
ÖZET

Kan Merkezi donörlerinde transfüzyonla bulaflan hepatit B virusu (HBV), hepatit C virusu (HCV), insan immun yet-
mezlik virusu (HIV) zorunlu olarak taran›r. Bu çal›flmada hastanemiz Kan Merkezine 2002-2006 y›llar› aras›nda donör ola-
rak kabul edilen 61409 kiflide ELISA yöntemi ile HBsAg, anti-HCV, anti-HIV 1-2 araflt›r›lm›flt›r. HBsAg pozitifli¤i % 2.00,
anti-HCV pozitifli¤i % 0.54, anti-HIV 1-2 pozitifli¤i % 0.028, HIV do¤rulama testi pozitifli¤i % 0.007 olarak bulunmufltur.
HBsAg pozitifli¤imiz 1986-1995 y›llar›n› kapsayan hastanemiz kan merkezi ve ülkemiz 2000-2005 kan merkezleri ortalama
sonucuna göre düflük bulunurken, anti-HCV ve anti-HIV 1-2 oranlar› benzer bulunmufltur. Test pozitiflikleri ile cinsiyet ve
yafl aras›nda anlaml› bir fark saptanmam›flt›r. 
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SUMMARY

HBsAg, Anti-HCV and Anti-HIV Seroprevalence in Blood Donors

Transfusion-transmitted hepatitis B virus (HBV), hepatitis C virus (HCV), human immun deficiency virus (HIV) are
obligatory for screening in blood bank donors. In this study HBsAg, anti-HCV and anti-HIV 1-2 were screened in 61409 vo-
lunteer blood donors during the years 2002-2006. HBsAg was found positive in 2.00 %, anti-HCV in 0.54 %, anti-HIV 1-2
in 0.028 % of donors and anti-HIV confirmatory test was positive in 0.007 %. Our HBsAg result was found lower than our
1986-1995 blood bank and 2000-2006 country results. Anti-HCV and anti-HIV 1-2 results were similar. There were no re-
lation between ages and sexs in the positivity of tests. 
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G‹R‹fi

Kan transfüzyonunun en s›k karfl›lafl›lan
yan etkisi transfüzyonla bulaflan hastal›klard›r.
Güvenli kan temininde donör seçimi, donör po-
pülasyonundaki infeksiyon s›kl›¤› ve kanlar›n
serolojik testlerle taranmas› belirgin rol oyna-
maktad›r. HBV ve HCV infeksiyonlar› kronik
seyirli olabilmesi, siroz ve hepatosellüler karsi-
noma yol açabilmesi nedeniyle tüm dünyada
önemli bir halk sa¤l›¤› sorunu olmaya devam
etmektedir(3). Donör kanlar›nda HBsAg, anti-
HCV, anti-HIV ve VDRL bak›lmas› zorunludur.
Ülkemizdeki kan donörlerinde HBV prevalans›

% 2.80-10.75, HCV prevalans› % 0.0-1.5, HIV
prevalans› ise % 0-0.86 aras›nda de¤iflmekte-
dir(1,6).

Bu çal›flmada ‹zmir Tepecik E¤itim ve
Araflt›rma Hastanesine 2002-2006 y›llar›nda kan
ba¤›fllayan sa¤l›kl› donörlerin HBsAg, anti-
HCV, anti-HIV 1-2 prevalans› ile bunlar›n yafl
ve cinsiyete göre da¤›l›m›n›n araflt›r›lmas›
amaçlanm›flt›r. 
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Aral›k 2006 aras›nda kan ba¤›fllayan 18-50 yafl
aras› 61409 sa¤l›kl› donör çal›flma kapsam›na
al›nm›flt›r. Baflvuran donörlerin donasyon for-
munu doldurmas› sa¤lanarak kan merkezi dok-
toru taraf›ndan sorgulamas› ve muayenesi yap›l-
m›fl olup geçirilmifl hepatit, dövme, akapunktur,
piercing, riskli cinsel iliflki, IV uyuflturucu ba¤›m-
l›l›¤› olanlar donör olarak kabul edilmemifltir. 

HBsAg, anti-HCV ve anti-HIV 1-2 testleri
Abbott AxSYM (ABD) cihaz› ve kitleri ile MEIA
(Mikropartikül Enzim ‹mmun Assay) yönte-
miyle çal›fl›lm›flt›r. HIV do¤rulama testi LIA (Li-
ne Immun Assay) yöntemi ile Gene Lab. kitleri
ile yap›lm›flt›r. Donörlerin erkek ve kad›n olarak
18-29 ve 30-50 yafl gruplar›na da¤›l›m› belirlen-
mifltir. Sonuçlar›m›z hastanemiz kan merkezi-
nin 1986-1995 çal›flmas›nda bulunan HBsAg so-
nuçlar›(7) ve ülkemizde yap›lm›fl di¤er çal›flma-
larla karfl›laflt›r›lm›flt›r. ‹statistiksel çal›flmalar
Fisher’in ki-kare testi ile de¤erlendirilmifltir.

