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(2). Yüksek sensitivite ve spesifisiteye sahip tarama metotlar› sayesinde viral ajanlar›n bulaﬂ›
oldukça azalt›lm›ﬂt›r, ancak bakteriyel ajanlar
için risk devam etmektedir.
Bu makalede kan ve kan ürünleri yoluyla s›kl›kla bulaﬂ gösteren infeksiyon etkenleri ve k›saca korunma yöntemlerinden bahsedilmiﬂtir.
HIV

an transfüzyonlar› hastanede yap›ld›¤› için,
bu iﬂlem s›ras›nda hastaya bulaﬂt›r›lan infeksiyonlar›n hastane infeksiyonlar› ﬂeklinde yorumlanmas› gerekir. Bu yaz› dahilinde kan yolu
ile bulaﬂan infeksiyonlardan bahsedilecektir.

K

Birçok viral, paraziter ve intraselüler bakteriyel infeksiyonlar›n kan ve kan ürünleri ile bulaﬂ›
gösterilmiﬂtir. Son y›llarda kan ürünlerinin güvenilirli¤i konusunda geliﬂmiﬂ ve geliﬂmekte olan
ülkelerde ciddi ilerlemeler kaydedilmiﬂtir. Vericilerin riskli davran›ﬂ ﬂekilleri, al›ﬂkanl›klar› ve
hastal›klar› aç›s›ndan sorgulanmas› ve kan ürünlerinin çeﬂitli patojenler aç›s›ndan taranmas›,
kan ve kan ürünlerini oldukça güvenilir ürünler
haline getirmiﬂtir. Ancak insan immünyetmezlik
virüsü (HIV), hepatit B, hepatit C gibi infeksiyon
etkenlerinin al›nmas› ile antikor titrelerinin ölçülebilir seviyelere ulaﬂmas› aras›nda bulaﬂ›n
mümkün oldu¤u “pencere dönemi” olan viral
hastal›klar için bulaﬂ riski yine de söz konusudur. Ayr›ca, yeni tan›mlanmakta olan patojenler
de kan ve kan ürünlerinin güvenilirli¤ini her zaman tehdit edebilir (1). Toplumda s›k görülen sitomegalovirüs (CMV), parvovirüs B19 gibi patojenler de immünsüprese al›c›larda sorun olabilir
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Transfüzyon tedavisinin baﬂlang›c›ndan bu
yana transfüzyon sonras› hepatit önemli bir
komplikasyon olarak kabul edilmiﬂtir, ancak
transfüzyona ba¤l› akkiz immünyetmezlik sendromu (AIDS) epidemisinden sonra kan transfüzyonu yüksek riskli bir tedavi olarak görülmüﬂ ve
“s›f›r” riskli kan transfüzyonu konusunda giderek
artan bir bask› oluﬂmuﬂtur (3). Transfüzyona ba¤l› ilk HIV infeksiyonlar› 1982-1983 y›llar›nda bildirilmiﬂtir (4). Bu tarihten sonra kan bankalar›
spesifik yüksek riskli davran›ﬂlar› sorgulamaya
baﬂlam›ﬂt›r (5). HIV için antikor testleri uygulanmaya baﬂlamadan önce bile bu önlemlerle
transfüzyona ba¤l› HIV oran›nda belirgin azalma
olmuﬂtur (6). HIV için antikor testinin uygulanmaya baﬂland›¤› 1985 ve sonras›ndaki beﬂ y›l boyunca Amerika Birleﬂik Devletleri (ABD)’nde
transfüzyona ba¤l› beﬂ HIV infeksiyonu bildirilmiﬂtir. HIV testinden önceki y›l içinde bildirilen
vaka say›s› ise 714’tür (7). p24 antijeni için 1995
y›l›nda test yap›lmaya baﬂlanm›ﬂ ve ortalama 6
milyon ba¤›ﬂ›n ikisinde HIV antikoru negatif, p24
antijeni pozitif bulunmuﬂtur (8). Hemofilik hastalar›n AIDS için risk alt›nda oldu¤u 1982 y›l›nda
aç›kl›k kazand›ktan sonra, yüksek riskli vericile-
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rin ayr›m›, faktör VIII’in ›s›yla muamele edilmesi
gibi önlemlerle bu epideminin önüne geçilmeye
çal›ﬂ›lm›ﬂ, ancak 1985 y›l›nda antikor testi yayg›n
olarak kullan›lmaya baﬂlanana kadar çok say›da
hemofilik hasta HIV ile infekte olmuﬂtur (1).
HIV antikor testlerinin sensitivitesindeki geliﬂmeler pencere döneminin 45 günden 22-25
güne k›salmas›n› sa¤lam›ﬂt›r. Günümüzde transfüzyona ba¤l› HIV bulaﬂ› 1.8 milyon ünitede 1’e
kadar düﬂmüﬂtür (9).
TRANSFÜZYONA BA⁄LI HEPAT‹TLER
Çoklu transfüzyon yap›lan hastalar›n %30’unda 1960’l› y›llarda transfüzyona ba¤l› hepatit geliﬂmekteydi. Transfüzyon ile iliﬂkili hepatitlerin
nedenini belirleyebilen serolojik testler geliﬂmeden önce transfüzyon iliﬂkili hepatitlerin
hepsinin daha sonra hepatit B virüsü (HBV) denilen “serum hepatit” ajan›na ba¤l› oldu¤u düﬂünülmekteydi. Ancak 1970’li y›llarda “hepatitis B
surface antigen (HBsAg)” için tarama testinin kullan›lmaya baﬂlanmas› ile birlikte bu hepatitlerin
ancak %25-30’unun HBV’ye ba¤l› oldu¤u anlaﬂ›lm›ﬂt›r (10).
Hepatit B infeksiyonu, akut viral hepatiti olan
vericiler veya HBsAg taﬂ›y›c›lar› taraf›ndan bulaﬂt›r›l›r. Üçüncü kuﬂak antijen testlerinin 1975
