
Onbeş yıl önce ilk AIDS bildirimlerinden bu yana
etyolojik ajan olan HIV’ın (insan immün yetmezlik vi-
rüsü) davranışı ve hastalığın gidişi hakkında çok şey
öğrenilmiştir. Son zamanlarda HIV infeksiyonunun
patogenezinin anlaşılması, hastalığın gidişinde ve te-
daviyi yönlendirmede viral yükün öneminin belirlen-
mesi, viral yükün belirlenmesinde yeni yöntemlerin
geliştirilmesi, HIV/AIDS tedavisinde yeni ilaçların ge-
liştirilmesi ve kullanıma girmesi en önemli gelişmeler

olmuştur. Bugün gelinen nokta virüsün tama yakın
süpresyonu ve bunun devamının  sağlanmasıdır. An-
cak ilaca dirençli varyantların varlığı endişe yaratmak-
la birlikte HIV replikasyonunun biyolojisindeki son ge-
lişmeler ve antiviral ilaç direncinin moleküler esasının
anlaşılmış olması, antiviral ilaçların kullanımına yeni
bir yaklaşım getirmiş olup, kombine tedavilerle ilaca
dirençli virüslerin ortaya çıkması engellenmeye veya
geciktirilmeye çalışılmaktadır. 
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ÖZET

HIV infeksiyonuna ait ilk bildirimlerin üzerinden 15 y›l geçmesine ra¤men, patogenezi henüz anlafl›lm›flt›r.
Yeni gelifltirilen duyarl› metodlarla art›k, HIV RNA miktar› ve viral yük do¤ru olarak tayin edilebilmektedir.
Son geliflmeler HIV infeksiyonunun virolojik ve immünolojik dinamiklerini büyük ölçüde ayd›nlatm›flt›r. Bu ye-
ni bulgular ›fl›¤›nda hastal›¤›n ilerleme riski, infeksiyonun bafl›ndan itibaren belirlenebilir ve antiretroviral ilaç-
lar›n etkisi h›zl› ve do¤ru olarak izlenebilir. 

AAnnaahhttaarr  KKeelliimmeelleerr  ::  HIV Patogenezi, Viral Yük, HIV RNA.

SUMMARY

Pathogenesis of HIV Infection

Although 15 years have elapsed from the first reported HIV infection, the pathogenesis has been unders-
tood recently. Plasma HIV RNA quantity and viral load can be correctly quantified with new sensitive assays
nowadays. Recent advances have greatly illuminated on the virologic and immunologic dynamics of HIV in-
fection. In the light of these findings, an individual’s risk of disease progression can be assessed early in the
course of the infection and the efficacy of antiretroviral therapies can now be determined accurately and ex-
peditiously. 

KKeeyy  WWoorrddss  :: HIV Pathogenesis, Viral Load, HIV-I RNA. 
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HIV patogenezinin anlaşılması,  hastalığın erken
döneminde güçlü antiviral ilaç kombinasyonları ile
tedaviyi, virüs miktarı saptanamayacak derecede ba-
şarılı hale getirmiştir. Bu konuda başta Dr. Ho ve ar-
kadaşlarının yaptığı çalışmalar olmak üzere bir çok
çalışma sonuçları ümit vericidir (1-3). 

