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Kemokinler ve HIV infeksiyonu arasındaki ilk
köprü, Aralık 1995’te Cocchi ve arkadaşları tarafın-
dan Science’ta yayınlanan bir çalışmada, CD8+ (si-
totoksik T) hücrelerinin ürettiği bazı kemokinlerin
spesifik antiviral etkilerinin keşfiyle kuruldu[1]. Bu ke-
şif, AIDS ve kemokinler gibi iki farklı alanda yürütü-
len çalışmaları kesiştirmesi bakımından büyük önem
taşımaktadır. Çünkü bu ilişki 10 yılı aşkın bir süredir
bazı boşlukları bir türlü doldurulamayan HIV infeksi-
yonu patogenezine yeni bakış açıları getirmiş ve bu
doğrultuda yapılan birçok yeni çalışmaya önayak ol-
muştur.

Cocchi ve arkadaşlarının bu önemli çalışmasının
ardından Mayıs ve Haziran 1996’da ise, HIV’ın hüc-
reye girişi için bugüne kadar bilinen tek reseptör
olan CD4’e ek olarak gereksinim duyduğu diğer fak-
törlerin ne olabileceğini ortaya koyan çalışmalar ya-
yınlandı[2,4]. Bu çalışmalarda ilginç olan nokta,
CXCR4 ve CCR5 olarak adlandırılan bu koresep-
törlerin aslında kemokin denen bir grup sitokinin re-
septörleri olmasıydı.

Kemokinler, kemokin reseptörleri ve HIV infek-
siyonu arasındaki ilişkiyi vurgulayan bu heyecan ve-
rici çalışmaların ardından gelen çok sayıda yeni ça-
lışma bir yandan bu ilişkiyi pekiştirerek yeni bazı ko-
reseptörlerin (CCR3 ve CCR2b) varlığını ortaya ko-
yarken, diğer yandan AIDS tedavisine yaklaşımda,
aşı çalışmalarında ve uygun hayvan modellerinin ya-
ratılmasında yeni ufuklar açmıştır[5,10].

KEMOKİNLER ve KEMOKİN RESEPTÖR-
LERİ

Son 10 yıldan bu yana, lökositler ve fibroblastlar
üzerinde kemoatraktan aktiviteye sahip, küçük
(molekül ağırlığı 8000-16000) sitokinler bulunmuş
ve bunlar gösterdikleri genetik, yapısal ve fonksiyo-
nel benzerlik dolayısıyla aynı aile içinde toplanarak
1993’te kemokin olarak adlandırılmışlardır[6,10,11].
Kemokinler inflamatuvar cevabın önemli mediatör-
leri olup, esas olarak spesifik bağışıklık hücrelerinin
fonksiyonel aktivitelerini indüklerler. Kemokinler bu
fonksiyonlarını çeşitli reseptörler aracılığıyla hücreye
bağlanarak ve bu hücreleri infeksiyon ve inflamas-
yon bölgesine çekerek gösterirler. Kemokinler başta
aktive olmuş monosit-makrofaj, lenfosit, lökosit ve
endotel hücreleri olmak üzere çeşitli hücre tipleri ta-
rafından üretilmekte olup, farklı hücre kombinas-
yonları üzerinde kemotaktik aktiviteye sahiptirler.
Kemokinler aralarında %20-50 aminoasit dizilim
benzerliği göstermekte olup, çok düşük konsantras-
yonlarda (10-8-10-11 M) aktivite göstermektedir-
ler[6,11]. Henüz bu proteinlerin isimlendirilmesi dü-
zenli bir sistematik içinde yapılamamakla birlikte bu-
güne kadar belirlenen bazı kemokinler ve bunların
hücre yüzeyindeki reseptörleri Tablo 1’de verilmiştir. 

