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Önsöz

Dünyada HIV/AIDS, tanı ve tedavideki ilerlemeler sonucunda artık ölümcül değil kronik bir 
hastalık olarak kabul görmektedir. HIV enfekte bireylerin erken tanı ve uygun tedavi ile yaşam 
sürelerini uzatmak ve yaşam kalitelerini arttırmak mümkündür. 

Pandemiyle birlikte dünyada ve ülkemizde HIV tanısı alan birey sayısı, vaka sayısının hızlı bir 
artışa geçtiği önceki son iki yıla göre anlamlı derecede azalmış görünmektedir. COVID-19 salgı-
nında tarama amaçlı başvurular azalmış, bu süre içinde hastalığın yayılımının daha çok artmış 
olabileceği düşüncesi kaygı vericidir. Günümüzde HIV ile enfekte birçok kişi enfekte olduğunun 
farkında olmadan hastalığı yaymaya devam etmekte ve hastalığı ilerlemektedir. Geliştirilen hızlı 
tarama ve tanı testleri ile birinci basamakta da HIV kolaylıkla tespit edilebilmektedir. 

Toplumda HIV/AIDS hastalarının damgalanması ve ayrımcılığın önlenmesi, sağlıklı insanlara 
enfeksiyondan korunma yollarının ve hastalık ile yaşamın öğretilmesi, erken tanı ve tedaviye 
erişim gibi konularda bilinçlendirilmesi için aile hekimlerine ve aile sağlığı elemanlarına önemli 
görevler düşmektedir.

Bu kitap ile Türkiye’de hastalığın önlenmesi ile hastaların bakım ve tedavilerini sürdürme gö-
revlerini üstlenen hekimlerin bilgi ve beceri düzeylerini artırmayı hedeflemekteyiz. Tüm süreç 
boyunca yanımızda olan Türkiye Aile Hekimliği Vakfı’na, tüm yazarlarımıza ve kitabın basım ve 
dağıtım mali destekleri için Gilead Sciences İlaç Tic. Ltd. Şti.’ye teşekkür ederiz.

50 Başlıkta Birinci Basamakta HIV/AIDS Kitabımızın, HIV/AIDS’li olgulara ve yakın çevresine sun-
duğunuz hizmette yol gösterici olmasını dileriz.

Doç. Dr. Güzin Zeren Öztürk

Prof. Dr. Seçil Günher Arıca
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HIV/AIDS tanımı
Prof. Dr. Gülden Ersöz
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Human immunodeficiency virüsü HIV yani insan immun yetmezlik virüsü Lentivirinae ai-
lesinden zarflı bir Retrovirüstür. Virüs kronik bir süreçte bağışıklık sisteminin tutulması ve 

baskılanmasına neden olur. Sonuçta fırsatçı enfeksiyonlar, maligniteler gelişerek AIDS (Acqu-
ried-immunodeficiency syndrome) yani kazanılmış immün yetmezlik sendromu olarak isimlen-
dirilen klinik tabloya neden olur. Hastalığın ilk olarak fark edilmesi 1980’li yılların başında New 
York, Los Angeles ve San Francisco şehirlerinde önceden sağlıklı olduğu bilinen, genç, eşcinsel 
erkeklerde Pneumocystis jirovecii pnömonisi ve Kaposi sarkomu vaka sayılarında görülen artış 
ile olmuştur.[1,2] Asemptomatik ve hastalığın fark edilmediği süreci takiben gelişen AIDS baskın 
olan klinik tablo olarak bildirilmekteydi ve etken olan virüs hastalık fark edildikten 2 yıl son-
ra (1983) Françoise Barré-Sinoussi ve Luc Montagnier tarafından tanımlamışlardır.[3] Bu süreç 
içinde hemofili ve kan trasfüzyonu yapılmış hastalarda da benzer tablolar görülmesi üzerine 
hastalığın sadece cinsel yolla bulaşan bir hastalık olmadığı, kan ve kan ürünleri transfüzyonu 
veya damar içi ilaç kullananlarda enjektörün paylaşılması ile de bulaşabileceği anlaşıldı. Tanıda 
kullanılan ilk serolojik testler 1985 tarihinde kullanılmaya başlandı. 

İlk olgular Amerika ve Avrupa kıtalarında saptanmasına karşın Afrika’da, 1986‘da iki AIDS hasta-
sında HIV-1‘den antijenik yönden farklı bir virüs izole edilerek HIV-2 adı verildi. Bu iki virüs nük-
leotid dizilimleri yaklaşık %40 benzerlik göstermesine karşın antijenik ve moleküler farklılıkları 
mevcuttur ve tanı testlerinde her ikisine ait farklı hedef noktalar bulunmaktadır. 

Yine moleküler çalışmalarda HIV ile Simian Immuno-deficiency Virus (SIV) arasında benzerlik 
olduğu gösterilmiştir. HIV-1 şempanzelerde saptanan SIVcpz ile, HIV-2‘nin ise isli mangabey 
maymununda (Cercocebus atys atys) görülen SIVsm yakın benzerliği vardır. Araştırmacılar, za-
mansal açıdan en erken HIV’nü Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nden bir hastanın 1959 yılında 
saklanmış kan örneğinde saptamışlardır.[4,5] Virüsün ortaya çıkması ve yayılımıyla ilgili en yaygın 
teori; şempanzelerden insanlara 1930’lardan önce, büyük olasılıkla yaban hayvanı eti ticareti 
sırasında avcıların, şempanzeleri avlarken hayvan kanıyla karşılaşması ile yayıldığı düşünülmek-
tedir.[6]

Tüm dünyada yaygın olan virüs tipi HIV-1’dir. HIV-2 ise daha çok Batı Afrika’da sınırlı olmak üzere 
görülmesine karşın, son yıllarda bu bölgeden göç ve seyahatlerin artışı ile Avrupa, Brezilya ve 
özellikle Hindistan‘dan da bildirilmektedir. HIV-2, HIV-1’den daha az patojeniktir. Bunun sonucu 
olarak olgularda daha uzun süreli bir sessiz dönemini takiben, immun yetmezlik ve AIDS gelişi-
mi çok daha geç dönemde gözlenir (AIDS evresine geçiş; HIV-1 için 7–10 yıl, HIV-2 için yaklaşık 
10–25 yıl). Anne-bebek geçiş oranına bakıldığında HIV-1 (%10–40) daha bulaşıcı iken HIV-2 ile 
enfekte olma olasılığı çok daha düşüktür (%2–7).[7]

Virüsün replikasyonunda yapısal proteinler ile viral enzimler (revers transkriptaz, proteaz, in-
tegraz) göz önüne alındığında kendine özel bir replikasyon döngüsü vardır ve oldukça komp-
lekstir.[4] HIV-1, genetik açıdan değişkenlik gösteren bir virüstür ve yapısındaki —env” ve —gag” 
bölgeleri dizi analizine göre; M, O, N ve P olmak üzere dört gruba, gp120‘yi kodlayan genin baz 
dizilimi farklılıklara göre de dokuz alt tipe ayrılmaktadır.[8] Hastalığın en yaygın olduğu Sahra 
altı Afrika‘da A alt tipine daha sık rastlanırken iken, Kuzey Amerika, Avustralya, Avrupa ve ül-
kemizde B alt tipine daha sık saptanmaktadır. HIV-2 virüsünün sekiz alt tipi (A-H) bulunur ve 
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A, B tipleri daha yaygın olarak görülmektedir. Virüsün, RNA’ya bağımlı DNA polimeraz revers 
transkriptaz enzimi RNA yapısını çift sarmallı DNA’ya çevirerek HIV’in konakçı kromozomuna 
entegre olmasını sağlar ki bu noktada gp120 ve gp41 gibi iki zarf glikoproteinini hastalığın 
gelişiminde önemli role sahiptir. Çünkü gp120, CD4 reseptörü taşıyan hücrelere yüzeyindeki 
bu reseptöre bağlanır, gp41 ise virüsün hücre içine girişi sağlar. Bu aşamada başta CD4 resöptör 
taşıyan T lenfositler başta olmak üzere dentritik hücreler, miyoloid seri ve immün sistemin tutul-
ması söz konusudur.[4] Zaman içinde T lenfositlerin sayısında azalma, fonksiyon kaybı sonucun-
da immunsupresyon ve hayatı tehdit eden fırsatçı enfeksiyonlar ile maligniteler görülür. Viral 
replikasyon kontrol alınamaması, CD+ T lenfosit sayısı ve fonksiyonlarının azalmaya neden olur 
ve virüsün yarattığı infilamasyon nedeniyle immün yorulma ve tükenme sonucunda da AIDS 
gelişir. Gelişen etkin tedaviler ile her ne kadar viral replikasyon kontrol altına alınıyor ve artık 
AIDS vakalarına daha az rastlıyor olsak da tam kür olmaması ve inflamasyonun devam ediyor 
olması nedeniyle daha çabuk yaşlanma ve “HIV ilişkili olmayan hastalıklar” gelişmesi için yüksek 
riske neden olmaktadır. HIV pozitif bireylerde, HIV negatif kişilere göre kardiyovasküler hasta-
lık, diyabet, kemik kırıkları ve böbrek yetmezliği gelişime riski daha yüksektir ve 60 yaş sonrası 
görülen böbrek yetmezliği, kemik yapıda osteopeni ve poroz gibi ko-morbiditeler 50’li yaşların 
başından itibaren görülmeye başlar.[9] Yine yapılan çalışmalar 50–60 yaş aralığında bir den fazla 
ek hastalığın HIV ile yaşayan bireylerde aynı yaştaki bireylere göre daha sık görüldüğünü gös-
termiştir.[9] Bu nedenlerden günümüzde mevcut anti-retroviral tedaviler sayesinde kronik bir 
hastalık haline gelmiş olan HIV enfeksiyonunun takibinde sadece viral baskılama ve immün 
sistemin durumunu değerlendirmek yeterli olmamakta, beraberinde görülebilecek çoklu kro-
nik hastalıkların tanı, tedavi ve ilaç etkileşimlerinin de değerlendirilmesi ve multidisipliner bir 
yaklaşım gerekmektedir. Farklı problemlerin yönetimi ve hastaya yol göstermek açısından Aile 
Hekimliği bu noktada önemli bir yere sahiptir.

Kaynaklar
1. Centers for Disease Control and Prevention. Pneumocystis pneumonia—Los Angeles. MMWR Morb. Mortal 

Wkly. Rep. 1981; 30, 250–252.
2. Task Force on Kaposi’s Sarcoma and Opportunistic Infections. Epidemiological aspects of the current outbreak 

of Kaposi’s sarcoma and opportunistic infections. N. Engl. J. Med. 1982; 306, 248–252.
3. Barré-Sinoussi F, Chermann JC, Rey F, et al. Isolation of a T-lymphotropic retrovirus from a patient at risk for 
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HIV bulaşıcılık ve bulaş yolları
Prof. Dr. Gülden Ersöz
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Mersin

Günümüzde HIV korunulabilen bir hastalıktır. Doğru bilgi ve yaklaşım ile HIV pozitif bireyler 
sağlıklı bir şekilde, bulaşa neden olmadan yaşamlarını sürdürebilirler.

HIV, en yüksek oranda enfekte kişilerin kanında bulunmaktadır. Bunun dışında meni ve semi-
nal öncesi sıvı, vajinal salgılar, rektal sıvılar, anne sütü gibi. farklı vücut sıvıların mukoza veya 
bariyer özelliğini kaybetmiş cilde (çatlak, kesi, yara gibi bütünlüğün kaybolması) temas etmesi 
yoluyla bulaşabilir.[1] HIV ile enfekte bir kişiden virüsün bulaşabilir olması için virüsün kan ve 
vücut sıvılarında saptanabilir düzeyde olması gerekir. Kan ile bulaş riski en yüksek kan ve kan 
ürünlerinin trasfüzyonu sonrasında gerçekleşir (Tablo 1).[2] Kan bankalarında bu nedenle trans-
füzyon öncesi beyan formunda HIV ile enfekte olma riski sorgulanmakta ve kanda HIV, HBV ve 
HCV nükleik asit saptama testleri yapılmaktadır. Böylece kan ve kan ürünleri ile bulaş oranları 
%1’in altına düşmüştür, 2020 yılında ülkemizde hemofili hastaları da dahil kan ve kan ürünleri 
ile hiçbir bulaş bildirilmemiştir.[3] Bunun haricinde damar yolu, kesikler veya açık yaralara HIV 
içeren kan-vücut sıvısı bulaşı ile de hastalığın aktarılması mümkündür. Dış ortama çok daya-
nıklı olmayan virüs dezenfektanlarla kolayca inaktif hale gelebilir. Günümüzde medikal olarak 
tek kullanımlık enjektör ve diğer kan ile temas eden malzemelerin (biyopsi iğnesi gibi) yaygın 
olarak tek kullanımlık olması, çok kullanımlık medikal malzeme ve aletlerin dezenfeksiyonu ve 
sterilizasyonu sayesinde bu tür medikal bulaş da neredeyse sıfır noktasına gelmiştir. Türkiye’de 
medikal yolla bulaş; 1985–2020 arası; %0.29, 2020 yılı; %0 olarak bildirilmiştir.[3] 

Diğer taraftan damar içi ilaç kullananların enjektörlerini ve diğer ekipmanlarını paylaşması hala 
önemli bir bulaşma kaynağıdır (Tablo 1).[2] Bulaş kaynağı olarak damar içi ilaç kullanımı oranları 
ülke ve bölgesel farklılıklar göstermektedir. Dünya genelinde 2019 yılı için damar içi ilaç kulla-
nımı yaklaşık %10 oranında kaynak olarak saptanmıştır.[4] Bulaş kaynağı olarak Doğu Avrupa 
ve Orta Asya’daki yeni enfeksiyonların neredeyse yarısını (%48), Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da 
%43’ünü, Asya-Pasifik’te %17’sini ve Batı-Orta Avrupa ile Kuzey Amerika’da %15’ini oluşturur.[4] 
Ülkemizde bu oran yaklaşık %1 civarındadır.[3]

Günümüzde HIV bulaşmasının en yaygın nedeni korunmasız cinsel ilişkidir. Heteroseksüel veya eş-
cinsel korunmasız anal ve vajinal ilişki sırasında, aktif veya pasif olan eşe virüs bulaşabilir.[2,5,6] Fakat 
bulaşma oranlarını etkileyen önemli faktörler ilişkinin şekli, HIV pozitif olan eşin viral yükü (anti-ret-
roviral tedavi altında olup olmaması) ve eşlerin herhangi birinde cinsel yolla bulaşan başka bir has-
talığın varlığıdır.[7] Burada önemli olan cinsel kimlik ve cinsel yönelimden ziyade, korunmasız ilişki, 
pozitif olan bireyin viral yükünün fazla olması ve negatif olan eşin mukozal hasarının bulunmasıdır. 
Korunmasız cinsel temas sayısı arttıkça, bulaş olasılığı da artmaktadır. Korunmasız anal cinsel ilişki 
ile bulaşma riski daha fazladır (Tablo 1). Oysa HIV ile enfekte eşin düzenli anti-retroviral tedavide 
olması ve en az altı aydır devam ediyor olması HIV RNA’nın belirlenemez düzeye inmesini ve bu-
laşın engellenmesini sağlayacaktır.[8,9] Belirlenemeyen=Bulaşmayan (Undetectable=Untransmis-
sible) deyimi kullanılmaktadır. Düzenli tedavi alan eşin kondom kullanmasa bile bulaştırıcılık riski 
kalmaması ve kullandığı tedavi ile eşini de korumuş olması söz konusudur. İki önemli çalışma bizi 
bu sonuca götürmüştür. PARTNER 1 çalışmasında, çiftler (hem heteroseksül hem de eşcinsel) kon-
domsuz 58.000 defadan fazla ilişkiye girmesi; PARTNER 2’de ise sadece eşcinsel erkeklerden oluşan 
çiftler kondomsuz olmak 77.000 defadan fazla ilişkiye girmesi sonucunda kanda HIV seviyesi çok 
düşük veya negatif olan eşten diğerine herhangi bir bulaşma saptanmamıştır.[8,9]
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Toplum sağlığını etkileyen ve Afrika kıtası önde olmak üzere önemli oranda problem yaratan 
bir diğer bulaş yolu anneden bebeğe gebelik süresince, doğum sırasında (vertikal bulaş) 
ve emzirme sırasında geçmesidir.[10] Bu olasılık gerekli önlemler alınmadığında %20–30 gibi 
yüksek oranlara çıkabilir.[4] Eğer HIV ile yaşayan bir anne gebeliği süresince tedavi almaya 
devam ederse, bu oran %0.5’in altına düşmektedir. Gebelik süresince tedavi, sezeryanla do-
ğum ve sonrasında bebeğin profilaksi alması ile bu oran sıfır düzeyine inebilir. Bu önlemlerle 
Küba’da anneden bebeğe HIV bulaşması tamamen durdurulmuştur. Ülkemizde de TC Sağlık 
Bakanlığı HIV kontrol programında HIV ile yaşayan gebelerden bebeğe geçişin önlenme-
si için gebelik döneminde HIV taraması, pozitif annelerin tedavisi, doğum eylemi sırasında 
pozitif saptanan annelere tedavi başlanması ve bebeğin doğum sonrası profilaksi alması 
için gerekli ilaçların sağlanması ile en düşük oranlara çekilmesi hedeflenmiştir. Ülkemizde 
1985–2020 arasında 191 bebeğe bulaş gerçekleşmiştir (bulaşma nedeni olarak genel içinde-
ki oranı; %0.67), 2020 Ocak–Kasım döneminde bu sayı yedi olmuştur (genel içindeki oranı; 
%0.47).[3] Gebelik süresince annenin takibi ve sonrasında bebeğin koruyucu tedavi alması 
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Tablo 1: Cernters of Diseases Control and Prevention (CDC) tarafından bildirilen 10.000 maruziyet sonrası 
HIV bulaşma olasılıkları[2,7]

Temas türü Her 10.000 maruziyet sonrası bulaş riski

Kan Transfüzyonu 9,250

Anneden Çocuğa 25/100

Anal İlişki
 

Aktif 138

Pasif 11

 Vajinal İlişki Erkekten Kadına 8

Kadından Erkeğe 4

Oral Seks (aktif ve pasif ) ≤1

İğne Batması 23

Enfekte Enjektör Paylaşımı 63

Muköz Membran Teması 1/1.000

Derin öpüşme İhmal edilebilir risk

Tablo 2: HIV bulaşından korunmada alınması önerilen önlemler ve etkinlik oranları[7,9,12]

Alınacak önlem Önleme 
oranı

HIV tedavisi gören %96

HIV tedavisi alan kişide tespit edilemeyen (belirlenemeyen) viral yük %100

Temas öncesi profilaksi (PrEP*) alan HIV negatif kişi - yüksek gelirli ülkelerde yapılan çalışmalar %87

PrEP* alan HIV negatif kişi - düşük ve orta gelirli ülkelerde yapılan çalışmalar %46

Vajinal seks sırasında prezervatif kullanımı %71

Anal seks sırasında prezervatif kullanımı %70

HIV negatif heteroseksüel erkeklerde sünnetli olma %50

Erkeklerle seks yapan HIV negatif erkeklerde sünnetli olma %23

PrEP: Pre-exposure prophylaxis.
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hekim kontrolü altında olması gerekmektedir. HIV emzirmeyle bebeğe bulaşabileceğinden 
tedavi almayan (HIV RNA pozitif olan) anne bebeğini emzirmemesi önerilir.

Diğer önemli bir konu HIV’in nasıl bulaşmadığıdır. Toplumdaki yanlış bilgiler HIV’le yaşayan bi-
reylere karşı ön yargılı davranışlara neden olmakta ve bulaş açısından risk içermeyen durum-
lardan da kaçınma, bu kişilerin sosyal izolasyonuna ve ayrımcılığa neden olmaktadır. HIV ter, 
tükürük, idrar, göz yaşı gibi vücut sıvılarıyla, hapşırık ya da öksürük sırasında vücuttan çıkan 
partiküllerle, aynı tabak, çatal, bıçak, havlu kullanımıyla, aynı tuvalet ve duşun kullanılması, 
sivrisinek ve böcek ısırıklarıyla, tokalaşmak, sarılmak, öpüşmek, aynı ortamda bulunmak gibi 
sosyal davranışlarla bulaşmaz. HIV dış ortamda çok kısa sürede bulaştırıcılık özelliğini kaybeder. 
Yine HIV içeren kan ya da vücut sıvısının sağlam deriye temas etmesi bulaşmaya neden olmaz. 
Öpüşmek ile HIV geçişi açısından risk ihmal edilebilir düzeydedir. Her ne kadar tükürükte HIV 
bulunsa da tek başına HIV geçişini sağlayacak özelliğe sahip değildir. Tükürüğün içinde kan ol-
ması ve negatif olan kişinin mukozasının tahrip olması durumunda HIV bulaş riski söz konusu 
olabilir, fakat bu durumlarda ağrı ve kan varlığı öpüşmeye önemli bir engel oluşturacaktır. 

Viral yükün belirlenemeyen seviyede olmasının bulaşmayı önlemesinin tersi olarak çok yüksek bir 
viral yük, HIV bulaşma riskini artırır.[7] Viral yükteki her log10 artışının, bulaşma riskini üç kat artır-
dığı tahmin edilmektedir (Rölatif risk; 2.89). Viral yükün oldukça yüksek olduğu (milyon kopyanın 
üstünde) akut HIV enfeksiyonu, riski yedi kat artırır (Rölatif risk; 7.25). Benzer şekilde, ilerlemiş HIV 
hastalığı riski altı kat artırır (Rölatif risk; 5.81). Cinsel yolla bulaşma riskini artıracak bir diğer faktör, 
genital ülserlerle seyreden cinsel yolla bulaşan hastalıkların varlığı olduğunu söylemiştik. Bunun 
HIV bulaşma ihtimalini iki katından fazla arttırdığı düşünülmektedir (Rölatif risk; 2.65). Tablo 2’de 
ise alınacak önlemler ve önleme oranları verilmiştir.[7,10,11] Özellikle kondom kullanımı ve temas 
öncesi profilaksi (yaygın olarak “Pre-Exposure Prophylaxis” kısaltması olarak PrEP kullanılmakta-
dır) düzenli kullanılması bulaşma riskini önemli oranda azalttığı bilinmetedir.[11] Diğer taraftan 
düşük gelirli veya sosyo-kültürel seviyenin düşük olduğu ülkelerde yapılan çalışmalarda hasta 
beyanı ile uygulama arasındaki farklılıkların olması, kullanmada uyumsuzluklar önleme oranının 
daha düşük bulunmasına neden olmuştur.

Kaynaklar
1. Baggaley RF, Boily MC, White R, Alary M. Risk of HIV-1 transmission for parenteral exposure and blood transfu-

sion: a systematic review and meta-analysis. AIDS 2006;20(6):805-812. 
2. CDC. https://www.cdc.gov/hiv/pdf/risk/estimates/cdc-hiv-risk-behaviors.pdf 
3. TC Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü. https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/bulasici-hastaliklar/hiv-aids/

hiv-aids-liste/hiv-aids-istatislik.html
4. UNAIDS DATA Book 2020, https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/2020_aids-data-book_en.pdf
5. Giannou FK, Tsiara CG, Nikolopoulos GK, et al. Condom effectiveness in reducing heterosexual HIV transmis-
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coeconomics & Outcomes Research 2016;16:489-99.
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Dünyada ve ülkemizde HIV/AIDS
Uzm. Dr. Ayşe Serra Özel
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi

HIV enfeksiyonu günümüzde dünyanın hemen hemen her bölgesinde görülmektedir. Özel-
likle korunmasız cinsel temas (heteroseksüel/homoseksüel ilişki) ve damar içi madde kulla-

nımındaki artış ile birlikte HIV ile yaşayan bireylerin sayısı her geçen gün artmaktadır. 

Birleşmiş Milletler HIV/AIDS Ortak Programı (The Joint United Nations Programme on HIV/AIDS) 

[UNAIDS]) verileri incelendiğinde 2019 yılı itibariyle dünyada toplam 38 milyon HIV ile enfekte 

birey olup bunun yaklaşık 1.8 milyonu 0–14 yaş arası çocuklardan oluşmaktadır. HIV ile yaşayan 

bireylerin 25.4 milyonu tedavi ve izlem altındadır. Yine 2019 yılı verilerine göre son bir yılda 

dünyada yeni tanı alan yaklaşık 1.7 milyon HIV ile enfekte birey olup yine bir yıl içinde AIDS 

ilişkili hastalıktan 670.000 ölüm bildirilmiştir.[1]

Ülkemiz verileri değerlendirildiğinde ise 1985 yılı ile 30 Kasım 2020 tarihleri arasında 25.809 

HIV ile enfekte kişi tespit edilmiştir. Bununla birlikte toplam AIDS vakası sayısı 1958 olarak bil-

dirilmiştir. Vakaların %81’ini erkekler, %19’unu ise kadınlar oluşturmakta olup %15.6’sı yabancı 

uyrukludur. Vakaların özellikle 25 ile 34 yaş aralığında yoğunlaştığı görülmektedir.[2] 

Bulaş yolları incelendiğinde %47.5’inin cinsel yolla bulaşmış olduğu bilinmektedir. Heterosek-

süel cinsel ilişki ile bulaş bu oranın %68.8’ini oluşturmaktadır. Bulaş yollarının %1.1’i damar içi 

madde kullanımı ile olup %51 vakada bulaş kaynağı bilinmemektedir.

Yıllar içinde Ülkemizde HIV ile yaşayan bireylerin dağılımı Tablo 1’de verilmiştir.[2]

Görüldüğü gibi Dünya’da ve ülkemizde giderek artan sayıda HIV ile enfekte birey bulunmakta-

dır. Geliştirilen hızlı tarama ve tanı testleri ile kolaylıkla tespit edilebilmekle birlikte günümüzde 

hala birçok birey HIV ile yaşamakta olduğunun farkında değildir. Bu durum hem tanı konma-

sında gecikmeye hem de virüs bulaşında artışa sebep olmaktadır. Bununla birlikte COVID-19 

pandemisi ile birlikte bireylerin hastaneye ulaşmaları güçleşmiş olup bu durumun 2020 yılı için-

Tablo 1.  HIV(+), AIDS ve Toplam Vaka Sayısının ve Ölümlerin Yıllara Göre Dağılımı (Türkiye, 2016-2020)[2]*

Yıllar HIV AIDS Toplam Ölüm

2016  2578 106 2684 14

2017 3145 126 3271 32

2018 3823 130 3953 31

2019 3906 131 4037 39

2020 1461 31 1492 21

*30 Kasım 2020 tarihi itibariyle doğrulama testi pozitif olup bildirimi yapılan vakalar.
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de yeni tanı konulan vaka sayısındaki azalmanın sebebi olabileceği düşünülmektedir. Bu süre 
içinde hastalığın yayılımının çok daha artmış olabileceği ve vakaların hastalık durumlarının da 
ilerlemiş olabileceği düşüncesi kaygı vericidir. Bu hususta Aile Hekimlerinin farkındalıklarının 
artması, bireylerin tanı almasındaki gecikmeyi engelleyecek olup, virüs bulaşının azalmasında 
da oldukça etkili olabilecektir.

Kaynaklar
1. UNAIDS DATA 2020. http://www.unaids.org/en/resources/fact-sheet (erişim tarihi 

2. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü. Bulaşıcı Hastalıklar Daire Başkanlığı İstatistiksel Verileri: HIV/AIDS https://hsgm.
saglik.gov.tr/tr/bulasici-hastaliklar/hiv-aids/hiv-aids-liste/hiv-aids-istatislik.html (Erişim tarihi 02.03.2021)
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Tarama araçları ve değerlendirme
Uzm. Dr. Ayşe Serra Özel
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi

HIV ile yaşayan bireylerin erken tanı ve tedavisi sağ kalım sürelerinin arttırılması ve bulaşın 
engellenmesi açısından oldukça önemlidir. 

Hastaya tarama testi öncesi testin ne için yapılması gerektiği, test sonucunun hatalı pozitiflik-
lerin de olabileceği ve böyle bir durumda tanının doğrulanması için ileri bir tetkik yapılması 
gerekebileceği belirtilmelidir. Bununla birlikte hatalı negatif sonuçların da olabileceği, bulaş 
sonrasında testin en az 2 hafta sonra pozitifleşmeye başlayabileceği ve kullanılan teste göre 
bu sürenin uzayabileceği (6 hafta ile 12 haftaya kadar) anlatılmalıdır.[1] HIV testi öncesi kişiler-
den mutlaka sözlü onam alınmalı ve sonuçlarla ilgili bilgilendirme için de hasta mahremiyetine 
özen gösterilmelidir. 

HIV virüsünün bulaşmasını takiben ‘eklips dönemi’ olarak adlandırılan, 8–10 günlük bir süre-
de virüsün varlığını tespit edilebilecek bir tarama testi bulunmamaktadır.[1] Tarama testlerinin 
pozitifleşme süreleri virüsün fenotipine, bulaş miktarına, tarama testinin duyarlılığına göre de-
ğişmektedir.[2] HIV tanısında bu doğrultuda yıllar içinde çok daha hızlı ve ucuz tarama testleri 
geliştirilmiştir.[3] 

HIV tarama testleri

1. Nükleik asit testleri (NAT): HIV ribonükleik asit (RNA) tespitinde kullanılır. Bu test bir kişide 
HIV olup olmadığını veya kanda viral yük seviyesini (HIV RNA) tespit edebilmekle birlikte 
diğer tarama testlerine göre daha pahalıdır ve daha geç sonuç verir.

2. Antijen/antikor kombinasyon testleri (ELISA): HIV p24 antijeni ile birlikte HIV immünoglobu-
lin M (IgM) ve immünoglobulin G (IgG) antikorlarının tespitinde kullanılır. 30 dakikadan kısa 
sürede sonuç vermektedir.

3. Antikor testleri: HIV IgM ve/veya IgG antikorlarının tespitinde kullanılmaktadır. Parmak deli-
nerek alınan kan örneğinde <30 dakikada sonuç vermektedir.

ELISA testleri hızlı, güvenilir ve ekonomik olup HIV tanısında sıkça kullanılmaktadır. Bu testler 
kuşaklara ayrılmaktadır. HIV-1/2‘ye özgü antikor veya antikor ile birlikte HIV-1 p24 antijenini 
saptayabilmektedir. Dördüncü kuşak ELISA testleri ‘combo’ olarak isimlendirilmiştir. Hem HIV 
1–2’ye karşı antikorları hem de p24 antijenini saptayabilmektedir. Bu test diğer kuşaklara göre 
en erken evrede (14. günde) HIV ile enfekte bireyleri tespit edebilmekte ve günümüzde kullanı-
mı sıklıkla tercih edilmektedir.[4] 

Tarama testlerinin ‘reaktif’ olarak sonuçlanması sonrasında bireyde kesin HIV virüsünün bulun-
duğu söylenemez. Eklips döneminin sonunda (HIV bulaşının yaklaşık 10 gün sonrasında) NAT 
ile viral RNA tespit edilebilmekte, bundan ancak yaklaşık 4–10 gün sonra ELISA ile p24 antijeni-
nin tespit edilebilmektedir.[3]

ELISA testinin reaktif olarak sonuçlanması kişinin kesin HIV ile enfekte olduğunu göstermez. 
ELISA testi reaktif saptanmışsa aynı kit kullanılarak iki kez daha ELISA testi yapılmalıdır (kan 
örneklerinden biri ilk kan örneği ile diğeri ise yeni alınan kan örneği ile çalışılır). Üç testten ikisi-
nin reaktif saptanması durumunda örnek soğuk zincir kurallarına uygun bir şekilde doğrulama 
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merkezine gönderilir (Şekil 1). Doğrulama testi ile alınan testin pozitif sonuçlanması sonrası 
bireyde HIV virüsünün varlığı tespit edilmiş olur.[1]

Kaynaklar
1. Akın L., Çelik G., Demirbilek E, et al. (2019). TC Sağlık Bakanlığı HIV/AIDS Tanı ve Tedavi Rehberi, 2019. Erişim 

adresi: https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/birimler/Bulasici-hastaliklar-db/hastaliklar/HIV-AIDS/Tani-Tedavi_Reh-
beri/HIV_AIDS_Tani_Tedavi_Rehberi_Yeni.pdf

2. Schüpbach J. Human Immunodeficiency Viruses. In: Manual of Clinical Microbiology, Vol 2, Murray PR, Baron EJ, 
Jorgensen JH, Pfaeller MA, Yolken RH, 8th ed, ASM Press, Washington, DC, 2003: 1261-71.

3. Branson BM, Owen SM, Wesolowski LG, et al. Laboratory testing for the diagnosis of HIV infection: updated 
recommendations. Centers for Disease Control and Prevention and Association of Public Health Laboratories 
[Internet]. 2014 [cited 2015 Jan 29]. Available from: http://stacks.cdc.gov/view/cdc/23447 

4. Gokengin D, Geretti AM, Begovac J, et al. 2014 European Guideline on HIV testing. J STD AIDS, 2014, doi: 
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4. KUŞAK
ELISA

ReaktifNon-reaktif

VarYok

*Akut HIV enfeksiyonu ilişkili
belirti ve/veya bulgu

*Kısa süre önce riskli temas 
öyküsü

Test sonucu negatif
Örnek p24 antijen ve

HIV-1/2 antikorları
açısından negatiftir.

HIV enfeksiyonuna ait
laboratuar kanıtı yoktur.

TEST SONUCU NEGATİF
Yorum: Teknik sorun ya da 
örnek karışma olasılığını

dışlamak koşuluyla sonuç
negatiftir.

HIV-1 RNA çalışır veya 2–4
hafta sonra 4. kuşak ELISA testi

tekrarlanır.

Test sonucu HIV-1 pozitif
Yorum: HIV-1

enfeksiyonuna ait kanıt
yoktur. HIV-2 şüphesi varsa

HIV-2 RNA araştırılır.

Akut HIV-1
enfeksiyonu

DOĞRULAMA MERKEZİNE
GÖNDERİLİR.

DOĞRULAMA MERKEZİNE
GÖNDERİLİR.

Her ikisi de non-reaktif

ELISA (non-reaktif )HIV-1 RNA

Negatif Pozitif

En az birisi 
reaktif

Aynı KİT ile aynı/farklı
günlerde iki kez ELISA tekrar 

edilir (Tekrarlardan birisi 
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Şekil 1: Erişkinlerde ve 18 aydan büyük çocuklarda HIV tarama algoritması.[1]
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HIV/AIDS güncel tedavi: Kullanılan ilaçlar
ve yan etkileri
Uz. Dr. Esra Zerdali
Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi

HIV infeksiyonu tedavisi antiretroviral tedavi (ART) olarak adlandırılmaktadır. İlk olarak 1987 
yılında zidovudin tedavi onayı almış sonrasında 1996 yılında Highly Active Anti-Retroviral 

Therapy (Yüksek Aktiviteli Anti-Retroviral Tedavi, HAART) uygulanmaya başlanmıştır.[1] 

HIV tedavisinde 6 ana sınıfta 25’ten fazla ilaç bulunmaktadır ama bunların bir kısmı tedavide 
kullanılmaktadır (Tablo 1).

ART’de en az iki sınıftan iki ya da üç ilaçlı kombinasyonlar önerilmektedir.[1,2] Bu kombinasyonlar 
için hastanın birden fazla ilaç içmesi gerekirken son zamanlarda tek tabletli kombine rejimler 
tedavi için onay almıştır. 

Türkiye’de bulunan ilaçlar ve sık karşılaşılabilen yan etkileri hakkında aşağıda ilaç özelinde bilgi 
verilmiştir ama unutulmamalıdır ki farklı ve nadir bir yan etki de görülebilir. Kombine rejimler-
deki ilaç yan etkileri ilaç tek başına anlatılmışsa tekrarlanmamıştır.

Hastaların birden fazla ilaç kullanması (polifarmasi) ilaç-ilaç etkileşimine yol açabilir. İlaç-ilaç etki-
leşimi sonucunda ilacın emilimi, metabolizması ya da vücuttan atılımı etkilenebilir.[3] Bunun so-
nucunda da ilacın dozunun artmasına bağlı ilaç toksisitesi ya da yetersiz ilaç konsantrasyonuna 
bağlı tedavi yanıtsızlığı görülebilir.[1,3] ART kullanan bir hastaya herhangi bir sebeple başka bir te-
davi başlanacağı zaman mutlaka ilaç etkileşimi kontrol edilmelidir. Bunun için Liverpool Üniver-
sitesinin veritabanı (www.hiv-druginteractions.org) veya Lexicomp veritabanı (www.uptodate.
com/drug-interactions) kullanılabilir. İlaç etkileşimini tedavi başlamadan önce kontrol etmek ve 
tedavi modifikasyonu yapmak hastanın ART’ye uyumunu arttırır, tedavi başarısına katkı sağlar.

İlaçlar sadece ilaçlarla değil tüketilen besinlerle de (özellikle sarı kantoron, greyfurt, bazı sarım-
sak çeşitleri) etkileşebilir.[4] Hastaya yeni bir ilaç başlarken ya da kullandığı tedaviler için kont-
role geldiğinde tükettiği besinler ve kullandığı fitoterapi ürünleri, vitaminler, gıda takviyeleri 
sorgulanmalıdır.[4] 

İlaçların aç ya da tok alınması gerektiği hastaya söylenmelidir. Aşağıda ART’lerden bahsederken 
özellikle belirtilmediyse ART yemeklerden bağımsız kullanılabilir. 

Abakavir (Ziagen®)

Hipersensitivite reaksiyonu görülebilir.[3,5] HLA-B 5701 pozitif hastalarda kullanımı kontrendike-
dir.¹ Ayrıca bazı çalışmalar da artmış kalp krizi riski ile ilişkilendirilmiştir.[1,3]

Tenofovir disoproksil fumarat/emtrisitabin (Truvada®/Hivent®/Sidatria®/Truvent®)

GFR≤30 ml/dk olan hastalarda kullanılmamalı, GFR 30–49 ml/dk arası doz ayarlanmalıdır.[1]

GFR >50 ml/dk iken doz ayarı yapmadan kullanılabilse de kronik böbrek yetmezliği (KBY) olan 
ya da KBY açısından yüksek riskli olan hastalarda, nefrotoksik ilaçlarla birlikte kullanımda, oste-
oporoz/osteopeni veya risk faktörlerinin varlığında tenofovir disoproksil fumarat (TDF) yerine 



11

50 Başlıkta Birinci Basamakta HIV/AIDS

tenofovir alafenamid (TAF) tercih edilmelidir.[3]

Emtrisitabine bağlı hiperpigmentasyon görülebilir.[1,3] Tenofovire bağlı renal yetmezlik, Fanconi 
sendromu, proksimal renal tübülopati, osteomalazi, kemik mineral dansitesinde azalma, asteni, 
baş ağrısı, ishal, bulantı, kusma ve şişkinlik görülebilir.[1,3]

Lamivudin (Epivir®/Mivux®)

Şurup formuda bulunmaktadır. GFR≤50 ml/dk olan hastalarda doz ayarı yapılmalıdır.[1] Gebeler-
de ve çocuklarda kullanılabilir.[3] Pratikte yan etki beklenmemektedir.[1,3]

Zidovudin (Retrovir®)

Şurup formuda bulunmaktadır. GFR≤15 ml/dk olan hastalarda doz ayarlanmalıdır.[1] Gebelerde 
ve çocuklarda kullanılabilir.[3] Yan etki olarak makrositik anemi, nötropeni, bulantı, kusma, baş 
ağrısı, uykusuzluk, asteni, tırnak pigmentasyonu, laktik asidoz, hiperlipidemi, insülin direnci/ 
diabetes mellitus, lipoatrofi, miyopati görülebilir.[1,3]

Zidovudin/Lamivudin (Combivir®)

GFR≤50 ml/dk olan hastalarda kullanımı tavsiye edilmemektedir.[1] Gebelerde kullanılabilir.[2]

Tablo 1: Dünyada aktif olarak kullanılan ilaçlar

Nükleozid/ Nükleotid Revers Transkriptaz İnhibitörleri (NRTI) Zidovudin (AZT)

Lamivudin (3TC)

Abakavir (ABC)

Emtrisitabin (FTC) 

Tenofovir (TDF/TAF)

Non-Nükleozid Revers Transkriptaz Enzim İnhibitörleri (NNRTI) Efavirenz (EFV)

Nevirapin (NVP)

Rilpivirin (RPV)

Etravirin (ETV)

Proteaz İnhibitörleri (PI) Atazanavir (ATV)

Darunavir (DRV)

Lopinavir (LPV)

Ritonavir (RTV)

Füzyon İnhibitörleri (FI) Enfuvirtid (ENF)

CCR5 Ko-reseptör Antagonisti Maraviroc (MRV)

İntegraz İnhibitörleri (INSTI) Raltegravir (RAL)

Elvitagravir (EVG)

Dolutegravir (DTG)

Biktegravir (BIC)
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Efavirenz (Stocrin®)

Yatmadan önce açken alınması önerilmektedir.[1,3] Böbrek yetmezliğinde doz ayarına gerek yok-
tur.[1] Yan etki olarak döküntü, nöropsikiyatrik semptomlar, hepatotoksisite, dislipidemi, jineko-
masti, QT aralığı uzaması görülebilir.[1,2] İnsan dışı primatlarda teratojeniktir.[3] EFV kullanımı bazı 
kannabinoid ve benzodiazepin tarama testlerinde yanlış pozitif sonuçlara yol açabilir.[1]

Nöropsikiyatrik semptom olarak baş dönmesi, uyku hali, uykusuzluk, anormal rüyalar, depres-
yon, intihar eğilimi, kafa karışıklığı, anormal düşünme, bozulmuş konsantrasyon, amnezi, ajitas-
yon, duyarsızlaşma, halüsinasyonlar ve öfori yer alabilir.[1] Hastaların yaklaşık %50’si bu semp-
tomlardan herhangi birini yaşayabilir, genellikle 2–4 hafta sonra kendiliğinden azalır.[1]

Etravirin (Intelence®)

Yemeklerden sonra alınması önerilir.[1] Böbrek yetmezliğinde doz ayarı gerekmez.[1] Yan etki 
olarak döküntü nadiren Stevens-Johnson sendromu, hipersensitivite reaksiyonu (klinik olarak 
döküntüden organ disfonksiyonuna kadar gidebilen) ve mide bulantısı görülebilir.[1,3]

Nevirapin (Viramune®)

Böbrek yetmezliğinde doz ayarına gerek yoktur.[1] Yan etki olarak döküntü nadiren Stevens-John-
son sendromu ve ölümcül karaciğer nekrozuna kadar giden semptomatik hepatit görülebilir.[1,3]

Rilpivirin (Edurant®)

Yemekle birlikte alınması önerilir.[1] PPI ile birlikte kullanımı kontrendikedir.[3] Böbrek yetmezli-
ğinde doz ayarı gerekmez.[1] Yan etki olarak döküntü, depresyon, uykusuzluk, baş ağrısı, hepa-
totoksisite ve QT aralığı uzaması görülebilir.[1,3]

Dolutegravir (Tivicay®)

Böbrek yetmezliğinde doz ayarına gerek yoktur.[1] Ca/Mg/Al/Fe preparatları dolutegravir öncesi 
4 saat, sonrası 3 saat boyunca kullanılmamalıdır.[3] Nöral tüp defekti riskinden dolayı hamilelik 
planlayanlarda ve etkili kontrasepsiyon yöntemi uygulamayanlarda kullanılması önerilmemek-
tedir.[1] Yan etki olarak uykusuzluk, baş ağrısı, depresyon ve intihar düşüncesi (nadir; genellikle 
önceden var olan psikiyatrik rahatsızlığı olan hastalarda), kilo artışı, hepatotoksisite, hipersensi-
tivite reaksiyonu (döküntüden karaciğer hasarına kadar değişebilen) görülebilir.[1,3]

Raltegravir (Isentress®)

Aç alınmalıdır.[3] Böbrek yetmezliğinde doz ayarına gerek yoktur.[1] Hamilelerde kullanılabilir.[3 

Yan etki olarak Stevens-Johnson sendromu ve toksik epidermal nekroliz dahil döküntü, bulantı, 
baş ağrısı, ishal, yüksek ateş, CK yükselmesi, kas güçsüzlüğü ve rabdomiyoliz, kilo artışı, uyku-
suzluk, depresyon ve intihar düşüncesi (nadir; genellikle önceden psikiyatrik rahatsızlığı olan 
hastalarda) görülebilir.[1,3]

Darunavir (Prezista®)

Tok alınmalıdır.[3] Böbrek yetmezliğinde doz ayarı gerekmez.[1] Yan etki olarak hepatotoksisi-
te, ishal, bulantı, baş ağrısı, hiperlipidemi, hiperglisemi ve lipodistrofi görülebilir.[1] Döküntü, 
Stevens-Johnson sendromu, toksik epidermal nekroliz, akut jeneralize ekzantematöz püstü-
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loz ve eritema multiforme bildirilmiştir.[1]

Ritonavir (Norvir®)

Yemekle birlikte alınması önerilir.[1] Böbrek yetmezliğinde doz ayarı gerekmez.[1] Yan etki olarak 
GIS intoleransı, bulantı, kusma, ishal, parestezi, hiperlipidemi (özellikle hipertrigliseridemi), he-
patit, asteni, tat bozukluğu, hiperglisemi, lipodistrofi, hemofili hastalarında kanama ataklarının 
sıklığında olası artış görülebilir.[1,2]

Lopinavir/ Ritonavir (Kaletra®)

Şurup formunun yemeklerle birlikte alınması önerilir.[1] Böbrek yetmezliğinde doz ayarı gerek-
mez.[1] Yan etki olarak GIS intoleransı, bulantı, kusma, diyare, pankreatit, asteni, hiperlipidemi 
(özellikle hipertrigliseridemi), hepatotoksisite, hiperglisemi, insülin direnci/diabetes mellitus, 
lipodistrofi, hemofili hastalarında kanama ataklarının sıklığında olası artış, PR aralığı uzaması, 
QT aralığı uzaması ve Torsades de Pointes bildirilmiştir.[1] 

Kümülatif kullanımı ile ilişkili olarak miyokard infarktüs riski daha yüksektir.[3]

Maraviroc (Selzentry®)

Ülkemizde nadiren kullanılmaktadır. CCR5 tropizmi olan hastalara verilebilir.[3] Yan etki olarak 
karın ağrısı, öksürük, baş dönmesi, kas-iskelet sistemi semptomları, pireksi, döküntü, üst so-
lunum yolu enfeksiyonları, hepatotoksisite (öncesinde şiddetli döküntü veya diğer sistemik 
alerjik reaksiyon belirtileri olabilir), ortostatik hipotansiyon (özellikle şiddetli böbrek yetmezliği 
olan hastalarda) görülebilir.[1,3]

Dolutegravir/Abakavir/Lamivudin (Triumeq®)

Kombine bir tek tablet rejimdir. GFR≤50 ml/dk olan hastalarda kullanımı tavsiye edilmemekte-
dir.[1] Abakavir ve dolutegravire bağlı etkiler yukarda anlatılmıştır.Uykusuzluk, baş ağrısı, dep-
resyon, kilo alımı, hepatotoksisite ve döküntü görülebilir.[1,3]