HIV-1 infeksiyonu, konağın immün cevabının
devamında önemli rolü olan CD4 T lenfositlerde
ilerleyici hasara yol açar (4). CD4, HIV-1’in zarf
(env) glikoproteini ile konak hücreye ilk bağlandığı
hücre yüzey molekülüdür. İlaveten CD4 T lenfositle-
rinin HIV-1 ile infekte olması sonucunda meydana
gelen majör sitopatik etki, sinsitya formasyonu ola-
rak bilinen hücre füzyonu, CD4 ile HIV-1 env gli-
koproteinleri arasındaki spesifik etkileşime bağlıdır
(4). Son zamanlarda, normal fonksiyonu kemokinle-
ri bağlamak olan ilave hücre yüzey reseptörlerinin,
HIV-1’in hedef hücreye girmesi için gerekli olan ko-
reseptör olarak rol oynadığı gösterilmiştir (5). Sinsit-
ya meydana  (syncytium-inducing, kısaca SI virüsler)
getiren HIV-1 varyantları LESTR veya fuzin olarak
adlandırılan ko-reseptörleri kullanarak T hücreleri
infekte ederler. Sinsitya meydana getirmeyen HIV-1
varyantları [(non-syncytium inducing veya NSI vi-
rüsleri) (füzyon meydana getirmeden T hücrelerini
ve makrofajları infekte ederler) ise MIP-1α, MIP-1ß
ve RANTES ß-kemokinlerinin bağlandığı CC CKR-5
reseptörlerini kullanırlar. ß-kemokinler bu reseptör-
lere bağlanmak için virüsle yarışa girerek, inhibitör
etkileri ile HIV-1’i inhibe edebilirler. ß-kemokin sevi-
yelerindeki artış, HIV yükünü ve replikasyonu kont-
rol ederek AIDS’e ilerlemeyi engeller. Bu  reseptörle-
re bağlanmadaki yarıştan HIV infeksiyonlarının te-
davisinde yararlanmak için çalışmalar devam etmek-
tedir (5-8).

Makrofajlara tropizm gösteren HIV varyantları-
nın, mukozal yoldan edinilen HIV infeksiyonlarında
daha etkili olduğu düşünülmektedir (9).

Konaktaki ilk infeksiyondan sonra, CD4 T hücre
seviyesindeki azalmanın  sonucunda, fırsatçı infeksi-
yonlar ve kanserler ortaya çıkar. CD4 T hücrelerin-
deki azalma şahıstan şahısa ve hastalığın evrelerine
göre farklılık gösterir. CD4 T hücre sayısındaki azal-
ma hastalığın ilerlemesini hızlandırırken, HIV-1 rep-
likasyon hızında artma, immün cevabın azalmasına
neden olur. Mellor ve arkadaşları vireminin, hastalı-
ğın gidişi hakkında CD4 T hücre sayısından daha iyi
fikir verdiğini göstermişlerdir. Öyle ki, CD4 T hücre
sayısı 500 µL’nin üzerinde olan hastalar eğer yüksek
oranda viremiye sahiplerse hücre sayıları hızla düşe-
cek, bunun sonucunda AIDS gelişebilecek ve bu has-
talar öleceklerdir (10). 

Gelişmiş ülkelerde erişkinlerde HIV infeksiyonu-
nun başlamasından sonra AIDS gelişmesi için, anti-
viral tedavi almayanlarda veya eski nükleozid ana-
logları ile (zidovudin) monoterapi alanlarda, ortala-
ma 10-11 yıl geçmektedir (11). Fakat bazı bireyler-
de (~ %20) 5 yıl içinde AIDS ortaya çıkarken, bazı-
ları (<%5) uzun süre (> 10 yıl) semptomsuz ve CD4
T sayısında önemli azalma olmaksızın yaşamlarını
sürdürürler. İnfekte bireylerin çok az bir kısmında (<
%2) viral replikasyonun çok düşük düzeyde ve CD4
T hücre sayısının normale yakın olarak uzun süre
(>12-15 yıl) devam ettiği görülmüştür (4) Bu grup
içinde çok çok nadir olmakla birlikte bazı  bireyler,
genetik defektli (örneğin nef geni delesyonları gibi)
(bu gen replikasyon için gereklidir) HIV-1 varyantla-
rı ile infekte olmuşlardır (12). Fakat yavaş ilerleme-
nin daha çok konağın antiviral immün cevabının so-
nucu olduğuna inanılmaktadır. Bu bireyler HIV-1 in-
fekte hücrelere karşı aktif ve kapsamlı olarak reaktif
sitotoksik T hücre (cytotoxic T-cell, CTL) cevabına
sahiptir. Majör histokompatibilite kompleks (MHC)
genleri (HLA genleri), infekte kişilerde hızlı veya ge-
cikmiş gidiş ile ilişkilidir (13). HLA genlerinden baş-
ka genler de hastalığın gidişini etkiler. 