BULGULAR

Toplam 61409 donörde HBsAg % 2.00, an-
ti-HCV % 0.54, anti-HIV 1-2 ise % 0.028 (do¤ru-
lama testinde % 0.007) pozitif olarak belirlen-
mifltir. Sonuçlar y›llara göre ve toplam donör sa-
y›lar› ve pozitiflik oranlar› olarak tablo 1’de gös-
terilmifltir. Çal›flmam›zda 2002-2006 y›llar› ara-
s›nda HBsAg ve anti-HCV pozitifli¤i aç›s›ndan

belirgin bir fark saptanmam›flt›r. Anti-HIV do¤-
rulama sonuçlar› 2002, 2004 ve 2006 y›llar›nda
negatif olarak bulunmufltur.

Donör profilimiz 59821 (% 97.4) erkek,
1588 (% 2.6) kad›n olup, 22536’s› (% 36.7) 18-29,
38873’ü (% 63.3) 30-50 yafl grubu içinde yer al-
m›flt›r. Erkeklerde HBsAg % 2.00, anti-HCV % 0.54,
anti-HIV 1-2 % 0.027, anti-HIV do¤rulama % 0.007
oranlar›nda; kad›nlarda HBsAg % 2.02, anti-
HCV % 0.69, anti-HIV 1-2 % 0.063 oranlar›nda
pozitif bulunmufltur. Bu sonuçlar tablo 2’de
gösterilmifl, sonuçlarda cinsiyet ve yafl gruplar›
aras›nda anlaml› bir fark bulunmam›flt›r (p>0.05).

TARTIfiMA

HBV ve HCV infeksiyonlar› kan transfüz-
yonu ile bulaflan hastal›klardan olup kronik he-
patit, siroz, hepatosellüler karsinoma riski ne-
deniyle önemlidir. Türkiye’de toplumda HBV
s›kl›¤› % 3.9-12.5 olup bu s›kl›k do¤udan bat›ya
do¤ru gittikçe azalmaktad›r(6). Ülkemizdeki
kan donörlerinde HBV prevalans› normal po-
pulasyona göre düflüktür. Bunun nedeni, donör
sorgulamas› ve muayenesi ile bulafl›c› hastal›k
riski olanlar›n donör olarak kabul edilmemesi-
dir(8).

Hastanemiz kan merkezinin 1986-1995
y›llar›nda % 3.9 olan HBsAg pozitiflik oran›-
n›n(7) bu çal›flmada % 2.00 oldu¤u saptanm›fl
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N. A¤ufl ve ark.

Tablo 1: Kan Merkezimizde y›llara göre HBsAg, anti-HCV ve anti-HIV 1-2 oranlar› [n (%)].

HBsAg
Anti-HCV
Anti-HIV 1-2
Anti-HIV do¤rulama testi 

2002
(n:13973)

(2.13)
(0.37)
(0.007)

298
52
1
0

2003
(n:14765)     

(2.17)
(0.37)
(0.041)
(0.014)

320
54
6
2

2004
(n:14467)

(1.92)
(0.81)
(0.014)

278
117

2
0

2005
(n:11448)

(1.76)
(0.70)
(0.044)
(0.017)

201
80
5
2

2006
(n:6756)

(1.94)
(0.44)
(0.044)

131
30
3
0

Toplam
(n:61409)

(2.00)
(0.54)
(0.028)
(0.007)

1228
333
17
4

Tablo 2: HBsAg, anti-HCV, anti-HIV 1-2 pozitifliklerinin yafl ve cinsiyete göre da¤›l›mlar› [n (%)].

Yafl grubu

18-29
30-50
Toplam

E

22086 (36.0)
3775 (61.4)

59821 (97.4)

K

450 (0.7)
1138 (1.9)
1588 (2.6)

Donör

E

444 (2.01)
752 (1.99)

1196 (2.00)

K

8 (1.78)
24 (2.11)
32 (2.02)

HBsAg

E

130 (0.59)
192 (0.51)
322 (0.54)

K

3 (0.67)
8 (0.70)

11 (0.69)

anti-HCV

E

7 (0.032)
9 (0.024)

16 (0.027)

K

0
1 (0.088)
1 (0.063)

anti-HIV

E

1 (0.005)
3 (0.008)
4 (0.007)