Tenofovir disoproksil fumarat/Emtrisitabin/Elvitegravir/kobisistat (Stribild®)

Kombine bir tek tablet rejimdir ve nadiren kullanılmaktadır. Yemeklerle birlikte kullanımı öne-
rilmektedir.[1] GFR≤70 ml/dk olan hastalarda kullanımı tavsiye edilmemektedir.[1] Hiperpigmen-
tasyon, renal yetmezlik, Fanconi sendromu, proksimal renal tübülopati, osteomalazi, kemik 
mineral dansitesinde azalma, asteni, baş ağrısı, ishal, bulantı, kusma ve şişkinlik görülebilir.[3]

Tenofovir alafenamid/Emtrisitabin/Elvitegravir/kobisistat (Genvoya®)

Kombine bir tek tablet rejimdir. Yemeklerle birlikte kullanımı önerilmektedir.[1] GFR≤30 ml/dk 
olan hastalarda kullanımı tavsiye edilmemektedir.[1] İshal, bulantı, baş ağrısı görülebilir.[6] Renal 
yetmezlik, Fanconi sendromu, proksimal renal tübülopati, osteomalazi ve kemik mineral dansi-
tesinde azalmaya tenofovir disoproksil fumarata göre daha az yol açar.[3]

Tenofovir alafenamid/Emtrisitabin/Biktegravir (Biktarvy®)

Kombine bir tek tablet rejimdir. GFR≤30 ml/dk olan hastalarda kullanımı tavsiye edilmemekte-
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dir.[1] Sarı kantoron ve rifampisin ile birlikte kullanımı kontrendikedir.[1] İshal, başağrısı, bulantı 
ve kilo alımı yan etki olarak görülebilir.[1,2] 
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HIV/AIDS tedavisi sonrası prognoz
Uz. Dr. Esra Zerdali
Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Antiretroviral tedavi (ART) ile HIV ilişkili morbidite ve mortalite önemli ölçüde azalmış ve 
HIV enfeksiyonu kronik bir hastalığa dönüşmüştür.[1] Tüm HIV ile yaşayan bireylere (people 

living with HIV- PLWH) tanı konduktan sonra en kısa sürede tedavi başlanmalıdır.[2] Tedavi ile 

etkin viral baskılanma hedeflenmektedir.[2] Vireminin maksimum ve kalıcı olarak baskılanması; 

ilaca dirençli mutasyonların oluşmasını engeller, CD4 T lenfosit hücre sayılarını korur ve iyileş-

tirir.[1] Bu sayede immün fonksiyonlarda düzelme, yaşam kalitesinde iyileşme, HIV enfeksiyonu 

ile ilişkili olan ya da olmayan komplikasyonlarda azalma, beklenen yaşam süresinde uzama ve 

toplumda HIV enfeksiyonu yayılımında azalma sağlanır.[1,2]

HIV replikayonun devam etmesi kronik enflamasyona sebep olur.[1] Kronik enflamasyonun en 

önemli sonucu immun yaşlanmadır.[2] Maalesef ki geç ART başlananlarda etkin viral baskılanma 

sağlansa bile uzun süren kronik enflamasyon yüzünden immun yaşlanma devam etmektedir.
[2] İmmun yaşlanma enfeksiyonlara, maligniteye ve otoimmun hastalıklara yatkınlığa sebep ol-

maktadır.[3] Bu yüzden CD4 T hücre sayısından bağımsız olarak herkese ART başlanmalıdır.[1,2]

ART kullanan 14 yaş üstündeki PLWH’lerde yaşam beklentisini tahmin eden 8 kohort çalışması 

bir meta-analiz ile değerlendirilmiş ve tedavi sonrası yaşam beklentisinin arttığı gösterilmiştir.
[4] Ayrıca bu meta-analizde gelir düzeylerine göre ülkelerdeki ortalama yaşam süresi arasında 

farklılıklar olabildiği belirtilmiştir. Sahra altı Afrika ve Asya’da ki ülkeler gibi gelir düzeyi düşük 

ülkelerde halk sağlığı altyapısına artan yatırıma rağmen yaşam beklentisinin yüksek ve orta ge-

lirli ülkelere kıyasla yaklaşık 10 yıl daha düşük olduğu belirtilmiştir.[4]

Birleşik Krallık Ortak HIV Kohortu Çalışmasında (UK Collaborative HIV Cohort (UK CHIC) Study) 

21388 PLWH takip edilmiş, CD4 T hücre sayısı ve viral supresyona göre ART öncesi, ART’nin 

birinci ve beşinci senesinde yaşam beklentileri değerlendirilmiştir.[5] İngiltere’de genel popü-

lasyonda 35 yaşında bir erkek için yaşam beklentisinin 78 yıl olduğu belirtilen çalışmada, 35 

yaşında HIV (+) bir erkek bireyin tedavi öncesi CD4 T hücresi <200/mm3 ise yaşam beklentisi 71 

yılken, bu hastanın düzenli 5 yıllık ART kullanımı ile viral supresyon sağlanması ve CD4 T hücre-

lerinin >350 mm3 olması ile yaşam beklentisi 80 yıl olduğu sonucuna ulaşılmıştır.[5]

Prospektif yapılan bir kohortta 2797 PLWH incelenmiş ve tanı anında CD4 T hücre sayısının 

<200/mm3 olması tüm nedenlere bağlı mortalite için bağımsız bir risk faktörü olarak bulun-

muştur.[6]

Retrospektif yapılan bir kohortta da 1984–2019 yılları arasında takip edilen 801 PLWH’in 67’sine 

ölüm nedeniyle ilgili analiz yapılmış ve seneler içinde enfeksiyona bağlı ölüm nedenleri azalır-

ken, enfeksiyonla ilişkili olmayan ölüm nedenlerinin önemli ölçüde arttığı tespit edilmiştir.[7]
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İsviçre HIV Kohortu Çalışmasında HIV (+) kişilerin yaşam beklentisi genel popülasyonla kar-

şılaştırılıp, eğitimin etkisini değerlendirmişlerdir.[8] Bu çalışmaya 16532 PLWH dahil edilmiş, 

yaşam beklentisindeki eğitim eşitsizliklerinin HIV ile enfekte kişiler arasında genel nüfustan 

daha fazla olduğu, yüksek eğitimli HIV pozitif kişilerin zorunlu eğitim almış İsviçre’de ikamet 

edenlere benzer bir tahmini yaşam beklentisine sahip olduğu saptanmıştır. ART’nin erken baş-

laması ve etkili sigara bırakma programlarının yaşam beklentisini daha da iyileştirebileceği 

belirtilmiştir.[8]

Kanada’da yapılan nüfus temelli bir kohort çalışmasında 8031 ART alan PLWH ve 32124 HIV (-) 

kişi kontrol çalışmaya dahil edilmiş ve komorbiditelerin prevelansı karşılaştırılmıştır.[9] PLWH’de, 

HIV negatif kontrollerine göre AIDS dışı komorbiditeler (AIDS tanımlayıcı olmayan kanserler, 

diyabet, osteoartrit, hipertansiyon, Alzheimer ve/veya HIV ile ilişkili olmayan demans, kardiyo-

vasküler, böbrek, karaciğer ve akciğer hastalıkları) daha erken yaşta ve daha yüksek prevelansta 

saptanmıştır. Bu sonuçlar, PLWH arasında daha erken yaşlarda komorbiditeler için tarama ya-

pılmasının ve kronik yaşla ilişkili durumların önlenmesinin ve tedavisininin kapsandığı bir HIV 

bakım modeline ihtiyaç olduğunu vurgulamaktadır.[9]

Danimarka’da yapılan nüfus temelli bir kohort çalışmasında da 25–65 yaş arası, 1998–2009 yılla-

rında ART başlanmış ve en az bir yıldır tedavi alan 2267 PLWH ve 9068 HIV (-) kontrol çalışmaya 

dahil edilmiş.[10] Bu çalışmada HIV risk faktörleri (saptanabilir viral yük ve CD4 T hücre sayısının 

<200/mm3 olması), komorbiditeler, alkol/uyuşturucu kötüye kullanımı mortalite için risk faktö-

rü kabul edilmiş ve etkisi araştırılmıştır. Tanımlanabilir risk faktörleri olmayan PLWH’lerde mor-

talite, risk faktörü olmayan genel popülasyonunkiyle hemen hemen aynıyken, bir veya daha 

fazla risk faktörü olanlarda artmış ölüm riski gözlenmiştir.[10]

Turrini ve arkadaşlarının[11] yaptığı çalışmada Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan >65 yaş 

PLWH ve HIV (-) kontrolleri mortalite ve komorbiditeler (depresyon, kronik böbrek yetmezliği, 

kronik obstrüktif akciğer hastalığı, osteoporoz, hipertansiyon, iskemik kalp hastalığı, diyabet, 

kronik hepatit, son dönem karaciğer hastalığı, akciğer kanseri ve kolorektal kanser) açısından 

değerlendirilmiştir. PLWH’in herhangi bir zamanda birden fazla kormorbiditeye sahip olma ola-

sılıkları daha yüksek, zaman içinde yeni komorbiditelerin görülme sıklığı daha yüksek ve HIV (-) 

kontrollere göre daha yüksek ölüm riski bulunmuştur.[11]

Sonuç olarak, ART’nin erişilebilir olduğu ortamlarda, PLWH’lerin yaşam beklentisi dramatik bir 

şekilde artıp genel nüfusunkine yaklaşmaktadır ama komorbiditelerin önlenmesine daha faz-

la dikkat edilmesi gereklidir.[9] HIV ile enfekte popülasyonun gelecekteki yönetimi, erken tanı, 

zamanında ve etkili ART ve komorbidite ile alkol/uyuşturucu kullanımının tedavisine odaklan-

malıdır.[10]
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HIV ve profilaksi
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Özlem Mete
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik  Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

“Profilaksi” kelimesi, bir enfeksiyon veya hastalığın yayılmasını önlemek veya kontrol etmek 
anlamına gelir. “HIV ve Profilaksisi” kendi içerisinde temas öncesi ve temas sonrası olmak üze-

re iki farklı kavramı içerir.

A) Temas sonrası Profilaksi (Postexposure-PEP)

PEP, temas sonrası profilaksi anlamına gelir. HIV enfeksiyonunu önlemek için HIV’e olası bir ma-
ruziyetten sonraki 72 saat içinde HIV ilaçlarının alınmasıdır. PEP yalnızca acil durumlarda kulla-
nılmalıdır. Sıklıkla HIV’e maruz kalabilecek kişiler tarafından düzenli kullanım için tasarlanma-
mıştır. PEP, cinsel ilişki sırasında sürekli prezervatif kullanımı veya temas öncesi profilaksi (PrEP) 
gibi diğer HIV önleme yöntemlerinin düzenli kullanımının yerini almaz. 

Kimler PEP almayı düşünmelidir?

HIV negatif olan veya HIV durumunu bilmeyen kişilere, HIV ile riskli temas sonrası PEP verilebilir.
[1] Bu kişiler:

• Cinsel ilişki sırasında HIV’e maruz kalmış olan kişiler

• Uyuşturucu enjekte etmek için ortak iğneler veya diğer ekipmanlar kullanılmış kişiler

• Cinsel saldırıya uğrayan kişiler

• HIV ile enfekte hastasya girişim yaparken kan ya da diğer vücut sıvıları ile riskli temas yaşa-
yan sağlık çalışanları

PEP’e ne zaman başlanmalı ve ne kadar kullanılmalı?

HIV’ e olası bir maruziyetten sonra ilk 72 saat (3 gün) içinde PEP’e başlanmalıdır. Ne kadar erken 
başlanırsa o kadar başarılıdır. Araştırmalara göre PEP, bir kişi HIV’e maruz kaldıktan 72. saatten 
sonra başlatılırsa, HIV enfeksiyonunu büyük olasılıkla önlemeyecektir. Bu sebeple mümkün ol-
duğu kadar erken başlanmalı. Eğer PEP reçete edilmişse, 28 gün boyunca her gün kullanılması 
gerekecektir.[2]

PEP için hangi HIV ilaçları kullanılır?

HIV enfeksiyonunun tedavisinde kullanılan ilaçlar PEP için de kullanılır. CDC rehberleri, yetiş-
kinler ve ergenler, çocuklar, hamile kadınlar ve böbrek sorunları olan kişiler dahil olmak üzere 
belirli hasta grupları için tavsiyeler içen rehberler düzenlemiştir. Kişiye uygun tedavi bir uzman 
hekim tarafından tercih edilmeli ve temasın riskine göre kombinasyon düzenlenmelidir.[3]

PEP ne kadar başarılı?

PEP, doğru şekilde alındığında HIV enfeksiyonunu önlemede etkilidir, ancak %100 etkili değildir. 
Olası bir HIV maruziyetinden sonra PEP ne kadar erken başlatılırsa o kadar iyidir. PEP alırken, 



19

50 Başlıkta Birinci Basamakta HIV/AIDS

cinsel partnerlerle prezervatif kullanmak ve IV madde kullanımında sadece yeni, steril iğneler 
kullanmak gibi diğer genel HIV önleme yöntemlerini kullanmaya devam etmek önemlidir. PEP 
süresince kişi HIV pozitif gibi diğer insanlara bulaşı engelleyecek tedbirlere dikkat etmelidir.[4]

PEP yan etkilere neden olur mu?

PEP için kullanılan HIV ilaçları bazı kişilerde yan etkilere neden olabilir. Genellikle yan etkiler 
tedavi edilebilir ve yaşamı tehdit etmez. PEP kullanan hastanızı rahatsız eden veya geçmeyen 
herhangi bir yan etki olursa hastayı, tedaviyi başlayan uzman hekimle görüşmesi için yönlen-
dirmelisiniz.[3]

B) Temas Öncesi Profilaksisi (PrEP)

PrEP, HIV enfeksiyonu olmayan ancak HIV bulaşma riski olan kişilerin HIV enfeksiyonunu bulaş-
madan önlemek için günlük HIV ilacı (antiretroviral) aldıkları tedavidir. PrEP, seks veya IV uyuş-
turucu kullanımı yoluyla HIV’e maruz kalma riski taşıyan HIV negatif kişiler tarafından kullanılır. 
PrEP için kullanılabilen onaylı iki ilaç vardır: “Tenofovir Disoproksil Fumarat + Emtrisitabin” veya 
“Tenofovir Alafenamid + Emtrisitabin”.[3,5,6]

Bir kişi seks veya IV uyuşturucu kullanımı yoluyla HIV’e maruz kaldığı sırada kan dolaşımında 
PrEP kullanımına bağlı antiviral mevcutsa, HIV’in tutunmasını ve yayılmasını durdurabilir. Bu-
nunla birlikte, PrEP hergün düzenli alınmazsa, kan dolaşımında virüsün replikasyonunu (çoğal-
masını) bloke edecek kadar ilaç konsantrasyonu bulunmayabilir.[3,5]

PrEP kimlere verilmelidir?

PrEP, HIV taşımayan ancak seks veya IV uyuşturucu kullanımı yoluyla HIV bulaşma riski taşıyan 
kişiler içindir. 

• HIV ile yaşayan cinsel partneri olan kişiler (özellikle partnerin bilinmeyen veya tespit edile-
bilir viral yükü varsa) 

• Sürekli ve düzenli olarak prezervatif kullanamayan multipartnerli kişiler

• Damar içi madde kullanıcıları; HIV ile enfekte bir enjeksiyon partnerleri olanlar

• Uuyuşturucu enjekte etmek için iğneleri, şırıngaları veya diğer ekipmanları paylaşmak zo-
ruda kalanlar

• PrEP,  maruziyet sonrası profilaksi (PEP) reçete edilen HIV’siz kişiler için de düşünülmelidir 
ve devam eden riskli davranışı olan veya birden fazla kez PEP kullanmış. Sürekli riskli eylem 
içinde bulunanlar

PrEP ne kadar başarılı?

PrEP, her gün istikrarlı bir şekilde alındığı durumda en etkilidir. CDC, çalışmaların düzenli PrEP 
kullanımının HIV’i cinsel ilişki yaklaşık %99 ve enjeksiyon uyuşturucu kullanımından en az %74 
azalttığını gösterdiğini bildirmiştir. PrEP ile birlikte prezervatif kullanımı gibi diğer standart bu-
laş önleme yöntemlerinin eklenmesi, bir kişinin HIV kapma riskini daha da azaltır.[6,7]

PrEP faydalı olacağı hastaya nasıl başlanabilir?

PrEP’in hastanıza uygun olduğunu düşünüyorsanız, bir enfeksiyon hastalıkları uzmanına yön-
lendirin. Uzman hekiminiz PrEP’in HIV bulaş riskini azaltabileceğini kabul eder ve uygun gö-
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rürse, bir sonraki adım bir HIV testidir. PrEP’e başlamak için hasta, HIV negatif olmalı. PrEP’e 
başladıktan sonra, her gün PrEP alınması gerekecektir. PrEP her gün alınmadığında çok daha 
az etkilidir.[3,4]

PrEP alırken prezervatif kullanmaya devam edilmeli. Günlük PrEP, HIV riskinizi büyük ölçüde 
azaltabilse de, bel soğukluğu ve klamidya gibi diğer cinsel yolla bulaşan hastalıklara karşı koru-
ma sağlamaz. Prezervatif kullanımını PrEP ile birleştirmek, HIV riskinizi daha da azaltacak ve sizi 
diğer cinsel yolla bulaşan hastalıklardan koruyacaktır.  

Ayrıca PrEP alırken her 3 ayda bir anti-HIV testi bakılmalı, böylece uzman hekiminizle düzenli ta-
kip ziyaretleriniz olur. Hastanız her gün PrEP almakta sorun yaşıyorsa veya PrEP almayı bırakmak 
istiyorsa, uzman hekimle görüşüp tedavisi yönetilmeli.[3,6]

PrEP yan etkilere neden olur mu?

Bazı kişilerde PrEP mide bulantısı gibi yan etkilere neden olabilir. Bu yan etkiler ciddi değildir ve 
genellikle zamanla geçer. PrEP alan hastada, rahatsız eden veya geçmeyen herhangi bir yan etki 
varsa hastayı, tedaviyi öneren-başlayan uzman hekime yönlendirin.
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Yaşam kalitesi ve damgalanma 
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Özlem Mete
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik  Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

HIV damgası nedir?

HIV damgası, HIV’li kişiler hakkındaki olumsuz tutum ve inançlardır. Bir bireyi sosyal olarak 
kabul edilemez olduğuna inanılan bir grubun parçası olarak etiketlemenin getirdiği önyargıdır.

Örnekler:[1]

• Yalnızca belirli grupların HIV alabileceğine inanmak

• HIV bulaşmasını önlemek için adımlar atan kişiler hakkında ahlaki yargılarda bulunmak

• İnsanların seçimlerinden dolayı HIV almayı hak ettiklerini hissetme

• HIV ile yaşayan bir kişiye bakım veya hizmet sağlamayı reddeden bir sağlık uzmanı

• HIV ile yaşayan biriyle rasgele teması reddetmek

• Bir topluluğun üyesini HIV pozitif olduğu için sosyal olarak izole etmek

• İnsanlara HIV veya Pozitif olarak atıfta bulunmak

HIV damgası ve ayrımcılığının etkileri nelerdir?

HIV damgası ve ayrımcılık, HIV ile yaşayan insanların duygusal refahını ve zihinsel sağlığını et-
kiler. HIV ile yaşayan insanlar genellikle yaşadıkları damgalanmayı içselleştirir ve olumsuz bir 
benlik imajı geliştirmeye başlar. HIV ile enfekte olmalarının ortaya çıkması durumunda ayrım-
cılığa uğrayacaklarından veya olumsuz yargılanacaklarından korkabilirler. Bu sebeple tedaviye 
ulaşmakta geç kalabilirler.[2]

HIV damgasına ne sebep olur?

HIV damgası, HIV korkusundan kaynaklanır. HIV ile ilgili fikirlerimizin çoğu, ilk olarak 1980’lerin 
başında ortaya çıkan HIV görüntülerinden gelmektedir. HIV’in nasıl bulaştığı ve bugün HIV ile 
yaşamanın ne anlama geldiği konusunda hala yanlış anlamalar var.[3]

Güncel olmayan inançlarla birleşen bilgi ve farkındalık eksikliği, insanların HIV kapmaktan kork-
masına neden oluyor. Ek olarak, birçok insan HIV’ i yalnızca belirli grupların hastalığı olarak dü-
şünür. Bu, HIV ile yaşayan insanlar hakkında olumsuz değer yargılarına yol açar.[3,4]

Neler yapılabilir?

HIV hakkında açıkça konuşmak konuyu normalleştirmeye yardımcı olabilir. Ayrıca yanlış an-
lamaları düzeltmek ve başkalarının HIV hakkında daha fazla bilgi edinmesine yardımcı olmak 
için fırsatlar sağlar. Ancak HIV ve HIV ile yaşayan insanlar hakkında nasıl konuştuğunuza dikkat 
edin. 

Hepimiz günlük hayatımızdaki sözlerimiz ve eylemlerimizle HIV damgasını sona erdirmeye yar-
dımcı olabiliriz. Destekleyici davranışlarınızla başkalarına önderlik edebilirsiniz. 
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Yaşam kalitesi kavramı

Yaşam kalitesi kavramının kişiden kişiye göre değişmesi, sürekli değişim ve gelişim göstermesi, 
çok yönlü olması, bireylerin bu hayatı nasıl yaşamak istedikleri ve nelerden zevk aldıklarını ifa-
de etmesi, sosyal, kültürel, ekonomik gibi pek çok değişkenden etkilenmesi nedeniyle yaşam 
kalitesi, tanımlanması kolay olmayan bir terimdir. Bu nedenle yaşam kalitesi “her bireyin kendi 
hayatına olan bakış açısı olarak değerlendirilmekle birlikte mutluluk, doyum, uyum ve iyi olma 
hali” olarak tanımlanabilmektedir.[5]

Bireylerde beden imajı değişiklikleri, temel gereksinimlerin karşılanamaması, yorgunluk, yeterli 
destek düzeylerinin olmaması, kaygılar, öz bakım eksikliği sağlık sorunları gibi durumlar yaşam 
kalitesini azaltırken, bireylerin güven içinde yaşaması, kendilerini ifade edebilmeleri, mahre-
miyetlerine özen gösterilmesi, ekonomik durumlarının iyi olması, çevresi ile olumlu ilişkiler 
kurabilmesi, zevk aldığı aktiviteleri yapıyor olması gibi durumlar ise yaşam kalitesini arttırmak-
tadır. HIV gibi bulaşıcı hastalıklara sahip bireyler toplum tarafından stigmatize edilerek sosyal 
destek düzeyleri azalmaktadır. Bununla birlikte yaşam kalitesi olumsuz etkilenmektedir.[6] Yapı-
lan çalışmalarda bireylerin psikolojik desteklerini, sosyal ilişkilerini ve çevre sağlığını arttırarak 
damgalanmayı azaltmanın bireylerin yaşam kalitesini arttırdığını ortaya koyulmaktadır.[4,6] Aynı 
zamanda eğitim düzeyi, yaş, cinsiyet ve mevcut sağlık sorunları gibi çeşitli sosyodemografik 
özelliklerin de yaşam kalitesini etkilediği görülmüştür. Bir başka çalışmada antiretroviral teda-
viye başlamanın HIV pozitif bireylerde yaşam kalitesini arttıran bir diğer durum olduğu belirtil-
mektedir.[7]

Sonuç

Sonuç olarak HIV pozitif bireylerin hem toplum tarafından stigmaya maruz kalması hem de 
sosyal destek düzeylerinin azalması nedeniyle yaşam kalitelerinin olumsuz etkilendiği yapılan 
çalışmalarla desteklenmiş olup bireylerin sosyal ilişkilerini arttırmanın, psikolojik destek sağla-
manın ve ilaç tedavisine başlamanın yaşam kalitesini arttırabileceği belirtilmektedir.
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HIV tanısı, HIV ile yaşayan bireyin sağlık bakımı ve tedaviden en üst düzeyde yararlanmasını 
sağlamak için mümkün olan en erken fırsatta konulmalıdır.[1,2] Tedaviye erken başlamak ve 

tedaviye uyum, saptanamayan viral yükün sağlanması ve sürdürülmesine neden olarak HIV’in 

diğer bireylere bulaşını da belirgin şekilde azaltacak, seksüel bulaş riskini ortadan kaldırabile-

cektir.[1,2] Ancak birçok kişiye HIV enfeksiyonunun ileri döneminde tanı konulmaktadır. Sıklıkla 

Acil servislerde, toplum sağlığı ve ilk basamak sağlık kurumlarında erken tanı koymak için pek 

çok fırsat kaçırılmaktadır.[3]

Rutin test yapma, son yıllarda sıkça bahsedilen bir uygulamadır. HIV enfeksiyonunun bilinen 

risk faktörleri veya semptomlarından bağımsız olarak, hastalara başvuruları sırasında sistematik 

olarak HIV testi yapılmasıdır. Bazı ülkelerde HIV testinin rutin önerilmesi, sağlık hizmetinin bir 

parçası olarak kabul edilmektedir.[4] Örneğin Kanada Halk Sağlığı Kurumu HIV testi ve taraması 

rehberi, genel popülasyonda HIV testi isteminin normalleşmesini sağlamak için HIV testinin ru-

tin sağlık hizmetinin bir parçası olmasını önermiştir. Bazı ülkelerde genel popülasyona her beş 

yılda bir, HIV ile temas riski olanlara daha sık olarak test yapılması, tüm gebelerden ilk karşılaş-

mada test istenmesi önerilmektedir.

Rutinde iki tip HIV testi yapma şekli vardır:

1. Onaylı test (Opt-in testing): Hastalara bir HIV testi teklif edilir ve testin gerçekleşebilmesi 

için aktif olarak kabul etmeleri gerekir.

2. Onaysız test (Opt-out testing): Hastalara HIV testinin herkes için rutin değerlendirmenin 

bir parçası olduğu, ancak reddedebilecekleri bildirilir. Testi aktif olarak reddetmezlerse, test 

için rızası olduğu varsayılır.

Rutin olarak HIV testi istemesi, hastalara HIV durumunu öğrenmeleri için bir fırsat sunar. ABD 

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Centers for Disease Control and Prevention (CDC)) %0.1’e 

eşit veya daha yüksek bir pozitiflik oranının maliyet etkin olduğunu belirlemiştir.[5]

Yeni tanı almış HIV enfeksiyonunda en sık (%67) risk faktörü, erkek erkeğe cinsel ilişkidir ve er-

kekle seks yapan erkekler (ESE) arasında HIV prevalansının %12 olduğu tahmin edilmektedir. 

Diğer önemli risk faktörü damar içi madde bağımlılığıdır ve bu bireylerde HIV enfeksiyon insi-

dansı %1.9’dur. 2017 yılında yayınlanan bir değerlendirmede yeni tanı almış HIV enfeksiyonu 

olanların %81’ini 13 yaş ve üzeri erkeklerin oluşturduğu bildirilmiştir.[7–9]



24

50 Başlıkta Birinci Basamakta HIV/AIDS

HIV için antijen/antikor testleri %99.76–100 duyarlılık, %99.5–100 özgüllük ile yüksek oranda 

doğru ve iki günden kısa sürede sonuçlanan testleridir.[9] Hızlı antijen/antikor testleri de mev-

cuttur. Doğum eylemi ile başvuran ve HIV durumları bilinmeyen gebe kadınlar, sonucun olabil-

diğince çabuk çıkması için hızlı HIV testi ile taranmalıdır.[9]

eCDC (European CDC) artmış riske sahip bireylerin yıllık taranmasını önermektedir ancak hasta 

risk faktörleri, lokal HIV prevalansı ve lokal politikalara bağlı olarak yüksek riske sahip bireylerde 

daha sık (3–6 ayda bir) tarama yapılması istenmektedir.[8] Son testi negatif çıkan ve risk taşıma-

yan bireylerde rutin test tekrarı gerekli değildir (Tablo 1).[10]

Kaynaklar
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Tablo 1: HIV enfeksiyon taraması: USPSTF* önerilerinin klinik özeti[6]

Popülasyon Adolesanlar ve 15–65 yaş arası erişkinler Gebeler

Öneri HIV enfeksiyon taraması güçlü öneri HIV enfeksiyon taraması güçlü öneri

Risk değerlendirmesi Popülasyonun rutin olarak taranması önerilse de, bazı risk faktörleri riski arttır-
maktadır. 15 yaş altı ve 65 yaş üstü bireylere test, artmış risk durumunda öneril-
melidir. Yeni tanı  HIV enfeksiyonlarının çoğunda erkek erkeğe seksüel ilişki ve 
damar içi madde bağımlılığı risk faktörü olarak belirlenmiştir. Diğer risk faktörleri; 
kondomsuz anal/vajinal ilişki ve HIV durumu bilinmeyen birden fazla partnere 
sahip olmak, madde veya para karşılığı seks, diğer cinsel yolla bulaşan enfeksi-
yonlara (CYBE) sahip olmak veya partnerde CYBE olması, HIV ile enfekte ya da HIV 
enfeksiyonu için risk faktörü olan partneri olmak 

Tarama testleri HIV-1 ve HIV-2 antikorlarının veya HIV-1 p24 antijenini belirleyen serolojik testle-
rin yapılması önerilmektedir. Eğer antikor testleri negatif veya kuşkulu ise (veya 
akut HIV enfeksiyonu şüphesi ya da yeni temas öyküsü varsa) HIV RNA (nükleik 
asit testi) istenmelidir.

Tarama sıklığı Tekrar test istenmesi için gereken süre hakkında yeterli kanıt yoktur. Ancak HIV 
enfeksiyonu için risk grubunda olduğu düşünülen bireylere (yukarıda bahsi ge-
çen) tekrarlayan testler yapılmalıdır. Ayrıca CYBE ve tüberküloz kliniğinde yatan 
hastalar ile, islah evleri ve evsiz barınaklarında yaşayanlara da belirli aralıklarda 
test yapılmalıdır.

Gebelere ilk ziyarette istenilen HIV testinden sonra, özellikle HIV enfeksiyon riski 
taşıyanlar ile, yüksek insidanslı bölgede yaşayanlara 3. trimesterde testin tekrar-
lanması önerilmektedir. CDC tüm gebelere 3. trimesterde test yapılmasını öner-
mektedir.

Tedavi ve önleme HIV enfeksiyonunun kürü veya aşısı henüz yoktur. Ancak erken başlanan anti-ret-
roviral tedavi (ART) AIDS’e progresyonu ve mortaliteyi ve HIV bulaşını etkili şekil-
de azaltır. ART dışında klinik endikasyon durumunda fırsatçı enfeksiyon tedavisi, 
aşılama ve kanser taraması da takipte uygulanmaktadır. Annenin tedavisi, bebe-
ğe bulaşı önleyen önemli bir yaklaşımdır.

Not: *U.S. Preventive Services Task Force  Ayrıntılı bilgi: https://www.uspreventiveservicestaskfore.org/.
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Birinci basamakta hangi yetişkin bireylerde 
HIV/AIDS düşünülmeli?
Prof. Dr. Dilara İnan
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Erken tanı ve tedavinin, HIV ile enfeksiyonun üzerinde olumlu etkilerinin olduğu pek çok çalış-
mada gösterilmiştir. AIDS epidemisinin sonlandırılmasına yönelik UNAIDS’in (Birleşmiş Mil-

letler HIV/AIDS Programı/Joint United Nations Programme on HIV/AIDS) belirlediği 90–90–90 
global HIV hedefleri doğrultusunda; HIV ile enfekte kişilerin %90’ına tanı konulması, tanı ko-
nulanların %90’ına antiretroviral tedavi başlanması ve tedavi başlananların %90’ında tedavi ile 
viral baskılanmanın sağlanması amaçlanmaktadır.[1,2]

Erken tanı, ölüm oranlarını azaltarak yaşam beklentisini uzatmakta ve bulaşma oranlarını düşür-
mektedir. Bu nedenle Dünya Sağlık Örgütü, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi/Centers 
for Disease Control and Prevention (CDC) ve Avrupa CDC (ECDC) vakaların erken tespitinin teş-
vik edilmesini ve bunu sağlayıcı düzenlemelerin yapılmasını önermektedirler.[1]

Hangi klinik bulgularla başvuran bireylerde HIV/AIDS düşünülmeli?

Tedavi edilmeyen HIV enfeksiyonunun, tipik olarak birbirini izleyen evrelerle ilerlediği belirlen-
miştir: Primer HIV enfeksiyonu, kronik HIV enfeksiyonu ve ileri evre hastalık/AIDS fazı.[3]

Primer HIV enfeksiyonu sırasında, virüsün edinilmesini takiben ilk belirtilerin ortaya çıktığı akut 
HIV enfeksiyonu veya akut retroviral sendrom olarak adlandırılan enfeksiyon tablosu gelişir. Bu 
tablo etken vücuda alındıktan sonra ilk 1–6 hafta içerisinde ortaya çıkmaktadır. Bu dönemde kli-
nik bulgular, HIV enfeksiyonuna özgü olmayıp oldukça değişkendir. Ateş, lenfadenopati, faren-
jit, deri döküntüleri (özellikle üst gövde, boyun ve yüzde, sınırları belirgin, kırmızı makül ya da 
makülopapüler lezyonlar), kas veya eklem ağrısı, halsizlik, yorgunluk, ishal, baş ağrısı, bulantı ve 
kusma görülebilir. Akut dönem belirti ve bulguları 2–4 hafta içerisinde kendiliğinden kaybolur.
[1,3] Bu belirti ve bulgularla başvuran hastalarda ayırıcı tanıda HIV enfeksiyonu düşünülmelidir.

Kronik HIV enfeksiyonu döneminde hastalarda persistan jeneralize lenfadenopati görülebilir. 
Persistan jeneralize lenfadenopati, inguinal bölge dışındaki en az iki bölgede, üç aydan daha 
uzun süredir devam eden lenf büyümesi olarak tanımlanmaktadır. Bu hastalardaki lenf düğüm-
leri genellikle simetrik, orta derecede büyümüş, hareketli, ağrısız, plastik kıvamlı olup, servikal, 
submandibular, oksipital ve aksillar bölgede saptanırlar.[3]

Kronik enfeksiyonda çoğu zaman deri ve mukozaları tutan bazı klinik sendromlar, HIV enfeksi-
yonunda daha sık görülmekte ve ağır seyredebilmektedir. Ayrıca seboreik dermatit, psoriyazis, 
bakteriyel folikülit, pnömokok pnömonisi, cinsel yolla bulaşan hastalıklar da daha sık görüle-
bilmektedir.[3]

İleri evre hastalık veya AIDS döneminde ise çoğunlukla fırsatçı enfeksiyonlar, bazı maligniteler, 
tükenme sendromu ya da ensefalopati gibi durumlar, anemi, trombositopeni ve lökopeni ile 
seyreden hematolojik bozukluklar saptanabilmektedir.[3]

Kimlerde HIV enfeksiyonu taranmalıdır?

HIV bulaşmasının ana yolları kondom kullanılmayan güvenli olmayan cinsel ilişki, HIV ile konta-
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mine kan veya kan ürünlerinin nakli, kontamine iğne, şırınga paylaşımı, HIV ile enfekte anneler-
den çocuklarına vertikal bulaşmadır. Bazı grup bireyler HIV bulaşması açısından ‘kilit popülas-
yonlar’ olarak adlandırılmaktadır. 

Dünya Sağlık Örgütü ve CDC tüm sağlık bakımı ortamlarındaki hastalar için testin yapılacağı bil-
dirildikten sonra hasta reddetmedikçe, 15 ile 65 yaş aralığında, gebeler de dâhil olacak şekilde 
tüm bireylerin riske bakılmaksızın HIV yönünden taranmasını önermektedir.[4,5] Çocukların ve 65 
yaş üzerindeki bireylerin risk değerlendirilmesi yapılarak test edilmesi önerilmektedir.

Kilit popülasyon olarak adlandırılan gruplar genellikle toplumlarda damgalanan ve HIV önlen-
mesi, tedavisi ve diğer sağlık hizmetlerine erişimde büyük engellerle karşılaşan popülasyonlar-
dır. Bu gruplar HIV enfeksiyonu açısından daha yüksek risk altındadırlar ve HIV yönünden mutla-
ka değerlendirilmelidirler. Bu bireyler damar içi madde kullananlar, mahkumlar, seks çalışanları, 
erkeklerle seks yapan erkekler ve transseksüel bireylerdir.[6]

Bu bilgiler doğrultusunda HIV/AIDS düşünülmesi ve HIV testi önerilmesi gereken durumlar:[7]

• Akut retroviral sendromla ilişkili belirti ve bulgusu olanlar
• Tüberküloz tedavisine başlanan tüm hastalar
• Cinsel yolla bulaşan enfeksiyon öyküsü (geçirilmiş veya aktif ) olan hastalar 
• HIV ile enfekte olan bireyin bilinen cinsel eşleri
• Risk faktörüne bakılmaksızın tüm gebeler
• Kondomsuz güvenli olmayan cinsel ilişki öyküsü olanlar
• Birden fazla cinsel eşi olanlar
• Seks çalışanı olanlar
• Para veya uyuşturucu karşılığı cinsel ilişkiye girenler 
• İğne paylaşımı öyküsü olan damar içi madde kullanıcıları 
• Erkeklerle seks yapan erkekler
• Mahkumlar 
• HIV ile enfekte anneden doğan bebekler
• İğne batması veya perkütan yaralanmaya maruz kalanlar (HIV pozitifliği bilinen veya HIV ile 

enfekte olma olasılığı yüksek olan kaynaktan)
• Cinsel istismara uğrama öyküsü olanlar
• Kendileri test olmak isteyen bireyler 
 olarak sıralanabilir.
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Birinci basamakta HIV tetkik sonucu
pozitif olan yetişkin bireye yaklaşım
Uz. Dr. Servet Öztürk
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Edinilmiş bağışık yetmezliği (AIDS) gelişen bir hastada daha sonra Human immunodeficiency 
virus (HIV) adı verilen T-lenfotropik retrovirüsün 1983’te tanımlanmasının üzerinden yakla-

şık 40 yıl geçti.[1] Bilim insanlarının yoğun gayreti ile etkin tanı ve tedavi olanakları sayesinde 

günümüzde HIV/AIDS ölümcül bir hastalıktan, tedavi edilebilir kronik bir hastalığa dönüşmüş, 

beklenen yaşam süreleri normal populasyona yaklaşmıştır. İsviçrede yapılan bir araştırmada zo-

runlu eğitim alan HIV ile yaşayan 20 yaşındaki bir bireyde yaşam beklentisi 52 yıl iken, yüksek 

eğitimli bireylerde yaşam beklentisi 60 yıl olarak hesaplanmıştır.[2] Bu oranlar normal sağlıklı 

populasyonda eğitim durumuna göre 61–65 yıl olarak hesaplanmıştır.[2] 

HIV/AIDS hastalarının biyopsikososyal sorunları

Dünya Sağlık Örgütü’nün tanımına göre sağlık, tam bir fiziksel, zihinsel ve sosyal iyilik hali-

dir. Hastalığın yarattığı fiziksel ve zihinsel sorunların yanında toplumdaki stigma da HIV ile 

yaşayan bireylerin yaşamını olumsuz bir şekilde etkilemektedir. Damgalamanın HIV/ AIDS ile 

yaşayan insanlar üzerindeki olumsuz etkilerinden bazıları; sosyal izolasyon, yalnızlık hissi, dep-

resyon, fiziksel ve zihinsel sağlıkta bozulma, aşağılanma, aile ve toplum tarafından dışlanma, 

genel utanç, saklanma ihtiyacı, sosyal çevre ve işini kaybetme korkusu olarak özetlenebilir.[3] 

Hastalar fiziksel semptomlarının ve ölüm korkusunun yanı sıra iş, aile ve sosyal hayatta dam-

galanma, ayrımcılık, işten çıkarılma gibi birçok sorunla karşı karşıyadırlar. HIV/AIDS ile yaşayan 

bireylerde meydana gelen psikososyal problemler günümüzde neredeyse hastalığın fizyo-

patolojik etkilerinin önüne geçmiştir ve hastaların ailevi, sosyal, mesleki ve ekonomik hayatı 

önemli şekilde etkilenmektedir. Bu nedenlerle ilk görüşme oldukça önemlidir. HIV/AIDS tanısı 

konmuş veya hastalık şüphesi ile tetkik edilen bireylerin bilgilendirilmesi ayrı bir önem ve fark-

lılık arz etmektedir.

Amaç

Bir teşhisi aktarmanın amacı, hastaya sosyokültürel seviyesine göre, anlayabileceği şekilde ye-

terli bilgi vererek tetkik ve tedavi kararlarına katılmasını sağlamaktır. Birinci basamak hekimi 

olarak önyargısız, hastanın duygusal durumunu anlayarak verilen ön bilgilendirme hastayı ileri 

tetkik ve tedavi için cesaretlendirecektir. Aynı zamanda hastayı bulaş yolları açısından bilgilen-

dirmek, ileri tetkik ve tedavi öncesinde hastalığın bulaşmasını engelleyecektir.
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HIV/AIDS kullanılan testler

HIV/AIDS hastalığının tanısında kullanılan testler günlük pratiğimizde, ELISA yöntemiyle çalışı-

lan Anti-HIV, Polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) ile çalışılan HIV-RNA ve doğrulama testi olarak 

kullanılan Western Blot olarak 3’e ayrılmaktadır. 

İlk bilgilendirme

Etkin bir bilgilendirme için hastaya yeterli zaman ayrılmalı, sakin, sessiz bir mekanda hasta otur-

tulmalı, etkin görüşme için en uygun koşullar sağlanmaya çalışılmalıdır. Hastanın bilgilendirmeyi 

yanında bir yakını ile birlikte istemesi halinde dahi, hastaya önce tek başına bilgi verilmeli, hasta-

ya bilgilendirme yapıldıktan sonra talep etmesi halinde hasta yakını bilgilendirmesi yapılmalıdır. 

Hasta mahremiyeti kapsamında, diğer hastalıklarda olduğu gibi HIV enfeksiyonunda da bilgilen-

dirme üçüncü şahıslara hasta izni olmaksızın açıklanması hukuki, sosyal ve etik sorunlara neden 

olacaktır. Hastaya hastalık hakkında bilgi vermemek ve tetkik sonucu ile Enfeksiyon Hastalıkları 

uzmanına yönlendirmek gibi bir yaklaşım bazı olumsuzluklara neden olabilir. Bunlar hastanın 

hastalığın ciddiyetini anlamaması sonucunda ileri sağlık hizmetine başvurmaması veya eksik ve 

yanlış bilgi edinmesi neticesinde karşımıza ciddi psikiyatrik semptomlar ile gelmesi olarak sırala-

nabilir. Unutulmamalıdır ki erken teşhis ve tedavi hastanın sağlığını korumanın yanında, tedavi 

olmadığı takdirde bulaş gerçekleşmeyen potansiyel hasta adaylarına bulaşı da engellemektedir. 

Anti-HIV pozitifliği

Anti-HIV taramalarda bakılan bir test olmakla birlikte virüs bulaşının ilk 10–14 gününde henüz 

antikor oluşumu meydana gelmediği için negatiflik saptanabilir.[4] HIV/AIDS hastalarında ise 

tedavi edilen veya edilmeyen tüm hastalarda ömür boyu pozitif kalmaktadır. Ancak Anti-HIV 

ELISA testi pozitif sonuçlanan her bireyin enfekte olmadığı, özellikle düşük titrelerde yalancı 

pozitiflik olabileceği akılda bulundurulmalıdır.[4] Bu nedenle Anti-HIV pozitif olan bir hasta, PCR 

(HIV-RNA) veya Western Blot ile doğrulanmadan kesin hastalık varlığı açısından bilgilendirilme-

melidir. Bu durumda hastaya, HIV hastalığıyla ilgili yapılan tarama testinin pozitif sonuçlandığı, 

kesin teşhis için doğrulama testi yapılması ve Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uz-

manı tarafından değerlendirme yapılması gerektiğinin anlatılmasıdır. Kesin teşhis konana kadar 

cinsel ilişkiye girmemesi, ortak enjektör kullanmaması gerektiği ve kan ürünü bağışı yapama-

yacağı belirtilmelidir. HIV enfekte annelerden doğum sırasında bebeğe bulaş riski olduğundan 

Anti-HIV pozitif gebeler doğumdan önce mümkün olan en kısa sürede mutlaka Kadın Hastalık-

ları ve Doğum uzmanı ve Enfeksiyon hastalıkları uzmanları tarafından acilen konsulte edilmeli-

dir. Virüs bulaşının solunum ve temas yoluyla meydana gelmediği anlatılmalıdır. 

HIV-RNA veya Anti-HIV Western Blot pozitifliği

HIV RNA>5000 kopya/mL veya Anti-HIV Western Blot sonuçları pozitif olan kesin tanılı olan has-
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talara da ‘’HIV enfeksiyonu ile ilgili yapılan doğrulama testinin pozitif sonuçlandığı, ileri tetkik 
ve tedavi için Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanı tarafından değerlendirmesi 
gerektiği’’ anlatılmalıdır. Sadece moleküler testler (PCR) ile tek bir örnekte saptanan pozitiflik ile 
kesin tanı konulmamalı, özellikle ilk tanıda saptanan 5000 kopya/mL altındaki değerler için yeni 
örnek ile tekrar test edilmelidir.[5]

Hastalığın tedavi edilebilir bir hastalık olduğu, düzenli takip ve tedavi ile sağlıklı yaşamın müm-
kün olduğu vurgulanmalı, hasta tedavi ve takip için özendirilmelidir. Hastanın ortak enjektör 
kullanımı, korunmasız cinsel temas ve doğum gibi bulaş riski taşıyan bir özgeçmişi mevcut ise 
temas eden bireylerin bilgilendirilmesi için hasta teşvik edilmelidir. Hastalara güncel kılavuzlar-
da bağışıklık durumundan bağımsız olarak, tüm HIV/AIDS hastalarına en kısa sürede antiretro-
viral tedavi başlanması gerektiği anlatılmalıdır. Bu nedenle en kısa sürede bir Enfeksiyon Hasta-
lıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanına ‘’Yeni tanı İnsan İmmün Yetmezlik Virüs Enfeksiyonu’’ gibi 
kısa bir not ile sevk edilmelidir. Hastaya verilecek sevk notunda ‘HIV’, ‘AIDS’ gibi bir teşhis notu 
yazılması hastanın damgalanmasına neden olabileceğinden uygun değildir. 

Korunma önerileri

Hastaya HIV enfeksiyonunun ortak enjektör kullanımı, korunmasız cinsel ilişki gibi bulaş yolları 
anlatılmalı, kan ürünü bağışı yapamayacağı belirtilmelidir. Bunlara uymaması ve hastalığı baş-
kasına bulaştırması halinde cezai müeyyide olabileceği anlatılmalıdır. Bu nedenle yasal eşine 
veya cinsel partnerine hastalık durumunu beyan etmesi teşvik edilmelidir. 