HIV-1 infeksiyonunun gidişini etkileyen faktör-
lerden biri de yaştır. Yaş ilerledikçe konağın immün
sisteminin rejenerasyon kapasitesi azalmaktadır. İm-
mün sistemi iyi olan bireylerde, HIV-1 infeksiyonu-
nun neden olduğu immünolojik hasar onarılabilmek-
te veya AIDS’ e gidişe direnç olabilmektedir (14). Di-
ğer bir faktör, immün sistem aktivasyonuna yol açan
çevresel faktörlerdir. Çevresel antijenlere veya genel
infeksiyonlara açık olma, HIV-1 replikasyonunu ak-
tive edebilecektir. Böylece immün sistem hasarı arta-
cak ve hastalık ilerleyecektir (15).

Genetik analizler, HIV-1 izolatlarının M ve O ola-
rak isimlendirilen iki farklı grubu olduğunu açığa çı-
karmıştır. HIV-1 izolatlarının çoğu M grubuna aittir.
M grubu içersinde en az 10 subtip vardır (A’dan J’ye
kadar). Bu subtipler farklı coğrafik dağılım gösterir-
ler. B su tipi Batı Avrupa ve ABD’de dominanttır.
Afrika’da farklı subtipler vardır. Tayland’da B subtipi
daha çok İV ilaç kullananlarda  görülürken, E subtipi-
nin cinsel yolla bulaştığı görülmüştür. HIV-1 grup O,
Afrika kökenli bireylerde gösterilmiştir. Bu genetik
farklılıklar aşı çalışmaları bakımından önemlidir (9). 

İnfekte bireylerde, HIV replikasyon hızı, plazma
HIV-1 RNA düzeyleri ölçülerek, kolayca ve tam ola-
rak belirlenebilir. 

Son zamanlara kadar virüs replikasyonunu gös-
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terecek uygun metodlar yoktu. Yeni geliştirilen me-
todlarla aktif virüs replikasyonunu, plazmada HIV-1
RNA’yı belirleyerek tesbit etmek mümkündür. Plaz-
ma HIV-1 RNA konsantrasyonları, target amplifi-
kasyon (quantitative reverse transcription polyme-
rase chain amplification RT-PCR); Amplicor, (Roche
Molecular Systems) veya nükleik asit sekans-baz
amplifikasyon (NASBA- Organon Teknika) veya
signal amplifikasyon (branched-DNA [bDNA]  as-
say, (Quantiplex, Chiron)) metodları ile ölçülebilir.
Target amplifikasyon aseyler (≈400 kopi RNA/mL),
I. jenerasyon bDNA aseylerden (≈10.000 kopi
RNA/mL) daha duyarlıdır. Yeni geliştirilen bDNA
aseyler ise çok duyarlıdır (≈500 kopi RNA/mL). Bu
aseyler yardımı ile yeni antiviral tedaviler düzenlene-
bilmekte ve hastalığın patogenezi daha iyi anlaşıla-
bilmektedir (16).

Son veriler, HIV-1 RNA olarak ölçülen viremi se-
viyesinin, infekte bir kişide virüs replikasyon derece-
sini tam olarak yansıttığını göstermektedir. Viremi
ve HIV-1 RNA konsantrasyonu terimleri plazmada-
ki virüs varlığını ifade ederse de, bunu en iyi ifade
eden ve pratikte kullanılan terim "viral yük" terimi-
dir. Plazma HIV-1 RNA seviyelerinin, lenf nodu ve
diğer retiküloendotelial sistem organları gibi lenfoid
dokular dahil, tüm vücuttaki aktif virüs seviyelerini
yansıttığı kabul edilmektedir (4).

Plazma HIV-1 RNA, HIV-1 ile infekte olmuş bü-
tün bireylerde, bireyler arasında ve hastalığın evrele-
rine göre farklılık olmasına rağmen tesbit edilir. Şe-
kil 1’de HIV-1 infeksiyonu ve hastalığın gidişinin şe-
matik görünüşü yer almaktadır. 