Bilinen kemokinlerin çoğu primer yapılarında
korunmuş olan iki sistein (C) motifinin konfigürasyo-
nuna göre iki büyük ailede sınıflandırılmışlardır: α-
kemokinlerde (C-X-C) iki sistein farklı bir aminoasit-
le birbirinden ayrılırken; β-kemokinlerde (C-C) iki
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sistein yanyana yer alır[6,10,11]. Bunlara ek olarak
son zamanlarda, özellikle T hücreler üzerinde etkile-
rini gösteren ve C kemokinler (lymphotactin), C-X3-
C kemokinler olarak adlandırılan yeni tip kemokin-
ler de tanımlanmıştır[6,10,12]. α-kemokinlerin çoğu
nötrofiller üzerinde aktivite gösterirler, dolayısıyla
akut inflamatuvar reaksiyonlarda önemli mediatör-
lerdir. Diğer yandan β-kemokinler, esas olarak mo-
nositler ve T-lenfositler üzerinde, bazıları da eozino-
filler, bazofiller ve NK hücreler üzerinde etkilerini
gösterirler ve özellikle kronik inflamasyonda, parazit
infeksiyonlarında ve allerjide rol alırlar[10,11]. Kemo-
kinlerin ekspresyonu, IL-1, IL-2, IFN-γ ve TNF gibi
proinflamatuvar sitokinlerin indüksiyonu ile artar.
Ekspresyonu artan kemokinler ise inflamasyon böl-
gesine bütün lökosit türlerini çekme yeteneğine sa-
hiptirler. Bunu, kısmen lökositlerin yüzeyindeki in-
tegrinlerin ekspresyonunu arttırarak ve böylece lö-
kositlerin damar endoteline bağlanmasını ve doku
invazyonunu arttırarak sağlarlar[11].

Kemokinler yukarıda sözü edilen fonksiyonlarını
hücre membranındaki kemokin reseptörlerine bağ-
lanarak ve onları aktive ederek gösterirler. Aktivas-
yon hücre sinyal iletim mekanizmalarından Ca2+

metabolik yolunu kullanır (Şekil 1).

Bu kemokin reseptörleri, 7-transmembran pro-
tein süper ailesi içinde yer alan G-proteinine bağlı
hücre yüzey reseptörleridir[6,10,11]. Bu reseptörlerin
kemokinlerle uyarılmasıyla hücre içinde gelişen bir
dizi enzimatik reaksiyon, Ca+ konsantrasyonunun
artışına ve böylece endoplazmik retikulumdan intra-

sellüler mediatörlerin salınmasına ve dolayısıyla he-
def proteinin fonksiyonel hale gelmesine sebep
olur[7,13]. 

Kemokin reseptörlerinin vücuttaki normal fonk-
siyonu, kemokinlerin uyarımı sonucu, T hücrelerinin
ve fagositik hücrelerin inflamasyon bölgesine kemo-
taksisini yönetmektir. Bugüne kadar α-kemokinleri
bağlayan 4 reseptör (CXCR1-4); β-kemokinleri bağ-
layan 5 reseptör (CCR1-5) tanımlanmıştır[10]. Ke-
mokin reseptörlerinin bir kısmı tek bir spesifik ligan-
da bağlanırken; bazıları aynı kemokin ailesi içinde
yer alan birden fazla kemokine bağlanabilir[6,10,11].

Kemokin reseptörleri ile infeksiyon etkenleri ara-
sındaki ilişki ilk olarak 1993’te Horuk ve arkadaşla-
rı tarafından yapılan çalışmayla kurulmuştur. Bu ça-
lışmada insanda sıtma etkenleri olan Plasmodium
vivax ve P. falciparum’un eritrositlere girebilmesi
için bu hücrelerin yüzeyindeki Duffy kan grubu anti-
jenine ihtiyaçları olduğu ve bu antijeni taşımayan Af-
rika’lıların infeksiyona dirençli olduğu vurgulanıyor
ve bu antijenin aynı zamanda IL-8 ve diğer bazı ke-
mokinler için de reseptör olduğu gösteriliyordu[14].
Kemokin reseptörlerinin, HIV infeksiyonu ile ilişkisi
ise çok daha yeni olarak, 1996’da, HIV’ın hücreye
girişi için CD4’e ilaveten aslında bir kemokin resep-
törü olan CXCR4’e ihtiyaç duyduğunun gösterilme-
siyle kurulmuştur[2].