Unutulmamalıdır ki hastalar hastalık endişesi, ölüm korkusu, ayrımcılık göreceği endişesi gibi bir-
çok nedenle yoğun bir anksiyete duymaktadırlar. Biz sağlık profesyonelleri de hastalar ile empati 
kurarak bu sancılı sürecin daha kolay atlatılması için destek görevimizi yerine getirmeliyiz.
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Birinci basamakta şüpheli temas öyküsü
olan bireye nasıl yaklaşmalı?
Dr. Meliha Çağla Sönmezer
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

HIV negatif olan bir bireyin, HIV ile enfekte olan veya olma olasılığı bulunan bir kişiyle şüpheli 
temas öyküsü, HIV ile enfekte olmasına neden olabilir. Süpheli temas öyküsü durumunda; te-

masın niteliği değerlendirilerek, bulaşma riskinin yüksek olduğu durumlarda antiretroviral ilaçlar-
la temas sonrası profilaksi (TSP) önerilmektedir.[1–3] Temasın niteliği, bulaş riski ve temastan sonra 
geçen süre TSP‘de önemlidir. Temas tipine göre HIV bulaşma risk oranları Tablo 1’de verilmiştir.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) HIV riskli temasta, TSP uygunluğu açısından değerlendirme sonrası 
profilaksinin ilk 72 saat içinde başlanmasını ve 28 gün süre ile verilmesini önermektedir. TSP’de 
günümüzde tenofovir ve emtrisitabinle; raltegravir veya dolutegravir kombinasyonu öneril-
mektedir. Bu rejim; etkili, kolay uygulanabilir ve ilaç etkileşimlerinin az olması nedeniyle tercih 
edilmektedir. Alternatif olarak emtrisitabin yerine lamivudin de kullanılabilir.[4–6] 

Tekrarlayan HIV riskli teması olan kişiye risk azaltacak eğitim, danışmanlık verilmesi ve kişinin 
TSP bittikten sonra temas öncesi profilaksi (TÖP) için değerlendirilmesi gerekmektedir.[4–6] HIV 

Tablo 1: Şüpheli temastan sonra temas tipine göre HIV bulaşma risk oranları[1–3]

Temas tipi Enfekte kaynak ile her 10.000 karşılaşma için risk

Korunmasız (kondomsuz) cinsel temas

Anal cinsel ilişki (alıcı olana) 110–140

Anal cinsel ilişki (verici olana) 6.5–11

Penil-vajinal cinsel ilişki (alıcı olana) 8–10

Penil-vajinal cinsel ilişki (verici olana) 4–5

Oral cinsel ilişki (alıcı olana) 1

Oral cinsel ilişki (verici olana) 0.5

Mukozayla temas (HIV pozitif olduğu bilinen) 3–9

Kan transfüzyonu (bir ünite) 9250–10000

Enjeksiyon iğnesi paylaşımı 63–67

Perkütan yaralanma (HIV pozitif olduğu bilinen) 23–30

Isırma İhmal edilebilir (Bulaş teknik olarak mümkün fakat 
şimdiye kadar bulaş görülmemiş)

Tükürme

Vücut sıvılarının sıçraması (semen, tükürük dahil) 

Seks oyuncaklarını paylaşma 
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şüpheli temas öyküsü olan bireye yaklaşım algoritması Şekil 1’de özetlenmiştir. 

DSÖ, şüpheli teması olan bireyin HIV testi yaptırmayı kabul etmemesi durumunda bile, TSP’nin 
başlanmasını ve en kısa sürede HIVenfeksiyonu ve HIV testi konusunda danışmanlığının yapıl-
masını önermektedir. Eğer başlangıç HIV testi pozitif çıkarsa, doğrulama testi sonucu çıkana 
kadar TSP’ye devam edilmesi ve sonra güncel kılavuzlar eşliğinde antiretroviral tedavi kararı 
verilmesi önerilmektedir.[4–6]

TSP başlanan hastanın izleminde;[4–7]

1. TSP başlandıktan sonra 72 saat içinde tekrar değerlendirilmelidir. 

2. Tedavi süresinin 28 gün olduğu vurgulanmalı ve profilaksiyi tamamlamasının önemi anla-
tılmalıdır.

3. Bireyin tedaviye uyumunu artırmak için; ilaçların dozları, diğer ilaçlarla ve gıdalarla etkileşi-
mi ve yan etkileri hakkında bilgi verilmelidir.

Şekil 1: HIV şüpheli temas öyküsü olan bireye yaklaşım algoritması.

İlk önce TSP uygunluğu açısından değerlendir. Nasıl?

Şüpheli temas tipi yüksek riskli mi? Düşük riskli mi?

• Tercih edilen antiretroviral ilaç kombinasyonları[1,3,7]

*Erişkin, adolesan (≥13 yaş) ve gebelerde kreatinin klirensi ≥ 60 ise;
1. Tenofovir (TDF)/ Emtrisitabin (FTC) (300/200 mg 1x1tb) + Raltegravir (RAL) (2x400 mg)
2. Tenofovir (TDF)/ Emtrisitabin (FTC) (300/200 mg 1x1tb) + Dolutegravir (DTG) (1x50 mg)

*Erişkin, adolesan (≥13 yaş) ve gebelerde kreatinin klirensi <60 ise; TDF/FTC yerine Zidovudin 
+ lamivudin renal doz ayarlı şekilde kullanılmalıdır.

Yüksek Riskli Temas

• Korunmasız vajinal veya anal cinsel ilişki                                                               
• Enjeksiyon iğnesi paylaşımı 

• Perkütan yaralanma

• İlk 72 saat içinde mümkün olan en kısa 
sürede TSP başlanmalı ve bazal testler 

planlanmalıdır.

TSP ile birlikte, temaslı bireye bazal testlerini planlaAnti HIV, HBs Ag, Anti HBs, Anti HBc IgG, 
Anti HCV, VDRL veya RPR ve TPHA veya FTA/ABS, Gonokok, Klamidya PCR, Gebelik testi 

(doğurganlık çağında kadın ise)

• TSP gerekmemektedir.
• Bireye cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar 

ve korunma önlemleri hakkında bilgi 
verilmesi önemlidir

Düşük Riskli Temas

• Oral cinsel ilişki (anal/vajinal)
• Mukozal hasar olmadan oral-oral ilişki

• Isırma, tükürme, vücut sıvıları sıçraması
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4. İkincil bulaşı azaltmak için, cinsel yolla bulaşan diğer enfeksiyonlar açısından bilgilendirme 
yapılmalı ve korunma önlemleri konusunda destek verilmelidir.

5. İlaç toksisitesi açısından en az iki hafta izlem yapılmalıdır (karaciğer ve böbrek fonksiyon 
testleri ile)

6. Anti HIV testi; 4–6. haftada ve 3. ayda tekrar bakılmalıdır. Hepatit B veya C ile koenfeksiyon 
varlığı durumunda 6. ayda da bakılmalıdır

7. Akut HIV enfeksiyonu ile uyumlu klinik tablo (ateş, jeneralize lenfadenopati, grip benzeri 
sendrom) gelişen kişide HIV testi ve HIV RNA, temas sonrası süre dikkate alınmaksızın isten-
meli ve kesin tanı konuluncaya kadar TSP’ye 28 günden sonra da devam edilmelidir. Eğer ki-
şide HIV infeksiyonu tespit edilirse, tedavi ve takibi için uzman klinisyene yönlendirilmelidir. 
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HIV pozitif çıkan yetişkin bireylerde
bilgilendirmede dikkat edilmesi
gereken durumlar nelerdir? 
Uzm. Dr. Pınar Ergen
S.B. Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği

Ülkemizde ilk HIV (İnsan İmmün Yetmezlik Virüsü) pozitif vaka bildirimi 1985 yılında yapılmış 
ve bu sayı 30 Kasım 2020 tarihinde 25.809’a ulaşmıştır.[1] Günümüzde her geçen gün pozitif 

vaka sayısı artmakta, hekimlere ise hastalara HIV pozitif olduğu bilgisinin verilmesi gibi zor ve 

özen gösterilmesi gereken bir görev düşmektedir. HIV tanısı doğrulanan hastanın ilk bilgilendi-

rilmesi son derece önemli olup, bu bilgilendirme doktor hasta ilişkisinin geleceğini belirlediği 

gibi hasta tedavi uyumunu da etkiyebilir. Bu bölümde bilgilendirme sırasın da dikkat edilmesi 

gereken konulardan söz edilecektir. 

Görüşme hasta mahremiyetine dikkat edilen, sessiz sakin bir ortamda, uygun zaman ayrılarak 

yapılmalıdır. Hasta kabul etmediği sürece ortamda üçüncü kişilerin olmasına izin verilmemeli-

dir. Hekim öncelikle kendini tanıtmalı ve hastasını tanımaya çalışmalıdır.

Hastaya HIV pozitif olduğu haberini verirken hekimin iyi iletişim becerilerine sahip olması çok 

önemlidir. Hasta tanı karşısında öfke, korku, umutsuzluk, terk edilme kaygısı, hastalığı reddet-

me, suçlama ya da suçluluk gibi duygular yaşayabilir. Hekim bu tepkilere hazırlıklı olmalı, hasta-

sının duygularını anlayıp empati kurabilmeli ve ona yalnız olmadığını hissettirmelidir. 

Geleceğini tamamen etkileyecek yeni bir durum ile karşı karşıya olan hastanın, HIV hakkında hiç 

bilgisi olmayabileceği gibi onu anksiyete ve depresyona sürükleyecek yanlış ve eksik bilgileri de 

olabilir. Hasta ölümcül bir hastalık ile karşı karşıya olduğunu düşünüp gelecek umudunu kay-

bedebilir. Bunlar göz önüne alınarak HIV enfeksiyonu ve antiretroviral tedavi hakkında hastanın 

anlayabileceği bir dille bilgilendirme yapılmalıdır. Başarılı şekilde tedavi edilen HIV pozitif birey-

lerin normal yaşam beklentisi olduğuna dair yapılmış çalışmaların bilgisi hastaya verilmelidir.[2] 

Bilgilendirme sırasında yargılayıcı, ayıplayıcı ya da ayırımcı dil ve davranışta bulunulmamalı, 

dürüst ve açıklayıcı bilgilerle hastaya güvence verilmelidir. Hastanın kaygılarını azaltmak ve ilk 

görüşmede güven gelişimini sağlamak için ayrıca laboratuvar testlerini göstererek ne anlama 

geldiğinin anlatılması, tedavi hedefleri ve tedavi tercihleri gibi konularda hastaya ne istediğinin 

sorulması ve onların katılımcı olmalarının sağlanması ve hastanın soru sormasının sağlanması 

önerilmektedir.[3]

Tüm dünyada HIV ile ilişkili eğitimler devam etmesine, HIV/AIDS ile mücadelede büyük aşama-

lar kaydedilmesine rağmen HIV’e yönelik algı ve kaygılar nedeniyle damgalanma ve ayrımcılık 

halen devam etmektedir.[4] Damgalanma ve ayrımcılık hastalar için büyük endişe nedeni olup 
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mental sağlıklarını etkileyebilir. Bu nedenle hastaya, hastalık tanısının görünürlüğünü engel-

lemeye yönelik gerekli girişimler konusunda yol gösterilmelidir. Hasta, tanısını herkesle pay-

laşmak zorunda olmadığı konusunda uyarılmalıdır. Güvenebileceği, kendisine destek olacağını 

düşündüğü kişilerle bu bilginin paylaşabileceği hatırlatılmalıdır. 

Hastaya bulaş yolları ile ilgili bilgi verilmeli, korunma için alınması gereken önlemler anlatılma-

lıdır. Hastalık bulaşının kontamine kan ve kan ürünleri, kontemine enjektör batması kesici alet 

yaralanmaları, HIV ile enfekte sıvıların mukoza ve bütünlüğü bozulmuş deriye teması, perinatal 

olarak anneden çocuğa geçiş ve korunmasız cinsel ilişki ile olabileceği bilgisi hastaya verilme-

lidir. Bulaş riskinin cinsel maruziyet türüne göre değiştiği ve diğer cinsel yolla bulaşan hastalık-

ların varlığının HIV bulaşını arttırdığı konusunda hasta uyarılmalıdır.[5,6] Bilgilendirme yapılırken 

hastaların cinsel yönelimleri hakkında varsayımlarda bulunulmamalı, hastalar utandırılmama-

lıdır. Cinsel partnerin, yasal veya evlilik hazırlığındaki eşin bilgilendirilmesi ve bu kişilerin test 

yaptırmasının sağlanması önerilmelidir. Hastanın eşi hamile ise, eşin testinin hızla yaptırılma-

sının önemi anlatılarak test yaptırılması sağlanmalıdır. Hastanın varsa çocuklarının testlerinin 

yaptırılması önerilmelidir. Hasta emziren anne ise bebeğini emzirmesi sonlandırılmalıdır.[7] Ço-

cuk sahibi olmak isteyen çiftlerin danışmanlık hizmeti alması sağlanmalıdır. Kan bağışının yasak 

olduğu konusunda hastalar eğitilmelidir. Hasta ile ortak enjektör kullanım öyküsü olan kişiler 

varsa onlarında test yaptırmaları önerilmelidir. 

Sarılma, tokalaşma, dokunma, gözyaşı, ter, tükürük, aynı tuvaleti kullanma, aynı havayı soluma, 

sivrisinek ısırığı ile bulaş olabileceği gibi yanlış bilgiler varsa düzeltilmelidir.

Hastanın ihtiyacı doğrultusunda multidisipliner bir yaklaşım gerekebileceği akılda tutulmalıdır. 

Altta yatan hastalıklar, kullanılan ilaçlar sorulmalı, gereğinde ilgili branşlardan destek alınmalı-

dır. Komorbiditeler hastalığın gidişini etkileyebildiği gibi altta yatan hastalık için kullanılan ilaç-

ların, başlanması planlanan antiretroviral tedavi ile etkileşebileceği unutulmamalıdır.

Alkol, sigara kullanımı, madde kullanımının olup olmadığı varsa kullanım süresi ve kullanım 

miktarı sorulmalıdır. Bu alışkanlıkların hastalığın prognozunu kötü yönde etkileyebileceği ko-

nusunda hastaya bilgi verilmelidir. Beslenme alışkanlıkları ve egzersiz durumu değerlendiril-

meli, hastanın yaşam biçimi hakkında bilgi sahibi olunmalı ve tespit edilen yanlış yaklaşımların 

düzeltilmesi konusunda yol gösterilmelidir.[8]

HIV tedavisindeki gelişmeler sayesinde HIV enfeksiyonunun artık kronik bir hastalık olarak kabul 

edildiği hastaya anlatılmalıdır. Çalışmalarda CD4 T lenfosit sayısından bağımsız olarak antiretrovi-

ral tedavi başlanması önerilmektedir.[9,10] Hekim hastasına tedaviye başlamasını önermeli ve bu-

nun için ilgili branşa yönlendirmelidir. Tedaviye başlamak istemeyen hastanın istememe nedenini 

sorgulanmalıdır. Özellikle küçük yerlerde tetkik ve ilaçların temini sırasında başkaları tarafından 

hastalıklarının öğrenilme endişesinin önemli bir tedavi ret nedeni olduğu unutulmamalıdır. 

Hastanın iş durumu, sosyal güvence ve sağlık sigortası sorgulanmalı, hastalığı nedeniyle hayat 

boyu sürecek takip ve tedavinin, masraflı bir süreç olduğu hatırlatılıp, sağlık güvencesinin de-

vamlılığının sağlanması konusunda uyarılmalıdır.
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Tedavinin başarısının tedavi uyumu ve viral baskılanmaya bağlı olduğu hastaya anlatılmalı, dü-
zenli takipte kalmanın ve tedavinin aksatılmamasının önemi vurgulanmalıdır.
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HIV pozitif yetişkin bireylerde
ailesi için alınacak önlemler ve
yapılması gereken taramalar nelerdir?
Uzm. Dr. Özlem Aydın
Sağlık Bakanlığı Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi

İnsan immün yetmezlik virüsü (HIV) enfeksiyonu bireyler ve aileleri için bir stres kaynağıdır. 
Aile desteği, ihtiyaç duyulan psikolojik ve finansal desteği sağlamak açısından önemlidir. Bu 

bölümde, HIV ile yaşayan bireylerin ailesi için alınacak önlemler ve yapılması gereken tarama 
testlerinden bahsedilecektir.

HIV enfeksiyonu, ekonomik yükünün yanı sıra, özellikle serodiskordan (eşlerden birisinin pozitif, 
diğerinin negatif test sonucu olması) çiftler arasında birlikteliğin devamını tehdit etmektedir. 
HIV ile yaşayan kişiler arasında evliliğin sona ermesi, sadakatsizlik şüphesi ve eşlerin ayrılması 
sıklıkla görülmektedir ve uyumsuz evlilikler yaşayan HIV bulaşmış kadınların boşanma olasılığı 
daha yüksek olmaktadır.[1]

Enfeksiyon, korunmasız cinsel ilişki (oral, vajinal, anal), enfekte kan ve kan ürünleri, ortak kul-
lanılan kontamine enjektör, kesici delici alet yaralanmaları ve perinatal geçiş yoluyla edinilir.[2] 
Enfeksiyonun bulaş riski cinsel maruziyetin türüne bağlı olarak değişir; korunmasız anal ilişkide 
risk en yüksek, oral ilişkide ise en düşüktür.[2,3]

Perinatal geçiş, enfekte anneden yenidoğana gebelikte, doğum sırasında veya emzirme sırasında 
sütle olan bulaşı tanımlar. Hasta ve ailesi; enfeksiyonun sarılmakla, gözyaşı, ter ve tükürükle, ortak 
kullanılan tuvalet ve duşla, birlikte yemek yemekle, aynı havayı solumakla, böcek sokması ile bu-
laşmayacağı konusunda bilgilendirilmelidir. Doğru bilgilendirme hem önlemlerin doğru alınarak 
enfeksiyonun kontrolünü, hem de gereksiz tedbirler ile enfekte kişinin yanlızlığa itilmesi önler.

Enfeksiyonun büyük bir kısmı serodiskordan kişilerin kendilerinin veya partnerlerinin HIV duru-
munun farkında olmadan korunmasız cinsel teması ile gelişmektedir. HIV testi pozitif çıkan kişi 
eşinin bilgilendirilmesi için cesaretlendirilmeli; enfekte kişilerin, eşlerine ve risk var ise çocukla-
rına HIV tarama testi yaptırması gerekliliği anlatılmalıdır.

Enfekte olmayan eşler için düzenli HIV testi, doğurganlık yönetimi, HIV hastalığı ve bulaşının 
önlenmesi hakkındaki bilgilerin aktarılması ve riskli davranışlarının azaltılması enfeksiyon kont-
rolünde önemlidir. Çiftlerin birlikte test vermeleri, pozitif olan eşin hem kendi sağlığı hem de 
seronegatif eşe HIV bulaşını önlemede etkili olan antiretroviral tedavinin (ART) uygulanmasının 
kabulünü kolaylaştırmaktadır.[4] 

Yüksek viral yük; HIV ile yaşayan bireylerde enfeksiyonun daha yüksek oranda bulaşma riski ile 
ilişkilidir. HIV ile enfekte kişilere mümkün olan en erken dönemde ART başlanması önerilmek-
tedir. ART ile, HIV’in viral yükü baskılanmakta ve serodiskordan çifte HIV enfeksiyonunun bulaşı 
azalmaktadır.[5] 

HIV tanısı alan birey gebe ise anneden bebeğe geçişin önlenmesi için en erken dönemde uy-
gun bir ART rejimi seçilerek başlanmalıdır. Gebenin doğum sırasındaki viral yüküne göre do-
ğum şekli seçilmeli ve bebeğe antiretroviral proflaksi uygulanmalıdır. Viral yükün en erken dö-
nemde baskılanması anneden bebeğe HIV geçişini önlemede önemlidir.[6]
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HIV ilacını önerildiği şekilde doğru kullanan, viral yükü baskılanmış HIV ile yaşayan bireylerin, 
HIV negatif cinsel partnerlerine HIV enfeksiyonunu bulaştırma riskinin olmadığı bildirilmiştir.
[7] Hastanın antiretroviral tedavi alarak, viral yükünün baskılanmış olması HIV dışı cinsel yolla 
bulaşan diğer hastalıkların bulaşmasını önlemez.[7] 

Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar (CYBE), HIV ile yaşayan kişiler arasında yaygındır. Eşzamanlı 
cinsel yolla bulaşan enfeksiyonların hem HIV enfeksiyonu bulaşını hem de bulaştırma riskini 
arttırdığı bilinmektedir. Artmış risk, herpes, sifiliz gibi genital ülserlerle seyreden CYBE’ lar için 
yaygın olmakla birlikte; diğer CYBE’ lar ile de tanımlanmaktadır. Bakteriyel vajinozis ile vajinal 
floradaki değişiklikler de bu riski arttırmaktadır.[8] CYBE taraması, cinsel açıdan aktif tüm HIV 
ile yaşayan bireylere, HIV tanısı sırasında, takiplerinde yılda bir kez veya CYBE semptomları 
varlığında ve hamilelik sırasında yapılmalıdır. HIV ile enfekte bireyin yanısıra cinsel partneri de 
klamidya, gonore, Human papillomavirus (HPV), Herpes simplex virus (HSV) enfeksiyonları açı-
sından muayene (vaginal, penil, anal) ve testlerle değerlendirilmelidir. Hepatit B virüs, hepatit 
C virüs ve sifiliz tanısı için serolojik testler hem HIV pozitif bireye hem de eşine uygulanmalıdır. 
Tespit edilen tüm bu hastalıklar için gerekli tedaviler yapılmalıdır.[9]

Doğru ve sürekli kondom kullanımı, cinsel yolla bulaşan hastalıkların bulaşma riskini önlemede 
etkili yoldur.[10] Kondom kullanımı, HIV ile yaşayan bir partnerde virolojik baskılanmanın orta-
dan kalktığı durumlarda, seronegatif eşe HIV bulaşını da önlemektedir.

HIV enfeksiyonunun çiftler arasında bulaşmasını önlemek amacıyla, enfekte partnerin koşulsuz 
ART alması, doğru ve sürekli kondom kullanımı, negatif eşin düzenli taranması olmak üzere 
birçok strateji tanımlamıştır. Çiftlerin çocuk sahibi olma isteği korunmasız cinsel ilişki kurmala-
rına yol açmaktadır. Bu nedenle, eşlerini enfekte etmeden çocuk sahibi olabilmeleri için çiftlere 
danışmanlık hizmeti verilmelidir.

HIV enfeksiyonu ve bulaşının önlenebilmesi, riskli davranışların azaltılması, HIV bulaşını önle-
meye yönelik tutum ve uygulamaların iyileştirebilmesi ve HIV ile enfekte kişilerin seronegatif 
partnerleri arasında düzenli HIV testi oranını artırılabilmesi için toplumun eğitilmesi ve bilgi-
lendirilmesi önemlidir.
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HIV pozitif yetişkin bireyde periyodik sağlık 
muayenesinde değişiklik var mı? 
Doç. Dr. Bircan Kayaaslan
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ankara Şehir Hastanesi

HIV enfeksiyonu asemptomatik enfeksiyondan fırsatçı enfeksiyonun eşlik ettiği ağır klinik 
tablolara yol açan geniş bir spektrumda karşımıza gelebilir. HIV ile yaşayan bireyler enfek-

siyon, malignite ve komorbid hastalıklara daha yatkındırlar.[1,2] Günümüzde çok daha etkin an-

tiretroviral tedaviler (ART) ile birlikte HIV ile yaşayan bireyler daha uzun yaşamakta ve kronik 

hastalıklara maruziyetleri artmaktadır. Etkin ART’ye rağmen persiste eden kronik inflamasyon, 

kardiyovasküler hastalıklar, osteoporoz, nörokognitif fonksiyon ve bazı maligniteler gibi komor-

bid hastalıklara zemin hazırlamaktadır.[2] 

HIV ile yaşayan bireylerin periyodik muayenesinde diğer hastalardan farklı bir takım özel du-

rumların göz önünde bulundurulması ve belirli bir farkındalık düzeyi ile yaklaşılması gerekmek-

tedir. Özellikle dikkat edilmesi gereken konular, eş zamanlı cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar 

(CYBE), hepatit koenfeksiyonu, fırsatçı enfeksiyonlar, komordid hastalıkların izlemi, malignite 

taraması, psikososyal durumun değerlendirilmesi, eş zamanlı ilaç kullanımı ve ART’ye bağlı yan 

etkilerin izlemi ve bağışıklık durumunun değerlendirilmesidir.[1,3] HIV ile yaşayan bireyler rutin 

olarak 3 aylık aralarla takip edilmektedir. Dikkat edilmesi gereken hususlar başlıklar halinde aşa-

ğıda belirtilmiştir; 

1. Detaylı ilk değerlendirme: HIV ile yaşayan bireyler ilk muayenede tam tıbbi öyküleri, aile öy-

küleri, eş zamanlı kullandığı ilaçlar, kronik hastalıkları ve aşılama öyküleri açısından değer-

lendirilmelidir.[1,3] 

2. HIV enfeksiyonun takibi: Diğer hastalarda yapılan rutin tetkiklere ek olarak tanı-tedavi anın-

da ve daha sonra periyodik 3 ayda bir HIV enfeksiyonun takibi HIV RNA, CD4 T-lenfosit sayısı 

ve CD4/CD8 oranı ile yapılmalıdır.[1,3] 

3. CYBE izlemi: HIV ile yaşayan bireylerde sifiliz ve üretrit başta olmak üzere diğer CYBE’ler de 

sık olduğu için yıllık ve/veya endikasyon varlığında CYBE varlığı araştırılmalıdır.[1,3] 

4. Viral hepatitler: Hepatit A, B ve C varlığı açısından bireyler ilk muayenede araştırılmalı, he-

patit A ve B’ye duyarlı olanlar aşılanmalıdır. Hepatit C açısından ilk taramadan sonra risk 

devam eden kişilerde (erkekle seks yapan erkek veya damar içi enjeksiyon uygulayan kişi 

vs) yıllık tarama yapılmalıdır.[1,3]

5. Diğer enfeksiyonlar: İlk muayenede kızamık/kızamıkçık, suçiçeği, toksoplazma ve sitomega-

lovirüs (CMV) serolojisi bakılmalıdır.[1,3]
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6. Fırsatçı enfeksiyonlar: HIV ile enfekte bireylerde özellikle CD4 T lenfosit sayısı <200 hücre/

mm3 olması halinde tekrarlayan bakteriyel pnömoni, Pneumocystis jirovecii pnömonisi 

(PCP), toksoplazma enfeksiyonu, CMV ve M. avium complex (MAC) enfeksiyonları gibi fır-

satçı enfeksiyonlara yatkınlık gelişmektedir. Özellikle ileri dönemde olan bu hastalarda eş 

zamanlı başka bir fırsatçı enfeksiyon varlığı araştırılmalı ve tespit edilen spesifik enfeksi-

yona yönelik tedavi verilmelidir. Başka enfeksiyon bulgusu olmasa da CD4 T lenfosit sayısı 

<200 hücre/mm3 olan kişilere enfeksiyon gelişimini önlemeye yönelik trimetoprim-sulfa-

metoksazol profilaksisi başlanmalıdır.[1,3]

7. Tüberküloz: İlk muayenede rutin olarak ve daha sonra maruziyet varlığında PPD ve interfe-

ron gama salınım testi (IGRA) ile tüberküloz gelişimi araştırılmalıdır.[1,3]

8. Kronik hastalıklar: HIV enfeksiyonu diğer risk faktörleri gibi kardiyak hastalık için bir risk 

faktörüdür.[4] Hipertansiyon, metabolik anormallik (hiperglisemi, hiperlipidemi lipodistro-

fi) ve hızlanmış ateroskleroz ile sık karşılaşılmaktadır. Aterosklerotik damar hastalıkları en 

önemli kardiyovasküler komplikasyon olup HIV seropozitif bireylerdeki mevcut diğer risk 

faktörlerinden dolayı ART’deki ilerlemelere rağmen erken koroner arter hastalığı riskinde 

artış devam etmektedir.[5] Bu hastalarda ilk muayenede ve sonrasında yıllık kan basıncı, 

kan glukozu ve lipit düzeyleri takip edilmelidir. Kardiyak hastalık risk tahmininde kulla-

nılan çeşitli skorlar (ör. Framingam skoru) ve EKG takibi ile kardiyovasküler hastalık takibi 

yapılmalıdır.[1,3]

Başlangıçta ve sonra gerekli olduğu durumlarda solunum sistemi hastalıkları, karaciğer 

hastalıkları, böbrek hastalıkları açısından değerlendirilme yapılmalıdır. Hastalarda ilk tanı 

anında ve daha sonra 3–12 ayda bir AST, ALT, ALP, bilirubin, e-GFR ve idrar incelemesi ya-

pılmalıdır.[1,3]

HIV enfeksiyonun kendisi ve bazı ART’ler kemik mineral kaybını artırır. Yıllık kemik profili 

(kalsiyum, fosfat, ALP), 25 (OH) D vitamini takibi yapılmalı, osteopeni ve osteoporoz açı-

sından riskli bireylerde FRAX skoru başlangıçta ve 2 yılda bir değerlendirilmeli, gerekirse 

kemik mineral dansitometri (KMD) tetkiki yapılmalıdır.[1,3]

9. Malignite taraması: 50–70 yaş arası kadınlarda 1–3 yılda bir mamografi, 21 yaşından büyük 

cinsel aktivite gösteren kadınlarda 1–3 yılda bir servikal smear ve sitoloji bakılması öneri-

lir. Hepatit B koenfeksiyonu olan kişilerde rutin hepatoselüler karsinom taraması yapılma-

lıdır.[1,3]

10. Psikososyal değerlendirme: HIV ile yaşayan bireylerin maruz kaldığı damgalanma (stigma), 

kişilerin kendilerini lekelenmiş ve değersizleştirilmiş hissetmelerine neden olmakta ve sü-

rekli yoğun stres altında kalan bu kişilerde hem ruhsal hem de bedensel sorunlar ortaya 

çıkmaktadır. HIV enfeksiyonu olanların tanı anında veya sonrasında ruhsal sorunlar yaşaya-

bileceği açısından farkındalık düzeyinin yüksek olması gerekmektedir.[6]

 HIV ile enfekte bireyin güncel yaşam tarzı (alkol kullanımı, sigara içme, diyet, egzersiz, ilaç 

kullanımı) incelenmeli, aksaklıklara yönelik önlem alınmalıdır. Sigara kullanımı HIV ile yaşa-
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yan bireylerde tüm nedenlere bağlı mortaliteyi 4–5 kat artırmaktadır.[4] Bu nedenle hastalar 
mutlaka sigarayı bırakmaları yönünde teşvik edilmelidir. Hastanın ilaca uyumu da mutlaka 
sorgulanmalıdır.[1,3] 

11. İlaca bağlı etkilerin izlenmesi: Kullanılan ilaca özgü yan etkiler açısından dikkatli olunmalı-
dır. Ayrıca ART ve eş zamanlı kullandığı diğer ilaçlar arasındaki ilaç-ilaç etkileşimleri dikkate 
alınmalıdır.[1,3]

12. Bağışıklama: HIV ile yaşayan bireylerin aşı şeması da gözden geçirilmeli ve eksik aşıları ta-
mamlanmalıdır. CD4 T lenfosit sayısı <200 hücre/mm3 olan kişilere canlı aşılar yapılmaz. 
Yaşa uygun aşılara ek olarak hepatit A ve B aşısı, meningokok (ACWY), pnömokok aşıları da 
yapılmalıdır.[7]
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HIV pozitif yetişkin bireyde kanser
taramalarında değişiklik var mı?
Uzm. Dr. Melda Türken
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü

Bazı kanser tipleri, İnsan İmmunyetmezlik Virüsü (HIV; Human Immunodeficiency Virus) ile 
infekte bireylerde, aynı yaşta infekte olmayanlara göre daha fazla görülür. HIV ile ilişkili 

kanserler ya da Edinilmiş Bağışıklık Yetmezliği Sendromu (AIDS; Acquired Immune Deficiency 
Sendrom) tanımlayıcı kanserler (maligniteler) olarak adlandırılan bu kanserler, Kaposi sarkom, 
B hücreli non-Hodgkin lenfoma ve servikal kanserdir. HIV ile infekte bir kişide bu kanser türle-
rinden herhangi birinin teşhisi, hastalığın ileri evrede olduğunu ve AIDS tanısını doğrular.[1,2]

Antiretroviral tedavinin (ART) kullanıma girmesinden bu yana HIV ile infekte bireyler arasın-
da kanser epidemiyolojisi değişmiştir. Son 10 yıllık bir süre zarfında, AIDS tanımlayıcı malig-
nite oranları azalırken, AIDS tanımlayıcı olmayan malignitelerin oranı önemli ölçüde artmıştır. 
Amerika Birleşik Devletlerinde genel kılavuzlarda taraması önerilen bu kanser türlerinin, HIV ile 
infekte bireylerde %20’sini akciğer, %7’sini meme, %6’sını prostat ve %6’sını kolorektal kanser 
oluşturmaktadır.[3] Ancak HIV ile infekte bireyler, genel topluma oranla kanserin evresinden ve 
bireyin kanser tedavisi alıp almamasından bağımsız olarak AIDS tanımlayıcı olmayan kanserler-
de daha kötü kanser sağkalımına sahiptir.[3–5]

Genel toplumdaki kanser taramalarına yönelik öneriler, uluslararası ve ulusal rehberlerde HIV ile 
infekte hastalarda da geçerlidir.[5–7]

Tablo 1’de HIV ile infekte bireylerde AIDS tanımlayıcı olan ve olmayan kanser türleri ve tarama-
lara yönelik öneriler özetlenmiştir.

Tablo 1: HIV ile infekte bireylerde AIDS tanımlayıcı olan ve olmayan kanser türleri ve taramalara yönelik 
öneriler

Kanser tipi Sıklık Hedef grup Tarama Tanı Tedavi

I. AIDS Tanımlayıcı maligniteler

Kaposi 
sarkomu

- ART yokken 
3640 kat, ART 
ile 257 kat 
fazla
- HIV infekte 
bireylerde 
malignitelerin 
%12’si 

- CD4+ T hücre 
<200
- ESE’lerde sık

Düzenli deri 
muayenesi

- Cilt (en sık), 
oral kavite, 
GİS ve akciğer 
tutulumu
- Etken HHV 8

Lokal tedavi, 
sistemik KT

B hücreli NHL - 7–23 kat fazla
- HIV infekte 
bireylerde 
malignitelerin 
%21’i 

CD4+ T hücre 
<200

- Klinik bulgu 
takibi

- Ösofagus, 
mide, beyin 
tutulumu sık
- PET-BT

KT

Servikal kanser - 3-5 kat fazla 
sık 

Cinsel aktif 
kadınlar

1–3 yılda bir Servikal sitoloji 
HPV testi 

 KT, RT
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HIV ile infekte bireylerde kanser riskini azaltmada taramalara ek olarak aşağıdaki bazı önlemler 
de önerilmektedir.[5] Bunlar;

Tablo 1: HIV ile infekte bireylerde AIDS tanımlayıcı olan ve olmayan kanser türleri ve taramalara yönelik 
öneriler (devamı)

Kanser tipi Sıklık Hedef grup Tarama Tanı Tedavi

II. AIDS tanımlayıcı olmayan maligniteler

Anal kanser -25-35 kat 
fazla
-HIV infekte 
bireylerde 
malignitelerin 
%10’u

ESE’ler 1–3 yılda bir - Rektal dijital 
muayene, 
anal sitoloji, 
anoskopi
- Çoğunlukla 
HPV ilişkili

Cerrahi 
eksizyon, 
KT, RT

Kolorektal 
kanser

AIDS 
tanımlayıcı 
olmayan 
malignitelerin 
%6’sı

50-80 yaş 1–3 yılda bir - Dışkıda gizli 
kan (yılda bir)
- Sigmoidosko-
pi (5 yılda bir)
- Kolonoskopi 
(10 yılda bir)

Güncel 
yaklaşımlar

Hepatoselüler 
karsinom

HBV, HCV ile 
infekte birey-
lerde

6 ayda bir - Ultrason, AFP
- KCFT, HBV, 
HCV viral yük, 
seroloji

Güncel 
yaklaşımlar

Prostat kanseri AIDS 
tanımlayıcı 
olmayan 
malignitelerin 
%6’sı

>50 yaş 
erkekler

2–4 yılda bir Rektal dijital 
muayene, PSA

Güncel 
yaklaşımlar

Meme kanseri AIDS 
tanımlayıcı 
olmayan 
malignitelerin 
%7’si

50–70 yaş ka-
dınlar

1–3 yılda bir Mamografi Güncel 
yaklaşımlar

Akciğer 
kanseri

- 2–5 kat fazla
- AIDS 
tanımlayıcı 
olmayan 
malignitelerin 
%20’si

Genel topluma 
benzer

Akciğer 
görüntüleme

Güncel 
yaklaşımlar

Hodgkin 
lenfoma

- 5–14 kat sık Klinik takip - %90 EBV ile 
ilişkili
- Kemik iliği 
ve extranodal 
tutulum
- PET-BT

- ABVD KT
- Büyüme 
faktörü

ART: Antiretroviral tedavi; ESE: Erkekle seks yapan erkek; GİS: Gastrointestinal sistem; KT:Kemoterapi; RT: Radyoterapi; HHV-8: 
Human herpes virus-8; HBV: Hepatit B virüs; HCV: Hepatit C virüs, HPV: Human Papilloma virüs; EBV: Ebstein-Barr virüs; KCFT; 
Karaciğer fonksiyon testleri; PSA: Prostat spesifik antijen; AFP: Alfa-feto protein;  PET-BT: Pozitron emisyon tomografisi-Bilgisayarlı 
tomografi; ABVD: Adriamisin, bleomisin, vinblastin, dakarbazin.
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• HPV aşı uygulamaları

• HBV aşılama programları ve güncel kılavuzlara göre tedavi edilmesi

• HCV tedavisi

• Sigara ve alkol bırakma programları

ART başlanması HIV ile ilişkili olumsuz sonuçları önlemekle birlikte kanser tedavileri sırasında 
ilaç etkileşimlerine dikkat edilmelidir.[5,8]

Kaynaklar
1. HIV Infection and Cancer Risk. NIH/ National Cancer Institute. https://www.cancer.gov/about-cancer/caus-

es-prevention/risk/infectious-agents/hiv-fact-sheet (Erişim: 13.01.2021)
2. Hernández-Ramírez RU, Shiels MS, Dubrow R, Engels EA. Cancer risk in HIV-infected people in the USA from 1996 

to 2012: a population-based, registry-linkage study. Lancet HIV 2017; 4(11):495-504. 
3. Wang CC, Silverberg MJ, Abrams DI. Non-AIDS-defining malignancies in the HIV-infected population. Current 

Infectious Disease Reports 2014; 16(6):406. 
4. Corrigan KL, Wall KC, Bartlett JA, Suneja G. Cancer Disparities in People With HIV: A Systematic Review of Screen-

ing for Non-AIDS–Defining Malignancies. Cancer, 2019; 125(6):843-853.
5. Dilek Yağcı Çağlayık, Asuman İnan, Volkan Korten, Ali Mert, Elif Tükenmez Tigen. HIV ve yandaş hastalıkların 

yönetimi. İçinde: Gökengin D, Kurtaran B, Korten V, Tabak F, Ünal S. (ed.) HIV/AIDS Tanı İzlem ve Tedavi El Kitabı 
(1.sürüm), 2019.

6. Cancer: Screening Methods. EACS 2020 Guidelines Version 10.1. October 2020 https://www.eacsociety.org/files/
guidelines-10.1_finaljan2021_1.pdf (Erişim:13.01.20219)

7. Kanser Tarama. HIV/AIDS Tanı ve Tedavi Rehberi, Sağlık Bakanlığı, Ankara, 2019 https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/
birimler/Bulasici-hastaliklar-db/hastaliklar/HIV-ADS/Tani-Tedavi_Rehberi/HIV_AIDS_Tani_Tedavi_Rehberi_Yeni.
pdf (Erişim: 13.01.2021)

8. Coghill AE, Han X, Suneja G, Lin CC, Jemal A, Shiels MS. Advanced Stage at Diagnosis and Elevated Mortality 
Among US Patients With Cancer Infected With HIV in the National Cancer Data Base. Cancer 2019;125:2868-
2876.



45

HIV pozitif yetişkin bireyde aşılamada
değişiklik var mı?
Uz. Dr. Hülya Özkan Özdemir
SBÜ Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği

Bağışıklama, yapay olarak bağışıklığı indükleme veya sağlama sürecini ifade eden kapsayıcı 
bir terimdir, aktif veya pasif olabilir. Aktif bağışıklama, aşı ile bir kişiye immünojenik bir ürü-

nün (bir aşı veya toksoid) uygulanmasının fiziksel eylemidir ve aşı yoluyla antikor veya diğer 

immün tepkilerin üretilmesidir. Pasif bağışıklama, önceden oluşturulmuş antikorların uygulan-

masıyla geçici bağışıklığın sağlanmasıdır ve üretilmiş immünoglobulinler ve antitoksinler kul-

lanılarak geçici koruma sağlar. Bağışıklık yanıtı normal olan kişilerden farklı olarak özel hasta 

guruplarında aşı uygulamalarında bazı farklılıklar vardır. 

Etkili antiretroviral tedavi (ART), HIV enfeksiyonunun doğal seyrini büyük ölçüde değiştir-

miştir. Yaşam kalitesinin artması için ART etkinliği yanı sıra hastalıklardan korunma, bakteri-

yel ve viral enfeksiyonlara karşı bağışıklama, beslenme ve egzersiz alışkanlıkları önemli hale 

gelmiştir. Özellikle aşılar, HIV enfeksiyonu gibi kronik sağlık sorunları olan kişiler için kritiktir 

öneme sahiptir. Çünkü immünsupresyon ilerledikçe enfeksiyonlara yatkınlık arttığından aşı 

ile önlenebilir hastalıklara karşı edinilen bağışıklık bu kişiler için hayati öneme sahiptir. Ancak 

immünsupresyon durumu aşıya cevabı olumsuz yönde etkileyebilir. Bu kişilere aşı önerisinde 

bulunurken hem hastanın immünsupresyon durumu hem de uygulanacak aşının tipini dikka-

te almak gerekir.[1]

Bu kişilere önerilen aşıların doğru endikasyon ve zamanda uygulanmasını sağlamak için hem 

Enfeksiyon hastalıkları uzmanları hem de Aile hekimlerinin birlikte çalışması önemli olup gün-

cellenen rehberlerin takibi gerekmektedir. 

HIV ile yaşayan kişilerin aşılanmasına ilişkin genel ilkeler aşağıdaki gibidir;[2,3]

• Öldürülmüş veya inaktive edilmiş aşılar, bağışıklığı zayıflamış kişiler için bir tehlike oluştur-

maz ve genellikle tüm rehber önerilerindeki doz ve sürede uygulanmalıdır.

• Canlı veya zayıflatılmış canlı aşılar (suçiçeği, kızamık, kabakulak, kızamıkçık, sarı humma, 

oral tifo, oral polio, BCG) genel toplum için yapılan önerilere ek olarak CD4 T lenfositi sayısı 

<200 hücre/μL (%14) veya AIDS evresinde olanlarda kontraendikedir. Bu olgularda aşıların, 

CD4 T lenfositi sayısı >200 hücre/ μL (>%14) olduğunda uygulanması önerilir. 

• Canlı veya zayıflatılmış canlı aşılar aynı anda veya dört hafta ara ile uygulanabilir.

• HIV negatif kişiler ile karşılaştırıldığında, HIV pozitif kişilerin aşılamaya karşı bağışıklık ya-

nıtları genellikle optimalin altındadır ve antikor yanıtları genellikle daha düşük olup, hızlı 
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azalırlar. Bu sebeple bazı aşılar için, daha fazla miktarda veya daha sık dozlarla yapılması, 
modifiye edilmiş aşı programları uygulanarak bağışıklığı güçlendirilmesi önerilmektedir. 

• Sıklıkla acil bir durum yok ise HIV pozitif kişiye tercihen viral yükün saptanabilir düzeyin 

Tablo 1: HIV pozitif kişi için öneriler

Enfeksiyon Doz 
sayısı

Endikasyon Öneriler

Hepatit A 2 Bağışık 
olmayan 
kişiler

CD4 T lenfositi sayısı <350 hücre/µL ise 3 doz önerilir

Hepatit B 3 Bağışık 
olmayan 
kişiler

Aşıya yanıt vermeyenlerde, özellikle CD4 T lenfositi düzeyi 
düşük, viremisi yüksek olanlarda çift doz (40 μg) aşılamayı 
önerilir. Ulusal kılavuzlara göre, anti -HBs  ≥10 IU/L/≥100 IU/L 
oluncaya dek dozların tekrarlanması önerilir.

İnsan 
papilloma 
virüsü (HPV)

3 26 yaşından 
küçük kişiler

4 veya 9 valanslı aşı önerilir. HPV enfeksiyonu gelişmişse, 
aşının etkinliği tartışmalıdıri

İnfluenza Yıllık HIV (+) tüm 
bireyler

İnaktif aşı kullanılır, intranazal canlı attenüe aşı 
kontraendikedir.

Meningokok 2 Genel 
toplum ile 
aynı

Mümkünse konjuge aşı kullanılmalıdır, polisakkarit aşı 
önerilmemektedir. Temas devam ediyorsa her beş yılda bir 
rapel  uygulanabilir.

Pnömokok  2 HIV (+) tüm 
bireyler

Kişi PPV-23 polisakkarit aşısı ile önceden aşılanmışsa, tüm 
bireyler için bir doz konjüge  KPV-13 aşı önerilir. Rapel doz  
için bir öneri yoktur. Tüm bireyler için KPV-13 aşısından en az 
2 ay sonra bir doz PPV-23 aşısı yapılması önerilir.

Su çiçeği (VZV) 2 Bağışık 
olmayan 
kişiler

CD4 T lenfositi sayısı >200 hücre/µL olduğunda aşılama 
önerilirii,iii

Kızamık, 
kızamıkçık,  
kabakulak 
(KKK)

2 Bağışık 
olmayan 
kişiler

CD4 T lenfositi sayısı >200 hücre/µL olduğunda aşılama 
önerilir.

Boğmaca 1 Gebelik dTaP/IPV olarak kombine aşı önerilir. Tüm bireylere dTaP 
aşısının erişkin yaşta bir kez yapılması önerilmektedir. 

Tetanoz - 
Difteri

1 Yaralanma Td için  ulusal aşı rehberi önerileri geçerlidir. On yılda bir rapel  
yapılmalıdır.

Kuduz 5 Temastan 
sonra

Ulusal aşı rehberi önerileri geçerlidir.