Primer HIV-1 infeksiyonundan sonra plazmada-
ki HIV-1 RNA konsantrasyonu, 107 kopi/mL’yi
aşabilmektedir. Antiviral immün cevabın oluşması ile
(CTL cevabının rolü çok önemlidir) HIV-1 RNA’da
iki üç logdan daha fazla bir azalma olur. Flüktüasyon
periyodundan sonra, (genellikle 6 ay sonra) dinamik
denge (virüs üretilir ve aynı oranda temizlenir) gelişir.
Dinamik denge, hastalar arasında farklılık gösterir.
HIV-1 RNA dinamik denge konsantrasyonu yüksek
olan hastalarda hastalığın ilerleme riski yüksektir.
Plazma HIV-1 RNA ve CD4 sayısı arasında ters ko-
relasyon vardır (Şekil 2). 

Plazma viral RNA konsontrasyonunu belirleyen
faktörler tam olarak anlaşılmamış olmakla birlikte,
konağın antiviral immün cevabının etkisi, infeksiyon
için mevcut hedef hücre sayısı, virüsün replikasyon
gücü gibi faktörlerin etkili olduğu zannedilmektedir.
HIV-1 infekte bireylerin çoğunda set-point HIV-1
RNA konsantrasyonu 103-105 arasında yıllarca de-
ğişmeden kalır. Plazma HIV-1 RNA konsantrasyo-
nundaki hızlı artış, ilerlemiş immün yetmezliğin ve
AIDS’in habercisidir. 

Plazmada HIV-1 RNA’nın dinamik denge kon-
santrasyonu, dolaşımdaki virüsün üretim ve temiz-
lenme oranlarının bir fonksiyonudur (topluca turno-
ver olarak adlandırılır). Viral replikasyon, viral kliren-
se yakındır. Dr. Ho ve arkadaşları birçok çalışmada
viral replikasyonun, güçlü bir antiretroviralin veril-
mesi ile aniden kesildiğini göstermişlerdir. Proteaz
inhibitörü ritonavir verilen 20 hastada akut tadavi sı-
rasında, bDNA ile plazma HIV RNA izlemleri yapıl-
dığında, bu hastalarda plazma HIV RNA seviyeleri-
nin ilk birkaç haftada hızla düşüş gösterdiği saptan-
mıştır. Matematik modellerle HIV-1 virionların kli-
rensinin yarılanma ömrü ölçüldüğünde, bu sürenin
yaklaşık olarak 2 gün olduğu görülmüştür. Bu tah-

Şekil 1. HIV infeksiyonu ve hastalığın seyrinin
şematik görünüşü (Freinberg’den, Kaynak No:4).
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Şekil 2. CD4 hücre sayısı ve HIV-1 RNA kon-
santrasyonunu arasındaki ilişki (Mellors et al,
Kaynak No:10)
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min, ekstasellüler sıvıdaki serbest viral partiküllerin
ve prodaktif olarak infekte konak hücredeki azalma-
nın yarılanma ömrünün bir kompozisyonudur. Kuv-
vetli antiviral ajanlar verilse bile tedavi öncesi seviye-
lerin yaklaşık %0.1 ila %1 kadar rezidüel viremi var-
dır (2,17). 

Serbest virüsün yarılanma ömrünün 6 saat oldu-
ğu hesaplanmıştır. Şekil 3’de in vivo HIV-1 infeksi-
yon dinamiklerinin özeti şematize edilmiştir.

Burada da görüldüğü gibi infeksiyöz partiküllerin
bozulması çok hızlıdır. Orta-ileri HIV infeksiyonu
olanlarda, her gün 108-109 veya daha fazla virüs
meydana gelir, ekstrasellüler sıvıya salınır ve temizle-
nir. Böylece dinamik dengede virüs konsantrasyonu
muhafaza edilir. HIV infeksiyonunun erken döne-
mindeki virüs turnover oranı tam olarak belirlene-
mez. Ekstrasellüler sıvıdaki virüs partiküllerinin yarı-
lanma ömrü yaklaşık 6 saatken, aktif olarak virüs
üreten infekte hücrelerin yarılanma ömrü ortalama
1.6 gün olarak hesaplanmıştır. Yani infekte olmuş
hücreler sadece kısa bir süre için virüs üretmeye de-
vam ederler. İnfekte olmuş hücrelerden virüs üreti-
mi, HIV-1’in sitopatik etkisi soncunda hücre ölümü
ile sınırlanır (1,18). 