y›l›nda tarama amaçl› kullan›lmaya baﬂlanmas›
ile transfüzyonla HBV infeksiyon bulaﬂ› belirgin
ﬂekilde azalm›ﬂt›r. Günümüzde transfüzyon sonras› hepatitlerin %10’unu HBV infeksiyonu oluﬂturmaktad›r. Virüsle infekte olan hastalar›n
%35’inde akut hastal›k geliﬂirken, %10’unda kronik hastal›k geliﬂti¤i bildirilmiﬂtir (11). ABD’de
kan ürünleri ile HBV bulaﬂ riski 171.000 ünitede
1’dir (9).
HIV bulaﬂ›n› önlemek amac›yla 1980’li y›llarda al›nan tedbirler non-A non-B hepatit (NANB)
riskini %0.2-1’e kadar indirmiﬂtir (1). NANB hepatitlerin etkeni 1989 y›l›nda belirlenip, hepatit C
virüsü (HCV) olarak adland›r›lm›ﬂt›r (12). HCV,
NANB hepatitlerin yaklaﬂ›k %90’›n›n etkeni olarak bilinmektedir. HCV’nin bulunmas› ve HCV
antikor testinin kullan›lmaya baﬂlanmas› ile
NANB hepatitlerin bulaﬂ riski ciddi olarak azalm›ﬂt›r. Transfüzyon sonras› HCV infeksiyonlar›n›n önemi %85’inin kronik hale gelmesi, %20’sinin siroza, %1-5’inin hepatoselüler karsinoma
dönüﬂmesinden ileri gelmektedir (13). HCV için
pencere faz› yaklaﬂ›k 10 gündür ve taze kan
ürünleri ile bulaﬂ riski 1.6 milyon ünitede 1 olarak tahmin edilmektedir (9).
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Hepatit A virüsü (HAV) ise normalde fekaloral yoldan bulaﬂan zarfs›z bir virüstür. Viremi
döneminin k›sa sürmesi ve kronik taﬂ›y›c›l›¤›n›n
olmamas› sebebiyle kan transfüzyonu ile genelde bulaﬂmaz. Ancak havuzlanm›ﬂ plazma ürünleri ile bulaﬂ olabilece¤inden baz› plazma ürünü
üreticileri plazma havuzlar›n› HAV nükleik asidi
için test etmektedir (14).
D‹⁄ER V‹RAL ‹NFEKS‹YONLAR
‹nsan T-hücre lenfotropik virüs tip I (HTLV-I)
ilk keﬂfedilen insan retrovirüsüdür (9). HTLV-I ve
HTLV-II insan lenfositlerini infekte eder. HTLV-I
eriﬂkin T-hücreli lösemi/lenfoma ve miyopati ile
iliﬂkili bulunmuﬂtur. Bu virüslerle infekte kiﬂilerin ço¤unda hiçbir zaman semptom geliﬂmez.
HTLV-I veya HTLV-II ile infekte kan ürünlerini
alan hastalar›n %20-60’›nda infeksiyon geliﬂmektedir (15). Ondört günden uzun süreli saklanan
kan ürünleri (kriyopresipitat veya taze donmuﬂ
plazma gibi) infeksiyöz görünmemektedir. Bulaﬂ
riski kan›n sakland›¤› süre ve içerdi¤i beyaz küre
say›s› ile orant›l›d›r. Transfüzyon yolu ile HTLVI/II’nin bulaﬂ riski 2002 y›l›nda 428.000 ünitede 1
olarak tahmin edilmiﬂtir (9).
Parvovirüs B19’un kan ürünleri ile bulaﬂ riski
vericilerdeki prevalans›na ba¤l› olarak y›ldan y›la de¤iﬂebilir. Baz› hasta gruplar› haricinde klinik
önemi yoktur, ancak gebelerde hidrops fetalise,
hemolitik anemisi olan hastalarda hemolitik krize, immünyetmezlikli hastalarda kronik aplastik
anemi geliﬂmesine sebep olabilir (11).
Creutzfeldt-Jakob (CJ) hastal›¤› sinir sisteminin h›zl› ilerleyen ölümcül bir hastal›¤›d›r. Patogenezi tam olarak anlaﬂ›lamam›ﬂ olmakla beraber infeksiyöz bir prion protein hastal›¤a sebep
olmaktad›r. ‹ngiltere’de 1996 y›l›nda ortaya ç›kan
yeni varyant CJ hastal›¤›n›n transfüzyonla bulaﬂ›
gösterilememiﬂ olmakla beraber teorik olarak
risk mevcuttur (16,17).
PARAZ‹TLER
S›tma, Plasmodium türlerinin sebep oldu¤u, her
y›l yaklaﬂ›k 100 milyon kiﬂinin infekte oldu¤u, %1
mortaliteye sahip bir paraziter infestasyondur.
Bulaﬂ yolu sivrisinek ›s›r›klar› olsa da asemptomatik vericiden kan transfüzyonu ile bulaﬂ vakalar›
bildirilmiﬂtir (1). ABD’de transfüzyonla bulaﬂan
s›tma insidans› 1.000.000 ünitede 0.25 iken, endemik bölgelerde 1.000.000 ünitede 50’ye kadar ç›kabilir. Geliﬂmiﬂ ülkelerde verici adaylar›na yak›n
dönemdeki seyahat öyküleri sorularak transfüzyona ba¤l› s›tma önlenmeye çal›ﬂ›lmaktad›r (1).
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Latin Amerika’da endemik olan Chagas hastal›¤› esas olarak vektörlerin feçesi ile bulaﬂmaktad›r. ‹kinci s›k bulaﬂ yolu ise kan transfüzyonudur (18). Etkeni Trypanosoma cruzi’dir. Latin Amerika’da vericiler aras›nda seroprevalans %0.01 ile
%60 aras›nda de¤iﬂmektedir (19,20). Endemik
bölgelerde serolojik testler veya toplama torbalar›na jansiyen viyole ilave etmek, endemik olmayan bölgelerde vericinin seyahatlerinin sorgulanmas› ve serolojik testler hastal›¤›n önlenmesinde etkilidir (21).