Sarı humma 1 Seyahat 
halinde 

<60 yaş ve  CD4 T lenfositi sayısı >200 hücre/µL olduğunda 
aşılama önerilir.  Geçirilmiş hematolojik neoplazi veya 
timüsün etkilendiği durumlar da (timoma, rezeksiyon/ 
radyasyon) kontrendikedir.

iHPV aşısında üst yaş sınırı 26 olmakla beraber daha ileri yaşlardaki erkeklerle seks yapan erkek bireyler için aşılama önerilebilir. 
iiÖnceden bağışıklık  kanıtı olmayan hastaya VZV teması olduğunda temastan sonra proflaksi yapılabilir, pasif  bağışıklamadan 
sonra üç ay canlı aşı yapılması önerilmez.
iiiZona aşısı CD4 T lenfositi sayısı >200 hücre/µL olan ve 60 yaşın üzerindeki hastalarda önerilir.
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altına düşmesinden ve bağışıklığın yeniden yapılanmasından sonra (CD4 T lenfositi sayısı 
>200 hücre/μL) aşılama önerilir. 

COVID-19 ile enfekte olan HIV pozitif bireylerin incelendiği vaka serilerinde, daha şiddetli CO-
VID-19 enfeksiyon oranı veya farklı hastalık tablosu gelişmesi konusunda yeterli bir kanıt yok-
tur. COVID-19 enfeksiyonunda mortalite ve morbiditeyi artıran faktörler HIV negatif kişiler ile 
benzerdir. Solunum yolu enfeksiyonları için bir risk faktörü olarak, kişiler sigarayı bırakmaya teş-
vik edilmeli ve influenza ve pnömokok aşıları yapılması önerilmelidir. COVID-19 enfeksiyonuna 
karşı bağışıklama önerileri tüm bireyler ile aynıdır.[4]

Ayrıca HIV ile enfekte kişilerin aşılanmasına ek olarak, birlikte yaşadığı kişilerinde aşılanarak, bir 
“korunma çemberi” oluşturulması da hedeflenebilir.[5] Aile bireylerine yıllık grip aşısı ve diğer 
toplum aşılama önerilerine uygun olarak yapılan aşılar, kişinin yaşadığı ortamda bulaşıcı hasta-
lıklar açısından daha güvenli olmasını sağlayabilir. 

HIV pozitif kişi için önerilen aşılar, dozlar, endikasyon ve özel öneriler Tablo 1’de sunulmuştur.[6] 
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HIV pozitif yetişkin bireyde ilaç reçetelemede 
dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?
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İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Günümüzde etkin tedavi seçenekleri sayesinde, HIV enfeksiyonu artık mutlak ölümcül bir 
enfeksiyon olmaktan çıkarak, kronik bir hastalık haline gelmiştir. Bunun sonucu olarak, 

özellikle erken yaşta tanı alan ve tedavi başlanan hastalarda ortalama yaşam beklentisi HIV 
negatif bireylere oldukça yakındır.[1–3] Bununla birlikte, hastaların ait olduğu sosyal gruplar, cin-
siyet, yaşam tarzı, tedavi başlangıcındaki CD4 sayısı gibi değişkenler nedeniyle bireyler arası 
farklılıklar görülebilmektedir.[1] Antiretroviral tedavinin yanı sıra antiretroviral dışı ilaçlar da HIV 
ile birlikte yaşayan bireylerin (HİBYB) iyilik halinin korunmasında önemli bir yer tutar. İleri yaş-
taki HİBYB’lerde komorbiditeler daha sık ve HIV negatif bireylere göre daha erken dönemde 
görülmektedir. Bunun sonucu olarak antiretroviral dışı ilaç kullanımı artmaktadır. Bu hastalar, 
aynı zamanda, daha genç yaştaki HİBYB’ler, ve benzer yaştaki HIV-negatif bireylerle karşılaştırıl-
dığında daha yüksek oranda ilaç yan etkileri, polifarmasi ve potansiyel ilaç-ilaç etkileşimleri (İİE) 
gibi sorunlarla karşı karşıya kalmaktadır.[4,5] İlaç kullanımının artmasıyla hastaların yönetiminde 
zorluklar meydana gelmektedir. Hastalarda antiretroviral tedaviye uyum azalabilmekte, hasta-
neye yatış ve hatta mortalite oranlarında ciddi artışlar görülebilmektedir.[5]

HİBYB’lere ilaç reçete ederken, yaş, virolojik durumdan bağımsız olarak ilaç kullanım endikas-
yonu, ilacın etkinliği, dozajı, ilaç-ilaç etkileşimleri ve izlem dikkat edilmesi gereken en önemli 
noktalardır. Tedavi planlarken “kullanılacak ilaç, sorun için ve bu özel hasta grubu için endike 
mi?”, “dozajı nasıl olmalı?”, “bu özel hastada etkili olması bekleniyor mu?”, “ilacın kullanılmasının 
riskleri nelerdir?, “bu özel hasta grubu olumsuz bir ilaç reaksiyonu için risk altında mı?” gibi so-
ruların yanıtları göz önüne alınmalıdır.[6] 

Antiretroviral ve antiretroviral dışı ilaçların farmakokinetik özellikleri, hastalardaki metabolik 
değişiklikler ilaç-ilaç etkileşimi ve advers olay riskini oldukça arttırmaktadır. Aynı zamanda alter-
natif tıp yöntemlerinin, çeşitli gıda takviyelerinin giderek daha popüler hale gelmesi ve yaygın 
bir şekilde kullanılması hastalarda önemli klinik sonuçlara sebep olabilmektedir.[7]

HİBYB’lerde en sık kullanılan ilaç grupları, lipid düşürücü ilaçlar, anti-ülser ilaçlar, antihipertan-
sifler, analjezikler ve psikiyatrik ilaçlar olarak sayılabilir.[8] İlaç-ilaç etkileşimleri, hafiften ölümcül 
seyredebilen şiddetli reaksiyonlara kadar oldukça geniş bir yelpazede görülebilir. HIV pozitif bir 
hastayla karşı karşıya kaldığımızda herhangi bir ilaç reçetelemeden önce aldığı antiretroviral 
tedavi rejimi, varsa kullandığı gıda takviyeleri, bitkisel ilaçlar, keyif verici maddeler sorgulanmalı 
ve dikkate alınmalıdır. 

Etkili bir antiretroviral tedavi için terapötik aralıkta bir serum ilaç konsantrasyonu sağlanmalıdır. 
Bu şekilde tedavide azami etkinliğe ulaşılırken, toksisite riski asgariye indirilebilir. Antiretroviral 
ilaçlarla diğer ilaçların emilimi, metabolizmaları veya eliminasyonu sırasında çeşitli aşamalarda 
farmakokinetik etkileşimler oluşabilir. İlaç ilaç etkileşimleri sıklıkla emilim aşamasında veya CYP, 
UGT1A1 enzimlerinin aracılık ettiği olaylar sonrasında meydana gelir. Bu olaylar sonucunda se-
rum ilaç düzeylerinde artışlar veya azalmalar görülebilir.[9]

Antiretroviral ilaç gruplarından “proteaz inhibitörleri” (darunavir, lopinavir, atazanavir vb.) ve 
cobistat ilaç-ilaç etkileşimleri açısından en riskli ilaçlar olarak öne çıkmaktadır. Günümüzde HIV 
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tedavisinde sıklıkla tercih edilen, antiretroviral etkinlikleri oldukça yüksek olan “integraz inhi-
bitörleri” (biktegravir, dolutegravir, raltegravir), ilaç-ilaç etkileşimleri açısından en güvenli ilaç 
grubudur.[10] Cobicistat ve aslen bir proteaz inhibitörü olan ritonavir ise farmakokinetik olarak 
güçlendirici (booster) etkilerinden faydalanmak amacıyla genellikle diğer proteaz inhibitörle-
riyle birlikte kullanılır. Bu iki ilaç CYP3A ve diğer transport sistemlerini inhibe eder. Bu inhibisyon 
sonucu, klinik pratikte kullandığımız pek çok ilacın metabolizmasını değiştirirler. Cobicistat ve 
ritonavir içeren bir antiretroviral tedavi kullanan HİBYB’lerde antiretroviral dışı ilaç kullanımında 
ilaç-ilaç etkileşimleri konusunda oldukça dikkatli olunmalıdır. 

Antiretroviral tedavi rejimleri ile diğer ilaçların etkileşimi konusunda danışmanlık alınabilecek 
açık erişimli birçok kaynak bulunmaktadır. Liverpool Üniversitesi antiretroviral ilaç etkileşimi 
veri tabanı hem web (https://www.hiv-druginteractions.org) hem de android/IOS uygulama ta-
banlı olarak oldukça pratik bir kaynaktır. Benzer şekilde California Üniversitesi (http://hivinsite. 
ucsf.edu/interactions) ve Medscape (https://reference. medscape. com/ drug-interactionche-
cker) tarafından hazırlanan web siteleri bu konuda faydalanılabilecek kaynaklara örnek olarak 
verilebilir. Bu kaynaklarda, kullanılan antiretroviral ajanlarla, diğer ilaçların etkileşime girip gir-
medikleri, etkileşim varsa etkileşimin derecesi konusunda bilgi edinmek mümkündür. 

Sonuç olarak, HİBYB’lere antiretroviral dışı ilaç reçete edilirken, ilacın kullanım endikasyonu 
sorgulanmalı, hastanın kullandığı ilaçlar, olası ilaç-ilaç etkileşimleri değerlendirilmeli, gerekirse 
alternatif tedavi seçeneklerine geçilmesi düşünülmelidir.
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HIV pozitif yetişkin bireyde doğum kontrol 
yöntemleri nelerdir?
Doç. Dr. Sevtap Şenoğlu
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği

Dünyada 2019 yılı sonu itibariyle 19,2 milyonu 15 yaş ve üstü kadın olmak üzere 38 milyon HIV 
(Human Immunodeficiency Virus) ile enfekte birey yaşamaktadır. Yeni enfekte olan 1,5 milyon 
bireyin yaklaşık yarısı kadındır.[1]

Uluslararası Aile Planlaması Federasyonu’nun Üreme Hakları ve Cinsel Haklar Bildirgesi’ne göre 
tüm kişilerin çocuk sahibi olup olmamaya ve ne zaman olacağına karar verme; güvenilir ve et-
kin aile planlaması yöntemlerine eşit olarak ulaşabilme ve bilgilendirilme hakkı vardır.[2]

Antiretroviral tedaviyle (ART) birlikte HIV ile yaşayan bireyler için hayatta kalma oranı artmıştır. 
HIV enfeksiyonu olan kadınlar çoğunlukla üreme çağındadır ve bir veya daha çok çocuk sahibi 
olmak isteyebilecekleri gibi, istenmeyen gebeliklerden kaçınmak için güvenli, etkili ve uygun 
fiyatlı doğum kontrol yöntemlerine de ulaşabilmelidirler.[3]

Doğum kontrolü hizmetleri, HIV ile yaşayan kadınların aile planlaması hedeflerine ulaşmalarına 
yardımcı olmanın yanı sıra anneden çocuğa bulaşmayı önlemeye yardımcı olabilir. Danışmanlık 
veya eğitim, kadınların uygun bir doğum kontrol yöntemi seçmesine ve kullanmasına yardımcı 
olabilir.

Doğum kontrol yöntemleri arasında oral kontraseptif haplar, implantlar, enjektabllar, yamalar, 
vajinal halkalar, rahim içi cihazlar, prezervatifler, erkek ve kadın sterilizasyonu gibi yöntemler 
bulunur. Bu yöntemler, istenmeyen gebeliğin önlenmesinde farklı etki ve etkililik mekanizma-
larına sahiptir.[4]

Kısa etkili geri dönüşümlü kontraseptifler (kombine oral kontraseptif (KOK) hap ve enjektabl) 
veya uzun etkili geri dönüşümlü yöntemler (deri altı implantlar, bakırlı veya hormonal intraute-
rin cihazlar (RİA’lar)) gibi çoğu kontraseptif seçenekler güvenli ve etkili bir şekilde HIV ile enfek-
te bireyler tarafından kullanılabilir. Hormonal kontrasepsiyon kombine hormonlar (progestin 
ve östrojen) içerebilir ve günlük hap, vajinal halka, transdermal yama veya yalnızca progestin 
(oral hap, enjekte edilebilir, deri altı implant veya bir RİA) şeklinde kullanılabilir.[3]

Kondomlar çoğu insan için tanıdık ve uygun gebelikten korunma yöntemidir. Kontraseptif 
yöntem olması yanı sıra HIV ve diğer cinsel yolla bulaşan hastalıklara karşı korunmada da hala 
tek geçerli seçenektir. Prezervatiflerin kullanımı ve depolanması kolaydır, tıbbi reçete ve sağlık 
personeli tarafından teminine gerek olmayıp cinsel olarak aktif olan herkes tarafından kulla-
nılabilir.[5]

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) aile planlamasında uzun etkili, geri dönüşümlü doğum kontrol yön-
temleri ile birlikte, HIV ve diğer cinsel yolla bulaşan hastalıkların bulaşını önlemek için prezerva-
tif kullanımı (“ikili doğum kontrolü”) da önermektedir.[6]
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Hormonal kontrasepsiyon yöntemlerinde antiretroviral ilaçlarla ilaç-ilaç etkileşimine dikkat 
edilmelidir. Güncel tedavi seçenekleri arasında sıkça ve güvenle kullanılan integraz inhibitörleri 
bictegravir, raltegravir, dolutegravir östrojenler, progestinlerle güvenle kullanılırken elvitegra-
vir-cobisistatın zayıf ilaç etkileşimleri söz konusudur, ek yöntem kullanılması ve doz ayarlan-
ması ihtimali düşüktür. Proteaz inhibitörleri darunavir/ritonavir, lopinavir/ritonavirin ve non-
nükleozid revers transkriptaz inhibitörlerinden Efavirenzin ilaç etkileşimi söz konusu olup, ilaç 
dozunun ayarlanması ve ek yöntem uygulanması gerekebilir. Kombine antiretroviral tedavinin 
bel kemiği olan nükleozid revers transkriptaz inhibitörlerinden (abacavir, lamivudin, emtrisita-
bin, tenofovir disoproksil fumarat, tenofovir alafenamid) östrojenler ve progestinlerle bir etki-
leşimi yoktur. Tüm antiretroviraller göz önüne alındığında POI (medroksiprogesteron asetat) ve 
levonorgestrelli RIA nın herhangi bir ilaç ilaç etkileşimi söz konusu değildir.[8,9]

Uygun danışmanlık ve eğitim, HIV ile enfekte bireyler için konsepsiyon ve kontrasepsiyonda 
birinci basamak için ayrı bir öneme sahiptir. Aile hekimliği, Kadın hastalıkları-doğum ve Enfek-
siyon hastalıkları uzmanlarının işbirliği ile gerekli danışmanlık güvenle ve günceli takip ederek 
sağlanabilir. 
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Tablo 1: HIV enfeksiyonu riski yüksek olan kadınlar, HIV ile birlikte yaşayan kadınlar, ART kullanan HIV ile 
yaşayan kadınlar için hormonal kontrasepsiyon kullanımına ilişkin öneriler[6,7]

HIV enfeksiyonu için yüksek riskli kadınlar

Aşağıdaki hormonal kontraseptif yöntemleri kısıtlama olmaksızın kullanabilir:

KOK’lar, kombine enjektabl kontraseptifler (CIC’ler), kombine kontraseptif yamalar ve halkalar, POP’lar, 
POI’ler (DMPA ve NET-EN) ve LNG ve ETG implantları, LNG-RİA

Asemptomatik veya hafif HIV klinik hastalığı ile yaşayan kadınlar (DSÖ evre 1 veya 2)

Aşağıdaki hormonal kontraseptif yöntemleri kısıtlama olmaksızın kullanabilir: 

KOK’ler, CIC’ler, kombine kontraseptif bantlar ve halkalar, POP’lar, POI’ler (DMPA ve NET-EN) ve LNG ve 
ETG implantları, LNG-RİA

Şiddetli veya ilerlemiş HIV klinik hastalığı ile yaşayan kadınlar (DSÖ evre 3 veya 4)

Kısıtlama olmaksızın aşağıdaki hormonal kontraseptif yöntemleri kullanabilir: 

KOK’ler, CIC’ler, kombine kontraseptif bantlar ve halkalar, POP’lar, POI’ler ve LNG ve ETG implantları 

Şiddetli veya ilerlemiş HIV klinik hastalığı ile yaşayan kadınlar genellikle hastalıkları asemptomatik veya 
hafif HIV klinik hastalığı (DSÖ evre 1 veya 2) hale gelene kadar LNG-RİA’yı kullanmaya başlamayın 

Halihazırda LNG-RİA takılı olan ve ciddi veya ilerlemiş HIV kliniği geliştiren kadınların RİA’sının çıkarılma-
sına gerek yoktur.

KOK: Kombine oral kontraseptif, CIC: Combine injectable contraceptive, POP: Progesteron only pill, POI: Progesteron only inje-
ctable, DMPA: depot medroxyprogesterone acetate, NET-EN: norethisterone enanthate, LNG: levonorgestrel, ETG: etonogestrel.
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HIV ile yaşayan yetişkinlerde kronik
hastalıkların takibi nasıl olmalıdır?
Doç. Dr. Gönül Şengöz
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Günümüzde HIV tedavisinde yaşanan gelişmeler sonucu HIV ile yaşayan bireylerin yaşam sü-
releri uzamış ama ilerleyen yaşla birlikte komorbiditeler ortaya çıkmaya başlamıştır. Ayrıca 

kronik inflamasyon, HIV ile yaşayan bireylerde artmış komorbidite riskiyle ilişkilidir ve normal 
nüfusa göre bu grupta yaşlanma daha erken başlamaktadır. Yapılan araştırmalar; HIV ile yaşa-
yan bireylerin aynı yaştaki popülasyona göre daha fazla sayıda komorbiditeye sahip olduğunu 
da göstermektedir.[1] Bu bölümde HIV ile yaşayan bireylerin komorbiditeler açısından takibi, ko-
runması ve polifarmasinin yönetimi açısından öneriler anlatılacaktır. 

HIV ile yaşayan bireylerde ilk tanı aldıklarında yapılan tetkiklerin ardından en kısa sürede an-
tiretroviral (ART) tedavi başlanmalıdır. HIV ile yaşayan bireylerde erken tanı, uygun tedavinin 
başlanması ve tedaviye uyum kadar hastalık hakkında bilgilendirme, bulaş yollarının ve korun-
ma tedbirlerinin anlatılması da önemlidir.[1,2] Takipteki hastalar, üç aylık periyotlarla Enfeksiyon 
Hastalıkları Uzmanı tarafından değerlendirilmektedir. 

Ülkemizdeki epidemiyolojiye bakıldığında yeni tanı alma yaşının son yıllarda genç yaşlarda 
yoğunlaştığı görülmektedir.[3] Hastalıkla birlikte yaşadığımız 40 yıl içindeki en önemli olay; az 
yan etkisi olan, kullanımı kolay ve yüksek etkili ART ile tedavidir. Tedavinin etkinliği; hastanın 
viral yükünün baskılanması ve bunun sürdürülmesidir. Etkin antiretroviral tedaviyi takiben HIV 
ile infekte hastaların sağkalımı önemli ölçüde artmıştır. İkibinli yıllar bu açıdan hastalığın odak 
noktasını yaşı ilerleyen ve komorbiditelerin ortaya çıktığı gruba kaydırmıştır. Bununla birlikte, 
ART’nin uzun süreli kullanımından kaynaklanan olumsuz etkiler HIV ile yaşayan kişilerin yaşam 
kalitesini etkilemektedir.[4]

HIV ile yaşayan bireylerde kardiyovasküler, hepatik, metabolik, neoplastik, dermatolojik, nefro-
lojik, kemik ve nörokognitif bozukluklar gibi komorbiditelerin uygun şekilde yönetilmesi çok 
önemlidir. Bu hastalarda hem mevcut hastalığı ile hem de verilen antiretroviral tedavi ile ilişkili 
olarak etkilenimler olmaktadır. Bunlar belirgin olarak kardiovasküler sistem, böbrekler ve kemik 
yapıda görülmektedir.[1]

Kardiyovasküler (KVH) hastalıklar: Yapılan çalışmalar, normal nüfusa göre HIV ile yaşayan birey-
lerde, ölüm nedenleri arasında KVH’ın daha yüksek olduğunu göstermektedir. Framingham 
ölçeğinin bu hastalarda riski biraz daha düşük hesapladığı yönünde uyarılar vardır. Ama hasta-
larda özellikle kan basıncı, koagülasyon parametreleri, diyabet ve lipid profil taramaları hasta ilk 
tanı aldığında yaştan bağımsız olarak takip edilmeye başlanmalıdır. Gerekli olduğunda bunlara 
yönelik tedaviler eklenmelidir. Ancak ART ile güçlü ilaç etkileşimleri olduğu için gerekirse tedavi 
modifikasyonları yapılmalıdır.[1,2,4–6]

Böbrek hastalıkları: HIV ile yaşayan bireylerda glomerüler filtrasyon hızı, kreatinin ve idrar ana-
lizleri mutlaka izlenmelidir. Akut böbrek hasarı genellikle dehidratasyon ve ilaç toksisitelerinin 
bir sonucu olsa da HIV’in kendisi kronik böbrek hastalığı riskini artırır. Bozulmuş böbrek fonk-
siyonu; ART alımını etkiler ve ilaç değişikliği ya da doz ayarlaması gerektirir. Hastalar böbrek 
fonksiyonlarının korunması açısından bilgilendirilmeli, günlük su ihtiyacı konusunda eğitilmeli 
ve ilaç etkileşimleri nedeniyle polifarmasiden kaçınılmalıdır.[7] 
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Kemik yapı: Bu hastalarda ilk tanı konduğunda yaştan bağımsız olarak kemik mineral yoğunluğu 
(KMY), D vitamini ve kalsiyum düzeyi ölçülerek gerekiyorsa Fizik Tedavi Uzmanı tarafından de-
ğerlendirilip takibe alınmalı, gıda ve egzersiz tavsiyeleri ve yıllık kontrolleri yapılmalıdır. Ailede 
yaşla ilişkili kırık hikayesi varsa Düşme Riski Değerlendirme Aracı (FRAT) ile değerlendirilmelidir. 
HIV ile yaşayan bireylerde KMY azalması ve osteoporoz riski daha yüksektir ve kalça kırığı ris-
ki, cinsiyet, yaş ve sigara kullanımından bağımsız olarak yaklaşık 5 kat artmıştır. Genç hastalar, 
KMY’yi azaltan HIV tedavilerinden olumsuz etkilenecekleri için bilgilendirilmelidir.[8]

Dermatolojik hastalıklar: Cinsel yolla bulaşan infeksiyonlar sıklıkla birlikte bulunabilir. Bu ne-
denle sifiliz yönünden hastalar bilgilendirilmeli ve özellikle döküntü varlığında II. dönem sifiliz 
akılda tutulmalıdır. Kaposi sarkomuna ait cilt bulguları konusunda hasta uyarılmalıdır. Yeni ilaç 
değişikliklerini izleyen döküntüler mutlaka dikkate alınmalıdır.[1]

Metabolik: Özellikle bozulmuş glukoz toleransı ve DM açısından hasta takip edilmelidir.[1] 

Lipodistrofi: HIV ile ilişkili lipodistrofi, hem yağ birikimini (lipohipertrofi) hem de yağ kaybını 
(lipoatrofi) veya her ikisini içerir. Her iki duruma da hem hastalığa hem de ART’ye bağlı rastla-
nabilir. Lipoatrofi yüzde ve ekstremitelerde, lipohipertrofi gövde bölgelerinde daha sıktır. Li-
podistrofi ayrıca insülin direnci, hiperlipidemi ve endotel disfonksiyonunun gelişmesi yoluyla, 
kardiyovasküler hastalık riskini artırabilir. Hastalar bilgilendirilmelidir.[9]

KC enzim yüksekliği: Birlikte bulunabilen HBV ve HCV mutlaka araştırılmalı, tedavi edilmeli ya 
da gerekli aşılar (Hepatit A ve B) hastaya uygulanmalıdır. Hastalar alkol, ilaç, madde ve bitkisel 
ürünlerin kullanımı konusunda uyarılmalıdır. Alınan ilaçların KC üzerine etkisi ve ilaç-ilaç etkile-
şimleri değerlendirilmelidir.[1,2]

Neoplastik hastalıklar: Genel olarak tüm nüfusla benzer olsa da kanser tarama programlarına 
anal kanserler, Kaposi ve MSS lenfomanın eklenmesi önerilmektedir.[1,2] 

Sonuç olarak bir infeksiyon hastalığı olmakla birlikte HIV/AIDS ile yaşayan bireylerde sağlığın 
korunması için standard bakım ve multidisipliner yaklaşım çok önemlidir. 
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Birinci basamakta hangi çocuk/ergen
tarama yapılmalı?
Prof. Dr. İlker Devrim
Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tıp Fakültesi, Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

İlk olarak 80’li yılların başlarında, “edinilmiş bağışık yetmezlik sendromu” (AIDS) etiyolojik ajanı 
olarak tanımlanan insan immün yetmezlik virüsü (HIV), tüm dünyada görülmesi nedeni ile 

günümüzde halen büyük bir halk sağlığı sorunu olmaya devam etmektedir.[1]

Ölüm oranlarını azaltarak yaşam beklentisini uzatmak ve bulaşma oranlarını düşürmek için HIV 
taraması önemlidir. Birinci basamak sağlık kuruluşlarında HIV taraması yaparken, sözlü şekilde 
onay alınması, ve aile (çocuğun yaşına bağlı olarak) ya da adölesanlar için “reddetmedikçe test 
edilmesi” önerilmektedir.[2] Kısaca test yapılacak bireyin kabul etmeme hakkı olduğunu bilmesi 
gereklidir.

İnsan immün yetmezlik virüsü en önemli bulaşma yolu korunmasız cinsel ilişkidir. Virus, kan ve 
ortak kullanılan kesici/delici aletler ile de bulaşabilir. Enfekte gebeden bebeğe bulaşma olabilir. 
Bu nedenle gebelerin taranması önemlidir. HIV testi yapılmamış kontrolsüz kan ve kan ürünleri, 
dezenfekte edilmemiş enjektör, cerrahi aletler, jilet, makas, diş hekimliği aletleri, akupunktur ve 
dövme iğneleri kullanma hikayesi olan çocuk ve ergenler HIV açısından taranmalıdır.

Çocuklarda ve ergenlerde aşağıdaki durumlarda tarama önerilir:[3–6]

• On üç ila 64 yaş arası kişiler en azından bir kez HIV tarama testinden geçmelidir.

• HIV enfeksiyonunu yayabilen bir cinsel aktivitede bulunduğunuzda yılda bir kez testten 
geçmesi

• Aile bireylerinde, anne, baba veya kardeşlerden en az biri HIV ile enfekte ise,

• HIV ile enfekte anneden doğan bebeklerde (bu bebeklerin özellikle pediatrik enfeksiyon 
uzmanına yönlendirilmesi önerilir). 

• Bebeklerde ve 18 aydan küçük çocuklarda tanı moleküler yöntemler (PCR) ile konulmaktadır.

• Kendileri test olmak isteyen bireyler (özellikle de daha önce test yaptırmamışlar ise)

• Cinsel yol ile bulaşan enfeksiyon kliniklerine başvuranlar 

• Hepatit B ve hepatit C virüsü ile enfekte olan bireyler

• Tüberküloz tanısı alan bireyler

• Tıbbi öyküsüne göre HIV ile temas etmiş olduğunu düşünülen bireyler

• Akut retroviral hastalıklar veya immün süpresyon ile ilişkili belirtiler

• Cinsel istismara uğrama

• Damar içi ilaç kullanıcısında iğne paylaşım öyküsü

• HIV ile enfekte olan bireyin cinsel eşleri

• HIV prevelansının yüksek olduğu ülkede cinsel ilişki öyküsü
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HIV pozitif anneden doğan 18 aylıktan küçük çocuklarda HIV enfeksiyonunun tanısı için, doğ-
rudan virüsü tespit eden virolojik yöntemler (HIV RNA veya HIV DNA nükleik asit testleri) kul-
lanılmalıdır.[7]

HIV ile perinatal teması olan ve anne sütü almayan çocukların kan örneklerinde anneden geçen 
HIV antikorları 18–24. aya kadar tespit edilebileceğinden, bu yaş grubunda HIV antikoru pozitif 
olan çocuklarda HIV enfeksiyonunun kesin tanısı veya dışlanması için HIV nükleik ait testleri 
kullanılmalıdır.[7]

HIV testi gerekli görülen her basamaktaki sağlık kurumlarında uygulanabilmeli ve test sonuç-
larının büyük kısmının test edildiği gün içerisinde alınabilmesi sağlanmalıdır. HIV tanı testleri 
yapılırken hastanın rızasının alınması ve hasta mahremiyetine mutlak uyum önemlidir. 
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AIDS (İnsanlarda edinsel immün yetmezlik sendromunun) etiyolojik ajanı olarak tanımla-
nan insan immün yetmezlik virüsü (HIV), tüm dünyada önemli bir halk sağlığı sorunudur. 

Duyarlılık ve özgüllükleri yüksek test metotları geliştirilmiş olup enfekte olan bireylerin erken 
evrede saptanabilmesi ve tedavi ile viral yük düzeylerinin baskı altına alınabilmesi mümkündür. 
Erken tanı, ölüm oranlarını azaltarak yaşam beklentisini uzatmakta ve bulaşma oranlarını düşür-
mektesi açısından önemlidir. Başta çocuklarda olmak üzere ergenlerde. Aşağıdaki durumlarda 
HIV/AIDS düşünülmeli ve araştırılmalıdır:[1-4] 

HIV enfeksiyonu ile ilişkilendirilen durumların varlığında:

• Pneumocystis jirovecii nedeni ile gelişen pnömoni varlığı (PCP), 

• Özafageal kandiyazis saptanması

• Lenfoid intertisyel pnömoni (LIP) varlığı

• Kaposi sarkom

• Kızlarda rekto-vajinal fistül varlığı 

• Tüberküloz 

HIV enfeksiyonu ile ilişkilendirilen yüksek olasılık durumlar:

• Rekürrent enfeksiyonlar: Son 1 yılda 3 ya da daha ağır bakteriyel enfeksiyon atağı (pnömo-
ni, menenjit, sepsis, ya da selülit) 

• Oral kandidiyaz: Yenidoğan döneminden sonra antibiyotik kullanma hikayesi olmadan, te-
daviye rağmen 30 gün süren, dilin arkasına uzanan veya özafegeal kandidiyazis şeklinde 
görülmesi 

• Kronik parotitis: Ateşli ya da ateşsiz 14 günden uzun süren, tek taraflı ya da bilateral parotit 
bezinde şişlik

• Yaygın lenfadenopati: Nedeni saptanamayan ve inguinal bölge dışında iki ya da daha fazla 
bölgede lenfadenopati olması 

• Eşlik eden CMV gibi viral enfeksiyonu olmayan ve etiyolojisi belli olmayan hepatomegali

• Persistan ve/veya reküren ateş varlığı: 7 günden fazla 38°C üzerinde ateş veya ateşin 7 gün-
den uzun sürecek şekilde tekrar etmesi

• Nörolojik disfonksiyon: Progressif disfonksiyon, progresif nörolojik bozukluk, mikrosefali, 
gelişimsel basamaklarda gecikme, hipotoni ve konfüzyon
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• Zona veya HIV dermatit varlığı, cildin, tırnağın ve kafada yaygın fungal enfeksiyonları, yay-
gın molluskum contagiosum. 

• Kronik süppüratif akciğer hastalığı

HIV ile enfekte çocuklarda da görülmesine rağmen enfekte olmayan çocuklarda da sık görüle-
bilen durumlar:

• On dört günden uzun süren kronik otitis media

• On dört günden uzun süren persistan ishal 

• Ağır veya orta düzeyde malnütrisyon

• Hastanın beklenen yaşa göre beklenenden geri olması, 6 aydan küçük ve anne sütü alan 
çocuklarda büyüme ve gelişme geriliği

Cinsel istismar öyküsünün olması

Birinci basamak sağlık kuruluşlarında HIV için yaparken, sözlü veya yazılı şekilde onay alınması, 
aile (çocuğun yaşına bağlı olarak) ya da adölesanlar için “reddetmedikçe test edilmesi” öneril-
mektedir.[1] Kısaca test yapılacak bireyin kabul etmeme hakkı olduğunu bilmesi gereklidir.
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HIV testinin uygulanması HIV enfeksiyonun önlenmesi ve erken tedavisi için ilk basamaktır. 
UNAIDS ve DSÖ 2030 yılı için –sıfır yeni HIV enfeksiyonu, –sıfır ayrımcılık ve –sıfır AIDS ne-

denli ölümleri hedeflemektedir. Yanlıi tanının tıbbi, sosyal ve psikolojik sonuçları çok ciddidir. 
Bu nedenle bir başka hedef –sıfır yanlış tanı veya testi olmalıdır. 

HIV testi gerekli görülen her basamaktaki sağlık kurumlarında uygulanabilmeli ve test sonuç-
larının büyük kısmının test edildiği gün içerisinde alınabilmesi sağlanmalıdır.[1] Birinci basamak 
sağlık kuruluşlarında, HIV pozitif sonucu ile karşılaşıldığında ne yapılması gerektiği, hangi algorit-
manın uygulanacağı, hasta mahremiyetinin korunması için hangi önlemlerin alınması gerektiği 
planlanmalıdır. Ancak gizliliğin korunması, ayrımcılığın önlenmesi için gerekli önlemlerin de alın-
ması gereklidir. Testlerin uygulandığı her düzeyde sorumluluklar detaylı tanımlanmış olmalıdır. 

Test öncesi ve sonrasında bilgilendirmeyi yapan kişi danışmanlık eğitimi almış kişiler veya he-
kim olmalıdır. Bilgilendirme ayrı ve uygun bir ortamda yapılmalı, yargılayıcı bir tavır içinde ol-
mamalı ve herhangi bir ahlaki yargılama ya da görüş açıklamaktan kaçınılmalıdır. Test öncesin-
de kişiye testin ne için yapıldığı, hatalı pozitif sonuçlar olabileceği, yapılacak testin sonucunun 
pozitif bulunması halinde bile kişide enfeksiyonun kesin bir göstergesi olmayacağı, anlatılma-
lıdır.[2] Tekrar testlerin hangi aralıklarla yapılabileceği konusunda bilgi verilmeli, riskli davranış 
öyküsü varsa test sonucu çıkana kadar korunma yolları anlatılmalıdır. Dikkat edilmesi gereken 
konu HIV pozitif tanısı doğrulama testleriyle doğrulandıktan sonra hastaya bilgi verilmesi ve 
hasta mahremiyetine dikkat edilmelidir.[3] Ergen ve yaş olarak uygun çocuklara yalnız iken bilgi 
vermeli, aileye bilgi ergenin onayı ile verilmelidir. 

HIV enfeksiyonunun varlığı, ancak doğrulama testi sonucunun pozitif olması halinde kanıtlan-
mış olur.[4] Bu nedenle ilk testin pozitif olması sonucunda ilgili bireye testin tekrarlanması gerek-
tiği, izlenecek tetkik yolu açıklanmalı ve testin ilgili doğrulama test sonucu olmadan kesin ilgi 
verilmemelidir. Doğrulanmamış reaktif tarama testi sonucu ile hastaya HIV pozitif tanısı konul-
mayacağından, hastaya bilgi verirken dikkat edilmelidir.

Çocuklar ve adölesanlarda HIV enfeksiyonu tanısı düşünüldüğünde, tanı doğrulanmadan bil-
gi verilmemeli, gerekli doğrulama testleri gönderilmelidir. Özellikle çocuk ve adölesanlarda 
HIV’den şüphenildiğinde, mümkün ise uygun tecrübeli merkeze gönderilmelidir. Hastanın ya-
şını göz önünde bulundurarak, hasta mahremiyetine dikkat edilerek, sadece ilgili bireye bilgi 
verilmelidir. Ancak tanı doğrulanmadan kimseye bilgi verilmemelidir. 

Kaynaklar
1. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. HIV/AIDS Tanı Tedavi Rehberi, Ankara 2019. Son Ulaşım tarihi: 19 Şubat 2021.
2. Centers for Disease Control and Prevention. HIV testing. https://www.cdc.gov/hiv/testing/index.html son 

ulaşım: 27 Şubat 2021
3. World Health Organization.Manual on paediatric HIV care and treatment for district hospitals.https://www.who.

int/maternal_child_adolescent/documents/9789241501026/en/ Son ulaşım tarihi 19 Şubat 2021
4. American Academy of Pediatrics . Human Immunodeficiency Virus Infection. In: Kimberlin DW, Brady MT, Jack-

son MA, Long SS, editors. Red Book: 2018 Report of the Committee on Infectious Diseases. 31st ed. American 
Academy of Pediatrics; Itasca, IL: 2018. pp. 459–476.



60
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okul taramasında değişiklik var mı?
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HIV ile enfekte 37 milyona yakın insan yaşamaktadır. Her yıl ortalama 2 milyon civarı yeni 
enfekte hasta bu sayıya eklenmektedir. Her yıl ortalama HIV ile ilişkili bir milyona yakın 

insan vefat etmektedir. Bu sayılar için de erişkin vakalar büyük çoğunlukla yer almakla beraber 
çocuklarda bu sayı içindedir. Toplam sayı olan 37 milyon HIV enfekte sayısı içinde yaklaşık 2 
milyonu 15 yaş altı çocuklardan oluşmaktadır. Her yıl ortalama 200 bine yakın 15 yaş altı ço-
cuk bu sayıya eklenmektedir. Her yıl 15 yaş altı 110.000 HIV ilişkili durumlardan çocuk vefatı 
olmaktadır.[1]

HIV pozitif çocuk ve ergen bireyde izlem ve okul taramalarında Sağlık Bakanlığı tarafından ara 
ara değişiklikler yapılmaktadır. Aşağıda belirteceğim tarama şekilleri en son durumu belirtecek-
tir. HIV pozitif enfekte çocuk ve ergen takibinde psikososyal durum mutlaka değerlendirilme-
lidir. Bu nedenle tarama ve izlemlerde mutlaka psikolojik destek verilmelidir. Psikolojik destek 
sadece çocuğa değil aile bireylerine de bu konuda destek verilmelidir.[2]

Sağlık Bakanlığı verilerine göre HIV taraması yapılacak popülasyon aşağıdaki gibidir;

• Genel popülasyon

• Gebe ve postpartum kadınlar

• Çift ve partnerler

• Adolesan (10–19 yaş) ve genç kişiler (15–24 yaş)

• Anahtar popülasyonlar

• Korunmasız duyarlı popülasyon 

Aşağıdaki Tablo 1’de annesi HIV pozitif yeni doğan ve 18 aydan küçük bebeklerde tanı ve tara-
ma algoritması görülmektedir.

Tablo 2’de 18 aydan büyük çocuklarda ve Ergenlerde HIV tarama algoritmasını özetledik.

HIV ile enfekte kişilerin ancak %45’nin enfekte olduklarını bildiklerini tahmini edilmektedir. Epi-
deminin yayılmasında, risk grupları gibi erişilmesi ve test yaptırma konusunda ikna edilmesi 
güç olan popülasyon ergen ve çocuklar kilit rol oynamaktadır. Bu nedenle HIV tarama stratejile-
rinin bu gruplara erişim ve test olanaklarının sunulmasını sağlayacak şekilde düzenlenmesi ve 
HIV tanı merkezlerinin enfekte olduğunu bilmeyen %55’lik bölümü ana hedef olarak belirleye-
rek yeniden organize olmaları gerekmektedir.[3]

HIV-pozitif bir kadının gebe kalmasında herhangi bir sakınca olmamakla birlikte izlem ve te-
davisinin uygun koşullarda yapılması ve virüs yükünün ölçülemeyecek düzeyde olması, HIV’in 
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Tablo 2: 18 aydan büyük çocuklarda ve ergenlerde HIV tarama algoritması 

4. KUŞAK ELİSA

Non-Reaktif Reaktif

*Akut HIV enfeksiyonu ile ilişkili bulgu ve belirti 
ve/veya

*Kısa süre önce riskli temas öyküsü

Aynı kitle aynı/farklı günlerde iki kez ELİSA tekrar 
edilir.

YOK VAR Her ikisi de non-reaktif En az birisi reaktif

Test sonucu Negatif 
ise;

Yorum: Örnek 
p24 antijen ve HIV 
antikorları açısından 
negatiftir.

HIV-1 RNA çalışılır veya 
2-4 hafta sonra 4.kuşak 
ELISA testi tekrarlanır.

Test sonucu Negatif 
ise;

Yorum: Teknik sorun 
ya da örnek karışma 
olasılığını dışlamak 
koşulu ile sonuç 
negatiftir.

HIV-1 RNA negatif ise; 
HIV-1 enfeksiyonuna ait 
kanıt yoktur.

HIV-1 RNA pozitif ise; 
Akut HIV-1 enfeksiyonu 
mevcut

ELİSA non-reaktif ise; 
test sonucu negatiftir.

*Gebelerde hatalı ELISA pozitifliğine sıklıkla rastlanmaktadır. Doğru tanıya daha hızlı ulaşabilmek için farklı bir test kiti ile ELISA 
test tekrarının yapılması ya da HIV-RNA’nın test edilmesi önerilmektedir.

Tablo 1: Annesi HIV pozitif yeni doğan ve 18 aydan küçük bebeklerde tanı ve tarama yöntemi

Anne gebeliği sırasında DOĞRU ART* almış ve 
viral baskılanma sağlanmış ise;

HIV enfeksiyonu riski DÜŞÜK

1. Test: 14-21 gün arası

2. Test: 1-2 ay arası

3. Test: 4-6 ay arası

Anne gebeliği sırasında DOĞRU ART* almamış 
veya viral baskılanma sağlanmamış ise;

1. Test: Doğumu takiben hemen (Kordon kanı 
tercih edilmez)

2. Test: 14-21 gün arası

3. Test: 1-2 ay arası

4. Test: 4-6 ay sonra

HIV-1 DNA veya RNA

Pozitif ise;

En kısa sürede tekrarlanır, HIV-1 testi pozitif gelir 
ise, HIV-1 pozitif teşhisi konulu

Negatif ise;

Yapılan seri virolojik test sonuçları NEGATİF ise 
bebek HIV-1 negatif kabul edilir. Süt çocuğu 
semptomatik hale gelirse testleri tekrarlanır.

1. Bebeğe anne sütü verilmemelidir.

2. Anne sütü almayan, altı aydan büyük 
bebeklerde iki veya daha fazla HIV antikor testi 
negatifliği ile HIV enfeksiyonu dışlanır.

*ART: Antiretroviral Tedavi.
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bebeğe geçişini önemli ölçüde azaltmaktadır. Kişinin gebe kalmadan önce, kanındaki HIV RNA 
düzeyinin en az 6 ay süreyle ölçülemeyecek düzeylerde olması, bulaşmayı azaltmaktadır. 

HIV infeksiyonu, anneden bebeğe gebelik boyunca, doğum sırasında ya da doğum sonrasında 
anne sütüyle beslenme sonucu geçebilmektedir. Gebelikte bulaşma, Avrupa ülkelerinde %13, 
ABD’de %14–33, Afrika’da %60 ve üzerinde gözlenirken, antiretroviral tedavi kullanımı, elektif 
sezaryen uygulamaları ve bebeğin hazır mamayla beslenmesinin sağlanmasıyla özellikle geliş-
miş ülkelerdeki bulaşma hızı %1–2’ye kadar inmiştir. 

HIV-pozitif gebelerin mutlaka antiretroviral tedavi kullanmaları gerekmektedir. Bu tedavinin 
amacı, anneye en uygun tedavi olanağını sunmak, gebeliğin son döneminde özellikle de do-
ğumdan önce mikrobun vücuttaki düzeyini saptanamayacak düzeylere düşürmek ve anneden 
bebeğe HIV bulaşmasını önlemektir.[4]

Gebelikte vücutta birçok değişiklik meydana gelmektedir. HIV pozitif annenin doğumu mut-
laka sezeryanla olmalıdır. Doğum sonrasında, bebeğe en kısa sürede ağızdan zidovudin şurup 
tedavisi başlanmalı, en az 6 hafta sürdürülmeli ve mutlaka bebek çocuk doktoru tarafından 
değerlendirilmelidir.[5]

HIV-pozitif anne bebeğini kesinlikle emzirmemelidir.[6]
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AIDS, “Acquired Immune Deficiency Syndrome” (Kazanılmış Bağışıklık Yetersizliği Sendro-
mu)’un kısaltmasıdır. Eskiden ölümcül bir hastalık olan HIV, onlarca yıllık araştırmalar ve 

etkili tedavi yöntemleri ile günümüzde kronik bir hastalığa dönüşmüştür.[1]

HIV pozitif insanlar da günümüzde vücudunda enfeksiyon olmayan bir insan kadar uzun yaşa-
yabilmektedir. Fakat HIV pozitif çocuk ve ergenler, HIV negatif çocuk ve ergenlere oranla bazı 
kanser türlerine yakalanma konusunda daha büyük risk grubundadır. HIV’in vücudun bağışıklık 
sistemini zayıflatması sonucunda ağır enfeksiyonlar ve kanserler ortaya çıkabilir.

HIV’in bağışıklık sisteminde oluşturduğu yıkım nedeniyle, bu virüsle infekte olmuş kişilerde fır-
satçı enfeksiyonlar ve kanserler ortaya çıkmaktadır.

HIV/AIDS pozitif ergenlerde ve çocuklarda bazı kanser tiplerinin gelişme riski, HIV infeksiyonu 
olmayan ergenlerde ve çocuklara göre daha yüksektir. Bu hastalarda bağışıklığın giderek baskı-
lanması kanser gelişmesi riskini artırır.[2]

Ergenlerde ve çocuklarda, Hodgkin lenfoması ve Hodgkin dışı lenfomaya neden olan EBV, Ka-
raciğer kanserine neden olan HBV ve HCV’nin yol açtığı enfeksiyonlara da daha sık rastlanır. 
Hodgkin dışı lenfoma genellikle CD4 hücre sayısı ortalama 100 hücre/mm3 iken ortaya çıkar. 
Ağrısız lenf düğümü büyümesi, ateş, gece terlemesi ve kilo kaybı gibi belirtiler görülebilir. AIDS 
belirleyici kanserler dışında HIV/AIDS hastalarında anal bölge kanserleri, Hodgkin lenfoması, 
karaciğer ve akciğer kanserleri de toplumdaki diğer bireylere göre daha sık olarak görülür. Her 
ne kadar antiretroviral tedaviyle Hodgkin dışı lenfoma sıklığı ergenlerde ve çocuklarda azaltıl-
mış olsa da, HIV/AIDS hastalarında bu kanserler normal popülasyona göre hâlâ daha yüksek 
oranda görülmektedir.[3]

HIV/AIDS ergenlerde ve çocuklarda hastalarında Mide-barsak, karaciğer, hematolojik, nörolojik 
ve anal bölge kanserleri için periyodik muayene ve tarama testlerinin yapılması önerilmektedir. 

HIV virüsünün neden olduğu AIDS, bağışıklık sisteminin enfeksiyonlara ve kanserlere karşı sa-
vunmasız olduğu evredir ve yaşamı tehdit eder. Yanlış bilinenlerin aksine, HIV pozitif olan her 
kişide AIDS oluşmamaktadır.