Virüs üretiminin %99’undan daha fazlası yeni in-
fekte olmuş hücrelerde meydana gelirken, latent ola-
rak infekte veya uzun süre yaşayan kronik olarak in-
fekte hücrelerde virüs üretimi %1’in altındadır (1,3).

Plazmadaki virionların büyük çoğunluğu CD4 hücre-
lerinde meydana gelir. Makrofajlar HIV-1 infeksiyo-
nunun sitopatik etkisine daha dirençlidir. Yine de
santral sinir sisteminin mikroglial hücrelerinde oldu-
ğu gibi vücuda yaygın bir şekilde dağılmış olan mak-
rofajlar kronik HIV-1 üretimi için potansiyel bir kay-
nak durumundadır. Böyle sahalardaki latent veya
kronik infekte hücreler, konağın immün cevabından
kaçarak, infeksiyon için kaynak oluşutururlar (4).

HIV-1’in ortalama jenerasyon zamanı (bir hücre-
den bir virion salınımından, diğer hücreyi infekte et-
mesine ve sonuçta yeni jenerasyon virionlar salını-
mına kadar olan zaman) 2.6 gündür. Yani infekte bir
şahısta yılda yaklaşık olarak 140 jenerasyon, 10 yıl-
da 1400 jenerasyon meydana gelir. Bu da olağanüs-
tü sayıda genetik varyantların meydana gelmesine
neden olur. Bu varyantlar ilaca dirençli formları ba-
rındırabilir ve tedavi sırasında ilaç direncinin gelişme-
sine neden olabilir. Bu varyantlar immün aktiviteden
kaçarlar. Viral havuzun yaklaşık 1010 partikülden
meydana geldiği ve 1000 partikülden sadece 1’inin
infeksiyöz olduğu, yani, viral havuzda 107 partikülün
infeksiyöz olduğu gösterilmiştir. Revers transkripsi-
yon sırasında, her siklusta her nükleotidde 3x10-5

oranında hata yapılır. Böylece infekte olmuş birey-
lerde, tedavi öncesinde bu mutasyonlar sebebi ile
antiviral ilaca direnç gelişmiş olabilir (2,19,20). Bu
bulgular tedavinin düzenlenmesinde üç noktaya dik-
kat çekmektedir (4);

Şekil 3. İn vino HIV dinamiklerinin şematik özeti (Perelson et al, Kaynak No:3)
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1- Genetik varyantların jenerasyonunu önlemek
için tedaviye HIV hastalığının çok erken döneminde
başlanmalıdır. Tedavi öncesi mutantların gelişmiş
olabileceği varsayılarak, kombine tedaviler, monote-
rapiye tercih edilmelidir. 

2- İnfekte bir kişide HIV-1 replikasyonunun etki-
li bir tedavi ile inhibe olduğu, tedavinin ilk birkaç gü-
nünde plazma HIV-1 RNA düzeyindeki düşüş ile
gözlenebilir. İlaca dirençli varyantlar varsa bu düşüş
izlenmeyecektir. Günümüzde mevcut antiviral ilaç
kombinasyonları ile (zidovudin, lamivudin, indinavir)
2-3 ay içinde tedavi edilmiş hastaların çoğunda
(≈%90) HIV-1 RNA  konsantrasyonları saptanama-
yacak düzeylere inmektedir. Bu süreyi izleyen 48
hafta içinde mevcut durumun korunduğu görülmüş-
tür (1,20). Mutantların meydana gelmesini önlemek
için  kombine rejimlerin yanı sıra maksimal dozlara
gerek vardır. 

3- HIV-1 ile infekte hücrelerin kısa süre yaşadığı
artık bilinmektedir. Ancak latent ya da kronik olarak
infekte hücrelerin uzun süre yaşadığı hatırlanmalıdır.
Böyle bir durumda ve vücut kompartımanlarına an-
tiviral ilaçların penetrasyonu yeterli değilse (santral
sinir sistem gibi), antiviral tedavinin infeksiyonu sup-
rese edebileceği ama elimine edemeyebileceği unu-
tulmamalıdır. 