Kan ürünlerinin özellikle de trombositlerin
bakteriyel kontaminasyonundan kaynaklanan fatal olmayan transfüzyon reaksiyonlar›n›n pek ço¤u tan›nmamaktad›r. Pek çok febril atak hemolitik olmayan reaksiyon olarak yorumlanmakta ya
da hastan›n altta yatan hastal›¤›na ba¤l› oldu¤u
düﬂünülerek bakteriyel kontaminasyon için yeterli inceleme yap›lmamaktad›r (28). Ayr›ca, s›k
transfüzyon yap›lan popülasyonda antimikrobiyal ve antiinflamatuvar ajan kullan›m› nedeniyle
sepsis semptomlar› bask›lanabilir.

Toksoplazmozis, Toxoplasma gondii’nin etkeni
oldu¤u, genel olarak asemptomatik bir infeksiyondur. Transfüzyona ba¤l› toksoplazma infeksiyonu 1970’li y›llarda granülosit transfüzyonu yap›lan hastalarda bildirilmiﬂtir (19). Granülosit gibi özel ürünler d›ﬂ›nda serolojik testlerle tarama
ihtiyac› görünmemektedir.

Transfüzyona ba¤l› septik reaksiyonlar›n klinik a¤›rl›¤› bakterinin çeﬂidine, infüze edilen
toplam bakteri say›s›na, bakterinin ço¤alma h›z›na, al›c›n›n altta yatan hastal›k, beyaz küre say›s›, immün sisteminin durumu gibi özelliklerine
göre de¤iﬂebilir (22).