HIV virüsüne karşı geliştirilen Antiretroviral ilaçlar sayesinde bağışıklık sistemi hasar ciddi gör-
meden enfeksiyonlara karşı savaşabilir, yani vücut direnci düşmez. HIV bulaştıktan sonra ilaç 
tedavisine ek olarak kişinin yaşam koşullarına ve vücut direncine göre AIDS oluşmayabileceği 
gibi, 5–15 yıl ya da daha sorasında oluşma ihtimali de vardır. 

Dünyada ve Türkiye’de HIV Görülme Sıklığı HIV günümüzde tüm dünyada yaygın olan bulaşıcı 
bir enfeksiyondur. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünyada 37 milyon kişi HIV virüsü taşı-
yor. HIV pozitif kişilerin yüzde 60’ı antiretroviral tedavi almaktadır. 

Ülkemizde ise HIV hakkında farkındalığın ve test imkanlarının artmasıyla birlikte, tanı koyulan 
kişi sayısında artış gözleniyor. Buna karşın Türkiye, AIDS’in sık görülmediği ülkeler arasında de-
ğerlendiriliyor. Sağlık Bakanlığı’nın 1985–2018 yılları arasında yaptığı araştırmaya göre, Türki-
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ye’de HIV taşıyıcısı kişi sayısı 18, 557 kişidir ve 1736 AIDS vakası mevcuttur. Vakaların en fazla 
görüldüğü yaş grubu 30–34 ve 25–29 yaş grubudur.

Bulaşma yoluna göre dağılımına bakıldığında, vakaların %49.6’sının cinsel yolla bulaşmakta 
olduğu, cinsel yolla bulaştığı bildirilen bu vakaların %71’inin bulaşma yolunun heteroseksüel 
cinsel ilişki olduğu görülmektedir.[4]

2018 yılında HIV pozitif tanısı alan kişi sayısı 2199’dur ve bu kişilerin yüzde 83’ü erkektir. Tanı 
alan kişilerden 25–29 yaş arası olanlar diğer yaş gruplarına göre fazladır. Yıllar bazında HIV gö-
rülme sıklığında artış gözlemlenmektedir.

Bağışıklık sistemimizi baskılayan bu virüs; EBV, HPV gibi diğer virüslerin vücutta barınarak has-
talık ve kansere yol açmalarına altyapı oluşturabilmektedir.

Virüsler ve bakteriler kansere yol açabilmektedir. Hatta tüm kanserlerin % 16’sının mikroorga-
nizmaların oluşturduğu uzun süreli enfeksiyonlara ve bunlara karşı vücudun geliştirdiği bağı-
şıklık tepkisine bağlı oluştuğu düşünülmektedir. Kanser oluşumu ve mikroorganizmalar arasın-
daki ilişkileri incelendiği alana metagenomik denmektedir.

HIV virüsünün bağışıklık sistemi üzerinde oynadığı role baktığımızda, karşımıza CD4 pozitif T 
hücreleri çıkmaktadır. CD4 pozitif T hücrelerine yerleşen HIV virüsü, bu hücreleri yıkarak ba-
ğışıklık sistemine ağır tahribat vermektedir. Bağışık sistemindeki bu baskılanma sonucunda 
bireyler; basit bir enfeksiyonun ağır geçmesi, lenf bezlerinde büyüme, tekrarlayan uçuklar, kilo 
kaybı, nedeni bilinmeyen ateş, fırsatçı enfeksiyonlar (tüberküloz, pamukçuk, bazı bakteri ve 
mantarlar) ve hatta bazı kanser türleri (lenfomalar gibi) gibi çok geniş klinik tablolarla karşımıza 
gelebilmektedir.

HIV pozitif bir çocuk/ergen kanser tedavisinin aktif dönemde ise uygun kemoterapi ve/veya 
radyoterapi tedavi alıyor ise o dönem kalabalık ortam ve okuldan biraz uzak durmalıdır. Online 
eğitim şeklinde eğitimini devam ettiremeyecek ise uygun hijyen koşulları ve ağı yüz cerrahi 
maske ile hekim kontrolünde devam etmelidir. 

Ancak HIV pozitif bir çocuk aktif kanser tedavi almıyor ise hekim kontrolünde uygun şartlarda 
takiplerini devam ettirmelidir.
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HIV ile yaşayan bireylerin genel sağlıklarını korumaları oldukça önemlidir. Sağlıklı her birey 
gibi HIV ile yaşayan bireyler de kendilerini hastalıklardan sakınmalı, bağışıklıklarını güçlü 

tutmalı ve korunmalıdır. Burada HIV ile yaşayan bireylerin bir adım daha öne çıkmasına neden 
olan şey, zaten bir enfeksiyonla baş ederken ikinci bir hastalık etkeni ile uğraşmanın yaratacağı 
ek zorluktur.

Sağlığınızı koruyarak yaşamınıza devam etmeniz gereken birkaç basit başlık var. Bunlar hijyen, 
beslenme, spor, dinlenme ve uygun aşılama olarak incelenebilir.

Aşılama, çocuk ve erişkin sağlığını koruma ve bulaşıcı hastalıkları önlemede en etkin, en güvenli 
ve en düşük giderli yaklaşımdır. Etkin ve güvenilir aşısı olan hastalıklara karşı bağışıklama her 
çocuğun hakkıdır. 

Önceden sağlıklı çocuklara uygulanan rutin aşı çizelgesinin dışında bağışıksal (immün) yet-
mezlik (HIV pozitif gibi), bağışıksal baskılayıcı sağaltım, yapısal (anatomik) ya da işlevsel dalak 
yokluğu, kanser, kanser için ilaç sağaltımı (kemoterapi) ya da ışın sağaltımı (radyoterapi), organ 
aktarımı gibi, enfeksiyon hastalığı açısından yüksek risk oluşturucu bir durumu olan çocuklara 
ve ergenlere yönelik, ayrıca riskli bölgelere yolculuk yapan çocuklar ve erişkinler için de aşılama 
önerileri vardır.[1–3]

Bağışık yetmezliği ya da baskılanması olan çocuklara canlı aşı yapılmamalı, bu konuda müm-
künse bir çocuk enfeksiyon hastalıkları uzmanına danışılmalıdır.[1]

HIV ile enfekte hastalarda hücresel immün yetmezlik, B hücre fonksiyonunda bozukluk ve ye-
tersiz humoral immün cevap hastanın immünsupresyon durumunu belirler. İmmünsupresyon 
ilerledikçe enfeksiyonlara yatkınlık artar ki, bunların bir kısmı aşı ile önlenebilir hastalıklardır. 
Bu yüzden, bu hastalarda aşılama önemlidir. Ancak, enfeksiyonlara yatkınlığı arttıran immün-
supresyon, ne yazık ki, aşıya cevabı da olumsuz yönde etkiler. HIV ile enfekte hastalarda aşı 
önerisinde bulunurken hem hastanın immünsupresyon durumu hem de uygulanacak aşının 
tipini dikkate almak gerekir.

Hastalığın ilerlemiş immünsupresyon (erişkinler için CD4 sayısı <200/mm3 veya 5 yaşın altındaki 
çocuklar için <%15) evresinde aşıların immünojenitesi ve etkinliği düşüktür ve antikor cevapları 
daha kısa sürer. Üstelik, bu evrede canlı aşılar kontrendikedir. İnaktive aşılar ise güvenlidir ve 
uygulanması geciktirilmemelidir ancak ilk aşıya suboptimal antikor cevabı alınırsa, immün re-
konstrüksiyon ve virolojik supresyon sağlandıktan sonra tekrar aşılama önerilir.

Öte yandan, hastalığın henüz CD4 sayıları düşmeye başlamadan önceki erken evresinde (CD4 
sayısı ≥200/mm3) veya antiretroviral tedavi (ART) altında virolojik supresyon ve immün rekons-
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trüksiyon sağlandıktan sonra aşı uygulandığında yeterli koruyucu antikor cevapları elde edilebi-
lir. Bu evrede canlı aşılar da güvenle uygulanabilir. İmmün rekonstrüksiyon sağlandıktan sonra 
aşılama durumunun bir kez daha gözden geçirilmesi, gerekirse belli aşıların tekrarı sağlanmalıdır.

HIV ile enfekte hastaya uygulanan aşıların hücresel immüniteyi aktive etme riski, aşılamadan 
1–3 hafta sonra HIV replikasyonunu arttırma ve enfeksiyonu tetikleme potansiyeli konusunda 
endişeler ortaya çıkmıştır. Ancak, bu geçici durum klinik ve immünolojik olarak anlamlı değildir 
ve aşılamadan sonra viral yük kontrolüne gerek yoktur. 

Diğer immünsupresif hastalarda olduğu gibi yakın temaslılarının da aşılanması ve bağışıklık 
durumları hastanın korunması açısından önemlidir. Yakın temaslılarının canlı aşı ile aşılanma-
sından kaçınılmalıdır.

HIV ile enfekte tüm çocuk/ergen hastalara uygulanması önerilen aşılar

Bu grupta önerilen aşıların bir kısmı tüm erişkin, ergen ve çocuk yaş grubu için önerilen, bir 
kısmı da tek başına HIV enfeksiyonu endikasyon oluşturduğu için önerilen aşılardır.[4–6]

İnfluenza aşısı

HIV ile enfekte tüm hastalara inaktive influenza aşısı önerilir, canlı intranazal influenza aşısı 
kontraendikedir. 

Tetanoz toksoid ve azaltılmış difteroid toksoid aşısı (Td veya aselüler boğmaca ile beraber-Tdap): 
Rehberin ilgili bölümünde bahsedilen rutin önerilere göre uygulanır. Daha önce Tdap almamış 
olan 11 yaş üzeri kişilere tek doz Tdap önerilir. Her 10 yılda bir Td rapelleri tekrarlanır. Tetanoza 
karşı oluşan antikorlar aynı seviyededir fakat difteri immünitesi daha düşüktür. Tetanoz toksoidi 
ile bağışıklama sonrası HIV-1 RNA seviyeleri geçici olarak artış gösterebilir.

Pnömokok aşısı

Konjuge aşı polisakkarit aşıdan daha immünojeniktir. En az bir doz 13 valanlı konjuge aşı 
(PCV13) ve ardından en az 8 hafta sonra bir doz polisakkarit aşı (PPSV23) uygulanmalıdır. Eğer 
önceden PPSV23 yapılmışsa, PCV13 yapılabilmesi için PPSV23’ün uygulanmasının üstünden 
en az 12 aylık bir zaman geçmiş olmalıdır. PCV13 herhangi bir CD4 sayısında yapılabilir, fakat 
PPSV23 CD4 sayısı ≥200/mm3 olana kadar ertelenmesi tercih edilebilir. PPSV23’ün 5 yıl sonra bir 
defa ve daha sonra da 65 yaşında bir doz rapeli yapılır.

Hepatit B aşısı

HBV’ye karşı serolojik olarak bağışıklık kanıtı olmayan hastalara önerilir. Hepatit B aşısı güvenli 
fakat HIV-negatif bireylere kıyasla immünojenitesi düşüktür. Standart primer aşılama serisinin 
3.dozu tamamlandıktan 1–2 ay sonra anti-HBs bakılmalıdır.

HIV ile enfekte hastalarda koruyucu antikor titreleri çok uzun süre devam etmeyip negatifleşe-
bilir, fakat bir kez antikor oluşmuşsa daha sonra negatifleşse bile anamnestik cevap sayesinde 
koruyuculuğun devam ettiği kabul edilir.



67

50 Başlıkta Birinci Basamakta HIV/AIDS

Hepatit A aşısı

Seronegatif olmaları durumunda önerilir. CD4 sayısı düşmeden erken dönemde yapılır. ART 
alan hastalarda aşıya cevap daha iyidir. İkinci doz aşıdan bir ay sonra antikor cevabına bakılır. 
Negatifse, CD4 ≥200/mm3 olduğunda tekrarlanır. İki doz aşıdan 6–10 yıl sonra HIV ile enfekte 
hastaların %85’inde seropozitiflik devam ederken, yaklaşık %10 hasta aşılamadan 2 yıl sonra 
seronegatif olmaktadır. Bunlara uygulanacak 3. doz aşı güvenlidir ve yüksek antikor titreleri 
oluşturur.
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İnsan immün yetmezlik virüsü (HIV) infeksiyonu ve kazanılmış immün yetmezlik sendromu 
(AIDS) global bir sağlık sorunudur. WHO/UNAIDS 2007 yılında 2.7 milyon yeni olgunun eklen-

diğini, dünya genelinde 2008 yılında 33 milyon insanın, günümüzde 40 milyon kişinin enfekte 

olduğunu tahmin etmektedir.[1]

HIV retrovirüs ailesinin lentivirüs alt sınıfındandır. Antiretroviral tedavinin yaygınlaşmasıyla 

mortalitesi düşmüştür. İnsan immün yetmezlik virüsü (HIV) ile enfekte hastaların pulmoner, 

nörolojik, gastrointestinal, kardiyak ve üriner sistemdeki sorunlar nedeni ile tedavi olmaları ge-

rekebilir. Bu hastaların yaklaşık %25’ine hayatlarının herhangi bir döneminde cerrahi bir işlem 

gerekebilir.[1,2]

HIV ilişkili pnömonilerde etyolojik ajanın tanımlanmasında kan, balgam kültürü ve alt hava yol-

larından alınan örneklerin histolojik incelemesi ve kültürü kullanılabilir.[3] Solunum sistemine 

ait yakınmaları olan AIDS’li hastanın anestezi yönetimini paylaşırken, literatür bilgileri eşliğinde 

HIV ile enfekte hastaların özelliklerinin de gözden geçirilmesi amaçlanmıştır.

Antiretroviral ilaçlar, HIV’in insan vücudunda kontrol altına alınmasında çığır açmıştır. Ancak bu 

ilaçların doktor gözetimi altında kullanılması, tedavide kullanılacak ilaçların dikkatlice seçilmesi 

ve tedavi sürecinin takip edilmesi çok önemlidir. Çünkü HIV’in kullanılan ilaçlara ya da ilaç sınıf-

larına direnç geliştirmesi gibi aksaklıklar ortaya çıkabilir.

Lopinavir/ ritonavir alan hastalarda bu ilaçların plazma konsantrasyonları antiasit alımı ile de-

ğişmez.[4] Yine bu ilaçları kullanan hastalarda sistemik lidokain uygulaması sonrası lidokain 

konsantrasyonları artabilir, lidokain dikkatle titre edilerek uygulanmalıdır.[5] Antiretroviral ilaç 

tedavisi alan hastalarda prednisolonun konsantrasyonu ve etkinliği kişisel farklılık gösterebilir.
[6,7] Antiretroviral ilaçlar ve propofol arasında ise etkileşim gösterilmemiştir. Ancak propofolün 

UGTs 1A9 ve 1A8 yoluyla glukuronize olduğu ve CYP2B6 aracılığıyla oksitlendiği unutulmama-

lıdır. İnvivo veriler ritonavirin CYP2B6’yı uyardığını göstermektedir. Lopinavir/ritonavir kom-

binasyonunun ise propofol konsantrasyonlarını azaltabileceği unutulmamalıdır. Yüksek doz 

tenofovir kullanan hastalarda ise yan etki olarak böbrek fonksiyonlarının bozulabileceği düşü-

nülmeli ve böbrek fonksiyonlarının monitorize edilmesi gerekliliği akılda tutulmalıdır.[8] Yine lo-

pinavir/ritonavir kullanan hastalarda teofilin konsantrasyonu azalabilir. Plazma konsantrasyonu 

izlenerek gerekirse teofilin dozu arttırılması unutulmamalıdır.[9]

Neyse ki, artık elimizde daha fazla sayıda ilaç seçeneği bulunmaktadır. İlaç direnci riskini azalt-
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ma, dirençli virüsleri tespit edebilme ve izlenecek tedaviyi belirleme konularında da yeterli bil-

giye sahibiz.

HIV ilaç direnci nedir?

İlaç direncini basitçe açıklamak gerekirse, çeşitli hastalıklara sebebiyet veren bakteri ve virüsle-

rin genellikle onları yok eden ilaçların varlığına karşın kendilerini çoğaltmaya devam etmesidir.

HIV ilaç direnci, virüsün kendi genetik yapısını değiştirerek mutasyon geçirmesinden kaynak-

lanır. Bu mutasyonlar, HIV’in çoğalmasına yardımcı olan bazı proteinlerde, en yaygın olarak en-

zimlerde değişikliklere neden olabilir.

Mutasyonlar HIV’de oldukça yaygındır. Bunun sebebi HIV’in çok hızlı çoğalması ve kopyalanma-

sı sırasında oluşan hataları düzeltmek için gerekli proteinleri içermemesidir.

Mutasyonlar günlük olarak düzenli şekilde gerçekleşirler ancak çoğu zararsızdır. Hatta çoğu 

mutasyon HIV’in kendisine dezavantaj sağlayacak şekilde eski gücünü kaybetmesine sebep 

olur ve CD4 hücreleri etkileme yeteneğini köreltir. Bunun yanında, bir kısım mutasyonlar ilaç 

kullanımı sırasında HIV’e kurtulması için avantaj sağlar, çünkü bu mutasyonlar hedef durumun-

daki HIV enzimlerine karşı çalışan ilaçların bloklanmasına sebebiyet verir. İşte bu mutasyonlar 

ilaç direnci adı altında bahsettiğimiz mutasyonlardır.

HIV’in insan hücreleri içinde çoğalması birçok enzime ve CD4 hücrelerine saldırabilmesi gp41 

ve benzeri proteinlere bağlıdır. Mutasyon, virüsün bu parçalarından herhangi birinde gerçekle-

şir ve ilaç direnciyle sonuçlanır:

Ters transkriptaz: Nükleosid ters transkriptaz inhibitörleri (NRTI’ler) ve nükleosid olmayan ters 

transkriptaz inhibitörleri (NNRTI’ler) sınıflarındaki ilaçlar, ters transkriptaz enzimini hedef alır.

İntegraz: Integraz inhibitörleri sınıfındaki ilaçlar, integraz enzimini hedef alır.

Proteaz: Proteaz inhibitörleri sınıfındaki ilaçlar, proteaz enzimini hedef alır.

İ Füzyon inhibitörleri sınıfındaki ilaçlar, HIV’in dış duvarı üzerindeki bu proteini hedef alır.

İlaç direnci, HIV pozitiflerin kullandığı ilaçları güçsüz hatta etkisiz hale getirebilir ve bu da tedavi 

seçeneklerinin azalmasına sebep olur.

HIV ile enfekte hastalarda dikkat etmemiz gereken önemli bir diğer konu da sağlık çalışanlarını 

ve diğer hastaları insan immün yetmezlik virüsü ile enfekte olmaktan korumaktır. Bu konuda 

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC= Centers for disease control and prevention)’nin 

önerilerine uyulmalıdır. El yıkamaya önem verilmeli, tek kullanımlık, güçlendirilmiş eldiven, 

gözlük, kep, maske, lastik çizme ve tek kullanımlık özel kıyafetler giyilmelidir. Cerrahi tekniğe 

özen gösterilmeli, tek kullanımlık iğneler, bistüriler kullanılmalı ve kullanım sonrası dikkatle 

imha edilmelidir. Kirli kumaşlar; 30 dakika 1/100’lük hipoklorit solüsyonu ile sterilize edilmeli-

dir. Metal aletler; su ve sabunla yıkandıktan sonra %2’lik glutaraldehit solüsyonunda 30 dakika, 
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keskin aletler glutaraldehitte altı saatten fazla tutulmalıdır. Diğer aletler otoklavda sterilize edil-
melidir. Plastik tüpler ise su ve sabunla yıkandıktan sonra %2’lik glutaraldehit solüsyonunda altı 
saat tutulmalı veya etilen oksitle sterilize edilmelidir.[10]
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Birinci basamakta gebelerde
tarama nasıl yapılmalı?
Doç. Dr. Asuman İnan
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

HIV (Human Immunodeficiency Virus, İnsan İmmün Yetmezlik Virüsü), gebelik süresince do-
ğum sırasında ve emzirme ile anneden bebeğe bulaşabilmektedir. Antiretroviral tedavi 

almayan gebeler için bu olasılık %25–30 olup; annenin gebelik ve doğum sırasında, bebeğin 
doğum sonrasında tedavi alması, planlanmış sezaryen ve emzirmenin engellenmesi ile risk %2 
ve altına düşürülebilmektedir.[1–3]

Annenin viral yükü (HIV-RNA) mevcut testlerde saptanamayacak düzeyde ise, bulaş olasılığı ol-
dukça düşüktür. Prematür doğumlar ve erken membran rüptürü, CD4 T lenfositi sayısının düşük 
olması, annede semptomatik hastalık bulunması ise bebeğe bulaşma riskini artırmaktadır. Bu 
nedenle gebe kadında viral yükün düşürülmesi ve immün durumun düzeltilmesi büyük önem 
taşımaktadır.[2,3]

HIV enfeksiyonu gebelikten önce veya gebelik sırasında mümkün olan en erken dönemde be-
lirlenmeli, anneye tedavi verilerek viral yükün doğum öncesi en kısa zamanda en düşük düzeye 
indirilmesi hedeflenmelidir.

Gebe kadınların tümüne HIV testi önerilmeli, rutin bakımın bir parçası olarak HIV testinin yapı-
lacağı bilgisi verilmeli, testi reddetmedikçe test yapılmalıdır. HIV testi yaptıracak bireylere test 
ve danışmanlık için sözlü onam yeterlidir.[1–3]

HIV enfeksiyonunun tanısında test işlemi, HIV-1/ HIV-2 antikorlarını ve HIV-1 p24 antijenini içe-
ren, immünoassay ( Enzyme Linked Immunosorbent Assay, ELISA) temeline dayanan kombine 
testlerle (anti-HIV) başlar. Başlangıç testinde reaktif sonuç elde edilirse (anti-HIV pozitif bulu-
nursa), aynı kit ile biri aynı örnekten olmak üzere, iki kez ELISA tekrar edilir. En az biri pozitif 
bulunursa doğrulama testleri (Western blot) yapılmak üzere doğrulama merkezine gönderilir. 
Hızlı tanı gerekiyorsa kantitatif HIV-RNA, doğrulama testi olarak kullanılabilir.[1–3]

HIV enfeksiyonu tanısında kullanılan testlerin yalancı pozitif ve yalancı negatif saptanma ola-
sılıklarının bulunduğu, HIV enfeksiyonunun bildirimi zorunlu hastalıklardan olduğu bilinmeli 
ve anti-HIV testi pozitif bulunan bireylerin ilgili merkezlere yönlendirilerek, doğrulama ve bil-
dirimlerinin yapıldığından emin olunmalıdır. Tüm bu aşamalarda kişinin mahremiyet haklarının 
korunmasına özen gösterilmelidir. 

Çocuk doğurma potansiyeli olan HIV ile enfekte tüm kadınlara kapsamlı bir aile planlaması öne-
risi yapılmalı ve gebelik öncesi danışmanlık, rutin birinci basamak sağlık hizmetinin bir parçası 
olarak sağlanmalıdır. HIV pozitif kadınlara özellikle aşağıdaki konularda önerilerde bulunulma-
lıdır:

• HIV ile enfekte kadınların üreme ve gebelikten korunma seçenekleri tartışılmalı ve gerekti-
ğinde kadın doğum uzmanı, endokrinolog veya infertilite uzmanına yönlendirilmelidir.

• Güvenli cinsel ilişki önerilerek, HIV ve diğer cinsel yolla bulaşan hastalıkların bulaşı ve di-
rençli HIV suşları ile enfeksiyon riski en aza indirilmelidir.

• Partnerlerinin HIV konusunda danışmanlık almaları ve test edilmeleri cesaretlendirilmeli; 
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tedavi, temas öncesi korunma veya HIV enfeksiyonunun önlenmesi konusunda bilgi alma-
ları sağlanmalıdır.

• HIV ile enfekte kadınlar HIV’in perinatal geçişi ve risk faktörleri hakkında eğitilmeli, HIV veya 
antiretroviral ilaçların gebelik ve bebek üzerindeki potansiyel etkileri konusunda bilgi ve-
rilmeli ve anne sütü ile bulaşma riski nedeniyle doğumdan sonra anne sütü önerilmediği 
bilgisi paylaşılmalıdır.[2]

HIV durumu bilinmeyen veya dökümante edilemeyen gebelerde, doğumdan önce, gereğinde 
tekrar üçüncü trimesterde ve bilinmiyorsa doğum sırasında HIV tarama testlerinin yapılması 
önerilmektedir. 

Doğum öncesi gebenin HIV durumunun belirlenmesi

• HIV ile enfekte kadının uygun antiretroviral tedaviye başlaması ve fırsatçı enfeksiyonlar için 
proflaktik tedavi almasına,

• Kendi sağlığındaki iyileşme yanında bebeğe (fetüs, infant) ve partnerine HIV bulaş riskinin 
azalmasına,

• Partnerinin teste yönlendirilmesi ile, test sonucu negatif ise korunma önlemlerinin alınma-
sı, pozitif ise ona da tedavi başlanmasına,

• Anneye gebelik ve doğum sırasında uygun antiretroviral tedavi ve yine yenidoğana uygun 
ilaç rejiminin başlanması ve perinatal bulaş riskininin azalmasına,

• Annenin viral yükü belirlenerek elektif sezaryen endikasyonları ve olası faydaları hakkında 
bilgi verilmesine, 

• Annenin emzirme ile HIV bulaş riski konusunda bilgilendirilmesine, 

• İnfantın ve annenin diğer çocuklarının test edilmesi ile uygun ART ve proflaksilerinin baş-
lanmasına olanak sağlayacaktır.[1–9]

Üçüncü trimesterde HIV testinin tekrarlanması 

HIV tarama testi negatif olarak saptansa bile, üçüncü trimesterde aşağıdaki özellikleri olan ge-
belerde, 36. gebelik haftasından önce, HIV testinin tekrarlanması önerilmektedir: 

• HIV açısından yüksek risk taşıyan kadınlar (damar içi enjeksiyon yapanlar, damar içi enjeksi-
yon yapan partneri olanlar, para karşılığı seks yapanlar, gebeliği esnasında yeni veya birden 
fazla partneri olanlar, gebeliği esnasında yeni bir cinsel yolla bulaşan hastalık tanısı alanlar)

• Akut retroviral sendrom semptom ve bulguları olanlar (ateş, lenfadenopati, döküntü, mi-
yalji, başağrısı, oral ülser, lökopeni, trombositopeni, karaciğer enzim yüksekliği).[1–3]

HIV durumu bilinmeyen kadınlarda doğum sırasında HIV testi 

Gebelik öncesi dönemde HIV durumu bilinmeyen kadınları taramak ve bebeklerin de HIV ile 
karşılaşma durumunu tanımlamak için doğum esnasında HIV testi yapılması önerilir. Doğum 
esnasında HIV testi yapılması, intrapartum dönemde kadına ve doğum sonrası yenidoğana an-
tiretroviral profilaksi başlanması ve HIV‘in perinatal geçişinin azaltılması açısından büyük önem 
taşır. Gebelerde HIV tarama testlerinin yalancı pozitiflik oranları yüksek olduğundan, pozitif 
sonucun, gebeye ve onamı alınmış olsa da yakınlarına bildirimi sırasından dikkatli olunmalı, 
gereğinde uzman yardımı alınmalıdır. 
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Ayrıca bilindiği gibi, gebelik ve postpartum dönem HIV enfeksiyonu bulaşı için riskli dönem-
lerdir. 10 Bu nedenle, klinisyen, HIV ile enfekte olmayan, ancak HIV enfeksiyonu açısından risk 
taşıyan kadınları da, kondom kullanımı, temas öncesi proflaksi gibi önleyici yaklaşımlar konu-
sunda bilgilendirmelidir.[1–3]
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HIV tarama testi pozitif çıkan gebe/lohusa
bilgilendirmede dikkat edilmesi gereken
durumlar nelerdir?
Doç. Dr. Asuman İnan
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

HIV (Human Immunodeficiency Virus, İnsan İmmün Yetmezlik Virüsü), enfeksiyonunun ön-
lenmesi, tedavisi ve HIV ile yaşayan bireyin sağlık hizmetine ulaşmasını sağlamanın ilk ba-

samağı HIV testinin yapılmasıdır. HIV testi hizmeti, test için kan örneğinin alınması, testten önce 
ve sonra danışmanlık verilmesi, bireyin HIV bulaşından korunması, pozitif bulunan bireyin sağ-
lık hizmetlerine erişiminin sağlanması, laboratuvarda kalite kontrolü ve doğru test sonuçlarının 
bireye iletilmesini kapsayan bir hizmetler dizisidir.

HIV testi hizmeti sırasında Dünya Sağlık Örgütü’nün aşağıda sıralanan 5C esaslarına uyulmalıdır. 

1. Onay (concent): HIV testi yaptıracak bireylerden test ve danışmanlık için sözlü onam yeter-
lidir. Test yapılacak bireyin kabul etmeme hakkı olduğunu bilmesi gerekmektedir.

2. Gizlilik (confidentiality): Durumun güvenilir bir aile bireyi veya eş ile paylaşılması genellikle 
bireyin yararına olmaktadır. Ancak bunun için de testi yaptıranın onayının olması gerek-
mektedir.

3. Doğru test sonucu (correct test result).

4. Önleme, tedavi ve bakım servisleri ile bağlantı (connection). 

5. Danışmanlık (councelling).[1–3]

Test öncesi ve sonrasında bilgilendirmeyi yapan kişi, danışmanlık eğitimi almış kişiler veya he-
kim olmalıdır.

Bilgilendirme ayrı ve uygun bir ortamda yapılmalı, gerekli zaman ayrılmalı, ayrımcı bir tavır 
içinde olunmamalı ve herhangi bir ahlaki yargılama ya da görüş açıklamaktan kaçınılmalıdır. 
Bilgilendirme, HIV bulaş yolları ve korunma için kişinin alması gereken önlemler konusunda 
gerekli bilgileri kapsamalıdır.

Test öncesinde kişiye testin ne için yapıldığı, hatalı pozitif sonuçlar olabileceği, yapılacak testin 
sonucunun pozitif bulunmasının kişide enfeksiyonun kesin bir göstergesi olmayacağı, testin 
bulaş sonrası en erken iki hafta sonra sonuç vermeye başlayacağı, bazen bu sürenin kullanılan 
teste bağlı olarak altı hafta ile 12 haftaya kadar uzayabileceği ve bu nedenle ilk test sonucunun 
negatif olabileceği anlatılmalıdır. 

Tekrar testlerin hangi durumlarda ve hangi aralıklarla yapılması gerektiği konusunda bilgi ve-
rilmeli, riskli davranış öyküsü varsa test sonucu çıkana kadar korunma yolları anlatılmalıdır.[1–3]

Ülkemizde, HIV enfeksiyonu için tarama testi olarak, HIV-1/ HIV-2 antikorlarını ve HIV-1 p24 an-
tijenini içeren, immünoassay (Enzyme Linked Immunosorbent Assay, ELISA) temeline dayanan 
kombine testler (anti-HIV) kullanılmaktadır. Ancak anti-HIV ELISA test tekniklerinde HIV ile ilişki-
li olmayan bazı proteinler HIV’e özgü antikorlar olarak tanımlanabilir ve yalancı pozitif sonuçlar 
elde edilebilir. Anti-HIV testi için pozitif/belirsiz tüm sonuçlar, metodoloji gereği, Western blot 
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(WB) test tekniğiyle doğrulanmalıdır. Özellikle ülkemiz gibi HIV prevalansının düşük olduğu 
toplumlarda, tarama testlerinin yalancı pozitifliği sorun oluşturabilmektedir. Gebeler, yalancı 
anti-HIV test pozitifliğinin sıklıkla saptanabildiği bir grup olarak bildirilmektedir.[4–8] 

HIV tarama testi (anti-HIV) pozitif bulunan gebe veya lohusa bilgilendirilirken, öncelikle bu bil-
ginin kişisel veri olduğu göz önünde tutulmalı, yasal ve etik açıdan ciddi sorunlara yol açmamak 
için, test sonucu ve olası sonuçlar sadece hastaya ve ancak hastanın onay verdiği kişilere bildiril-
melidir. Bilgilendirme yüz yüze görüşme ile yapılmalıdır. 

Bilgilendirme sırasında sadece gerekli olan konularda bilgi verilmelidir. Özellikle sadece tarama 
test sonucu ile olumsuz öngörülerde kesinlikle bulunulmamalıdır. 

Anti-HIV testi pozitif bulunan bireylere bu testin sadece tarama testi olduğu söylenmeli; doğ-
rulama testleri, HIV-RNA, CD4 T lenfosit sayısı gibi diğer test sonuçları görülmeden hastanın 
tanısının kesinleşmediği bilinmeli ve test yapılan gebe veya lohusaya bu durum net olarak açık-
lanmalıdır. 

Anti-HIV testi pozitif bulunan gebe ve lohusalar partnerlerine bulaşın önlenmesi için korunma 
önlemleri konusunda bilgilendirilmeli, test sonuçları kesinleşinceye kadar korunmasız cinsel 
ilişkiden kaçınmaları gerektiği bildirilmelidir. Özellikle doğrulama testlerinin de pozitif çıkma-
sı durumunda, diğer cinsel yolla bulaşan hastalıklar açısından da taranmalı, onamları alınarak 
partnerleri de test olmaları için yönlendirilmelidir.[9]

HIV enfeksiyonu artık modern tedaviler ile ölümcül değil kronik bir hastalıktır. Annenin doğum 
öncesi, doğum sırası ve sonrasında, bebeğin doğum sonrasında uygun tedavileri alması, anne-
nin doğumdan hemen önce bakılan viral yüküne göre belirlenen elektif sezaryen ve bebeğin 
anne sütüyle beslenmesinden kaçınılması ile anneden bebeğe bulaş riski %0–2 gibi çok düşük 
oranlara düşürülebilmektedir. Anti-HIV testi pozitif çıkan gebe ve lohusalar bu bilgiler ışığın-
da değerlendirilmeli; test, danışmanlık ve bilgilendirme basamaklarının her aşamasında hasta 
mahremiyetinin korunmasına maksimum özen gösterilmelidir.[1–3]
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HIV pozitif gebe/lohusa izleminde dikkat
edilmesi gereken durumlar nelerdir? 
Doç. Dr. Taner Yıldırmak 
Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi

Gebelik planlayan kadınlar sağlık kuruluşuna prekonsepsiyonel değerlendirme için başvur-
duklarında HIV testi de önerilmeli ve yapılmalıdır. Anne adayının gebelikten önce HIV en-

fekte olduğunun bilinmesi tedavi altında planlı bir konsepsiyon süreci geçirmesi kendisi ve be-

beğin sağlığı için birçok fayda sağlar. Gebelik sırasında HIV serokonvesiyonu gelişen yani akut 

enfeksiyon saptananlarda perinatal bulaş riski gebelik öncesinde hastalığa yakalanmış olanlara 

göre 8 kat fazladır.[1] Bu grupta HIV tedavisi acilen başlanmalıdır. Gebelik HIV enfeksiyonu te-

davisi başlanması için engel oluşturmaz. HIV pozitif gebenin izleminde amaç hastalığın anne 

sağlığına olumsuz etkilerini kontrol altında tutabilmek ve bebeğin HIV enfekte olmasını önle-

mektir. HIV enfekte olduğu ve tedavi almadığı saptanan gebe tedavi düzenlenmesi amacıyla en 

kısa zamanda ilgili uzman hekime yönlendirilir. Gebe kalmadan önce tedavi almakta olan anne 

adayında gebelik boyunca ve doğum esnasında antiretroviral tedavi (ART) ile HIV RNA’nın kan-

da saptanamaz düzeyde olması (<50 kopya/ml) hedeflenir.[2] Gebelik önceden planmış değilse 

ve kullanmakta olduğu ART gebelik için riskli kategoride ise takip eden hekim tarafından daha 

güvenli bir rejime geçilebilir. İkinci veya üçüncü trimestirde HIV enfekte olduğu saptananlarda 

güçlü bir tedavi seçimiyle doğum sırasında viral yükün (VY) saptanamaz düzeye ulaşması iste-

nir. Bunun sağlayabilmek için ART’ye gebeliğin en geç 24.haftasında başlanmış olmalıdır. VY 

yüksek (>100.000 kopya/ml) ve CD4 T lenfosit sayısı düşük (<200 hücre/mm3) hastalığı ileri evre 

olanların tedavisine ilk trimestirde başlanmış olması tercih edilir. Tedaviye rağmen 3. trimestirde 

saptanır düzeyde VY>50 kopya/ml olan kadınlarda tedavi değişikliği gerekebilir. Oral alımı kısıt-

layan zorunlu hallerde eğer ART kesilirse tüm ilaçlar aynı anda bırakılmalı ve en kısa sürede hep-

si aynı anda tekrar başlanmalıdır. Tedavisiz kalınan süre arttıkça bulaş riski yükselir. ART ilaçların 

kullanılan diğer ilaçlarla çeşitli etkileşimleri söz konusudur. Tedavi ekinliğini de düşürebilecek 

bu durumun ilaç etkileşim modüllerinden kontrolü yapılmalıdır.[3] Gerekirse etkileşim olmayan 

veya daha az olan tedavi seçenekleri değerlendirilir. Gebelik süresince virolojik ve imunulojik 

testlerin düzenli izlemi gerekir. HIV RNA düzeyi; ilk ziyarette ART başlandıktan veya değiştiril-

dikten 2–4 hafta sonra bakılır. VY saptanır düzeyin altına düşene kadar aylık, sonrasında 3 ayda 

bir tekrarlanır. Gebeliğin 34–36 haftasında VY testi istenmelidir sonuç sezeryan endikasyonu ve 

yeni doğanın optimal tedavisi bakımından değerlendirilir.[4] CD4 T lenfosit düzeyi: ilk antenal 

başvuruda ve gebelikte 3–6 ayda bir istenir. ART alan gebelerde 28. haftada standart glikoz 

taraması önerilir. Doğum şeklinin ve doğum sırasında uygulanacak tedavilerin planlanması için 

Kadın Doğum Hastalıkları ile Enfeksiyon Hastalıkları uzmanı ve Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları 

uzmanı yakın işbirliği olan deneyimli merkezlerde doğum yapılmalıdır. Birinci basamakta HIV 
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enfekte gebenin ART’sini düzenli yürüttüğünü saptamak ve desteklemek önemlidir. Özellikle 
doğum sonrası erken dönemde yaşanan stres ve depresyon ortaya çıkması tedavi uyumunu 
bozabilir. İnatçı fırsatçı enfeksiyonlar ART tedavinin yetersizliğine veya hastalığın komplike ol-
duğuna işaret edebilir. Kronik ve ciddi komorbid hastalıkların varlığı ilgili branş hekimlerinin 
takip ve desteğini gerektirmektedir. HIV/AIDS hastaları damgalanma ve dışlanmayı en yoğun 
yaşayan bireylerdir. Bu yönlerden gebe zorluklar yaşıyorsa aşmasına yardımcı olunmalıdır. Ge-
beliğin rutin izlemi dışında hastanın psikolojik durumu, ailevi, sosyal dayanışma ve destekle-
rinin güçlendirilmesi ve sürdürülmesi tedavi süreçlerini mutlaka olumlu etkileyecektir. Gebe 
eşinin de eğer HIV ile enfekte ise tedavisini düzenli sürdürmesi ve eşlerin cinsel yolla bulaşan ek 
hastalıkları varsa gecikmeden tedavi edilmesi anne ve bebek sağlığıyla direkt ilişkilidir. Gebe eşi 
HIV pozitif değilse korunma yöntemleri konusunda bilgilendirilmiş olmalıdır.
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HIV pozitif çıkan anne emzirebilir mi?
Doç. Dr. Taner Yıldırmak
Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi

HIV enfekte bir gebe etkin antiretroviral tedavi(ART) almıyorsa bebeğe toplam HIV bulaş ris-
ki %25–30’dur. Annenin tedavi ve bebeğin proflaksi almadığı şartlarda iki yıllık emzirme 

sonucunda bebeğe HIV geçisi oranı %15–20’dir.[1,2] Gebede ART, doğum sırasında antiretroviral 

proflaksi verilmesi, planlanmış sezeryan ve emzirmenin engellenmesi ile bu oran gelişmiş ül-

kelerde %2’nin altına düşmüştür. ART alan kadınlarda emzirme ile bulaş riski emzirilen her ay 

için %0.16 artmaktadır. Emzirmenin önlenmesi ile bebeğe bulaş riski en az düzeye indirilebilir. 

Dünya Sağlık Örgütü bebeklerin çeşitli enfeksiyonlardan ölüm oranlarının yüksek, hazır ve gü-

venli mamaya ulaşımın yetersiz olduğu az ve orta gelişmiş ülkelerde emzirmeyi önermektedir.
[3] Ancak bu olumsuz şartların bulunmadığı gelişmiş ülkelerde HIV ile yaşayan kadınlara em-

zirme önerilmez.[4] Bu durumda emzirmeye alternatif olarak güvenli hazır ticari mamalar veya 

HIV negatif olduğu bilinen bir sütanneden alınacak süt kullanılabilir. Sütannenin sağlıklı oldu-

ğu saptanmalı ve izlenmelidir. Anne psikolojik, sosyal, kültürel, ekonomik nedenlerle bebeği 

emzirmeyi tercih edebilir. Bu durumda bulaş riskinin bulunduğu açıklanarak bilgilendirilmiş 

yazılı onam alınması uygun olur. İngiliz HIV Derneği’nin (BHIVA) HIV le yaşayan anneler için 

bebek beslenmesi konusunda geliştirdiği bilgilendirme formu örnek alınabilir.[5] Bilgilendirme 

yargılayıcı olmadan yapılmalıdır. Süt ile anneden bebeğe ilaç geçişi de olacağı anlatılmalıdır. 

Annenin emzirmeyi tercih ettiği durumda bebeğe bulaş riskini azaltmayı sağlayacak ayrıntılı 

öneriler geliştirilmiştir.[2,6] Bu önerilerin uyarlanarak yazılı onamla birlikte ebeveynlere verilmesi 

yararlı olacaktır. Emzirme döneminde mastit, meme başı çatlağı bulunması ve bebeğin ağzın-

da pamukçuk çıkması, ishal olması bulaş riskini yükseltir, böyle durumlarda tedavi ve iyileşme 

sağlanıncaya kadar emzirmeye ara verilmelidir. Annenin ağzında çiğneyerek veya ıslatarak be-

beğe gıda vermesi de uygun değildir. Annenin emzirme sırasında ART’yi aksatması istenmez. 

Eğer alkol, ilaç suistimali, depresyon gibi tedavi süreçlerini olumsuz etkileyebilecek durumlar 

varsa gecikmeden çözümüne destek olunmalıdır. Sosyal güvenlik sorunları nedeniyle tedaviye 

erişimin aksamasına fırsat verilmemelidir. Gerekirse sosyal hizmet uzmanından destek alınır. Pe-

rinatal HIV bulaş riskini azaltmak için gebelik sırasında ART ile virolojik baskılanma sağlanması 

ve bunun sürdürülmesi birincil önemdedir. Emzirme sürecinde annede 1–2 ay arayla viral yük 

kontrolü yapılır. Kanda viral yük saptanırsa izleyen uzmanla görüşülür, emzirmenin sonlandırıl-

ması düşünülebilir. Altı aylık olana kadar sadece anne sütü verilir, altı aylıktan sonra tamamlayıcı 

gıdalara eklenir. Emzirme süresince tüm önlemlere rağmen bebek HIV kapabilir, bu yönden 3 

ayda bir kanında HIV RNA bakılır. Bu izlem emzirme kesildikten sonra 3–4 haftada, 3. ve 6. ay-

larda tekrar kontrol edilir. HIV negatif bir lohusa emzirme döneminde HIV pozitif saptanırsa 

emzirme derhal sonlandırılır. Anne ve bebek ilgili uzman hekimlerin takibine yönlendirilir.
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HIV pozitif çıkan gebeden doğan bebek
ne zaman HIV için taranmalıdır?
Dr. Bengisu Menentoğlu, Doç. Dr. Nevin Hatipoğlu 
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kliniği 

HIV ile enfekte bebeklerde antiretroviral tedavinin geciktirilmesi yüksek morbidite ve mor-
talite ile ilişkili olduğundan, HIV enfeksiyonu tanısının zaman kaybetmeden konulması 

önemlidir. Toplumumuzda gebe kadınların tümüne HIV testi önerilmektedir, anne testi reddet-
medikçe rutin gebe bakımının bir parçası olarak test uygulanır. Eğer doğum öncesinde veya 
doğumda anneye HIV testi yapılmadıysa, annenin onayı aranmaksızın yenidoğana perinatal 
HIV bulaşı açısından test yapılır.[1]

Yetişkinlerde HIV tanısı için kullanılan antikor ve antijen/antikor kombinasyon testleri plasental 
geçen maternal antikorların varlığı nedeniyle bebeklerde tanısal olarak güvenli değildir. Enfek-
te olmayan bebeklerin çoğu 6–12. aylarda serolojik olarak negatifleşir. Ancak küçük bir kısmı 18. 
aya kadar halen pozitif kalabilir. HIV pozitif annelerden doğan 271 çocukla yapılan çalışmada, 
enfekte olmayan çocuklarda anneye ait antikorların ortalama kayıp süresi 10.3 ay olarak sap-
tanmıştır.[2] Plasentadan geçişi olmadığından, bebekte IgA ve IgM tipi anti-HIV antikorlarının 
pozitifliği HIV enfeksiyonunu gösterir; ancak 3–6. aya kadar serumda ölçülebilir düzeyde IgA 
olamayabilir. Bu nedenlerle bebeklerde ve 18 ay altındaki çocuklarda HIV enfeksiyonu tanısı için 
HIV DNA ve RNA’yı saptayan nükleik asit testleri (NAT) olarak adlandırılan testler uygulanmalı-
dır.[3] Test için maternal kontaminasyon riski nedeniyle kordon kanı kullanılmamalıdır. Tanı için 
testlerin belirli aralıklarla tekrarlanması gereklidir çünkü test hassasiyeti HIV maruziyet süresi ile 
doğru orantılıdır ve yeni edinilmiş enfeksiyon tespit edilemeyebilir.

HIV DNA polimeraz zincir reaksiyonu testi (PCR), periferik kan mononükleer hücrelerdeki HIV 
proviral DNA’yı tespit eden kalitatif bir testtir. HIV pozitif annelerden doğan bebeklerin tanısın-
da kullanılan birincil testtir. HIV PCR testinin duyarlılığı doğumda yapıldığında %55, 2–4 haftada 
%90, 3–6 ayda ise %100’e yükselir.[4]

HIV enfeksiyonu kalitatif ve kantitatif RNA testleri kullanılarak saptanabilir. Kantitatif RNA test-
leri, HIV enfeksiyonunun tedavisine yanıtı izlemek için gerçekleştirilen standart viral yük testidir 
ve HIV enfeksiyonunu doğrulamak için tamamlayıcı tanısal test olarak kullanılır.[5] DNA PCR ile 
karşılaştırıldığında, RNA testleri doğumda HIV enfeksiyonunu daha erken tespit ederek mor-
talite ve morbiditeyi azaltan antiretroviral tedavinin daha erken başlanmasına olanak sağlar.