CD4 sayısı,  son zamanlara kadar hastalığın gidi-
şi ve ölümü belirleyen en önemli kriterdi (10). CD4
sayısı, fırsatçı infeksiyonların gelişme riskini ve prof-
laksi zamanını ve hastalığın prognozunu belirlerse de
virüs replikasyonu hakkında net bir fikir vermez.
Plazma HIV-1 RNA konsantrasyonu ise aktif virüs
replikasyonunu yansıttığı gibi, CD4 T hücre hasarı-
nı da yansıtır. Artık, başlangıçtaki HIV-1 RNA dü-
zeyleri belirlenerek, hastalığın gidişi hakkında fikir
yürütülebilmektedir (2,21). 

Primer HIV-1 infeksiyonu ciddi semptomlarla
seyreden hastalarda AIDS’e ilerleme, semptomsuz
primer infeksiyonlu hastalara göre daha hızılıdır. İn-
fekte olmuş bir bireyde aktive T hücre sayısı HIV-1
replikasyonunun önemli bir belirtecidir. İmmünizas-
yonlar ve infeksiyonlar, aktive olmuş CD4 sayısında
önemli artışa neden olur. Böylece HIV-1 infeksiyo-
nuna duyarlı hedef hücre topluluğunda artış olur. Bu
da palazma HIV-1 RNA konsantrasyonunda artışa
neden olur. CD4 hücre sayındaki azalmaya sekon-
der olarak ortaya çıkan fırsatçı infeksiyonlardaki an-
tijenler de hücreleri stimüle ederek, HIV-1 RNA’yı
artıracaktır. Bu fırsatçı infeksiyonların tedavisi, HIV-
1 replikasyonunu azaltacaktır (15). Herpes virüs, tü-
berküloz gibi patojenlerin yol açtığı kronik antijen

stimülasyonu, bu hastalıkların tedavi edilmesi ile so-
na erecektir (22,23). 

HIV-1 infekte bireylerin immünolojik ve virolojik
verilerinin büyük çoğunluğu periferal kan lenfositle-
rine aittir. Ancak bu hücrelerin vücuttaki total lenfo-
sit sayısının sadece %2’si olduğu unutulmamalıdır.
CD4 hücrelerin çoğu lenfoid organlarda bulunur ve
HIV-1 ile infekte CD4 hücre yüzdesi lenf nodunda
periferal kandan 10 kat daha fazla olabilir. Hastalık
ilerledikçe normal lenf nodunun yapısı gittikçe bozu-
lur ve bu da gelecekte normal immün fonsiyonların
bozulmasına neden olur (24).

Sonuç olarak, HIV-1’in immün sisteme verdiği
zarar, yeni infekte olmuş konak içinde ilk replikas-
yon siklusu ile başlar ve hedef hücrelerin (CD4 T
hücreleri) ölümüne kadar devam eder. Bu zarar aktif
virüs replikasyonunun direk sonucudur. Her ne ka-
dar insan immün sistemi mükemmel bir rejeneras-
yon gücüne sahipse de bu sınırsız değildir. Antiretro-
viral ilaç kombinasyonları ile virüs infeksiyonu dur-
durulup, CD4 T hücre sayısı artsa bile T hücre ceva-
bı, hastalıktan önceki düzeyine ulaşamaz.

HIV-1 infeksiyonunun patogenezindeki yeni kav-
ramlar, erken ve etkili tedaviyi kabul edilir kılmıştır.
Bundan sonraki gelişmeler, diğer vücut kısımlarında-
ki kinetiklerin anlaşılması yönünde olmalıdır. Çünkü
bu kısımlar infeksiyonun "koru" olarak kalırlar. Anti-
retroviral ilaçlar kesildiğinde veya etkisiz olduğunda
bu kor yeniden alevlenecek ve viral replikasyon sal-
tanatını sürdürecektir. 
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