HIV-1’İN KONAK HÜCREYE GİRİŞİ

Hedef hücrelerin HIV-1’le infeksiyonu, virüsün
gp120 ve gp41 zarf glikoproteinleri tarafından yö-
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Tablo 1. Kemokinler ve kemokin reseptörleri

Kemokin Kemokin reseptörü

Alfa (C-X-C) kemokinler

IL-8  (Interleukin 8) CXCR1, CXCR2, Dag (Duffy antijeni)

GCP-2 (Granulocyte chemotactic protein) CXCR1, CXCR2

Mig (Monokine induced by interferon gamma) CXCR3

IP-10 (Interferon γ-inducible protein) CXCR3

SDF (Stromal-derived factor) CXCR4

Beta (C-C) kemokinler

MIP-1α (Macrophage inflammatory protein) CCR1, CCR3, CCR4, CCR5, DAg

MIP-1β CCR5

RANTES (Regulated on activation, normal T expressed and secreted) CCR1, CCR3, CCR4, CCR5, DAg

Eotaxin CCR3

MCP-1, 2, 3 (Monocyte chemoattracrant protein) CCR1, CCR2, CCR4, DAg



netilirler. Bu viral glikoproteinler, virüs zarfı ve ko-
nak hücre membranlarının füzyonunda kritik rol oy-
nar. Bildiğimiz gibi HIV-1’in infeksiyonu gerçekleşti-
rebilmesi için hedef hücre üzerindeki CD4 proteini-
ne ihtiyacı vardır[2,7]. Ancak HIV-1 için primer re-
septör olan CD4, sadece insan hücrelerinde ekspre-
se edildiğinde virüsün hücreye girişini sağlar. CD4
taşıyan insan dışı hücrelerle yapılan çalışmalar, HIV-
1’in bu hücrelere bağlandığını, fakat virüs-konak
membran füzyonunun olmadığını göstermektedir.
HIV’ın bu türe özgü tropizmi, hücreye giriş için
CD4’e ilaveten sadece insan hücrelerinde bulunan
aksesuar bir faktöre ihtiyacı olduğunu düşündürmek-
tedir[2,7].

HIV infeksiyonu sırasında HIV-1 suşları değişikli-
ğe uğramakta ve infekte kişilerden farklı özelliklere sa-
hip HIV-1 kökenleri izole edilmektedir. Farklı HIV-1
suşlarının insandaki hedef hücre tipleri çeşitlilik gös-
termektedir[7]. HIV-1’in sık pasaja maruz kalmış la-
boratuvar suşları, primer T lenfositlerini ve T-hücre
dizisi kültürlerini infekte ederken; monosit ve makro-
fajları (CD4 taşımasına rağmen) infekte etmezler.
Bunlar T-tropik virüsler olarak adlandırılır. T-tropik

virüsler, hücreye giriş için CD4 reseptörünün yanısı-
ra yukarıda sözü edilen kemokin reseptörlerinden
CXCR4’ü kullanırlar. CXCR4’ün doğal ligandı SDF
adlı bir α-kemokindir (Tablo 1). Buna karşın primer
HIV-1 izolatlarının çoğu monositleri, makrofajları ve
primer T hücrelerini (pasaja maruz kalmamış T hüc-
releri) etkin biçimde infekte ederken T hücre dizileri-
ni infekte edemezler ve makrofaj veya M-tropik vi-
rüsler olarak tanımlanırlar (Şekil 2). Dolayısıyla in-
feksiyonun erken fazında predominant olarak bulu-
nan ve CD4’e ilaveten CCR5 koreseptörünü kulla-
nan M-tropik virüsler, bu koreseptörü taşıyan T hüc-
relerini ve makrofajları infekte edebilirler. Bu M-tro-
pik virüsler sinsisyum oluşturmadığı için “Non-
Syncytia Inducer (NSI)” virüsler olarak da adlandırı-
lır. İnfeksiyonun geç döneminde ortaya çıkan ve
CXCR4 koreseptörünü kullanan T-tropik virüsler ise
sinsisyum oluştururlar ve “Syncytia Inducer (SI)” vi-
rüsler olarak da adlandırılırlar. T-tropik virüsler
CD4+T hücrelerinin sayısının hızla azalmasına ve
böylece AIDS’in gelişimine yol açan HIV-1 izolatla-
rıdır[3,5,7].