HIV antijen testleri arasında p24 antijen tayini pahalı olmayan ve hızlı bir inceleme yöntemidir. 
Ancak birçok çocukta nötralize eden antikorların varlığı nedeniyle test yalancı negatif sonuç 
verebilir ve tanı için tek başına kullanımı önerilmez. Ayrıca 6 aydan küçük bebeklerde HIV enfek-
siyonunu tespit etmek için kullanılan diğer testlere göre duyarlılığı daha düşüktür.
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Periferik kan hücre kültürü pahalı olduğundan, yaygın olarak kullanılmadığından ve sonuçlan-

ması uzun zaman aldığından (dört haftaya kadar) önerilmez. Virus kültürü yöntemine, antiret-

roviral ajanların duyarlılık deneyleri için başvurulmaktadır.

HIV ile enfekte anneden doğan bir bebekte NAT ile seri test yapılır. Testin zamanlaması, anne-

nin doğum öncesi aldığı bakımla belirlenen düşük yada yüksek risk kategorisine göre saptanır 

(Tablo 1).

Düşük risk; hamilelik sırasında antiretroviral tedavinin düzenli alındığı ve sürekli viral baskılan-

manın sağlandığı ve annenin tedaviye uyumlu olduğu durumlardır. Düşük riskli bebekler için 

testler 2–3 haftalıkken, 4–8 haftalıkken ve 4–6 aylıkken yapılır.[6] Herhangi bir noktada test pozi-

tif sonuçlanırsa mümkün olan en kısa sürede tekrarlanmalıdır.

Hamilelik sırasında HIV için standart bakım görmeyen annelerden doğan bebeklerde perinatal 

bulaş riski daha yüksektir. Annesinde HIV enfeksiyonu olan yenidoğanlarda aşağıdakilerden biri 

varsa yüksek risk kabul edilir:

• Annenin antepartum veya intrapartum antiretroviral ilaç almaması 

• Annenin sadece intrapartum antiretroviral ilaç alması

• Annenin doğumdan önceki dönemde antiretroviral ilaç almasına rağmen viral baskılanma-

nın olmaması

• Annenin hamilelik sırasında akut HIV enfeksiyonu tanısı alması 

• Annenin emzirirken akut HIV enfeksiyonu tanısı alması

Yüksek riskli bebeklerde testler düşük riskli bebeklerle aynı zaman aralıklarında yapılmalıdır. 

Buna ek olarak doğumda ve antiretroviral profilaksinin kesilmesinden 2–4 hafta sonra test tek-

rarlanır. Yani yüksek riskli bebeklere doğumda, 2–3 haftalıkken, 4–6 haftalıkken, 8 haftalıkken 

ve 4–6 aylıkken test yapılır.[6] Herhangi bir noktada test pozitif sonuçlanırsa mümkün olan en 

kısa sürede tekrarlanmalıdır. 

Doğumda yapılan test, bebeğin enfekte olduğu durumda enfeksiyon zamanının tahmini açı-

sından yol göstericidir. Doğumdan sonra ilk 3 gün içindeki test pozitifliği muhtemelen in utero 

enfeksiyonu düşündürürken başlangıçta test negatifken sonraki testlerde pozitifleşme peripar-

tum enfeksiyonu düşündürür.

Antiretroviral profilaksi, özellikle kombinasyon antiretroviral tedavi, testin duyarlılığını azalta-

bilir. Erken uygulanan testi (4–8 haftalıkken), profilaksi kesilene kadar (8–10 haftalık) ertelemek 

Tablo 1: Perinatal HIV geçiş riskine göre bebeklerde önerilen virolojik test şeması

Risk durumu NAT Test Zamanı

Düşük risk 2–3. Hafta 4–8. Hafta 4.–6. Ay

Yüksek risk Doğum 2–3. Hafta 4–6. Hafta 8. Hafta 4.–6. Ay

NAT: Nükleik asit testleri.
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yerine her 2 haftada da test uygulamak enfekte bebeklerin hızlı tanı almasını ve ek vakaların 
yakalanmasını sağlar.

Emzirilmeyen bebekte iki ya da daha fazla negatif virolojik test (NAT, RNA veya DNA) (biri-
si ≥14 günlükken, diğeri ≥4 haftalıkken) veya bir negatif virolojik test (≥8 haftalıkken) veya 
bir negatif HIV antikor testi (≥6 aylıkken) bebekte muhtemelen dışlanan HIV enfeksiyonunu 
gösterir.

Emzirilmeyen bebekte iki ya da daha fazla negatif virolojik test (NAT, RNA veya DNA) (birisi ≥1 
aylıkken, diğeri ≥4 aylıkken) veya iki ayrı örnekte iki negatif HIV antikor testi (≥6 aylıkken) be-
bekte kesin dışlanan HIV enfeksiyonunu gösterir.[7] Virolojik test sonucu negatif olan bebeklerde 
HIV enfeksiyonu olmadığını doğrulamak için 12–18. aylarda HIV antikor testi yaparak maternal 
HIV antikorlarının da kaybolduğu gösterilebilir.

Kaynaklar
1. Bölüm 7: Gebelerde HIV Enfeksiyonunun Tanısı ve Tedavisi, Anneden Bebeğe Bulaşın Önlenmesi. İçinde: HIV/AIDS 

Tanı Tedavi Rehberi 2019, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı Yayın No 1133, Ankara 2019:151-178.

2. Naiman NE, Slyker J, Richardson BA, John-Stewart G, Nduati R, Overbaugh JM. Antibody-dependent cellular 
cytotoxicity targeting CD4-inducible epitopes predicts mortality in HIV-infected infants. EBioMedicine. 2019 
Sep;47:257-268.

3. Scott GB, Brogly SB, Muenz D, Stek AM, Read JS; International Maternal Pediatric Adolescent AIDS Clinical Trials 
Group (IMPAACT) P1025 Study Team. Missed Opportunities for Prevention of Mother-to-Child Transmission of 
Human Immunodeficiency Virus. Obstet Gynecol. 2017 Apr;129(4):621-628.

4. Strehlau R, Paximadis M, Patel F, et al. LEOPARD Study Team. HIV diagnostic challenges in breast-fed infants of 
mothers on antiretroviral therapy. AIDS. 2019 Sep 1;33(11):1751-1756. 

5. Rimawi BH, Haddad L, Badell ML, Chakraborty R. Management of HIV Infection during Pregnancy in the United 
States: Updated Evidence-Based Recommendations and Future Potential Practices. Infect Dis Obstet Gynecol. 
2016;2016:7594306.

6. Diagnosis of HIV Infection in Infants and Children. U.S. Department of Health and Human Services, AIDSinfo, 
last updated Dec 30, 2020. Erişim adresi: https://aidsinfo.nih.gov/guidelines/html/2/pediatric-arv/55/diagno-
sis-of-hiv-infection-in-infants-and-children (Son erişim 11 Şubat 2021).

7. Miller JM, Binnicker MJ, Campbell S, et al. A Guide to Utilization of the Microbiology Laboratory for Diagnosis 
of Infectious Diseases: 2018 Update by the Infectious Diseases Society of America and the American Society for 
Microbiology. Clin Infect Dis. 2018 Aug 31;67(6):e1-e94.



83

HIV pozitif çıkan gebeden doğan bebek için 
bebek bakımı açısından önerilmesi gereken 
özel durum var mıdır?
Dr. Bengisu Menentoğlu, Doç. Dr. Nevin Hatipoğlu 
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kliniği 

HIV pozitif anneden doğan bebekler, maternal salgıların bebeğe virüs bulaştırma riskini 
arttıracağı göz önüne alınarak, doğum sonrası, ilk stabilizasyonu sağlandıktan sonra, su 

ve sabunla hemen yıkanmalı, K vitamini yıkanma sonrası uygulanmalıdır.[1] Doğum salonunda 

uygulanacak diğer bakım basamakları sağlıklı yenidoğanınkine benzerdir.

HIV, anne sütü ile beslenmeye bağlı olarak da bulaşabilir. Emzirmeyle bebeğe HIV bulaşma ihti-

mali %33–50 olarak saptanmıştır ve anne etkin antiretroviral tedavi alsa bile bulaş riski devam 

etmektedir. Bu nedenle HIV pozitif annelere, bebeklerine yeterli ve uygun beslenmeyi sağlaya-

biliyorlarsa emzirmemeleri önerilmektedir.[2] Anne sütü ile HIV geçiş riskini arttıran faktörler; an-

nelerin antiretroviral tedavi almaması ve saptanabilir viral yükü olması, ilerlemiş maternal HIV 

hastalığı, meme ve meme başı enfeksiyonu/inflamasyonu, bebeğin ağzında veya barsaklarında 

enfeksiyon/inflamasyon olarak sayılabilir.

Antiretroviral tedavi alan kadında emzirme ile bebeğe HIV geçiş riski emzirme süresiyle artış gös-

terir. Yapılan çalışmalarda postnatal HIV geçiş riski emzirilen her ay için %0.16 olarak bulunmuştur. 

Eğer HIV pozitif anne, emzirmesi önerilmemesine rağmen kendi isteğiyle emzirmeyi seçiyorsa 

HIV geçiş riskinin devam ettiği bilgisi verilmelidir ve annenin antiretroviral ilaçlarını alması, te-

daviye uyumu sağlanmalıdır. Ayrıca memede mastit veya enfeksiyon varlığında, bebekte ishal 

olduğunda emzirmeye ara verilmesi gerektiği vurgulanmalıdır. Dünya Sağlık Örgütü de bebe-

ğin beslenmesi için anne sütü yerine daha uygun gıdayı bulamayan annelere antiretroviral te-

daviye devam ederek emzirmeyi önermektedir.

Annenin HIV durumu Hepatit B virusunun vertikal bulaşında önemli rol oynamaktadır. Mutlaka 

HIV pozitif anne HBV açısından taranmalı ve pozitifse vertikal geçişi, kronikleşmeyi engellemek 

için doğumda bebeğe aktif ve pasif immunoprofilaksi uygulanmalıdır.[3] Aşı şeması ile ilgili özel 

bir öneri bulunmamakta ve rutin takvime uyularak 3 doz şeklinde ve normal dozda uygulanması 

önerilmektedir. Ülkemiz rutin aşı takviminde bu aşı 0., 1. ve 6. aylarda tüm çocuklara yapılmaktadır. 

Vertikal HIV enfeksiyonu bulaş oranı hiç tedavi almayan annelerde %12–20 iken standart pe-

rinatal profilaksi ile %3’e iner. HIV bulaşını azaltmak için anneye gebelikte ve doğum eylemi 

sırasında, doğumdan sonra ise bebeğe zidovudin profilaksisi verilmelidir. Zidovudin perinatal 

bulaşı engellediği gösterilen tek ajandır. Öncesinde profilaksi uygulanmamış HIV pozitif anne 

bebeklerine bile doğum sonrası 6 hafta zidovudin verilmesi bulaşı azaltmaktadır.[4] Bebeğe an-
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tiretroviral profilaksisi en kısa sürede, ideal olarak doğumdan sonraki ilk 6–12 saat içinde baş-
latılmalıdır. Altı hafta zidovudin ile birlikte ilk hafta 3 doz nevirapin (doğumda, 48. saatte ve 96. 
saatte) verilmesi etkili ve yan etkisi az bir perinatal profilaksi uygulamasıdır. 

Katı gıdaların HIV ile enfekte anne tarafından ağızda yumuşatılması, çiğnenmesi ve ısıtılmasının 
(premastication) bebeğe HIV geçiş riski oluşturduğu gösterilmiştir. Bu nedenle HIV ile enfekte 
annelere bu uyarının mutlaka yapılması gerekmektedir. 

Kaynaklar
1. WHO recommendations on Postnatal care of the mother and newborn. Geneva, WHO, 2014.

2. Kourtis AP, King CC, Nelson J, Jamieson DJ, van der Horst C. Time of HIV diagnosis in infants after weaning from 
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3. Nelson NP, Jamieson DJ, Murphy TV. Prevention of Perinatal Hepatitis B Virus Transmission. J Pediatr Infect Dis. 
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LGBTI bireylerde ne zaman ve hangi sıklıkta 
HIV taraması yapılmalı?
Prof. Dr. Hüsnü Pullukçu
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Hem kadın-erkeğe (heteroseksüel), hem erkek-erkeğe (gay) hem de kadın-kadına (lezbiyen) 
olan cinsel ilişkilerde sıvı ve sekresyon transferi nedeniyle cinsel yolla bulaşan hastalıklar 

diğer tarafa aktarılabilir. Bu oral seks, penetran birleşme, cinsel oyuncaklar kullanımı sırasında 
gerçekleşebilir. Tüm ilişki çeşitlerinde kişiler nasıl korunacağı hakkında bilgi sahibi olmalı ve bunu 
uygulamalıdırlar. Aksi takdirde HIV açısından yüksek riskli bireyler grubunda yer alacaklardır. 

Riskli cinsel davranışlar: 

- Hangi cinsel rolde olursanız olun prezervatif kullanmadan seks yapmak,

- Ağızda veya dudaklarda herhangi bir kesik veya yara varken oral seks yapmak (yüksek riskli 
bir davranıştır),

- Cinsel seks oyuncaklarını ortak kullanmak,

- Bazı enfeksiyonlar eller, parmaklar ve karşılıklı vulva sürtünmesi ile bulaşabilir. Cinsel ilişki-
den önce ve sonra ellerin yıkanmaması (risk oluşturur),

- Davranış ve kontrolü devre dışı bırakacak şekilde alkol ve/veya uyuşturucu-uyarıcı (amil 
nitrattan (“poppers”) marihuana, Ecstasy ve amfetaminlere kadar değişen bir dizi madde) 
kullanmak,

- Birden fazla partnerle aynı anda seks yapmak (kontrol mekanizmasını devre dışı bırakacağı 
için risklidir).

Bu grupta yer alan kişiler başvurduğunda mutlaka HIV testi istenmelidir. Kişilerle konuşurken 
Hekim yargılayıcı olmamalı, soruna odaklanmalı ve eğitici olmalıdır. Yine anamnez alınırken cin-
sel yolla bulaşan hastalıkların belirtileri göz önünde bulundurulmalı ve bu şikayetleri olanlarda 
HIV testi istenmelidir.

Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlarda her iki cinste de görülebilen ortak belirtiler

Ağrılı idrar yapma, idrar yaparken güçlük, sık idrara çıkma.

Cinsel organlarda ağrılı/ağrısız açık yaralar ya da kabarıklar.

Cinsel organlarda siğil ve uçuklar.

Kol ve bacaklarda kaşıntısız kızarıklıklar, döküntüler.

Cinsel organda karıncalanma hissi ya da kaşıntı.

Baş ağrısı, halsizlik, bulantı, kusma.

Ateş, üşüme.

Ağızda yaralar.

Kasıklarda şiş ve ağrılı bezeler.

Deri altında şişlikler.



86

50 Başlıkta Birinci Basamakta HIV/AIDS

HIV testi negatif çıkan kişilerde hangi sıklıkta test tekrarı yapılmalıdır? 

HIV’in yayılımını önlemek için primer hedeflerden birisi HIV tanısının erken dönemde konma-
sıdır. Bu sayede tedaviye hemen başlanarak yayılımın önlenmesi çok önem kazanmaktadır. 
Bununla birlikte maruz kalma öncesi profilaksi (Prep) ve maruz kalma sonrası profilaksi (PEP) 
uygulamalarının artırılması HIV pandemisinin durdurulmasında etkili olacaktır. 

Aile hekimleri bu aşamada çok önemli bir görev yüklenmişlerdir. HIV belirleyici hastalıkları bil-
meli ve buna yönelik testleri istemelidirler. 

Her yıl HIV testi yaptıranların sayısı ciddi oranda artmaktadır. Ancak ABD’de bile erişkinlerin ve 
adölesanların %46’sının hiç test yaptırmadığı tahmin edilmektedir. Test yaptıranların bir çoğu 
da test sonucunu almamaktadırlar.

CDC hızlı kart testlerinin kullanımını önermektedir. Bu testlerin duyarlılığı yüksek özgüllüğü ise 
düşüktür. Yani test negatif ise virüs çok yüksek olasılıkla yok demektir ancak pozitif ise bu virüs 
var anlamına gelmemektedir, ELISA ve doğrulama testleri yapılmalıdır. Ülkemizde bu durum-
dan ötürü kart testlerinin kullanımı ve satışı yasaklanmıştır. İş yine Hekimlere kalmaktadır. 

ABD’de riskli grupta yer almayan 13–64 yaş arasındaki bireylere en az bir kere Anti-HIV testi 
yapılıp kayıt altına alınması önerilmektedir. Yüksek riskli olan bireylere YILDA BİR KEZ test yapıl-
ması önerilmektedir. Prep uygulayan gay bireylere ÜÇ AYDA BİR test yapılması gerekmektedir. 
Ülkemizdeki rehberlerde de benzer öneriler bulunmaktadır.
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LGBTI bireylerde koruma tedbirleri nelerdir?
Uz. Dr. Arzu Doğru
İstanbul Tuzla Devlet Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği

Human Immunodeficiency Virus (HIV), dilimizdeki açılımıyla İnsan Bağışıklık Yetmezliği Virüs 
enfeksiyonu insanlar arasında korunmasız cinsel ilişki, kan yolu, anneden bebeğe doğum 

esnasında ve kirli enjektörlerin ortak kullanımıyla geçiş gösteren bir enfeksiyon hastalığıdır. Son 
yıllarda batı toplumlarında görülme sıklığı azalmakla birlikte dünya geneli için hala önemli bir 
halk sağlığı sorunudur ve her yaştan, cinsiyetten, ırktan, sosyoekonomik seviyeden kişileri et-
kileyebilir. HIV (+) bireyler uğradıkları ayrımcılık nedeniyle test yaptırmakta gecikme, tedaviye 
ulaşmada veya sosyal yaşamlarında sorunlarla karşılaşabilmektedirler. 

Lezbiyen, gay, biseksüel, transseksüel ve interseksüel (LGBTI) bireyler her topluluğun üyesidir 
ve hayatın her kesiminden, her ırktan, etnik kökenden, yaştan ve sosyoekonomik kesimden 
gelirler.[1] LGBTI (+) bireyler heteroseksüel yaşıtlarıyla kıyaslandığında bir dizi sağlık tehdidi 
açısından daha fazla risk altındadırlar.[1] Dünya üzerinde bazı ülkelerde homoseksüellik yasal 
ve koruyucu yasalara sahipken, UNAIDS verilerine göre dünya genelinde yetmiş sekiz ülkede 
homoseksüelliğin bir suç olarak kabul edildiği ve bu ülkelerin bazılarında hapis ve ölüm cezala-
rının olduğu belirtilmiştir.[2] Koruyucu yasalar olsun veya olmasın HIV (+) bireylerin hastalıkları 
nedeniyle yaşadıkları damgalanma ve ayrımcılık, hastalıklarıyla birlikte ağır bir sosyal yükü de 
beraberinde getirmektedir. Yapılan bir çalışmada LGBTI yetişkin bireylerin %13’ünde, gençlerin 
ise %25’inde depresif belirtiler saptandığına dikkat çekilmiştir.[3]

LGBTI popülasyonunun sağlık verileri ile ilgili sınırlı sayıda bilgi mevcuttur ve bu konuda daha 
fazla çalışmaya gereksinim vardır.[4] İngiltere’de lezbiyen/biseksüel kadınların yarısının, eşcinsel/
biseksüel erkeklerin ise dörtte birinin cinsel yolla geçen hastalıklar açısından hiç test edilmedi-
ğini bildiren çalışmalar mevcuttur.[2] Sağlık çalışanlarının LGBTI bireylere dair yanlış ya da eksik 
bilgilere sahip olması, olumsuz tutum takınabilmeleri; eşcinsel bireylerin sağlık hizmetlerine 
başvurmaktan kaçınmalarına, başvurduklarında ise kendilerini net olarak ifade etmekten çe-
kinmelerine neden olabilmektedir.[5]

Günümüzde HIV enfeksiyonunun önlenmesinde her zamankinden daha fazla seçenek mevcut-
tur.[6] Cinsel partnerin tek olması, kondom kullanımı, daha az riskli cinsel davranışlar ve ortak 
enjektör kullanılmamasına ek olarak maruziyet öncesi ve sonrasında bazı antiretroviral ilaçlar-
dan faydalanılabilir.[6]

Kondom kullanımı, HIV enfeksiyonuna karşı en önemli korunma yöntemidir. Kondom tasarı-
mındaki yenilikler ve HIV açısından yüksek risk taşıyan popülasyonlara yönelik kondom kul-
lanımını özendirmeye yönelik yapıcı müdahaleler, HIV bulaşının önlenmesi açısından önem 
taşımaktadır.[7] Erişimi ve kullanımı kolay, ucuz bir yöntem olması nedeniyle cinsel yolla bulaşan 
hastalıklar için önemli bir korunma yöntemidir.
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Pre-exposure Prophylaxis (PrEP, Maruziyet Öncesi Profilaksi) HIV enfeksiyonu alma açısından 

yüksek risk taşıyan kişilerin, enfekte olma olasılıklarını düşürmek için günlük olarak HIV ilaç-

larını almalarıdır.[6,8] European AIDS Clinical Society (EACS) kılavuzunda belirtildiği üzere PrEP, 

HIV negatif olan ve rastgele partnerlerle tedavi kullanmayan HIV pozitif partnerlerle kondom 

kullanımı sürekli olmayan erkeklerle seks yapan erkekler ve trans bireyler için önerilmektedir.
[8] PrEP, HIV negatif olan, kondom kullanımı devamlı olmayan ve HIV ile enfekte olma ve tedavi 

kullanmıyor olma olasılığı yüksek, birden fazla partneri olan heteroseksüel kadınlar ve erkek-

lerde de düşünülebilir.[8] PrEP, cinsel yolla HIV bulaşma riskini %90’ın üzerinde, damar içi ilaç 

kullananlarda %70 oranında azaltabilmektedir.[6] Fakat unutulmamalıdır ki bu profilaksi, cinsel 

yolla geçen diğer enfeksiyonlar için koruyucu değildir ve bu nedenle kondom kullanımının 

yerini tutmaz.

Post-exposure Prophylaxis (PEP; Maruziyet Sonrası Profilaksi) yakın zamanda HIV’e maruz 

kalındığı durumlarda temastan sonra HIV ile enfekte olma olasılığını azaltmak amacıyla kısa 

süreli antiretroviral tedavinin kullanılmasıdır.[9,10] PEP, enfekte vücut sıvıları ile (genital sek-

resyonlar, kan, kan içeren vücut sıvıları, beyin omurilik sıvısı, perikardiyal, peritoneal, plevral, 

sinoviyal sıvılar, amnion sıvısı gibi) parenteral veya mukozal maruziyet sonrası gereklidir, fakat 

kaynak kişi HIV negatifse, temaslı kişi zaten HIV pozitif ise veya bulaş riski olmayan vücut 

sıvıları (kan içermeyen tükürük, gözyaşı, ter ve idrar gibi) ile temasta önerilmez.[9] PEP’ye baş-

lamak için ideal süre temas sonrası ilk dört saattir, bu süre 48–72 saati geçmemelidir.[8] PEP 

süresi dört haftadır.[9] Maruziyet cinsel yolla gerçekleşti ise cinsel sağlık açısından cinsel yolla 

geçen diğer enfeksiyonlara ait taramalar da yapılmalıdır.[8] Temasa uğrayan kişiye ilk başvuru 

anında, 4. ve 6. haftalarda ve 3. ayda anti-HIV testi bakılmalıdır, Hepatit C ve HIV’in birlikte 

bulaşma olasılığı olduğu durumlarda inkübasyonu uzatabileceğinden 6. ayda tekrar anti-HIV 

bakılmalıdır.[9]

HIV ile yaşayanların tedavisinde bir diğer önemli nokta da bağışıklanmadır. HIV (+) bireyler, HIV 

negatif olanlarla kıyaslandığında bir takım engellenebilir hastalıklara daha yatkındırlar.[9] HIV ile 

yaşayan kişilerde aşı yanıtı bozulmuştur ve bir yanıt oluşmuşsa da; bu yanıt HIV (-) kişilere oranla 

daha hızlı kaybolur.[9] Bu hasta grubuna cansız aşılar güvenle uygulanabilir, fakat CD4 T hücre 

düzeyi 200’ün altında olanlara canlı aşı uygulanmamalıdır.[9] CD4 T hücre sayısı 200 ile 350 ara-

sında olan HIV (+) bireylerde canlı aşı uygulamaları risk teşkil edebileceğinden, bu durumda aşı-

lamanın kişiye vereceği fayda, hastalık geçirmesi durumunda oluşacak zarar göz önüne alınarak 

karar verilmelidir.[9] HIV ile yaşayan bireylere yapılacak aşılar, Hepatit A, Hepatit B, influenza, 

pnömokok, meningokok, HPV, boğmaca, tetanoz, difteri, polio, kızamık, kızamıkçık, kabakulak, 

suçiçeği ve zona olarak özetlenebilir.[8,9] 

Sonuç olarak yukarıdaki korunma önlemlerine rağmen HIV ile enfekte olma olasılığı olan du-

rumlarda zaman geçirmeden bir sağlık kuruluşuna başvurmak, HIV ile birlikte diğer cinsel yolla 

geçen hastalıkların da taranması, günümüzde HIV tedavisine en kısa zamanda başlanmasının 

önerildiği de göz önünde bulundurulduğunda, önemlidir. Başvuruda bulunan kişiler ırk, cinsi-

yet, yaş, cinsel yönelim gibi durumları ne olursa olsun ayrımcılıktan uzak ve objektif bir şekilde 
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değerlendirilmelidir. Unutulmamalıdır ki sağlık hizmetlerine ve tedaviye eşit ulaşım, her bireyin 
hakkıdır.

Kaynaklar
1. Centers for Disease Control and Prevention. Erişim: https://www.cdc.gov/lgbthealth/about.htm (Erişim tarihi: 

10.02.2021).

2. F. Clark. World Report: Discrimination against LGBT people triggers health concerns. The Lancet. Erişim: https://
www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140673614601690/fulltext (Erişim tarihi: 10.02.2021).

3. J. Whitehead, J. Shaver, R. Stephenson. Outness, Stigma and Primary Health Care Utilization among Rural LGBT 
Populations. Erişim: https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0146139 (Erişim tarihi: 
10.02.2021).

4. S. Cahill, H. Makadon. Sexual Orientation and Gender Identity Data Collection in Clinical Settings and in Elec-
tronic Health Records: A Key to Endin LGBT Health Dispairities. LGBT Health 2013:1(1):34-41.

5. G. Soner, B. Altay. Eşcinsel ve Biseksüel Bireylerin Sağlığı ve Hemşirelik Bakımı. Süleyman Demirel Üniversitesi 
Sağlık Bilimleri Dergisi 2019:10(4):454-459.

6. F. G. Aslan, M. Altındiş. HIV’in Güncel Tanı Algoritmi ve Gelişen Korunma Yöntemleri. Türk Mikrobiyoloji Cem Derg 
2017:47(2):47-60. 

7. Crosby, R. A. State of condom use in HIV prevention science and practice. Current HIV/AIDS Reports, 
2013:10(1):59-64.

8. EACS Guidelines. Erişim: https://www.eacsociety.org/files/2018_guidelines-9.1-turkish.pdf (Erişim tarihi: 
11.02.2021).

9. T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü HIV/AIDS Tanı Tedavi Rehberi Erişim: https://hsgm.saglik.gov.
tr/depo/birimler/Bulasici-hastaliklar-db/hastaliklar/HIVADS/TaniTedavi_Rehberi/HIV_AIDS_Tani_Tedavi_Reh-
beri_Yeni.pdf (Erişim tarihi: 13.02.2021).

10. Centers for Disease Control and Prevention. Erişim: https://www.cdc.gov/hiv/basics/pep/about-pep.html 
(Erişim tarihi: 13.02.2021).



90

LGBTI bireylerde HIV enfeksiyonu dışında
taranması gereken başka hastalık
ve durumlar var mıdır?
Öğr. Gör. Uzm. Dr. Arzu Nazlı
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Günümüzde ülkemizde yaşayan LGBTI (Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans birey, Interseks) ki-
şilerin sayısı giderek artmaktadır. Bu bölümde doğru terminolojiyi kullanma ve taranması 

gereken hastalıklar anlatılacaktır. 

LGBTI kişilere sağlık hizmeti sunan hekimlerin cinsiyet, cinsel yönelim, cinsel davranış, cinsel 
kimlik, trans birey gibi farklı terimleri anlaması gereklidir. Önerilen terimler Tablo1’de verilmiştir.

Tarama testleri erkekler ile seks yapan erkekler, kadınlarla seks yapan kadınlar ve trans erkek ve 
trans kadın bireyler olarak incelenecektir.
 

1. Erkeklerle seks yapan erkekler (ESE)

Erkeklerle seks yapan erkekler anal seks nedeniyle,cinsel yolla bulaşan hastalıklar açısından risk 
grubundadırlar.[1]

Sifiliz: Yeni tanı konan sifiliz olgularının yaklaşık üçte ikisini ESE oluşturmaktadır. Çoklu partnere 
sahip olma, madde kullanımı, korunmasız cinsel ilişki, HIV enfeksiyonu tanısı olması sifiz için 
riskli davranışlardır.[2] Tekrar enfeksiyon riski yüksek olduğundan riskli davranışlara göre 3–6 
ayda bir tarama önerilir.

Gonokok ve klamidya enfeksiyonları: ESE’de sifiliz enfeksiyonu ile benzer risk faktörlerine sahiptir. 
Penetran oral seks ile üretral gonore bulaşabilir. Faringeal ve rektal gonore ve klamidya enfeksi-
yonları bu grupta oldukça yüksektir.[3]

Cinsel aktif erkeklerle seks yapan erkeklere, yılda en az bir kez önerilen tarama testleri şunlardır:

• HIV serolojisi (durumu bilinmiyor ya da negatif ise, son test tarihinden sonra birden fazla 
cinsel partneri varsa) 

• Sifiliz serolojisi 
• Üretral N. gonorrhoeae ve C. trachomatis enfeksiyonu için idrarda nükleik amplifikasyon 

(NAAT) testi (geçen yılda penetran cinsel ilişkisi olmuşsa)
• Rektal sürüntü de N. gonorrhoeae ve C. trachomatis enfeksiyonu için NAAT testi (geçen yılda 

pasif anal ilişkisi olmuşsa)
• Faringeal sürüntüde N. gonorrhoeae enfeksiyonu için NAAT (geçen yılda pasif oral cinsel 

ilişkisi olmuşsa). Faringeal sürüntüde C. trachomatis için test yapılması önerilmez.

İnsan papilloma virüsü (HPV) enfeksiyonları: HPV ilişkili anogenital lezyonlar ESE arasında sık gö-
rülmektedir. Yirmi altı yaşına kadar tüm ESE’e dört ya da dokuz valanlı aşı önerilmektedir.[5] Yirmi 
altı yaş üzerindeki koruyuculuğu bilinmemektedir. 

HIV enfeksiyonu olan ya da olmayan ESE’de anal sitoloji yapılarak rutin anal kanser taraması için 
yeterli bilimsel kanıt bulunmamaktadır. 
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Viral hepatit enfeksiyonları: Tüm ESE’ler bir kez HBsAg, AntiHbc total ve AntiHbs ile taranmalıdır-
lar. Bağışıklığı olmayanlar aşılanmalıdırlar. Bu grup hepatit A için risk grubundadırlar. Hepatit A 
serolojisi en az bir kez bakılmalı ve bağışıklık yok ise aşılanmalıdır. 

HIV pozitif ESE’ de tanı anında HCV serolojisi bakılmalı, negatif olanlarda en az yılda bir kez 
olacak şekilde rutin olarak taranmalıdır.[4]

2. Kadınlarla seks yapan kadınlar

Kendilerini kadınlarla seks yapan kadınlar olarak tanımlayan kadınların çoğunun geçmişte er-
kek cinsel eşleri olduğu ve bir kısmının hem kadınlarla hem de erkeklerle cinsel ilişkileri devam 
ettiği bilinmektedir.[5]

Sifiliz enfeksiyonun oral seks ile geçtiği bildirilmiştir. Klamidya enfeksiyonlarının daha önceki ya 
da şimdiki erkek eşlerinden geçtiği düşünülmektedir. Hekimler kadınlarla seks yapan kadınlar 
için rutinde önerilen taramalarını önermelidirler.[6]

Tablo 1: LGBT kişilere sağlık hizmeti veren kişiler için önemli terimler

Terim Tanım Örnekler Yorum

Cinsiyet Doğumda, cinsel 
organların ve/ya 
üreme organlarının 
anatomisine göre, ya 
da kromozomlara göre 
kararlaştırılan cinsiyet 

Kadın
Erkek
İnterseks[1]

Cinsel kimlik ile uyuşmayabilir

Cinsel kimlik Kişinin kendisini 
hissettiği kimlik  

Kadın
Erkek
Cinsel kimliğe bağlı 
olmayan[2]

Cinsiyet ile uyuşmayabilir

Cinsel yönelim Kişinin başkalarına karşı 
duygularını ve cinsel 
çekimini tanımlaması

Düz/Heteroseksüel
Gey[3]

Lezbiyen
Biseksüel

Cinsel davranış ile 
uyuşmayabilir.

Cinsel davranış Kişilerin cinsel ilişki 
kurdukları eşlerinin 
cinsel kimliklerine göre 
cinsel davranışlarını 
anlatır

Erkeklerle seks yapan 
erkekler 
Kadınlarla seks yapan 
erkekler
Erkeklerle seks yapan 
kadınlar
Kadınlarla seks yapan 
kadınlar

Cinsel yönelim ile 
uyuşmayabilir. LGBTI bireyler 
kendilerini bu şekilde 
tanımlamazlar. Daha çok 
araştırmacıların kullandığı 
terimlerdir.

Trans birey Cinsel kimliği 
doğumdaki 
cinsiyetinden değişik 
derecelerde farklı olan 
kişiler 

Kadından erkek ya da 
trans erkek
Erkekten kadın ya da 
trans kadın

Trans birey olmak cinsiyet 
değiştirme ameliyatından 
ve hormon tedavisinden 
bağımsızdır.
Trans erkek: doğumdaki 
cinsiyeti kadın olan ve kendisini 
erkek olarak ifade eden kişidir.
Trans kadın: doğumdaki 
cinsiyeti erkek olan ve kendisini 
kadın olarak ifade eden kişidir.
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İnsan papilloma virüsü enfeksiyonu (HPV): HPV enfeksiyonu cilt teması ile ve cinsel ilişki sırasında 
bulaşabilmektedir. HPV DNA polimeraz zincir reaksiyonu testi ile kadınlarla seks yapan kadın-
larda (PCR) serviksden, vajinadan ve vulvadan tespit edilebilmektedirler. Kadınlarla seks yapan 
kadınların, servikal kanser riski vardır. Rutinde önerilen servikal kanser taraması cinsel yönelim 
ya da cinsel davranış fark etmeksizin önerilmelidir. Ayrıca HPV aşısı da rutinde önerilen yaş ara-
lıklarında ve dozda yapılmalıdır.[7]

Bakteriyel vajinoz (BV): Tüm kadınlarda ve kadın eşleri olan kadınlarda yaygındır. Eşler arasında 
vajinal sıvının ve bakterilerin geçişi patogenezde rol oynamaktadır. Bu grupta yaygın olmasına 
rağmen BV için düzenli tarama önerilmemektedir.

Meme kanseri: Rutinde önerilen meme ultrasonu ya da mamografi aynı şekilde önerilmektedir.

3. Trans bireyler

Trans bireyler doğduklarında belirlenen cinsiyet ile uyumlu olmayan bir cinsel kimlik ile kendi-
lerini tanımlayan kişilerdir. Trans kadın (erkekten kadın) erkek anatomisi ile doğan ancak ken-
dini kadın olarak tanımlayan kişilerdir. Benzer şekilde trans erkek(kadından erkek) kadın anato-
misi ile doğan ancak kendisini erkek olarak tanımlayan kişilerdir. Trans bireyler erkeklerle ya da 
kadınlarla ya da her ikisiyle de cinsel ilişkiye girebilir. Kendilerini heteroseksüel, gey, lezbiyen ya 
da biseksüel olarak kabul edebilirler. 

Trans kadınlar

Trans kadınlarda HIV sıklığının oldukça yüksek olduğu bilinmektedir.[2] Trans kadınların çoğu 
cinsiyet değiştirme ameliyatı olmamış olabilir ve fonksiyon halinde bir penisleri olabilir.[1,7] Bu 
nedenle kadınlarla ya da erkeklerle penetran oral, vajinal ya da anal cinsel ilişkiye girebilirler.

Trans erkekler

Hekimler trans erkekler arasında anatomik farklılıklar bulunduğunu göz önünde bulundurma-
lıdırlar. Birçoğunda hala vajina, serviks bulunabildiğinden, bakteriyel cinsel yolla bulaşan hasta-
lıklar, servikal HPV ve servikal kanser için risk grubundadırlar.[7]
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HIV pozitif bir bireyin iğnesi battığında
bulaşıcılık ne kadardır?
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Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği

Sağlık çalışanları, çalışma ortamlarında pek çok mesleki risk ile karşı karşıya kalabilmektedir-
ler. İğne batması, sağlık personelinin sıklıkla yaşadığı iş sağlığı ve güvenliği sorunlarından 

birisidir. İğne batması denildiğinde subkutan iğneler, enjektörler, intravenöz kanüller gibi kesici 

aletlerin neden olduğu yaralanmalar akla gelmektedir.[1] İğne batması sonucunda sağlık perso-

neline hepatit B ve C virüsü (HBV, HCV) ve human immunodeficiency virus (HIV) gibi kan yo-

luyla bulaşan etkenlerin bulaşma riski vardır. Yapılan çalışmalarda enfekte kaynak ile perkütan 

temas sonrası hepatit B bulaş riski HBeAg pozitif ise %22–31, HBeAg negatif ise %1–6, hepatit C 

bulaş riski ise %1.8 (%0–7) olarak belirtilmektedir.[2]

Mesleki temas sonucunda sağlık personeline HIV bulaşma riski, maruziyetin tipine ve ciddiye-

tine göre değişmektedir. Prospektif çalışmalarda HIV enfekte kan teması olan perkutan yara-

lanmalar sonucunda HIV bulaş riski yaklaşık %0.3, mukoz membranların HIV enfekte kan ile 

teması sonucunda HIV bulaş riski %0.09 olarak saptanmıştır.[2] Mesleki temas sonrası HIV bula-

şını etkileyen pek çok faktör bulunmaktadır. Yaralanmaya neden olan iğnenin üzerinde gözle 

görülebilir şekilde hasta kanı varsa, hastanın direkt olarak venine veya arterine iğnenin yerleş-

tirildiği bir prosedür sırasında yaralanma olduysa veya derin bir yaralanma sözkonusu ise daha 

fazla miktarda kan ile temas olmaktadır ve bu şekilde HIV bulaş riski de artmaktadır. Terminal 

dönemdeki HIV enfekte hastalar gibi, kanlarındaki virüs miktarı fazla olan hastaların kanına ma-

ruziyet sonucu da HIV bulaş riski yüksektir. Derin yaralanmalarda ve içi boşluklu iğnelerle olan 

yaralanmalarda da yaralanan kişiye bulaşan kanın daha fazla miktarda olmasına bağlı olarak 

HIV bulaş riski artmaktadır. Kaynak hastanın kanında HIV RNA saptanmaması HIV bulaşı olma-

yacağı anlamına gelmemekte, temas sonrası profilaksi gerekliliğini ortadan kaldırmamaktadır. 

Bu hastalardan HIV bulaş riski çok düşük olsa da yaralanan kişiye temas sonrası profilaksi öneril-

melidir. Plazmadaki viral yük periferal kanda hücreye bağlı olmayan virüs düzeyini göstermek-

tedir. Antiretroviral tedaviye rağmen latent olarak enfekte olmuş hücrelerde virüsün persistansı 

gösterilmiştir, viremi saptanmasa da bu hücrelerin, enfeksiyonun bulaşında rol oynayabileceği 

düşünülmektedir.[3]

HIV enfekte kaynaktan kan transfüzyonu ile bulaş riski her 10.000 karşılaşma için 9.250, damar 

içi madde kullananlarda enjektör paylaşımı ile bulaş riski 63–67 ve perkütan yaralanma ile bulaş 

riski 23–30 olarak gösterilmiştir.[4,5] Yirmi bir çalışmanın verilerini irdeleyen bir meta-analizde 

ise iğne batması ile HIV bulaş riskinin 10.000 maruziyette 23 (%0.23) olarak tespit edildiği, bu 

çalışmaların çoğunluğunda hiç bulaş saptanmadığı belirtilmiştir.[6]
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Temas sonrası yara bölgesinin hızla dekontaminasyonu önemlidir. İğne batması gibi perkütan 
yaralanmalarda, temas olan bölge su ve sabunla yıkanmalıdır. Derin yaralanması olan kişilerde, 
yara antiseptik ile temizlenmelidir. Yara sıkılmamalı, kanatılmamalı, korozif ajanlar kullanılma-
malıdır.[4]

HIV içerdiği kabul edilen kan ve vücut sıvılarının mukoza veya bütünlüğü bozulmuş deri ile 
teması veya kan ve vücut sıvılarıyla kontamine olmuş kesici-delici aletlerle perkütan temas 
sonrası profilaksi önerilmektedir. Temasın tipi ve riski değerlendirildikten sonra temastan sonra 
en kısa sürede, tercihen 2 saat içinde profilaksi başlanır. 72 saatten sonra profilaksinin etkinliği 
azalmaktadır, bu nedenle mümkün olduğu kadar ilk 72 saatte başlanmış olmalıdır. Profilaksi 
amacıyla 28 gün süre ile antiretroviral ilaçlar verilmekte ve temaslı kişi takip edilmektedir.[4]

İğne batması sonucu yaralanan sağlık personelinin prospektif olarak izlendiği bir çalışmada 
yaralanmaların %35.7’sinin kaynağının HIV enfekte hastalar olduğu, tüm iğne batması olgu-
larında yaralanma bölgesinin dezenfekte edildiği, yaralanan sağlık personelinin %85.1’inin 2 
saat, %12.8’inin 10 saat içinde HIV’e yönelik temas sonrası profilaksi aldığı ve hiçbirinde HIV 
enfeksiyonu gelişmediği belirtilmiştir.[7]

Kanla bulaşan mikroorganizmaların bulaş riskini önlemek için tüm hastaların kan ve diğer vü-
cut sıvıları potansiyel olarak enfekte kabul edilmeli ve iğne batması gibi perkutan yaralanmaları 
önlemek için gerekli tüm önlemler alınmalıdır. 
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İnsan İmmun Yetmezlik Virüsü (Human İmmunodeficiency Virus; HIV) salgınının tanınmasın-
dan kısa bir süre sonra, enfekte kişilerin vücut sıvılarına maruz kalınmasının potansiyel olarak 

ciddi sonuçları göz önüne alındığında, sağlık personelinde HIV bulaşma riskini azaltmak için po-

litika ve prosedürlerin geliştirilmesine yol açmıştır. Eğitimlerin artması, daha güvenli delici-kesi-

ci alet imhası ve mühendislik değişiklikleri (ör. emniyetli iğneler) personelin korunmasında iğne 

batması yaralanmalarının görülme sıklığı azalmıştır. Bununla birlikte, kurumlar ve sağlık uzman-

ları, riski en aza indirmek için bu önlemleri gözlemlemeye ve iyileştirmeye devam etmelidir.

Mesleki HIV bulaş riski

Mesleki enfeksiyon riski taşıyan temas; sağlık personelinin kan, doku veya vücut sıvılarıyla ma-

ruziyeti sonrası HIV enfeksiyonunun olası bulaşmasına izin verecek şekilde temas olarak tanım-

lanır. HIV bulaşma olasılığı bulunan vücut sıvıları: kan, meni, vajinal sekresyonlar, görünür kanla 

kontamine olmuş diğer vücut sıvıları.

Bulaş olasılığı olan temaslar;

- Perkütan yaralanma (bir hastada kullanılan kesici-delici alet)

- Mukozal temas veya bütünlüğü bozulmuş deri teması.[1]

Sağlık çalışanlarında ilk mesleki HIV bulaşı 1984 yılında bildirilmiştir.[2] Farklı bir çalışmada 1985–

2013 arasında Amerika Birleşik Devletlerinde 58 (49’u perkütan yaralanma sonrası) mesleki HIV 

enfeksiyonu kesin vaka olarak bildirilmiştir.[3]

Mesleki HIV bulaş riskinin arttığı durumlar

Maruziyet sonrası HIV enfeksiyonunun bulaşma riski, maruziyet türüne bağlı olarak büyük öl-

çüde değişmektedir. En yüksek bulaşma riski taşıyan maruziyet, antiretroviral tedavi almayan 

ve/veya saptanabilir bir viral yükü olan, HIV pozitif bir hastada kullanılan materyal ile perkütan 

yaralanma sonucu olmaktadır. Perkütan maruziyet sonrası HIV bulaş olasılığı yaklaşık %0.3’tür.[4]

Mesleki temas ile bulaş riskini artıran faktörler

Çalışmalar, her biri muhtemelen daha yüksek miktarda virüse maruz kalmayı yansıtan, iğne bat-

ma sonrası HIV kapma riskini aşağıdaki faktörlerin artırdığını göstermiştir. 
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• Fazla miktarda kan ile temas (inokulum etkisi, viral inokulumun fazla olması enfeksiyon ris-

kini artırmaktadır)

   - Derin yaralanma

   - Alet üzerinde gözle görünür kan olması

 - Yaralanmaya neden olan aletin direk arter veya vene yerleştirilmiş olması

• Kaynak kişinin HIV enfekte olduğunun bilinmesi ve tedavi almaması veya tam viral süpres-
yon olmaması

• Kaynak hastanın terminal dönemde olması.

Sağlık çalışanlarına bulaş riskini değerlendiren çalışmalar daha erken dönemlerde yapıldığın-
dan viral yük ve bulaş riskini gösteren net veri olmamakla birlikte, son dönemlerde cinsel temas 
sonrası ve anneden bebeğe geçişte viral yükün yüksek olması riski artırdığını gösteren çalışma-
ların sonucu perkütan yaralanma için de öngördürücü veri olarak kullanılabilir. Aynı zamanda, 
kaynak hastanın hastalığının son evresinde olması, bu hastalarda viral yükün yüksek olması ile 
ilişkilendirilebilir.[5]

Maruziyet sonrası yaklaşım

HIV ile enfekte hastaların kan veya vücut sıvılarına maruz kaldıktan hemen sonra sağlık perso-
nelinin yönetimi, bulaşma olasılığını azaltmak, çalışanın ve kurumun yasal haklarının muhafaza 
edilmesi açısından kritik öneme sahiptir. Tüm kurumların bu tür riskleri yönetmek için hazır bir 
politikası olmalıdır.

İlk yapılması gerekenler

Bir sağlık çalışanının riskli maruziyeti sonrası ilk yapması gereken derhal maruz kalan bölgenin 
temizlenmesidir. 

- Cilt maruziyetlerinde bölge sabun ve su ile yıkanmalıdır.

