç kalite kontrol programı izlenmeli ve dokümante edilmelidir.

b) Akredite bir laboratuvardan dış kalite  kontrol programı uygulanıp

dokümante edilmelidir.

c) Tüm yeni yöntemler ve yöntem değişiklikleri uygulamaya konmadan önce

kontrol edilmelidir.

Tekrarlayan reaktif sonuçlar ile doğrulanmış  pozitif sonuçların  Sağlık

Bakanlığı’na bildirimi  yapılmalı ve izlenmelidir
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