M-tropik ve T-tropik virüslerin gösterdiği bu hüc-
re tropizmi, virüsün zarf glikoproteini gp120’nin
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Şekil 1. Hücre sinyal iletim mekanizmaları “Signaling” molekülle uyarılma sonucu, G-proteine bağlı hücre yüzey resep-
törleri sayesinde iki ana metabolik yolla (cAMP ve Ca2+) küçük hücre içi mediatörler oluşur. Her iki yolda da hücre dışın-
daki uyarıcı molekül, reseptörün sitoplazmik kısmında değişikliğe yol açarak onun G-proteine bağlanmasına ve G-prote-
in de bir plazma membran enzimini etkileyerek cAMP ya da Ca2+ artışına yol açmak suretiyle hücre içi mediatörlerin sa-
lınmasına ve hedef proteinin fonksiyonel hale gelmesine sebep olur. Kemokin-kemokin reseptörü ilişkisi Ca2+ metabolik
yolunu izler (13 no’lu kaynaktan uyarlanmıştır)

G protein

enzim

intrasellüler mediatörcAMP Ca2+

plazma membran 

“Signalin” molekül

hedef protein

hücre yüzey reseptörü



çok değişken olan V3 kısmı ile ilişkili bulunmuştur.
Bu bölgede 4-5 aminoasitte görülen farklılık HIV-
1’in makrofajı mı yoksa T hücresini mi infekte ede-
ceğini belirler[3,7].

Diğer yandan infeksiyonun erken döneminde
predominant olarak görülen M-tropik (NSI) virüsler-
le, geç dönemde ortaya çıkan T-tropik (SI) virüsler
arasında geçiş formu olarak nitelendirilen Dual-tro-
pik virüslerin de varlığı ortaya konmuştur[5,15,16]. Bu
dual tropik virüsler, konak hücreye girişte, CCR5 ve
CXCR4 koreseptörlerini kullanabildikleri gibi
CCR2b ve CCR3 adlı β-kemokin reseptörlerini de
kullanabilmektedirler[5,6]. 

KEMOKİNLER ve HIV-1

Yazımızın giriş bölümünde de belirttiğimiz gibi
kemokinler ve HIV infeksiyonu arasındaki ilk köprü
Cocchi ve arkadaşları tarafından yapılan çalışmada,
CD8+T lenfositler tarafından üretilen ve β-kemokin
(C-C) grubunda yer alan RANTES, MIP-1α ve MIP-
1β’nın HIV-1’e karşı özgül baskılayıcı aktivitelerinin
gösterilmesiyle kuruldu[1,17]. Enteresan olan, bu ke-
mokinlerin HIV baskılayıcı aktivitesi tüm HIV-1 izo-
latlarına karşı aynı değildi. M-tropik virüslerin repli-
kasyonu bu kemokinler tarafından inhibe edilirken,

T-tropik virüsler bu kemokinlere duyarsızdı. Diğer
yandan HIV-1’e karşı birçok kez maruz kaldığı halde
infekte olmayan kişilerden elde edilen CD4+ lenfo-
sitlerinin de, kültürde M-tropik HIV-1 virüslerle in-
feksiyona dirençli olduğu ve bu direncin bu kişilere
ait CD8+T lenfositleri tarafından yüksek miktarda
üretilen β-kemokinlerle (RANTES, MIP-1α ve MIP-
1β) ilişkili olduğu gösterildi[4,7].

KEMOKİN RESEPTÖRLERİ ve HIV-1

1984’ten bu yana HIV’ın hücreye girişinde ma-
jör reseptörün CD4 olduğunu ancak sadece CD4
varlığının bu giriş için yeterli olmadığını biliyoruz.
HIV’ın hücreye girişinde CD4 yanında etkili olan di-
ğer faktör ya da faktörlerin (koreseptör yada kore-
septörler) ne olduğu sorusuna ilk anlamlı yanıt Feng
ve arkadaşlarının 1996’da yayınladıkları bir çalış-
mayla geldi[2]. Bu çalışmada kemokin reseptör aile-
sinde yer alan ve ilk olarak Fusin (yeni olarak
CXCR4) olarak adlandırılan bir proteinin, özellikle
T-tropik HIV-1 izolatları ile konak hücre arasında
füzyon oluşumu ve virüsün hücreye girişi için gerek-
li bir kofaktör olduğu gösteriliyordu. Diğer yandan
CXCR4’ün M-tropik HIV-1 izolatlarının CD4+ hüc-
relere girişinde ve sinsisyum oluşumunda bir rolü ol-
madığı da gösterilmişti[2].