- Çok küçük, noktasal yaralanmalarda alkol bazlı el dezenfektanı kullanımı uygun olabilir. (Al-
kol, HIV, hepatit B virüsü (HBV) ve hepatit C virüsüne (HCV) karşı virüsidaldir).

- Kesici-delici alet yaralanmasında, yara üzerine fazla bastırılmamalı, ovuşturulmamalı ve 
kanatmaya çalışılmamalıdır. Yarayı sıkmanın kan yoluyla patojen bulaşma riskini daha da 
azaltacağına dair hiçbir kanıt yoktur.

- Mukozal temas sonrası mukoza bol su ile yıkanmalı

- Göz teması sonrası, göz bol su ile veya steril serum fizyolojik ile yıkanmalı.[6]

Maruziyetin dokümantasyonu 

Kaynak hasta ve maruz kalan sağlık personelinin klinik bilgileri kaydedilmelidir. Hepatit B-C ve 
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HIV için risk faktörleri değerlendirilmeli, serolojik testleri bakılmalı ve kaydedilmelidir. Maruziyet 

şekli ve zamanı kaydedilmelidir. Kaynak hastanın HIV ile enfekte olduğu biliniyorsa ilaç direnci 
dahil olmak üzere en son viral yükü ve antiretroviral tedavi geçmişini bilmek çok önemlidir.

Kaynağın HIV durumunun belirlenmesi

Kaynağın HIV durumu bilinmiyorsa saptanması için hızlıca test edilmelidir. Kaynak hastanın an-
tikor testi ile seronegatif HIV olduğu, ancak akut HIV enfeksiyonu olduğu tespit edilen mesleki 
maruziyetlere ilişkin nadir vakaların olabileceği unutulmamalıdır. Kaynak HIV tanılı ise tedavi 
durumu, viral yükü ve direnç sonuçları değerlendirilmelidir. 

Sağlık personeline danışmanlık hizmeti

Sonuçları düşünüldüğünde stresli bir süreç olduğundan risk değerlendirmesi, doğru bilgilen-
dirme sağlık çalışanının profilaksi aşamasında kararı açısından önemlidir. Profilaksinin avantaj 
ve dezavantajları ayrıntılı bir şekilde anlatılmalı, olası yan etkiler açısından bilgilendirilmelidir. 
Amaç temas sonrası en kısa sürede profilaksinin başlanmasıdır. Sağlık çalışanının riskli temas 
sonrası çalışmasında sakınca bulunmamaktadır.[7]

Temas sonrası profilaksi

Uygun profilaksinin HIV bulaş riskini en az %80 oranında azalttığı düşünülmektedir.[8] Temas 
sonrası profilaksi (TSP) için üç ilaçlı kombine rejim önerilmektedir. HIV’e maruz kalan sağlık per-
soneli için en etkili TSP rejimlerine ilişkin veri bulunmadığından, seçilen ilaçlar HIV tedavisinde 
bilinen etkililiklerine, yan etki profillerine, hasta uyumuna (ör, ilaç sayısı ve doz aralığı) ve tedavi-
yi tamamlama oranlarına göre seçilmektedir. TSP ile ilgili çoğu deneyim raltegravir ile olmuştur. 

Temas sonrası profilaksi endikasyonları

Vücut sıvıları ile (ör. kan veya kanlı sıvılar) perkütan, mukozal ve bütünlüğü bozulmuş deri ma-
ruziyeti olan sağlık personeline, kaynak hasta HIV pozitif ise temas sonrası profilaksi önerilmek-
tedir. Kaynak hastanın HIV durumu bilinmiyorsa, özellikle kaynak hasta HIV enfeksiyonu için 
yüksek risk altındaysa (ör, I.V uyuşturucu kullanıcıları, erkeklerle seks yapan erkekler) veya HIV’i 
düşündüren semptomları varsa, HIV testini beklerken TSP başlanmalıdır. Kaynak hasta tanımla-
namıyorsa (yani, HIV testi mümkün değilse), maruziyet yüksek riskli bir ortamda gerçekleşmişse 
(örneğin, bir HIV kliniğindeki kesici-delici aletlerin konduğu bir kaptan bir iğne batması) TSP 
önerilmektedir. Her durumda, HIV enfeksiyonu riski TSP toksisite ve sakıncaları değerlendirilip 
karar verilmelidir.[9]

Temas sonrası profilaksi zamanlaması

Temas sonrası profilaksi mümkün olan en kısa sürede başlanmalıdır. Amaç, maruziyetten sonra 

1–2 saat içinde (veya daha erken) başlamaktır. Geç başlandığında etkinliğinin azalacağı akılda 
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tutulmalıdır. Ancak yüksek riskli bir temas var ise sağlık çalışanlarına daha geç dönemlerde de 

başlanması önerilmektedir.[7]

Temas sonrası profilaksi için tercih edilen antiretroviral rejimler

Temas sonrası profilaksi için üç ilaçlı kombine rejim önerilmektedir.[7,10] Hamile veya çocuk do-

ğurma potansiyeline sahip kişilerde dolutegravir içeren rejimler önerilmemektedir. Tablo 1’de 

önerilen rejimler özetlenmiştir.[9]

Temas sonrası profilaksi izlemi

HIV antikoruna temastan sonra bazal, 4–6. hafta, 3. ay ve 6. ayda bakılmalıdır. Eğer 4. kuşak 

ELISA testi kullanılıyorsa testler 4. ayda sonlandırılabilir. Kaynakta HCV-HIV koenfeksiyonu mev-

cutsa, geç serokonversiyon olabileceğinden 6–12. ayda bakılmalıdır. 

Profilaksi başlanan olgu 72. saatte yan etkiler, tolerabilite, tedaviye uyum, ilaç etkileşimleri 

ve akut HIV enfeksiyonu semptomları açısından yeniden değerlendirilmelidir. İkinci haftada 

tam kan sayımı, böbrek ve karaciğer fonksiyonları kontrol edilmeli, gerekirse tekrarlanmalı-

dır.

İzlem sırasında primer HIV enfeksiyonuna ilişkin belirti ve bulgular ortaya çıkarsa HIV antikoru 

ve HIV RNA mutlaka istenmeli, HIV enfeksiyonu saptanırsa profilaksi kesilip tedaviye geçilme-

lidir.

Hepatit B ve C serolojisi bazal olarak ve 6. ayda, kaynağın HCV pozitifliği biliniyorsa 4. haftada 

ALT, AST, HCV-RNA bakılmalı, Hepatit B’ye karşı immünitesi yoksa aşılanmalıdır.

Tablo 1: Temas sonrası profilaksi için tercih edilen antiretroviral rejimler

Tercih edilen TSP kombinasyonu

Tenofovir / Emtrisitabin (300/200 mg 1x1tb) + Raltegravir (2x400 mg)

Alternatif TSP kombinasyonları

Tenofovir/Emtrisitabin içeren alternatif TSP 
kombinasyonları

Zidovudin+Lamivudin içeren alternatif TSP 
kombinasyonları

Darunavir (1x800 mg) + Ritonavir (1x100 mg) + 
Tenofovir/Emtrisitabin (300/200mg 1x1tb)

Raltegravir (2x400 mg) + Zidovudin + Lamivudin 
(300/150 mg, 2x1 tb)

Dolutegravir (1x50 mg) + Tenofovir / Emtrisitabin 
(300/200mg 1x1tb)

Darunavir (1x800mg) + Ritonavir (1x100mg) + 
Zidovudin +Lamivudin (300/150 mg, 2x1 tb)

Elvitegravir (150 mg) + Kobisitat (150 mg) + 
Tenofovir (10 mg) + Emtrisitabin (200 mg) 1x1

Dolutegravir (1x50mg) + Zidovudin +Lamivudin 
(300/150 mg, 2x1 tb)

Etravirin 2x200 mg + Tenofovir/Emtrisitabin 
(300/200 mg 1x1tb)

Lopinavir/ritonavir (400/100mg 2x2tb) + 
Zidovudin +Lamivudin (300/150 mg, 2x1 tb)

Lopinavir/ritonavir (400/100mg 2x2tb) + Tenofovir 
/ Emtrisitabin (300/200 mg 1x1tb)

Etravirin 2x200mg + Zidovudin + Lamivudin 
(300/150 mg, 2x1 tb)
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Hastanın bilgilendirilmesi, öneriler

Özellikle temastan sonraki 6–12 haftada sekonder bulaşı engellemek için;

– Cinsel ilişki sırasında bariyer önlemlerini kullanma veya cinsel ilişkide bulunulmaması

– Kan, doku, sperm veya organ bağışından kaçınması

– Gebe kalmaması

– Bebeği varsa emzirmemesi konusunda bilgilendirilmelidir.

Unutulmamalıdır ki; profilaksi başarısı erken dönemde başlamakla ve tedavi uyumuyla en 
yüksek düzeyde olmaktadır, bu nedenle her değerlendirmede ilaç uyumu sorgulanmalıdır. 
Profilaksi başlama kararında ve izlem sürecinde sağlık çalışanına gerekli destek ve danışmanlık 
verilmeli ve kaygılarını gidermeye yönelik çalışmalar yapılmalıdır. Maruz kalan sağlık çalışanına, 
başkalarına HIV bulaşma potansiyeli anlatılmalı, riskini azaltacak önlem alma konusunda bilgi-
lendirilmelidir.
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HIV pozitif bir hastayı ne zaman
sevk etmeliyim? 
Uzm Dr. Selcan Arslan Özel
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Derince Eğitim Araştırma Hastanesi

Antiretroviral tedavideki (ART) gelişmeler, insan immün yetmezlik virüsü (HIV) olan kişilerin 
beklenen yaşam süresine yakın bir yaşam sürmesini sağlamaktadır. Hastaların uzun yaşam 

sürmeleri beraberinde hastalığın komorbititelerinin ve ilaç yan etkilerinin doğru takip edilme-
sini gerektirmektedir. Hastaların optimal bakımı almaları ve kesintisiz ART’ye ulaşmaları önem 
kazanmaktadır.[1] 

HIV pozitif bireylerin rutin kontrollerinde şikayet ve semptomları titizlikle irdelenmelidir. Önem-
li bir komorbititenin belirteci olabilir. HIV ile enfekte kişilerde eşlik eden durumlar kardiyovaskü-
ler, pulmoner, hepatik, metabolik, neoplastik, renal, kemik, santral sinir sistemi bozuklukları ve 
seksüel disfonksiyonlar olabilir.[1–3] Eşlik eden bu tür bozuklukların ortaya çıkması, antiretroviral 
tedavinin yan etkilerine, HIV virüsünün kendisine, immün disfonksiyon, kronik immün inflamas-
yona bağlı olabilir. HIV enfeksiyonlu hastalara bakan aile hekimleri, bu kronik komplikasyonla-
rın çoğunun tanımlanmasında ve yönetilmesinde kilit bir role sahiptir.[1]

Bu nedenle birinci basamakta sağlık hizmeti alan HIV pozitif bireylerin hangi durumlarda HIV 
takip eden üst bir merkeze sevk edilmesi gerektiğinin bilinmesi önem kazanmıştır. 

Bu bölümde HIV pozitif bireylerin ne zaman sevk edilmesi gerekliliği konuşulacaktır.

Hastaların boy, kilo ve vücut kitle indeksi (VKİ) ölçülmeli ve VKİ 18.5- 24.9 kg/m2 olacak şekilde 
kilolu hastalar kilo vermeye teşvik edilmeli, takiplerinde kilo veremiyorlarsa ileri bir merkeze 
sevk edilmelidir.[2,3]

Sigara kullanan hastalar sigarayı bırakması için teşvik edilmeli bırakamıyorlarsa ileri bir merkeze 
sevk edilmelidir.[2,3]

Çalışmalar, HIV enfeksiyonu olan kişilerde miyokard enfarktüsü ve ateroskleroz oranlarının si-
gara ve hipertansiyon gibi risk faktörlerine göre ortalamanın üzerinde olduğunu göstermiştir.
[4] Kardiyovasküler hastalıkların önlenmesi için uygulanacak girişimler, kişilerin tahmini kardiyo-
vasküler hastalık (KVH) riskine göre belirlenir. On yıllık KVH riskinin hesaplanması için geliştiril-
miş birçok hesaplama yöntemi mevcuttur. HIV pozitif hastalar için Framingham veya DAD (Data 
Collection on Adverse Effects on Anti-HIV Drugs Cohort) skorlaması gibi yöntemler önerilmek-
tedir. Kırk yaş altı bireylerde kardiyovasküler risklerin varlığı belirlenmeli ve risk modifikasyonu 
sağlanmalıdır.[2,5,6] Orta ve üzeri riskli çıkan HIV pozitif bireylerin kardiyoloji uzmanına sevk edil-
mesi gerekmektedir.

HIV ile enfekte kişilerde hipertansiyon taraması, tanısı ve tedavisi HIV ile enfekte olmayan ki-
şilere benzerdir. Klinik ölçümlerde kan basıncı ≥140/90 mm Hg olması hipertansiyon tanısını 
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koydurur[2,5,6] ve hastanın kardiyoloji uzmanına sevkini gerektirir.

Çalışmalar HIV pozitif bireylerde azalmış kemik mineral dansitesi ve %10 ila %50 oranında art-

mış kırık riski olduğunu göstermektedir.[7–9] HIV pozitif menopoz sonrası kadınlar ve 50 yaş ve 

üstü HIV pozitif erkeklerin öyküsünde ve sağlık kayıtlarında kemik mineral yoğunluğu ölçümleri 

yapılmamış ise hastaları kemik mineral yoğunluğu ölçümlerini yaptırtmak üzere ileri bir HIV 

merkezine sevk etmek uygun olacaktır.

Alopesi, infeksiyöz veya non infeksiyöz dermatozlar gibi cilt bulguları ile başvuran hastalarda 

CD4 düşüklüğü, sistemik infeksiyonlar, endokrin bozukluklar, anti retroviral ilaç reaksiyonları, 

kaposi sarkomu, psöriasis[1] benzeri ciddi dermatolojik hastalıklar akılda tutulmalıdır ve ileri bir 

HIV merkezine sevk edilmelidir. 

Hafıza, konsantrasyon, kaybı bunama, depresyon ajitasyon, yürüyüşte dengesizlik azalan ko-

ordinasyon ve titreme öncelikli olarak nörolojik komorbiteleri akla getirmelidir. HIV ile ilişkili 

nörokognitif bozukluklar geniş bir semptom yelpazesini temsil eder ve ART uyumunun zayıf 

olmasına ve yaşam kalitesinin ve/veya işlevin azalmasına neden olabilir. 

Alt ekstremitelerde duyu kaybı, uyuşma, iğne batması, ağrı gibi semptomlara fizik muayenede 

aşil refleksinde azalmanın eşlik etmesi distal duyusal polinöropatiyi akla getirmelidir. Distal du-

yusal polinöropati, HIV ile ilişkili en yaygın nöropatidir.[1–3] Hasta nöroloji/ psikiyatri kliniği olan 

ileri bir HIV merkezine sevk edilmelidir. 

Hastada uykusuzluk, konsantrasyon bozukluğu, ruh halinde değişiklikler, canlı rüyalar, baş dön-

mesi ve tırnakta renk değişikliği gibi şikayetler mevcutsa anti retroviral ilaçların yan etkileri akla 

gelmelidir.[1] Hasta takip edildiği HIV merkezine sevk edilmelidir. 

HIV pozitif bireylerin rutin kontrollerinde yapılan kan tetkiklerinde sevk etmeyi düşündürecek 

patolojiler;

Hemogram tahlilinde saptanan hemoglobin düşüklüğü, anemi genellikle multifaktöriyeldir ve 

ilerlemiş HIV infeksiyonu olan hastalarda fırsatçı enfeksiyonların dışlanması gerekmektedir. He-

mogramda trombositopeni varlığı HIV ilişkili trombositopeniyi akla getirir ve ilerlemiş immün 

süpresyonla ilişkili olduğu hatırlanmalıdır.[1] Hasta takip edildiği HIV merkezine sevk edilmelidir.

Diabetes mellitus (DM) küresel ölçekte sık karşılaşılan (prevalans ~%6; aralık %4–10) ve gittikçe 

artan ciddi bir sağlık sorunudur. Bu oran ABD’de ~%8 olmasına karşın ülkemizde %14 dür. Tip 

2 DM, HIV ile enfekte olanlarda, HIV negatif toplumdakinden daha sık ortaya çıkmaktadır.[3,5] 

Hastanın biyokimya tahlilinde açlık plazma glikozu ≥126 mg/dL yada tokluk plazma glukozu 

≥200 mg/dL saptanması ve/veya eşlik eden klasik semptomlar Diabetes mellitusu düşündürür.
[5,10] Tedavi planlanmak üzere ileri bir merkeze sevk edilmesi gerekmektedir. 

HIV ile enfekte bireylerde non alkolik yağlı karaciğer hastalığı (NAFLD) prevalansı genel toplum-

dakinden daha yüksektir (ABD’de ~%30). Karaciğer fonksiyon testleri bozuk olan HIV ile yaşayan 

bireylerin yaklaşık yarısında NAFLD olduğu saptanmıştır.[5] Karaciğer fonksiyon testlerinde bo-

zukluk saptanan HIV pozitif bireylerin araştırılmak üzere ileri bir merkeze sevki gerekmektedir.
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Kronik böbrek hastalığı prevalansı HIV pozitif bireylerde normal hasta popülasyonuna göre art-
mıştır. Bu nedenle kronik böbrek hastalığı varsa ortaya çıkarılması ve böbrek fonksiyonlarında 
iyileşme sağlayacak önlemlerin alınması hasta takibinde önemlidir.[1–3,5] Biyokimya tahlillerinde 
eGFR de azalma, tam idrar tahlilinde proteinüri saptanırsa hastanın ileri bir merkeze sevk edil-
mesi uygun olacaktır. 
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HIV pozitif bir hastayı ne zaman
acil sevk etmeliyim?
Uzm. Dr. Selcan Arslan Özel
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi

İnsan immün yetmezlik virüs (HIV) enfeksiyonu, antiretroviral tedavi (ART) ile normale yakın 
yaşam beklentisiyle tedavi edilebilir kronik bir hastalık haline gelmiştir. Aile hekimleri HIV 

enfeksiyonu olan kişilerin genellikle uzun vadeli kapsamlı bakımında önemli bir yere sahiptir.
[1] HIV ile enfekte hastalar, hastalıkları ile ilişkili çok çeşitli akut durumlarla başvurmaktadırlar. 
Aile hekimleri tarafından HIV pozitif bireylerin ne zaman acil sevk edilmesi gerektiği bilinmesi 
gereken bir durumdur. Bu bölümde HIV pozitif bir hastayı ne zaman acil sevk etmeliyim ko-
nuşulacaktır. 

HIV nedeniyle gelişen bağışıklık sistemi yetersizliği bakteri, virüs, mantar ve protozoon kaynaklı 
fırsatçı infeksiyonlara yakalanma riskini artırır. Fırsatçı enfeksiyonlar, tedavi uygulanmayan HIV 
ile enfekte hastalardaki ana morbidite ve mortalite nedenidir. ART ile immün sistem işlevle-
ri yeniden düzenlenerek fırsatçı enfeksiyonların görülme sıklığı azalmaktadır ancak ART’ye 
uyumsuzluk, kullanılan ilaçlara karşı dirence neden olmakta, HIV viral yükünde artma ve CD4 
sayısında düşmeye neden olarak fırsatçı enfeksiyon gelişimine zemin hazırlamaktadır.[2] Fırsatçı 
enfeksiyonlar acil müdahele gerektiren hastalıklardır. Fırsatçı infeksiyon belirti ve bulguları olan 
hastalar acil bir şekilde HIV takip eden bir merkeze sevk edilmelidir. 

HIV pozitif hasta ateş, üşüme titreme, balgamlı öksürük semptomları ile başvurduğunda solu-
num sistemi enfeksiyonları düşünülmelidir. Bakteriyel pnömoniler CD4 sayısı yüksek ve viral 
baskılanması olan HIV pozitif bireylerde HIV olmayan bireylerle benzerdir.[2–4] Eşlik eden nefes 
darlığı, taşipne, hipotansiyon, taşikardi, azalmış oksijen satürasyonu orta-şiddetli pnömoniyi 
gösterir ve bu gibi durumlarda ileri bir merkeze acil sevki gerekmektedir. 

Hastada ateş, haftalardır olan kuru öksürük, ilerleyen nefes darlığı, halsizlik kilo kaybı yakınma-
ları varsa ve fizik muayenede eşlik eden oral kandidiyazis de mevcutsa fırsatçı enfeksiyonlar akla 
gelmelidir.[2,4,5] Pneumocystis jiroveci pnömonisi (PJP) HIV ile enfekte hastalarda ikinci en yaygın 
solunum yolu enfeksiyonudur.[4] İleri bir HIV merkezine acil olarak sevk edilmesi gerekmektedir. 

Solunum semptomları ile gelen HIV pozitif bir hastada eşlik eden ateş, gece terlemesi, kanlı 
balgam, kilo kaybı tüberkülozu düşündürmelidir.[4–6] 37 milyon HIV hastasının en az üçte biri 
Mycobacterium tuberculosis ile enfekte durumdadır ve HIV hastaları arasında önde gelen ölüm 
nedenidir.[7] ART’ye uyum gösteren CD4 yüksek, viral yükü baskılanmış hastalarda M. tubercu-
losis görülme sıklığı azalsa da bu semptomların varlığında araştırılmak üzere acil olarak ileri bir 
merkeze sevk edilmelidir. 

HIV pozitif bir bireyde baş ağrısı, konsantrasyon bozuklukluğu, motor ve duyusal defisit, ko-
nuşma, görme bozuklukları, dismetri, ataksi, kraniyal sinir felci, mental ve kişilik değişikliler gibi 
çok çeşitli nörolojik semptomlar görülebilir.[4,5,6,8] Toksoplazma ensefaliti, kriptokokal menenjit, 
tüberküloz menenjiti ve progresif multifokal lökoensefalopati gibi santral sinir sistemini tutan 
fırsatçı enfeksiyonlar geniş bir spektrumda nörolojik semptomlar gösterirler. Nörolojik semp-
tomlardan biri ya da birkaçı ile başvuran hastalar acil tanısı ve tedavisi planlanmak üzere ileri bir 
HIV merkezine sevk edilmelidir. 
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Bulantı, kusma, ateş, karın ağrısı ve krampların eşlik ettiği sulu kanlı ishal tablosunda öncelikli 
olarak fırsatçı enfeksiyonlardan sitomegalavirüs ishali akla gelmelidir[5,6] ve hasta acil olarak sevk 
edilmelidir. 

Bulantı, kusma, kilo kaybı, karın ağrısı ateşin eşlik etmediği kansız sulu kronik ishalde kriptospo-
roidioz bağlı fırsatçı enfeksiyon akla gelmelidir.[5,6,8] Acil olarak tanı ve tedavisi planlanmak üzere 
HIV merkezine sevk edilmelidir. 

Rectal kanama, akıntı, anorectal ağrı, karında kramp tarzı ağrı, işeme sonrası tam boşalmama 
hissi, acil dışkı yapma ihtiyacı olup dışkılayamama gibi semptomlarla başvuran HIV pozitif has-
talarda fizik muayenede genital ve rectal bölgede ülserlerin eşlik ettiği durumlarda prostatit ve 
cinsel yolla bulaşan hastalıklar akla gelmelidir.[6,8] Hasta tanı amacı ile acil olarak ileri bir merkeze 
sevk edilmelidir. 

Yutma güçlüğü, ağrılı yutma ve keskin/yanıcı substernal ağrı şikayeti ile başvuran HIV pozitif 
hastalarda fizik muayenede ağızda beyaz plak şeklinde ülserlerde eşlik ediyorsa en sık etken 
olan kandida enfeksiyonları akla gelir. Kandidalar dışında bu tabloya sitomegalovirüs ve herpes 
simpleks virüs enfeksiyonları da neden olabilir.[6,8] Hasta tanı konulmak üzere acil olarak ileri bir 
merkeze yönlendirilmelidir. 
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Günümüzde HIV tedavisinde yaşanılan gelişmeler sonucu HIV pozitif bireylerin yaşam süre-
lerini arttırmış ve sosyal hayatlarına devamlarını sağlamıştır. Bu bölümde HIV pozitif birey-

lerin egzersiz yapma açısından öneriler konuşulacaktır. HIV pozitif bir bireyin egzersize yönlen-

dirilmesi sağlığını koruma ve kronik hastalıkların önlenmesinde önemlidir.

Medikal tedavi alan HIV pozitif bir birey ile HIV negatif bir bireyin arasında spor yapabilirliği 

açısından bir fark yoktur. HIV ile yaşayan bireyler profesyonel spor hayatlarına da ara vermeden 

devam edebilirler. Bunun ünlü örnekleri de mevcuttur. 

HIV ile yaşayan bireylerde egzersizin metabolik ve kardiyovasküler faydalarının olduğunu gös-

teren çalışmalar mevcuttur.[1] Benzer şekilde, fiziksel olarak aktif HIV ile yaşayan bireylerde, aktif 

olmayanlara göre önemli ölçüde daha düşük gelişmiş glikasyon son ürünlerine, daha düşük 

trigliseritlere (TG), bel çevresine (WC) ve daha az lipodistrofi sahiptir.[2,3]

HIV ile yaşayan bireylerde sık görülen ruh hastalıklarının da azalmasında egzersizin rolü olduğu 

gösterilmiştir. 2016 yılında yayınlanan sistemik derlemede aerobik egzersiz, tıbbi olarak stabil 

olan HIV ile yaşayan yetişkinler için güvenli ve faydalıdır sonucuna varılmıştır.[4] Başka bir me-

taanalizde direnç egzersizlerinin HIV ile yaşayan bireylerde ruh sağlığına etkisi olmadığı bulun-

muştur.[5]

Yoğun egzersizin bağışıklığı düşürdüğüne dair düşünceler ımmun etkı ve egzersiz çalışmaları-

nın yapılmasına sebep olmuştur. CD4 hücre sayısı ile ilgili yapılan çalışmalarda hücre sayısının 

egzersiz ile arttığını gösteren çalışmalar olduğu gibi değiştirmediğini gösteren çalışmalarda 

mevcuttur.[6,7] Bu bilgiler ışığında egzersizin HIV ile yaşayan bireylere önerilmesinin önemi bü-

yüktür.[8]

Birinci basamak da yapılacak öneriler açısından daha aktif bir hayat için HIV ile yaşayan bireylere 

günlük yaşamda merdiven çıkmaya, işe yürüyerek veya bisikletle gitmeye, yüzmeye ve yürüyüş 

yapmaya teşvik edilmelidir. Kişilere yoğun bir egzersiz yerine düzenli, orta düzeyde bir egzersiz 

önerilir. Kardiyovasküler zindelik için haftada en az 5 gün 30 dakika ritmik yürüyüş yapması 

tavsiye edilir.[8]
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Sağlıklı beslenme toplumun genelinde olduğu gibi HIV pozitif bireylerde de yaşam kalite-
sinin artmasında rol oynamaktadır. Enfeksiyona bağlı gelişen yoğun katabolik süreç, eşlik 

eden hastalıkların varlığı ve medikal tedavilerin sonucu ortaya çıkabilen bazı semptomlar bes-

lenmenin önemini artırmaktadır. Bu bireylerde fırsatçı enfeksiyonların ve beslenme yetersiz-

liklerinin önlenmesinde iyi planlanmış, besin çeşitliliğine sahip bir diyetin etkili olduğu bilin-

mektedir.[1] Nitekim 812 HIV pozitif hasta ile yapılan bir çalışmada beslenme riski ile bağışıklık 

durumu arasında yüksek ilişki tespit edilmiştir.[2]

Yetersiz beslenme ve enfeksiyonun katabolik etkileri bağışıklık sistemini olumsuz etkiler ve so-

nuçta kötü beslenme ile enfeksiyon bir kısır döngüye girer. Beslenme yetersizliği protein-enerji 

malnütrisyonu, anemi ve vitamin-mineral eksikliği gibi klinik tablolarla kendini göstermektedir. 

ART’nin kullanılması yetersiz beslenme riskini azaltmış olsa da bu tedaviler beraberinde lipo-

distrofi, obezite ve kardiyovasküler problemleri getirmiştir.[3] Hem enfeksiyonun kendisi hem de 

ART glikoz ve lipit metabolizmalarını etkileyerek dislipidemi, diyabet, metabolik sendrom gibi 

kronik hastalıklara yol açar.[4] Ayrıca tedaviyle birlikte beklenen yaşam süresinin uzaması kronik 

hastalıkların daha sık görülmesine sebep olmuştur.[5]

Beslenme önerileri

Enfeksiyonun kendisi ve tedavide kullanılan ilaçlar vücut kompozisyonunda değişikliklere yol 

açtığı gibi beslenme durumu üzerinde de etkilidir. Bununla beraber diyet içeriği de ART ilaç-

larının emilimi ve kullanımını etkileyebilir[3] dolayısıyla gerekli olduğu durumlar dışında diyet 

müdahalesi önerilmez. Ancak erime semdromu ve beslenme ile ilişkili eşlik eden hastalıklar 

(dislipidemi, metabolik sendrom vb.) açısından hastalar takip edilmeli ve gerekli durumlarda 

diyetisyen desteği alınmalıdır.[6,7]

Beslenme durumunun saptanmasında kilo kaybı ve vücut kompozisyonunda değişiklik olup 

olmadığı sorgulanmalı, BKİ takibi yapılmalıdır.[8] Erime sendromu ve lipodistrofi durumlarında 

BKİ’nin yanı sıra uyluk, kol ve üst orta kol çevresi ölçümlerinin yapılması daha yararlı sonuçlar 

verir.[3] BKİ değerlendirmesinde fazla kilolu (25–29.9 kg/m2) ve obez (>30 kg/m2) bulunan hasta-

lar ağırlık kaybı için teşvik edilmelidir ve ideal vücut kütlesinin korunması önerilmelidir. Ancak 

bağışıklık sistemine olumsuz etkileri nedeniyle açlık diyetleri önerilmemektedir.[6,7]

Bazal metabolizma hızı HIV pozitif bireylerde enfekte olmayan bireylere oranla daha yük-

sek olabilir. Bununla birlikte geçmiş çalışmalarda yağsız vücut kütlesini korumak için protein 

oranı yükseltilmesi önerilse de son yıllarda bu bireylerde beslenme müdahalesini içeren ça-



108

50 Başlıkta Birinci Basamakta HIV/AIDS

lışmalar ne yazık ki mevcut değildir.[3] Son öneriler, günlük kalori alımı ve enerji harcamasının 
dengelenmesi, aşırı alımdan kaçınılması gerektiği yönündedir. Toplam yağ alımı ise diyetle 
alınan enerjinin %30’unu geçmemelidir.[7] Lipodistrofiye bağlı yüksek trigliserit seviyesine 
sahip hastalarda omega-3 yağ asitlerini takviyesinin faydasını destekleyen çalışmalar bulun-
maktadır.[9]

HIV pozitif bireylerde kardiyometabolik risk faktörlerine diyet müdahalelerinin etkisinin araştı-
rıldığı bir çalışmada tahıl, sebze ve meyvelerden zengin, paketli gıdalardan arındırılmış, düzenli 
bir diyet önerisinde bulunulmuş; sonuç olarak kan basıncı, açlık kan şekeri ve serum lipitlerinde 
iyileşme gözlenmiştir.[10]

HIV enfeksiyonu kronik hastalık olması nedeniyle anemiye de yol açabilir ancak kronik hastalık 
anemisi beslenmeyle ilişkili anemiler gibi diyet değişiklikleri ile düzeltilemez. Hastalığın teda-
visinde kullanılan ilaçlar kemik mineral yoğunluğunu azaltmaktadır.[3] D vitamini eksikliğinin 
enfeksiyonun ilerlemesine de neden olabildiği dolayısıyla takviyesinin yararlı olabileceği belir-
tilmektedir. Ek olarak A vitamini, çinko ve demirin yüksek düzeyde takviyesinin zararlı etkilerini 
gösteren çalışmalar vardır. Genel olarak mikrobesin ögeleriyle ilgili diyetle referans alım düzey-
lerinin üzerinde takviye alınması konusunda herhangi bir kanıt bulunmamaktadır.[9]

Akdeniz diyeti ilkelerine benzer şekilde doymuş yağ, kolesterol, rafine karbonhidrat ve tuz alımı 
3.8 g/gün (Sodyum alımı 1.5 g/gün’e karşılık gelir) sınırlandırılırken posadan zengin özellikle 
meyve, sebze ve tam tahılları içeren; basit şeker eklenmiş yiyecek ve içeceklerden kaçınılan di-
yet önerilmelidir. Beyaz et (balık, derisiz kümes hayvanları) tüketimi teşvik edilmeli, kırmızı et 
tüketilecekse yağsız tercih edilmelidir.[6,7]

HIV pozitif bireylerde karaciğer hastalıkları, yetersiz CD4 sayısı artışı, tümörler, geçirilmiş tüber-
küloz, ishal ve yüksek alkol alımı ile ilişkili diğer durumlar mevcut ise alkol alımının azaltılması 
veya tamamen durdururulması teşvik edilmelidir. Bu durumlar dışında günlük alkol alım miktar-
ları kadınlar için bir ölçü, erkekler için iki ölçü (<20–40 g/gün) olacak şekilde sınırlandırılmıştır.[6,7]

Özetle, HIV enfeksiyonunda beslenme durumu karmaşık birçok faktörle ilişkilidir. Genel top-
luma önerilen yeterli ve dengeli beslenme ilkeleri HIV poztif bireyler için de geçerlidir. Ancak 
beslenme önerileri hastanın klinik durumuna göre bireyselleştirilmelidir.[3]

Gıda güvenliği

Besinler patojen olmayan pek çok mikroorganizmayı bulundurur ve sağlıklı bir bağışıklık siste-
mine sahip bireyler için bu durum bir soruna yol açmamaktadır. HIV pozitif bireylerde, enfeksi-
yonun bağışıklık baskılayıcı etkisi nedeniyle besin zehirlenmesi ve besin ile bulaşan hastalıklar 
risk oluşturmaktadır. Fırsatçı enfeksiyonların engellenmesi için bireyler olası riskli besinlerin ha-
zırlama, pişirme ve saklama aşamalarında gerekli önlemler hakkında bilinçlendirilmelidir.

Örneğin:

• Süt ve süt ürünlerinin pastörize olması,
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• Meyve ve sebzelerin yıkanarak tüketilmesi

• Et, tavuk, balık ve yumurta gibi besinlerin çiğ veya az pişmiş olarak tüketilmemesi

• Çiğ besinlerin (et ürünleri, sebzeler gibi) ayrı kesme tahtası ve bıçak kullanılarak hazırlan-
ması

• Pişmiş besinlerin riskli çiğ besinler ile temas ettirilmemesi gibi önlemler sayılabilmektedir.[9]
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İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi, Aile Hekimliği Kliniği

Alışkanlıklarımız, günlük yaşantımızda rutinimiz haline gelen öğrenilmiş hareketlerdir. Bazı 
alışkanlıklarımız bizim için faydalı, bazıları ise zararlıdır. Şüphesiz birçok kişinin hayatında 

kendine zarar verdiğini bildiği ancak vazgeçemediği birtakım alışkanlıkları vardır. İlk akla gelenler 
sigara, alkol, veya madde bağımlılığı (esrar, kokain, eroin, LSD gibi uyuşturucu/uyarıcılar) olsa da 
günlük yaşantımızı gözden geçirdiğimizde bunlar sayıca çeşitlenebilir. Birçok kişi bu zararlı alış-
kanlıklara keyifli olduğu için başlamıştır ve kullanılan maddenin ya da gerçekleştirilen eylemin 
verdiği keyifli ruh durumunun doruk noktasını daha sık yaşamaya çalışarak için doz artırarak sür-
dürür. Bu keyif duygusu zamanla hayatın odak noktası olur. Ve ilerleyen zamanda başlangıçtaki 
keyif duygusunun yerine bedensel ve ruhsal zarar yaşatan bir bağımlılık geçer. Bağımlılık, kulla-
nılan maddenin kişinin beyninde yapısal ve nörokimyasal değişiklikler yaparak madde alımının 
istemli alınmasının zorlantısal hale geçmesine sebep olan bir beyin hastalığıdır.[1]

Toplumda en fazla insan sağlığını olumsuz etkileyen ve bağımlılığa yol açan sigara kullanımı-
dır. Sigara kullanımının başta akciğer kanseri ve gırtlak kanseri olmak üzere çeşitli kanser tür-
leri, kalp damar hastalıkları ve solunum sistemi ile ilgili enfeksiyon hastalıklarına yakalanma 
riskini arttırdığı ve de yaşam süresini kısalttığı çeşitli çalışmalarla ortaya konmuştur. Sigara 70’i 
doğrudan kansere sebep olan 7000’den fazla toksik madde bulundurur.[2] Bünyeye karışan ve 
büyük çoğunluğu toksik olan bu maddeleri vücuttan uzaklaştırmak veya etkisizleştirmek için 
bağışıklık sistemimizin en önemli hücresel elemanları olan lenfositlere düşen işin artacağı, bu 
nedenle lenfoid organların daha fazla lenfosit oluşumu ve mitozu arttırarak; lenfositlerin yaşam 
ömrünün azalmasına sebebiyet verecektir.[3] HIV pozitif bireylerde bilindiği üzere kanda CD4 T 
lenfositlerini baskılanmakta ve vücudun bağışıklık sistemini zayıflatmaktadır. Bu sebeple HIV 
pozitif bireylerde enfeksiyon ve kanserlere bağlı olarak erken ölümler gerçekleşmektedir. Buna 
sigara içiciliğiyle toksik maddelerin vereceği zarar da eklenince kandaki lenfositler ve kemik iliği 
sağlıklı bir insana göre çok daha fazla miktarda baskılanmakta enfeksiyon ve kanserlerin gelişi-
mi artmaktadır. Hem HIV tedavisi görüp hem sigara içmeye devam eden HIV pozitif hastalarda 
ölüm riski diğer sigara içen kişilere oranla 2 kat fazladır.[4] Bu sebeple HIV pozitif bireylerin mut-
laka sigara içicisi olup olmadığı sorgulanmalıdır. Sigara içiyorsa, sigarayı bırakmasıyla sigaraya 
bağlı hastalıkların ortaya çıkma olasılığının azalacağı konusunda bilgilendirilmelidir. Sigarayı bı-
rakması önerilmelidir veya kendi başına bırakamıyor ise mutlaka sigara bırakma polikliniklerine 
yönlendirilmelidir. Sigara bırakma polikliniklerinde HIV pozitif bireylere farmakolojik ve bireysel 
davranışçı tedaviler uygulanmaktadır. HIV pozitif bireylerde sigara bırakmada, vareniklin etkili 
ve güvenli bir ilaç tedavisidir.[5]

İnsan immün yetmezlik virüsü [“Human immunodeficiency virus” (HIV)]/Edinsel immün yet-
mezlik sendromu [“Acquired immune deficiency syndrome” (AIDS)] ile yaşayan insan sayısı, 
2015 yılı Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, dünya üzerinde yaşayan tüm insanların yaklaşık 
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1/200’ini oluşturmaktadır ve her dakika yaklaşık dört kişi HIV ile enfekte olmaktadır.[6] İnsan im-
mün yetmezlik virüsü/Edinsel immün yetmezlik sendromu salgını ilk ortaya çıktığı zamandan 
itibaren keyif verici madde kullanıcıları ile salgın arasında bir ilişki olduğu fark edilmiştir. Keyif 
verici maddelerin kullanımı HIV/AIDS ile yaşayan bireylerde genel nüfusa oranla daha fazla gö-
rülmektedir. Bu ilişkide enjektörlerin paylaşılması, kullanılan maddelerin neden olduğu psiko-
lojik ve bilişsel durumun etkisi gibi faktörler rol oynamakta ve bulaşı kolaylaştırmaktadır. HIV 
infeksiyonu, viral hepatit ve cinsel yolla bulaşan infeksiyonlar madde bağımlılarında, madde 
kullanıcısı olmayanlara göre daha fazla görülmektedir. İngiltere’de yapılan bir araştırmada HIV 
pozitif bireylerin %40’ında uyarıcı ve uyuşturucu madde kullanımı tespit edilmiştir. Uyarıcı ve 
uyuşturucu madde kullanan bireylerin yarısı cinsel gücü arttırmak ve kimyasal seks (chemsex) 
için madde kullandıklarını belirtmişlerdir.[7] Madde bağımlılığı, korunmasız cinsel ilişki ve ortak 
enjektör kullanım oranını arttırarak HIV, hepatit B ve C, sfiliz, tüberküloz gibi enfeksiyonların 
yayılımını arttırmaktadır. HIV pozitif bireyler kendi hastalıklarıyla uğraşırken ek olarak diğer en-
feksiyonların da hastalık tablosuna eklenmesiyle; hastaların klinik durumları kötüleşmektedir. 
Uyarıcı ve uyuşturucu maddeler HIV tedavisinde kullanılan antiretroviral ilaçlar ile etkileşime 
girerek tedavinin etkinliğini azaltmaktadırlar. 

Ekstazi tabletlerindeki ana bileşen olan 3.4-metilenedioksi-N-metilamfetamin (MDMA) seviye-
leri bir çok ilaçla birlikte etkileşime sahiptir. Tedavide kullandığınız ilaçların etken maddeleri, 
ekstazi tabletindeki MDMA oranına bağlı olarak ekstazinin etkisini muhtemelen iki-üç kat arttı-
racak ve aşırı doza sebep olacaktır. Ekstazi ve antiretroviral ilaçların birlikte kullanımı nedeniyle 
aşırı doza bağlı ölümler raporlanmıştır.[8]

Daha önce alkol kullanmayan HIV pozitif bireyler, hastalık saptandıktan sonra alkole başlamak-
tadırlar. Alkol, özellikle CD4 T lenfosit sayısındaki artışı kemik iliği üzerinden baskılamaktadır. 
Kişi enfeksiyonlara açık hale gelmektedir. Fazla miktarda tüketilen alkol, antiviral tedavinin ke-
mik iliği ve karaciğere toksik etkilerini arttırmakta ve alkol kullanan HIV pozitif bireylerde hasta-
lık daha hızlı ilerlemektedir. HIV pozitif bireyler haftalık 14 birimden fazla alkol tüketmemelidir. 
Alkol birim miktarları Tablo 1’de özetlenmiştir.[9]

HIV pozitif bireyler, sağlıklı bir yaşam için genel sağlık kurallarına uymalıdır. Kendi mevcut has-
talıklarıyla mücadele ederken zararlı alışkanlıklardan sakınmalı ve diğer başka hastalıklara yaka-
lanmamak için hijyen, sağlıklı beslenme, spor ve dinlenmeye daha çok dikkat etmeliler. 

Tablo 1: İçki türleri ve  alkol birim ölçüleri

Şarap 1 küçük kadeh 1.5 birim

Şarap 1 standart kadeh 2.1 birim

Şarap 1 büyük kadeh 3 birim

Şarap 1 şişe 10 birim

Light Bira 1 bira bardağı 2 birim

Bira 1 bira bardağı 3 birim

1 kadeh viski 1 birim
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HIV ve cinsel hayat
Uzm. Dr. Sevgi Duman
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Dünyada HIV’in en sık saptanan bulaş yolunu korunmasız cinsel temastır. Güvenli cinsel ilişki 
için gerekli önlemlerin yeterli düzeyde bilinmemesi hem HIV pozitif bireylerin hem de HIV 

pozitif partneri olan HIV negatif bireylerin cinsel hayatlarını olumsuz etkilemekte, hatta bazıla-
rının cinsel hayatı dahi olmamaktadır. Oysa güvenli bir cinsel temasta uygulanabilecek basit, 
koruyucu önlemlerle HIV’in cinsel yolla bulaşması önlenebilmekte; HIV ile yaşayan birey cinsel 
hayatını yaşayabilmekte, evlenebilmekte ve çocuk sahibi olabilmektedir.

Cinsel yol ile bulaş riskini sıfıra indirmek ve güvenli cinsel ilişki için yapılacaklar;

1. Önlemler almak: 

Koruyucu kılıf (kondom, prezervatif) kullanmak: Cinsel sıvılar ile HIV geçişini engellemek için tüm 
cinsel pratiklerde mutlaka koruyucu kılıf kullanılmalıdır. Kurulan ilişkinin tehlikeli olmayacağı 
düşünülse dahi mutlaka kullanılmalıdır. Hem erkekler hem de kadınlar için koruyucu kılıf var-
dır. Korunma olmadan cinsel ilişkinin hiçbir türü (vajinal, anal, oral) tam olarak güvenli değil-
dir. Kondomun son kullanma tarihi geçmemiş olmalı, güneş ışığından uzak tutulmalı, paketi 
açarken kesici-delici alet kullanılmamalı, el ile açılmalıdır. Kuru, esnekliğini kaybetmiş, sararmış, 
yapışkan ve zedelenmiş kondomlar kullanılmamalıdır. Kondomlar tek kullanımlıktır. Etkin bir 
koruma sağlamak için birleşme başlamadan önce prezervatif kullanılmaya başlanmalıdır. İlişki 
süresinin uzunluğuna göre prezervatifi yenilemek gerekmektedir. Kullanım sırasında prezerva-
tifin yırtılmasını engellemek için su bazlı kayganlaştırıcı jeller kullanılabilir. Yağ içerikli (bebek 
yağı, el ve vücut kremi, vazelin vb) maddeler prezervatifin yapısında bozulmalara neden ola-
bileceğinden kayganlaştırıcı olarak kullanılmamalıdır. Daha fazla koruma sağlamak adına asla 
iki prezervatif üst üste kullanılmamalıdır; sanıldığının aksine üst üste kullanmak sürtünmeyi 
arttıracağından yırtılmalara neden olacaktır. Eğer ilişki esnasında kondomun zarar gördüğü 
fark edilirse kondom hemen bir yenisi ile değiştirilmelidir. İlişki bittiğinde penis sertliğini tam 
kaybetmeden, kondom penisle beraber dışarı alınmalıdır, Kondom, penisin üzerinden kağıt bir 
mendil ile tutularak çıkarılmalıdır.

İlişkideki her iki partnerin de HIV-pozitif olması durumunda dahi prezervatif kullanımı şarttır. 
HIV virüsünün farklı türleri olduğu için, yeniden HIV bulaşı (reenfeksiyonu) mümkündür. 

Tek cinsel partner: Başlı başına korunma yöntemi olmasa da HIV ile karşılaşma ihtimalini düşüren 
bir önlemdir.

Damar içi madde/alkol kullanımından uzak durmak: Uyuşturucu, alkol vb keyif verici madde et-
kileri altında kişinin kontrol mekanizmasında zayıflama olabileceğinden korunma yöntemleri 
atlanabilir veya aynı titizlik ile uygulanamayabilir. Bu durumlarda cinsel birleşmeden uzak du-
rulmalıdır.

2. Erken ve düzenli tedavi almak:

Uluslararası rehberler (DSÖ ve diğer ulusal rehberler), asemptomatik veya semptomatik olan 
HIV ile enfekte tüm kişilere, CD4 sayısından bağımsız olarak tedavi önermektedir. HIV po-
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zitifliği saptanır saptanmaz antiretroviral tedavi (ART) olabildiğince erken başlanmalıdır.[1] 
Hastanın viral yükü arttıkça, HIV’i cinsel yol ile HIV negatif partnerlerine bulaştırma riski de 
artmaktadır.