K

0
0
0

HIV do¤rulama

E= Erkek , K= Kad›n, Yafl ve cinsiyet dikkate al›nmadan bütün donörler için sonuçlar tablo 1’in son sütununda yer almaktad›r.



olup istatistiksel olarak anlaml› azalma gözlen-
mifltir (p<0.05). Türkiye’deki kan merkezlerinde
1985-1999 y›llar›nda HBsAg pozitifli¤i % 5.2
iken, 2000-2005 y›llar›nda % 2.97 olarak saptan-
m›fl ve istatistiksel olarak anlaml› azalma oldu-
¤u bildirilmifltir(5). Böylece çal›flmam›zdaki
HBsAg pozitifli¤inin azalmas›n›n ülke geneline
uygun oldu¤u görülmüfltür. HBsAg oranlar›n›n
azalmas›nda asker donör oran›n›n azalt›larak
gönüllü sivil donör uygulamas›na geçilmesi,
ciddi bir donör sorgulamas› ile muayenesinin
yan›nda halk›n bilgilendirilmesi ve afl› uygula-
mas›n›n yayg›nlaflmas›n›n etkili oldu¤u düflü-
nülmüfltür. Adana’da yap›lan bir çal›flmada da
K›z›lay Kan Merkezine kan vermek amac›yla
baflvuran gönüllü sivil donörlerde HBsAg pozi-
tifli¤i % 1.5 iken asker donörlerde % 4.3 bulun-
mufltur (9’dan al›nm›flt›r). Kan merkezimize ait
HBsAg pozitifli¤i benzer y›llarda yap›lm›fl olan
çal›flmalardan bizimle ayn› co¤rafik bölgede bu-
lunan Ayd›n iline ait HBsAg pozitifli¤i(8) ile
benzer iken bölge olarak do¤umuzda bulunan
Diyarbak›r(2), Erzurum(9) ve Van(1) illerindeki
kan merkezlerinde yap›lan çal›flmalardan ve
Türkiye 2000-2006 ortalamas›ndan daha düflük
bulunmufltur. Bu sonuç Türkiye’deki HBV s›kl›-
¤›n›n do¤udan bat›ya do¤ru azald›¤›n› bildiren
çal›flmalar›(6) destekler görünmektedir. 

Transfüzyon sonras› hepatitlerin % 90’›n›n
HCV infeksiyonuna ba¤l› oldu¤u gösterilmifltir.
Kan ve kan ürünlerinde HCV taranmas› kan
transfüzyonuyla bulaflmay› azaltmas›na ra¤-
men tamamen ortadan kald›ramamaktad›r.
Tüm serolojik göstergeler negatif olsa bile trans-
füzyonlarda 1/100000 HCV infeksiyonu riski
vard›r(6). Türkiye’de normal populasyonda
HCV prevalans› % 0-2.1 olup bölgeler aras›nda
belirgin farkl›l›k yoktur(2,6). Türkiye’deki kan
merkezlerinin çal›flmalar›na göre 1991-1999 y›l-
lar› aras›nda anti-HCV pozitifli¤i % 0.58 iken,
2000-2005 y›llar›nda % 0.54 olarak saptanm›fl
olup fark›n istatistiksel olarak anlaml› olmad›¤›
bildirilmifltir(5). Hastanemiz kan merkezinin
2000-2006 anti-HCV sonuçlar› da Türkiye 2000-
2005 ortalamas› ile ayn› bulunmufltur. 

Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n 30.06.2006 verilerine
göre Türkiye’de 612 AIDS, 1800 tafl›y›c› olmak
üzere toplam 2412 HIV pozitif olgu bulunmak-
tad›r(4). Çal›flmam›zda do¤rulama testi sonras›

toplam % 0.007 oran›nda HIV pozitifli¤i saptan-
m›flt›r. Do¤rulama testinde pozitifliklere rast-
lanmas› donör olarak baflvuran kiflilerin sorgu-
lama formunu doldurmalar› ve muayeneleri s›-
ras›nda cinsel davran›fllar› ile uyuflturucu al›fl-
kanl›klar› hakk›nda yeterince do¤ru cevaplar
vermedi¤ini düflündürmüfltür.

Sonuç olarak hastanemizde y›llar içinde
kan donörlerinde HBsAg pozitifliklerinin ista-
tistiksel olarak anlaml› derecede azald›¤›; anti-
HCV ve anti-HIV pozitiflik sonuçlar›m›z›n ise
ülkemiz sonuçlar›na benzer oldu¤u görülmüfl-
tür. Test pozitiflikleri ile cinsiyet ve yafl aras›n-
da anlaml› bir iliflki saptanmam›flt›r. 
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