BAKTER‹YEL KONTAM‹NASYON
Son 40 y›l içerisinde transfüzyona ba¤l› viral
hastal›klar›n bulaﬂ› sürekli bir azalma gösterirken, bakterilerin bulaﬂ riski hemen hemen ayn›
kalm›ﬂt›r. Kan ürünlerinin bakteriyel kontaminasyonu, hemolitik reaksiyonlardan sonra en s›k
bildirilen transfüzyona ba¤l› ölüm sebebidir
(22). Kan ürünlerinin bakteriyel kontaminasyonu
en s›k görülen infeksiyöz komplikasyondur (23).
Son çal›ﬂmalarda 2000 ünite trombositte bir bakteriyel kontaminasyon riski, 20.000 tranfüzyonda
bir sepsis ve 60.000 transfüzyonda bir ölüm riski
oldu¤u belirlenmiﬂtir (24,25). Bakteriyel kontaminasyonu olan eritrosit süspansiyonlar› için
ölüm riski yaklaﬂ›k 500.000’de 1’dir (25). Kan
ürünlerindeki bakteriyel kontaminasyonun bugün büyük ölçüde vericiden kaynakland›¤›na
inan›lmaktad›r (26). Uygun cilt temizli¤inin yap›lmamas›, venöz ponksiyon esnas›nda gelen cilt
parçac›klar›, asemptomatik bakteremik verici ya
da toplama torbalar› kaynak olarak say›labilir.
Dental giriﬂimler, sigmoidoskopi, genitoüriner
sistem manipülasyonlar›, idrar yolu infeksiyonlar›, menstrüasyon, mukoz membranlar›n minör
travmalar› bakteremi sebebi olabilir (27). Kan
ürünlerindeki baﬂlang›çtaki bakteri miktar› çok
düﬂükken, zengin kan ürünleri içinde saklanma
döneminde kolayca ço¤alabilirler. Oda ›s›s›nda
saklanan trombositlerde, buzdolab›nda saklanan eritrosit ürünlerine göre bakterilerin ço¤alma olas›l›¤› daha yüksektir. Kontamine eritrosit
süspansiyonlar› ile iliﬂkili transfüzyon reaksiyonlar›n›n ço¤u 21 günden uzun süre saklanm›ﬂ eritrositlerde olurken, kontamine trombositlerle
iliﬂkili reaksiyonlar›n ço¤u üç gün ve üzerinde
saklanm›ﬂ trombositlerle olur.
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Eritrosit süspansiyonlar›nda Yersinia, Pseudomonas, Enterobacter ve Serratia türleri, trombositlerde de Staphylococcus, Streptococcus, Klebsiella, Serratia ve Salmonella türleri fatal reaksiyonlarla iliﬂkili bulunan mikroorganizmalard›r (22).
Son y›llarda transfüzyonla iliﬂkili bakteremik
ve septik epizodlar›n mortalite ve morbidite riskini azaltmak üzere çeﬂitli stratejiler geliﬂtirilmektedir. Bunlar; al›c› karﬂ›laﬂmas›n› azaltmak,
kontaminasyonun önlenmesi, kan ürünlerinin iﬂlenmesinin ve saklanmas›n›n optimizasyonu, kan
ürünlerinde bakteriyel kontaminasyon olup olmad›¤›n› tespit etmek üzere testler uygulanmas›
ve patojen inaktivasyonu olarak özetlenebilir.
Patojen ‹naktivasyonu
Son 10 y›l içerisinde selüler kan ürünlerinde
bulunabilen virüs, bakteri ve parazitleri azaltan fotodinamik ve fotokimyasal pek çok metot geliﬂtirilmiﬂtir. Bu metotlardan baz›lar› psoralen ve ultraviyole A ›ﬂ›¤›n›n birlikte kullan›m›, ultraviyole B
radyasyonu, riboflavin ve görünebilir ›ﬂ›k ve metilen mavisi veya fitosiyaninlerin eklenmesi olarak
say›labilir (29-31).
Sonuç olarak; teknoloji ve bilimdeki ilerlemelere paralel olarak kan transfüzyonu ile bulaﬂan infeksiyon hastal›klar›n›n s›kl›¤›nda azalma
olmakla beraber infeksiyon bulaﬂ riski s›f›r olan
bir transfüzyon uygulamas› yak›n gelecekte
mümkün olmayacakt›r. Bu nedenle en iyi transfüzyonun yap›lmam›ﬂ transfüzyon oldu¤u ve
mutlak endikasyon olmad›¤› sürece hastalara
transfüzyon yap›lmamas› daha uzun bir süre bu
infeksiyon hastal›klar›ndan tam anlam›yla korunman›n tek yolu olarak kalacakt›r.
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