Belirlenemeyen = Bulaştırmayan

2011 yılında 1763 HIV pozitif birey ile yapılan bir çalışmada erken ART tedavisi alan ve geç ART 
başlanan iki grup oluşturulmuş, 5 yıllık takip sonucunda 2016’da yayınlanan sonuçlarda katılım-
cılarının 72’sinin partnerinde, partner ile ilişkili HIV enfeksiyonu saptanmıştır. Erken ART alanlar-
da, gecikmiş ART alanlara göre partner ilişkili enfeksiyon %93 daha düşük saptanmıştır. HIV-po-
zitif partner baskılanmış bir viral yüke sahip olduğunda (mililitre başına 400 kopyadan daha 
az HIV RNA saptanması) çiftlerde HIV aktarımı olmadığını gösterilmiştir. Çalışmada saptanan 
aktarımlar, HIV-pozitif partnerin viral yükünün baskılanmaması ile ilişkilendirilmiştir. Bulaşların 
görüldüğü durumlar şu şekilde idi; HIV-pozitif partner ART’ye başlamış ancak viral baskılamayı 
sağlamadan önce cinsel ilişkide bulunmuş, HIV-pozitif partner viral baskılama sağlanmış ancak 
ART rejimi daha sonra başarısız olmuş veya partner ilaçlarını almayı bırakmış idi.[2]

3. Maruziyet öncesi proflaksi (MÖP) ve maruziyet sonrası proflaksi (MSP)

Maruziyet öncesi proflaksi (MÖP): HIV enfeksiyonunun kapılmasını önlemek için antiretroviral 
ilaçların kullanılmasıdır. MÖP, cinsel temas veya enjeksiyon, uyuşturucu kullanımı yoluyla HIV’e 
maruz kalma riski taşıyan HIV negatif kişiler tarafından kullanılır.[3]

2010 yılından bu yana, birkaç randomize, plasebo kontrollü klinik çalışma, yüksek ilaç uyumu 
sağlanan (saptanabilir kan ilaç seviyeleri ile ölçülmüştür), günlük oral antiretroviral kullanımı 
ile MÖP’ün, homoseksüel erkeklerde %92[4] heteroseksüel olarak aktif erkekler ve kadınlar ara-
sında HIV uyumsuz çiftlerde %90[5] ve damar içi madde kullanıcıları arasında %73.5[6] oranında 
yeni HIV enfeksiyonlarını azalttığı saptanmıştır. 2014 yılında CDC, ABD Halk Sağlığı Hizmetinin 
MÖP için klinik uygulama kılavuzunu yayınlamıştır.[7] Ayrıca MÖP’ün yalnızca HIV’e karşı koruma 
sağladığı, bel soğukluğu, klamidya, frengi, hepatitler ve istenmeyen gebeliklere karşı koruma 
sağlamadığı unutulmamalıdır. 

Maruziyet sonrası proflaksi (MSP): HIV bulaşı açısından yüksek riskli maruziyeti olan HIV negatif 
bir kişide HIV enfeksiyonunu önlemek için antiretroviral ilaçların kullanılmasıdır. MSP başlangı-
cı, vajinası, rektumu, gözü, ağzı veya diğer mukoz membranı, sağlam olmayan deri veya delin-
miş deri (örn. enjektör), HIV ile enfekte bir kaynaktan potansiyel olarak kontamine olmuş vücut 
sıvılarıyla temas eden kişilerde ilk 72 saatlik pencere içindeki maruziyetlerde düşünülmelidir.[7]

4.Diğer cinsel yol ile bulaşan enfeksiyonlardan korunmak:

Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar (CYBE) asemptomatik de olsa HIV pozitif bireylerde daha 
yaygındır ve morbidite açısından önemlidir. Bu nedenle HIV pozitif birey ilk tanıda ve daha 
sonra periyodik olarak CYBE açısından düzenli taramalardan geçmeli ve gerekli aşılamalarını 
tamamlamalıdır. CYBE; sifiliz, bel soğukluğu (Neisseria gonorrhoeae), klamidya (Chlamydia 
trachomatis), Trichomoniasis (Trichomonas vaginalis), Hepatit B ve C, genital siğiller (HPV), 
HIV’dir.

Hepatit-B ve HPV aşı ile korunulabilen CYBE’lerdendir. ART ile viral yükün baskılanması, maruzi-
yet öncesi profilaksi HIV bulaşını azaltsa da diğer CYBE açısından azalma yapmamaktadır. Tüm 
sağlık otoriteleri tarafından HIV ve diğer cinsel yolla bulaşan enfeksiyonların geçişini önlemede-
ki en etkin, ucuz ve sağlıklı korunma yolu prezervatif kullanımıdır.
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Sosyalleşme kelime olarak toplumsallaşmanın karşılığı olup; bireyin içerisinde doğduğu top-
lumun kültürünü öğrenmesi, benimsemesi ve buna uygun bir üye haline gelişi olarak tanım-

lanabilir. Bu süreçte aile, arkadaş grubu, eğitim, kitle iletişim araçları, cinsiyet ve yaş etkin olan 
faktörlerdir. 

Kişinin doğumundan itibaren yaşam döngüsünde önemli bir yere sahip olan aile (anne, baba, 
kardeş, partner vb), komşu, arkadaşlar gibi kişiler birey için sosyal ilişkilerin ve sosyal desteğin 
temelini oluşturmaktadır.[1] 

Damgalama belirli bir kişiye ya da özellikle bazı hasta gruplarına karşı oluşturulan toplumun 
tavır alması ve toplumdan dışlanmaya kadar giden davranışlar bütünü olup, özellikle toplum-
daki önyargılardan doğmaktadır. İçselleştirilmiş damgalanma ise hem damgalanma korkusu 
hem de hastanın kendisini hastalıktan dolayı suçlu hissetme ve utanma duygusunu içermek-
tedir.[2] 

HIV pozitif bireyler bulaşıcı hastalıklar içinde en fazla damgalanmaya maruz kalan hasta grubu-
nu oluşturmaktadır.[3] HIV ilişkili damgalanma iş bulmada zorlanma/işten çıkarılma, evleneme-
me, çocuk sahibi olamama, sosyal yaşamdan uzak kalma, sağlık hizmetlerinden mahrum kalma, 
gerektiğinde hastaneye gidememe, aile ve arkadaşlarından uzaklaşma, sosyal toplantılara katıl-
mama, dedikodu ve sözel hakarete maruz kalma olarak biçimlenebilir.[2,4]

HIV pozitif bireylere ilişkin damgalamada pek çok faktör katkı vermektedir.[3] Örneğin HIV pozi-
tif bireyler üzerinde yapılan bir çalışmada, insanların bulaşma yollarını bilmemesi ve gündelik 
temasla kendilerine bulaşma korkusunun, damgalanmanın en önemli nedeni olduğu belirlen-
miştir.[2] Oysa sanılanın aksine HIV; dokunmak, sarılmak, öpüşmek, öksürmek, hapşırmak, aynı 
tabak çatalı kullanmak, ortak duş/banyo, tuvalet havuz kullanımı, aynı evde yaşamak gibi du-
rumlarla bulaşmamaktadır.[5]

HIV enfeksiyonunun en önemli bulaş yolu cinsel temastır. HIV pozitif bireyle cinsel temasla 
(homoseksüel, heteroseksüel, vajinal, oral, anal), virüsü taşıyan kişilerden alınmış kan ve kan 
ürünleri ile, intravenöz ilaç kullanımı ile, enfekte anneden bebeğe gebelik süresince, doğum 
sırasında ve doğumdan sonra emzirmekle bulaşabilmektedir.[3]

HIV pozitif bireylerde duygu durum değişiklikleri meydana gelmekte ve bununla birlikte sosyal 
desteğe gereksinimleri artmaktadır; buna tezat olarak damgalamaya bağlı sosyal desteğin azal-
ması ya da kaybı söz konusu olabilmektedir. Sosyal desteği iyi olmayan HIV/ AIDS hastalarının 
çoğu kendilerini toplumsal yaşamdan izole etmekte ve bu durumda sorunlar/korkularla başa 
çıkmada saklanma ve izolasyon yöntemlerini benimsemektedirler.[4,6]

Sosyal destek 1979 yılında Johnson ve Saranson tarafından ‘kişinin güvenebileceği ilişkiler yo-
luyla, sosyal kaynaklardan yararlanabilme derecesi’ olarak tanımlanmıştır.1 Başka bir tanımla 
sosyal destek, bireylerin sosyal ağlar aracılığı ile erişebildiği maddi ve psikolojik kaynaklar bütü-
nü olup; duygusal, araçsal ve bilgi sağlayıcı destek olarak alt gruplara ayrılabilir.[3,7] 

Duygusal ve araçsal destek aile bireyleri, arkadaşlar ve partner tarafından sağlanmaktadır. Duy-
gusal destek kişinin benlik saygısı, aidiyet duygusu ve kendilik değeri üzerine pozitif etki ederek 
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içsel damgalamanın etkisini azaltabilmektedir.[3,4,8] Bununla birlikte duygusal sosyal desteği ye-
terli olan HIV pozitif bireylerin sağlıklı yaşam alışkanlıklarına yöneldiği gösterilmiştir.[7]

Araçsal destek; materyal sağlama, yardım etme ve hizmet sunma olarak ifade edilebilir.[3]

Bilgi sağlayıcı destek danışmanlık hizmeti verme ya da güncel bilgi sunma gibi; kişinin HIV pozi-
tifliğinin anlama, yorumlama ya da onunla baş etmesi sırasında sağlık bakımı verenler ile Pozitif 
Yaşam Derneği ve Kırmızı Kurdele gibi sivil toplum örgütleri tarafından sağlanan destek olarak 
ifade edilebilir.[3,5,9] Özellikle teşhisten sonraki ilk aylarda duygusal ve araçsal destek azalabilir, 
sağlık hizmeti sağlayıcıları bu noktada hastalara endişelerini ve duygularını paylaşama fırsatı 
sunarak destek rolü kazanabilir.[10] 

Tüm bu destek türleri HIV pozitif bireylerin hastalığa ve tedaviye uyumunu pozitif yönde etki-
lemektedir.[3,7,10]

Yukarıdaki bilgileri toparlamak gerekirse; HIV pozitif olduğunu öğrenen bireyin; o an damga-
lanma, sevdiklerinden uzak kalma, ölüm, hatta ölüm süreci ile ilgili korkular yaşadığı, kişinin bir 
nevi kriz halinde olduğu ve desteklenmeye her zamankinden fazla gereksinim duyacağı akılda 
tutulmalıdır.

HIV pozitifliği ile ilgili damgalama hem bireylerin gönüllü olarak test yaptırma ve danışmalık 
hizmeti almasının hem de hastalığın önlenmesi, bakım ve tedavi hizmetlerine erişimin önünde 
engel teşkil etmektedir. Toplumun bilgi ve bilinç düzeyi arttırılarak damgalama alışkanlığının 
kırılmasıyla hem toplumdaki HIV pozitif bireylerin erken tanı ve etkin tedaviye ulaşımının sağ-
lanması hem de kişiler arası bulaş riskinin azaltılması yoluyla toplum sağlığına katkı sağlanabi-
leceği akılda tutulmalıdır. 

Sağlık çalışanlarının bilgi sağlayıcı destek düzeyinde anahtar rolü olup; hastalar ve aileleri ara-
sında bağları koruyan / artıran bakım stratejileri geliştirmeleri bireylerin psikososyal uyumuna 
katkı sağlanması açısından önem teşkil etmektedir.

HIV enfeksiyonu günümüzde antiretroviral tedavilerde elde edilen önemli gelişmeler sayesinde 
ölümcül bir tanı olmaktan çıkmış ve kronik bir hastalığa dönüşmüştür.2 Erken tanı, etkin viral 
baskılayıcı tedaviye ulaşım ve tedaviye uyumun sağlanması ile günümüzde HIV pozitif olmak 
hayatın sonu değildir.
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Test ile ilgili hukuki durumlar
Av. Enes Salar, Av. Hatice Demir
Pozitif İz Derneği

Aile hekimleri, Aile Hekimliği Kanunu madde 5 ve Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği 
madde 4 gereği ilgili mevzuatta birinci basamak sağlık kuruluşları ve resmi tabiplerce dü-

zenlenmesi ön görülen her türlü sağlık raporunu düzenleyebilmektedir. İşbu sebeple birden 
fazla mevzuat içerisinde kişiye yönelik istenen sağlık raporu aile hekimlerince düzenlenebil-
mektedir. Hal böyleyken bu çeşitlilik içerisinde her tür sağlık raporunun irdelenme ihtimali bu 
başlık kapsamında mümkün olmayacaktır. Fakat genel bir ilke tespiti yapılabilecektir. 

Çeşitli hallerde kişiye yönelik istenebilecek sağlık raporunun düzenlenmesi esnasında söz ko-
nusu sağlık raporunun istendiği mevzuat dikkate alınmalıdır. Söz konusu mevzuat hükümleri 
genel olarak sağlık raporunun istenme amacını düzenleyebildiği gibi, kimi mevzuat hükümleri 
de amacına ulaşmak için kişinin sağlık statüsünün tespitini sağlayacak açık değerlendirme kri-
terlerini düzenleyebilmekte ve/veya bu kriterleri tespit için kullanılacak testleri belirtmektedir. 
HIV özelinde değerlendirme yapılırken ister değerlendirme kriterleri tespit edilmiş ve ‘’bulaşıcı 
hastalığı olmamak’’ ibaresi mevzuat hükümlerinde geçiyor olsun isterse de mevzuat sağlık ra-
porunun sadece düzenlenme amacını belirlemiş olsun; nihai olarak güncel tedavi yöntemleri 
ve güncel bilgiler ışığında sağlık raporu istenen konuda HIV’in tesiri dikkate alınmalıdır. Bu de-
ğerlendirme sonucunda ise ulaşılacak sonuç sağlık raporu düzenlenen konuya engel hal teşkil 
etmemesi halinde, sağlık raporunda bu değerlendirmeye girilmemeli ve kişinin HIV statüsü 
sağlık raporuna yansıtılmamalıdır. 

Bahsi geçen mevzuat hükümlerinin düzenlenme ihtimallerine örnek vermek durumun açıklan-
ması için yararlı olacaktır. Mevzuat bazen sağlık raporunun istenme amacını düzenlerken bazı 
kriterlerin değerlendirilmesini ister. Örneğin; öğrencilerin barınma ihtiyaçlarını sağlayan yurtlar 
için Yükseköğrenim Özel Barınma Hizmetleri Yönetmeliği 21. maddesi b fıkrasına göre bu yurt-
larda kalacak öğrencilerde “toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh hastalığı 
veya bulaşıcı hastalığı olmamak“ şartı aranır. İlgili yönetmelikte veya bulaşıcı hastalıklara ilişkin 
herhangi bir kanuni düzenlemede toplu yerlerde yaşamaya engel bulaşıcı hastalıkların neler 
olduğu düzenlenmemiştir. HIV ile yaşamak, toplu yerde yaşamaya engel bir bulaşıcı hastalık 
sahibi olmak anlamına gelmeyeceğinden ilgili sağlık raporu hazırlanırken gerek değerlendirme 
aşamasında yapılacak testlerde gerekse de raporun tanzimi esnasında HIV’e dair bir belirleme 
yapmaya gerek yoktur. 

Bazı durumlarda ise mevzuat ilgili sağlık raporu düzenlenirken hangi testlerin yapılması gerek-
tiğini açıkça belirler. Bu hale en iyi örnek ise “işe giriş için istenen sağlık raporu” olacaktır. Sağlık 
Raporları Usul Ve Esasları Hakkında Yönergenin 42. maddesi ‘’50’den az çalışanı bulunan ve az 
tehlikeli işyerlerinde çalışacak olan kişilerin işe giriş raporları, iş yeri hekimliği belgesi aranmak-
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sızın aile hekimleri ve kamu sağlık hizmet sunucularında görevli tüm hekimlerce düzenlenebi-
lir.’’ demektedir. İşe alım esnasında aday işçiden istenebilecek sağlık raporunun değerlendirme 
kriterleri ve bu kriterlerin ölçümüne dair testler “İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Gö-
rev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik” ile düzenlemiştir. İlgili yönetmeliği 
ekinde yer alan “İşe Giriş / Periyodik Muayene Formu” incelendiğinde, HIV testinin aday işçiden 
zorunlu olarak istenecek testlerden biri olmadığı görülecektir. 

Tüm bu hallerde kişinin HIV statüsü bir şekilde aile hekimi tarafından öğrenilse dahi yukarıda 
belirlediğimiz kriter sonucu ulaşılacak sonuç, sağlık raporu düzenlenen konuya engel hal teşkil 
etmediğinden; kişinin HIV statüsünün rapora yansıtılmaması gerektiğini tekrar etmekte yarar 
vardır. Özellikle belirtmek gerekir ki, HIV ile yaşayanların mevzuat gereği yapamayacakları mes-
leklere (örneğin askerlik, polislik, bekçilik) girişte alınan sağlık raporları zaten aile hekimliklerin-
den alınmamaktadır. Bu hallerde sağlık kurulu tarafından etraflıca değerlendirmeler yapılmak-
tadır. Dolayısıyla HIV ile yaşayanların işe giriş muayenelerinde HIV testinin zorunlu tutulması 
hukuka aykırı olduğu gibi, zorla ya da gizlice test yapılması (kan alındıktan sonra birçok test ara-
sında haber vermeksizin HIV testi de yapılması) hukuka aykırı olacaktır. Bu halde, işe giriş, yurda 
giriş gibi durumlarda aile hekimine gelen kişi her ne kadar iş yeri insan kaynakları/ yurt idaresi 
tarafından HIV testi de istendiğini söylese de, kişiye bu testin zorunlu olmadığı açıklanmalı ve 
mutlaka rızası alınarak test yapılmalıdır. Kişinin rızası olmamasına rağmen HIV testi yapılması, 
kişiye rızası olmadan tıbbi müdahalede bulunmak anlamına gelmektedir ki bu Anayasa madde 
17 başta olmak üzere Hasta Hakları Yönetmeliği ve Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi gibi birçok 
mevzuat hükmünde açıkça yasaklanmıştır. 

Bu halde kişinin HIV statüsünün mevzuat kaynaklı belirtilmesinin zorunlu olmadığı hallerde ra-
pora yansıtılması durumunda, Hasta Hakları Yönetmeliği’nin 23. maddesi gereği sağlık hizmeti 
verilmesi nedeniyle edinilen bilgilerin kural olarak gizli tutulması gerektiği, Türk Tabipler Birli-
ği’nin yayınladığı Hekimlik Meslek Etiği Kurallarının 9. Maddesi gereğince de hekimin mesleği 
uygularken öğrendiği sırların açıklanamayacağı hükümleri ışığında sağlık raporunu düzenleyen 
hekimin mesleki sorumluluğunu doğacaktır. Aynı zamanda kişilerin HIV statüleri sağlık verisi ol-
ması sebebiyle özel nitelikli kişisel verilerdendir. Sağlık raporunu düzenleyen hekiminin rapora 
yansıtılmaması gereken bir sağlık verisini raporda geçirmesi Türk Ceza Kanununun ‘’Verileri hu-
kuka aykırı olarak verme veya ele geçirme” alt başlıklı 136. maddesinde tanımlı suça sebebiyet 
verebilecektir. TCK 137. maddesinde ‘’Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme” suçu 
için belirli bir mesleğin sağladığı kolaylıktan faydalanmayı ağırlaştırıcı sebep olarak belirtmiştir. 
Bu sebeple, sağlık raporunu düzenleyen hekiminin rapora yansıtmaması gereken bir sağlık ve-
risini raporda geçirmesi suça vücut verecek ve hekiminin cezai sorumluluğunu da doğuracaktır.
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Evlilik raporu ve HIV
Av. Enes Salar, Av. Hatice Demir
Pozitif İz Derneği

Evlilik öncesi muayenede HIV testinin zorunlu tutulmasının
hukuka aykırılığı hakkında

Türk Medeni Kanunu 136. Maddesi, evlenme başvurusunda evlendirme memurluğuna veril-
mesi gereken belgeler arasında “evlenmeye engel hastalığının bulunmadığını gösteren sağlık 
raporu”nu da saymıştır. Bu durumda nelerin “evlenmeye engel” olarak nitelendirildiğine bak-
mak gerekir.

Evlendirme Yönetmeliği’nde sağlık kurulu raporunun hangi usul ve esaslarda düzenleneceği ile 
ilgili “Evlenme Muayenesi Hakkında Nizamname”ye atıf yapılmıştır. Evlenme Muayenesi Hak-
kında Nizamname, evlenme muayenesinin nasıl yapılacağını belirtir ve evlenme engeli yaratan 
hastalıklar için “Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 123 ve 124 üncü maddelerinde zikrolunan has-
talıklardan birile malül olduğu kanaatını hasıl ettiği takdirde sıhhat raporunu vermez ve evrakı 
dosyasında hıfzetmekle beraber işi ait olduğu hükümet tabibine de bildirir.” diyerek Umumi 
Hıfzısıhha Kanunu’na atıf yapar.

Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun ilgili maddelerinde ise 

(madde 123 ve 124) evlenmeye engel hastalık olarak marazi aklî hastalık dışında frengi, bel 
soğukluğu, yumuşak şankr, cüzzam ve ilerlemiş sari verem sayılmıştır. Kanun, bu hallerde hasta-
lığın tedavi edilmesinden sonra evliliğe engel hal olmadığına dair raporun hazırlanabileceğini 
söyler.

Görüldüğü üzere HIV evlenmeye engel hastalıklardan biri olmadığı gibi, evlilik öncesi sağlık 
raporu için muayenede bakılması zorunlu sayılan hallerden de değildir. Bu halde, evlilik öncesi 
zorunlu HIV testi istenmesinin hukuki bir dayanağı bulunmadığı açıktır. Her ne kadar belediye-
lerce evlilik öncesi testler için kişiler aile hekimliklerine yönlendirilse ve istenen testler arasında 
HIV testi de yer alsa da, bu testin yapılmasının yasal olarak zorunlu olmadığı kişilere belirtilme-
lidir. Bunun yanında test sonucu her ne olursa olsun, HIV evlilik engeli yaratan hastalıklardan 
biri olmadığından, pozitif test sonucuna istinaden evlenme engeli olduğu iddia edilerek ra-
por düzenlemez. (Konumuz olmadığından burada ayrıntılı işleyemesek de, yasal düzenlemeler 
incelendiğinde akıl hastalığı hariç herhangi bir hastalığın sürekli evlilik engeli yaratmadığı da 
görülecektir.) 

Evlilik öncesi muayene esnasında, öncesinde bilgi verilerek yapılan HIV testi sonucunda taraf-
lardan birinin pozitif olduğunun anlaşılması halinde de, sağlık raporunda bu durum açıklan-
maksızın, kişilere evlilik engeli yaratan bir hastalıkları olmadığını belirten rapor düzenlenmesi 



121

50 Başlıkta Birinci Basamakta HIV/AIDS

gerektiği açıktır. Zira kişinin test sonucunun evlendirme memurları dahil herhangi bir kişiyle 
paylaşılması, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak paylaşılmasından hareketle, çeşitli suçları 
gündeme getirecektir. Burada ayrıca önemle belirtmek gerekir ki, bir kişinin HIV statüsü sağlık 
durumuna ilişkin bir veri olduğundan, üstün nitelikli korumaya sahip özel nitelikli veridir ve 
hukuka aykırı olarak paylaşılması suçun nitelikli halini oluşturmaktadır.

HIV testi sonrası diğer eş adayı ile bilgi paylaşımı ve olası hukuki sonuçlar

Evlilik testleri ve HIV söz konusu olduğunda karşımıza çıkabilecek ikinci hukuki durum, test so-
nucunun diğer eş adayı ile paylaşılması halidir. Anayasa madde 20, özel hayata saygı hakkını 
düzenlemektedir. Anayasa ve diğer kanun ve yönetmeliklerde ayrıntılı şekilde düzenlenen özel 
hayata saygı hakkı, kişisel verilerin korunması hakkı ve hasta hakları uyarınca, test sonucu pozi-
tif çıkan kişinin rızası olmaksızın -eş adayı ve aile bireyleri dahil- herhangi bir kişiye kişinin HIV 
statüsüne dair bilgi verilmesi, hekimin yasal sorumluluğunu doğuracaktır. Böyle bir durumda 
yapılması gereken, tanı alan kişiyi bilgilendirmek ve kişinin rızası olursa diğer eş adayına duru-
mu açıklamaktır. Kişinin buna rıza göstermemesi halinde, diğer eş adayının gelecekte hekime 
karşı “bilgilendirilmediği” iddiasıyla yasal yollara başvurabileceği konusu akla gelebilir. Belirt-
mek gerekir ki, diğer eş adayının bilgilendirilmesi noktasındaki yasal sorumluluk hekimde değil, 
tanı almış olan eş adayındadır. Hasta hakları ve KVKK gereği, hekimin HIV(-) eş adayına, tanı alan 
eş adayının rızası hilafına bilgi vermesi hukuka aykırı olacaktır. Yine de kendini koruma altına al-
mak isteyen hekim, diğer eş adayının bilgilendirilmesi noktasında, tanı alan eş adayını aydınlat-
tığına dair yazılı bir bilgilendirme metnini HIV ile yaşayan eş adayıyla birlikte imza altına alabilir. 
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İşe giriş raporu ve HIV
Av. Polat Yamaner – Hukuki Danışman
Pozitif Yaşam Derneği

HIV ile yaşayanların en çok karşılaştığı hak ihlali alanlarından biri olan çalışma hakkı ihlali, 
işe giriş, iş sözleşmesinin yenilenmesi ya da doğrudan işten çıkarma gibi çalışma hayatının 

çeşitli aşamalarında karşımıza çıkmaktadır. Nitekim Pozitif Yaşam Derneği’nin güncel hizmet 
verilerine bakıldığında çalışma hakkı ihlalleri ve bunun alt başlıklarından birisi olan işe giriş mu-
ayenesi sebebiyle yaşanan hak ihlalleri ve ayrımcılık, düzenli olarak danışmanlık verilen alan-
lardan birisini oluşturmaktadır.[1] Bu sebeple, aile hekimlerinin bu konudaki bilgi birikimini ve 
farkındalığını arttırmak adına, bu bölümde çalışma hayatının başlangıç basamaklarından birini 
oluşturan işe giriş muayenesinde HIV statüsünün ele alınmasının çalışma hakkına ve genel ola-
rak hukuka aykırılığı kısaca kaleme alınacaktır.

En başta önemle vurgulayarak belirtmek gerekmektedir ki, HIV çalışma hayatına etki eden bir 
enfeksiyon değildir. Kişinin mahrem alanında kalması sebebiyle özel hayatın gizliliği hakkı kap-
samında korunan bir sağlık bilgisi olan HIV statüsü, herhangi bir kademe, sektör ya da iş kolu 
gözetmeksizin kişilerin çalışma hayatında yoğun şekilde ayrımcılığa maruz kaldığı bir enfeksi-
yondur.[2] HIV enfeksiyonuna ilişkin karşılaşılan hak ihlallerinin ele alınması ve çözülmesinde, 
HIV tedavisinde gelinen aşama ve B=B (Belirlenemeyen=Bulaşmayan) olgusu büyük bir öneme 
sahiptir. Düzenli ilaç tedavisi neticesinde kanındaki virüs miktarı (viral yük) belirlenemeyen bir 
seviyeye gelen kişiler, HIV enfeksiyonunu korunmasız cinsel ilişki ile aktaramazlar ve diğer akta-
rım yollarının gerçekleşme olasılığı büyük oranda düşmektedir. Bu bilgiler ışığında HIV enfeksi-
yonu artık “bulaşıcı hastalık” olarak değil, “kronik hastalık” olarak değerlendirilmekte ve herhan-
gi bir mesleğe kabul edilmede göz önüne alınan bir bilgi olarak görülmemektedir.

Bu temel bilgileri merkeze aldığımızda, işe giriş safhasında kişilerin HIV statüsünün sorulması, 
ya da işe giriş muayenesinde istenen gereksiz HIV testleriyle kişinin statüsünün sorgulanması 
iş ilişkisinin kurulması bakımından korunmaya değer bir yarar sağlamamaktadır. İlgili mevzu-
at ve Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası hukuk kaynakları temelinde, kişilere HIV statüsünün 
sorulması ya da HIV statüsünün sağlık raporları ile sorgulanması hukuka açıkça aykırıdır. İşe 
giriş muayenesi kapsamında HIV statüsüne ilişkin herhangi bir hususa değinilmemesi, hekimin 
hukuki, idari, cezai ya da mesleki sorumluluğunu doğurmaz. Tam aksine, kişinin HIV statüsünün 
işe giriş muayenesi kapsamında ele alınması ve HIV statüsünün sağlık raporunda anılması ilgili 
hekimin sorumluluğunu doğuracaktır.

İşe giriş muayenesi ile herhangi bir ilgisi olmamasına rağmen zorla HIV testi istenmesi, erkek 
aday işçilerin askerlik muafiyet raporu görüldüğünde muafiyet sebebinin öğrenilmeye çalışıl-
ması, e-Nabız, MEDULA gibi hekimlerin erişimine açık olan tıbbi kayıtların tutulduğu sistemler 
üzerinden kişinin HIV statüsünün öğrenilmesi gibi çeşitli durumlarda aday işçilerin HIV statüleri 
ortaya çıkarılmakta ve hak ihlalleri yaşanmaktadır.[3] İşe giriş muayenesinin sınırları İşyeri Hekimi 
ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik ile çizil-
miştir ve bu yönetmeliğin ekinde yer alan “İşe Giriş/Periyodik Muayene Formu”na bakıldığında 
HIV testinin istenmediği görülmektedir. Bu durumda işe giriş muayenesi kapsamında, aday iş-
çinin paylaşmamayı tercih ettiği HIV statüsü temelinde yapılan her değerlendirme ve bu sağlık 
bilgisinin raporda geçirilmesi hukuki temelden yoksun olacaktır. Hukuki temelden yoksun ve 
gereksiz bu eylem, aday işçinin özel hayatın gizliliği hakkını, kişisel verilerin korunması hakkı-
nı, ayrımcılığa maruz kalmama hakkını ve bunlarla bağlantılı olarak çalışma hakkını ihlal eden 
bir nitelik taşıyacaktır. Türkiye’nin mensubu olduğu Birleşmiş Milletler çatısı altında bir kuruluş 
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olan Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) bu tespitleri doğrulamaktadır. İnsan hakları ve çalışma 
hakkı alanında düzenleyici bir metin olan “HIV/AIDS ve Çalışma Yaşamıyla İlgili ILO Uygulama 
ve Davranış Kuralları”na bakıldığında “HIV/AIDS muayenesi, iş için başvuran ya da halen çalışan 
insanlardan talep edilmeme[si]” açıkça düzenlenmiş durumdadır.

İşe giriş muayenesi kapsamında muayene olan aday işçinin, muayene olduğu hekimle hasta-he-
kim ilişkisi içinde olduğu ve bu anlamda aday işçinin etik ve hukuki bir koruma altında olduğu 
özellikle belirtilmelidir.[4] Hasta Hakları Yönetmeliği’nin 23. maddesi uyarınca, hekim sağlık hiz-
metinin verilmesi sebebiyle edinilen bilgileri, kanun ile müsaade edilen haller dışında, hiçbir şe-
kilde açıklayamaz. Aynı maddenin 3. fıkrası, hukuki ve ahlaki yönden geçerli ve ahlaki bir sebebe 
dayanmaksızın hastaya zarar verme ihtimali bulunan bilginin ifşa edilmesi halinde, ilgili sağlık 
personelinin ve diğer kimselerin hukuki ve cezai sorumluluğunu doğuracağını ifade etmektedir. 
Bu anlamda işe giriş muayenesinde aday işçinin HIV statüsünün ele alınması, herhangi bir geçerli 
hukuki ve ahlaki sebebe dayanmayacağı gibi, aday işçinin çalışma hayatına katılma hakkına zarar 
verme riskini taşımaktadır ve hekimin sorumluluğunu doğurmaktadır. Söz konusu kural, benzer 
şekilde Türk Tabipler Birliği’nin Hekimlik Meslek Etiği Kuralları’nda da düzenlenerek, sır saklama 
yükümlülüğünü bir kez daha ortaya koymaktadır. Hekim Meslek Etiği Kuralları’nın 9. maddesi 
uyarınca, hekim hastasından mesleğini uygularken öğrendiği sırları açıklayamaz ve bu durum ki-
şinin ölmesi ya da hekimle ilişkisini kesmesi durumunda da geçerliliğini sürdürür. Buna ek olarak, 
aynı metnin 33. maddesi uyarınca, her hekim tüm insan hakları belgelerine ve hekimlikle ilgili 
ortak kurallara uyma yükümlülüğü taşımaktadır. Bu doğrultuda, yukarıda anılan HIV/AIDS’e iliş-
kin ILO Uygulama ve Davranış Kuralları ve kişinin özel hayatına saygı hakkını düzenleyen bütün 
insan hakları metinleri göz önüne alındığında, hekimlerin işe giriş muayenesinde HIV statüsünü 
ele almasının hukuka aykırılığı bir kez daha kendini göstermektedir.

Ek olarak, aday işçinin HIV statüsü, bir sağlık verisi olması itibarıyla özel nitelikli kişisel veridir. 
Bu doğrultuda, işe giriş muayenesi kapsamında muayene yapan hekimin Kişisel Verilerin Ko-
runması Kanun’undan kaynaklanan sorumluluğu bulunmaktadır. Kanun’un 6. maddesi, özel 
nitelikli kişiler verileri ilginin rızası dışında işlenemeyeceğini hüküm altına almış olup, bu kuralın 
istinasları arasında HIV statüsünün işveren ya da başka 3. kişilerle paylaşılmasını meşru kılacak 
bir düzenleme bulunmamaktadır.[5] Kişisel sağlık verilerine ilişkin hükümlerin özel olarak düzen-
lendiği Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik’in ilgili hükümleri doğrultusunda aynı husus 
ifade edilmiş olup, özel nitelikli kişisel veri olan sağlık verileri hukuki koruma altına alınmıştır.

Sonuç

Hayatlarının hem her alanında ayrımcılık ve önyargı ile mücadele eden HIV ile yaşayan insanlar, 
çalışma hayatına giriş aşamasında çeşitli zorluklarla karşılaşmaktadırlar. Yukarıda ifade edilen 
kurallar ışığında, aday işçilerin işe giriş muayenesi esnasında HIV statülerinin ele alınması hu-
kuka aykırılık teşkil etmektedir. Hekimlerin, mesleki ve hukuki yükümlülükleri doğrultusunda 
hareket ederek HIV ile yaşayanların haklarına ihlal etmemeleri ve HIV ile yaşayanların insan hak-
larını göz etmeleri, sistematik damgalama ve ayrımcılık ikliminin devam ettirilmemesi açısından 
büyük önem arz edecektir.

Kaynaklar
1. Hizmet Verileri. Pozitif Yaşam Derneği. Erişim: https://pozitifyasam.org/hizmet-verileri/ Erişim tarihi: 22.01.2021
2. HIV ile Yaşayan Bireylerin Hak İhlalleri Raporu, Kasım-Aralık 2019/Ocak 2020. Pozitif Yaşam Derneği. Erişim: 
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3. Ibid.
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tarihi: 22.01.2021

5. Ibid.
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Asker muayenesi ve HIV
Av. Polat Yamaner – Hukuki Danışman
Pozitif Yaşam Derneği

HIV ile yaşayan kişilerin askerlik çağına girmesiyle birlikte askerlik hizmetine ilişkin kafa ka-
rışıklığı ve stres yaşaması oldukça sık karşılan bir durumdur. Dönem dönem ortaya çıkan 

askerlik hizmetinin nasıl yerine getirileceğine ilişkin tartışmalar ve bedelli askerlik uygulaması 
gibi gelişmeler, HIV ile yaşayan kişilerin bu kaygısını perçinlemektedir. Bu sebeple bu bölüm-
de HIV ile yaşayanların askerlik hizmetiyle olan ilişkisi ve askerlik muayenesi hakkında kısaca 
bilgi verilecektir. Böylece hekimlerin konuya ilişkin bilgilerinin ve farkındalıklarının arttırılması 
amaçlanmaktadır.

Askerlik hizmetini yerine getirecek kişilerde aranan sağlık koşulları Türk Silahlı Kuvvetleri Sağ-
lık Yeteneği Yönetmeliği ile düzenlenmektedir. Bu yönetmeliğin 6. maddesi uyarınca, askerlik 
çağına giren yükümlü kişiler, askerliğe elverişli olanlar ve olmayanlar şeklinde iki gruba ayrıl-
maktadır. Bu gruplandırma uyarınca, Yönetmelik’te ifade edilen şekliyle, sağlık yetenekleri ba-
kımından hiçbir hastalık ve arızası bulunmayanlar ile hastalık ve arızaları, Hastalık ve Arızalar 
Listesinin (A) dilimlerine girenler askerliğe elverişli; hastalık ve arızaları, Hastalık ve Arızalar Lis-
tesinin (B) ve (D) dilimlerine giren kişiler askerliğe elverişli olmayanlar olarak sınıflandırılmak-
tadır. Hastalık ve Arızalar Listesi, Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nin ekinde, EK-C kısmında düzen-
lenmektedir. Bu listenin “Enfeksiyon Hastalıkları” başlıklı 52. maddesi altında doğrulama testleri 
ile kanıtlanmış HIV enfeksiyonları D grubu hastalıklar kapsamına alınmıştır. Kısaca, kişinin HIV 
enfeksiyonu sahibi olması askerlikten tek başına kesin muafiyet sebebi olarak düzenlenmiştir. 
Bu durum kişinin rızasına ya da talebine bağlı kılınamamıştır. 

Bu durum, askerlik hizmetini yerine getirmek isteyen HIV ile yaşayan kişiler için oldukça sarsıcı 
olabilmektedir. Askerlik hizmetine yüklenen anlam sebebiyle, HIV ile yaşayan kişiler için askerlik 
öncesi muafiyet işlemleri oldukça zorlu geçebilmektedir.[1] Bu sebeple hekimlerin ve ilgili sağlık 
personelinin; Hasta Hakları Yönetmeliği, Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi ve Hekim Meslek Etiği 
Kuralları uyarınca kişinin mahremiyet hakkına saygı göstermesi ve muayene süreci ve ilgili iş-
lemler boyunca gerekli hassasiyeti göstermesi özel önem arz etmektedir.

Muayene işlemleri, kişinin askeri şubeye başvurmasıyla başlatılmaktadır. Bu başvurunun ardın-
dan kişiler askerlik şubeden aile hekimine yönlendirilmektedirler. Aile hekimleri, genel nitelikte 
bir sağlık kontrolünün ardından, kişiyi askerlik muayenesinin yapıldığı bir devlet hastanesine 
yönlendirmektedir. Bu aşamada aile hekimlerinin, HIV ile yaşayan kişilere muafiyet durumunu 
açıklaması, devam eden işlemler boyunca ve muafiyet işlemleri sonrasında alınacak raporda 
HIV statüsünün mahremiyet hakkı doğrultusunda gizli kalması gerektiğini ifade etmesi ve ken-
disinin söz konusu mahremiyete saygı duyarak ayrımcı ve önyargılı tutumlardan kaçınması kilit 
önem taşımaktadır.[2]

HIV ile yaşayan kişi ilgili hastaneye yönlendirildikten sonra işlemlerin niteliği hastanenin işleyi-
şine göre farklılık gösterebilmektedir. Söz konusu farklılık, HIV doğrulama testinin tedavi alınan 
kurumdan aslının istenmesi, İl Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi’nden doğrulama 
testinin aslının istenmesi ya da ilgili hastaneni doğrulama testini yapması bakımından karşımı-
za çıkmaktadır. İzlenebilecek bu farklı yöntemlerin sonrasında, takribi bir iki haftalık bir zaman 
dilimi içinde kişi sağlık kuruluna çıkarılır ve yapılacak değerlendirme sonrasında muafiyet hakkı 
kazanarak hakkında muafiyet raporu düzenlenir. Düzenlenen bu rapor, kişiye askerlik şubesine 
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götürmesi için teslim edilir. Askerlik şube, sağlık kurulu raporu doğrultusunda muafiyet raporu 
düzenler ve kişiye teslim eder. Ek olarak, bu muafiyet raporu iki nüsha halinde daha düzenle-
nir ve kişinin ikametgah adresine ve nüfus kütüğünde bağlı olduğu askerlik şubesine gönde-
rilir. İlçe askerlik şubesine gönderilen rapor, mühürlü ve gizli belge halinde gönderilmektedir. 
İlçe askerlik şubesine gönderilen muafiyet raporu kişinin askerlik dosyasına eklenerek erişime 
kapalı şekilde korunmaktadır. Kişinin ikametgah adresine gönderilecek olan belge ise, kişinin 
yakınları tarafından teslim alınabilmesi riski içermektedir ve kişinin HIV statüsünün rızası hari-
cinde öğrenilmesi sonucunu doğurabilmektedir. Bu sebeple, kişi ikametgah adresine bildirim 
yapılmasını istemezse, askerlik şubeye bu hususu bildirmeli ve bununla ilgili olarak yazılı talep-
te bulunmalıdır.

İlçe askerlik şubesine ve kişinin ikametgah adresine gönderilen bu raporların muafiyet raporu 
olduğu, kişinin HIV statüsünün bu raporlarda açıkça geçtiği özellikle belirtilmelidir. Bu belge, 
askerlik durum belgesi değildir. Askerlikten muaf olan kişiler için, askerlik durum belgesinde 
yalnızca matbu şekilde “askerlikle ilişiği yoktur” ya da “askerliğe elverişli değildir” ifadelerine 
yer verilir, kişinin elverişsizlik sebebi bu belgede yer almaz. Kişinin E-Devlet kullanması halinde 
kolayca edinebileceği bu belgeyi, işveren ya da talepte bulunan ilgili kurumlara verme imkanı 
bulunmaktadır. HIV ile yaşayan kişiye sonrasında bu belgeye bakılarak elverişsizlik sebebinin 
sorulması, dolayısıyla HIV statüsünü söylemesinin beklenmesi açık bir şekilde hukuka aykırılık 
teşkil eder. HIV ile yaşayan kişinin bu hususlarda bilgilendirilerek haklarıyla güçlendirilmesi ol-
dukça büyük bir ihtiyaçtır.

Sonuç

HIV ile yaşayan kişiler, askerlik hizmetine ilişkin muafiyet işlemleri esnasında katlanarak artan 
hak ihlallerine ve ayrımcılıkla karşılaşabilmektedirler. Kişinin askerlik şube, aile hekimi ve devlet 
hastanesinde askerlik muayenesi aşamalarında ve ilgili bütün işlemler esnasında mahremiye-
tine saygı duyulması ve kişilik değerlerine uygun bir şekilde muayene edilmesi, muayene ko-
nusunun hassasiyeti bakımından özellikle göz önüne alınmalıdır. Bu hususlara dikkat edildiği 
takdirde kişinin yaşadığı ayrımcılık ve önyargının azaltılması, damgalama ve ayrımcılık ikliminin 
devam ettirilmemesi bakımından elzem önemdedir.

Kaynaklar
1. HIV ile Yaşayan Bireylerin Hak İhlalleri Raporu, Kasım-Aralık 2019/Ocak 2020. Pozitif Yaşam Derneği. Erişim: 
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2. Ibid.
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HIV ve COVID-19
Uzm. Dr. Lütfiye Nilsun Altunal
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi

COVID-19 pandemisi, 114 milyona yakın doğrulanmış vaka ve 2,5 milyonu aşkın ölüm ile 
Dünya çapında devam etmektedir.[1]  Hastalık; ateş, halsizlik, öksürük gibi semptomlarla ha-

fif  seyredebileceği gibi solunum desteği ihtiyacına da sebep olan ağır akut alt solunum yolu en-
feksiyonu yapabilmektedir.[2] Kardiyovasküler hastalıklar, diyabet, hipertansiyon, kanser, kronik 
akciğer hastalıkları başta olmak üzere diğer immunsüpresyona sebep olan durumlar kliniğin 
ağır seyretmesi için risk faktörleridir. Bu bölümde, COVID-19 hastalığının HIV ile yaşayan bireyler 
üzerine etkisi konuşulacaktır.  

Mevcut sınırlı verilere göre etkin antiretroviral tedavi (ART) alan, doktor kontrolündeki HIV 
ile yaşayan bireylerde COVID-19 riskinin popülasyonla aynı olduğu düşünülmektedir.[3] CO-
VID-19 tanısı ile hastanede takip edilen HIV ile yaşayan bireylerde yapılan birkaç vaka serisi[4,5] 
ve küçük kohort çalışmalarında[6] iyi kontrollü HIV infeksiyonu olanlarda (ART alan ve CD4>200 
hücre/mm3) genel popülasyon ile kıyaslandığında benzer klinik sonuçların ve risk faktörlerinin 
olduğu gösterilmiştir. Bu sınırlı klinik verilerde, HIV ile yaşayan bireyler ve genel popülasyon 
beraber değerlendirildiğinde her iki grup için de ileri yaş, kardiyovasküler hastalık, diyabet, 
kronik akciğer hastalığı ve obezite gibi komorbid faktörlerin mortalite ile ilişkili olduğu gö-
rülmüştür. 

HIV ile yaşayan bireylerde kalp hastalığı, böbrek hastalığı, diyabet, kronik akciğer hastalığı, obe-
zite gibi komorbiteler ve tüberküloz gibi koenfeksiyonların prevelansının daha yüksek olduğu 
bilinmektedir.[3] Bu gibi komorbid faktörleri olan, etkin ART tedavisi almayan, düşük CD4 sayı-
sına sahip HIV ile yaşayan bireylerin COVID-19 hastalığı açısından ağır klinik riski mevcuttur.[7] 
Hastaların takibinde bu durumun göz önünde bulundurulması önem arz etmektedir.

COVID-19 salgını sırasında HIV ile yaşayan bireylerin tedavilerini sürdürebilmelerini sağlamak 
çok önemlidir. Uzun süre (3–6 ay) yetecek kadar antiretroviral ilaçlara erişiminin sağlanması, 
diyabet, kardiyak, böbrek gibi kronik hastalıkları ve gerekli ise fırsatçı enfeksiyonlara karşı kul-
landıkları profilaktik ilaçlarının temin edebilmesi gereklidir.[4]

COVID-19 hastalığı esas olarak damlacık yoluyla bulaşmaktadır. Ayrıca damlacıklarla kontamine 
ellerin ağız, burun veya göz mukozası ile teması da bulaşmada rol oynamaktadır.[8] HIV ile yaşa-
yan bireylerin hastalıktan korunmak için genel popülasyon için önerilen fiziksel mesafe, maske 
kullanımı, el hijyeni gibi aynı COVID-19 önlemlerini almaları gereklidir. İnfluenza ve pnömokok 
aşılarının güncel olması da sağlanmalıdır. 
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