CXCR4’ün T-tropik virüsler için koreseptör özel-
liğinin gösterilmesi ancak bu özelliğin M-tropik virüs-
ler için geçerli olmaması, M-tropik virüsler için fark-
lı bir koreseptörün sözkonusu olabileceğini düşün-
dürmüştür. CD8+ hücreler tarafından salgılanan ba-
zı β-kemokinlerin (RANTES, MIP-1α ve MIP-1β), M-
tropik virüslerin yaşam döngüsünde inhibitör etki
göstermesi ve adı geçen kemokinleri yüksek oranda
salgılayan kişilerden alınan CD4+ hücrelerin M-tro-
pik virüslerle infeksiyona dirençli olması bu düşünce-
yi destekleyici verilerdir[1,4]. Bu bilgilerden yola çıkı-
larak yapılan çalışmalar, M-tropik virüslerin hücreye
girişinde CD4’e ilaveten gerekli koreseptörün,
CCR5 olduğunu belirlemiştir[3,4,6,18]. Aslında RAN-
TES, MIP-1α ve MIP-1β gibi kemokinlerin doğal re-
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Tablo 2. HIV içinde koreseptör olarak davranan kemokin reseptörleri

Reseptör HIV özgüllüğü Hücresel dağılımı

CXCR4 T-hücre tropik Geniş*

CCR5 M-tropik Geniş**

CCR3 Dual tropik, M-tropik Eozinofiller

CCR2b Dual tropik, T-tropik Mononükleer fagositler

* Neoplastik T hücre ve promonositik hücre dizileri (periferik kan hariç) 

** Primer T hücreleri, mononükleer fagositler, dendritik hücreler

Şekil 2. Makrofaj-tropik ve T-tropik HIV-1 izolatlarının
koreseptör kullanımı (3 no’lu kaynaktan uyarlanmıştır)

Makrofaj-tropik T-tropik

CCR5 CXCR4

CCR5 CXCR4

makrofaj Primer
T hücresi

T hücresi
dizisi



septörü olan CCR5’in M-tropik HIV-1 izolatları için
koreseptör görevi görüyor olması, adı geçen kemo-
kinlerin virüsü baskılayıcı etkilerini ve dolayısıyla
böyle kişilerdeki infeksiyon direncini açıklar gibi gö-
zükmektedir. Bu bağlantıyı vurgulayan bir diğer bul-
gu, CCR5 eksprese etmeyen kişilerin, sıklıkla HIV-
1’e maruz kaldıkları halde HIV infeksiyonuna direnç
göstermeleridir[19-21]. Direnç gösteren bu kişilerde
yapılan çalışmalar, 32 baz-çifti delesyonunun (∆32
alel) veya tek baz çifti mutasyonunun (m303 alel),
hücre yüzeyinde CCR5 ekspresyonunu inhibe ettiği-
ni göstermektedir[19,21]. Bu mutasyonlar sonucu
CCR5’in hücre yüzeyinde eksprese edilmemesi de,
bulaşmadan esas sorumlu olan M-tropik virüslerin
konak hücreye girişini önlemekte böylece kişi infek-
siyona dirençli olmaktadır.

Yine bu çalışmalarda dual tropik HIV-1 izolatları-
nın her iki koreseptörden (CXCR4 veya CCR5) biri-
ni hücreye giriş için kullanabildiği, ayrıca sınırlı sayı-
da bazı HIV-1 izolatlarının CCR3, CCR2b diye ad-
landırılan kemokin reseptörlerini de koreseptör ola-
rak kullanabildikleri gösterilmiştir[5,6]. Bu iki ilave ko-
reseptörün hücresel dağılımı sınırlı olup CCR2b,
mononükleer fagositik sistem hücrelerinde, CCR3
ise eozinofilik granülositler üzerinde eksprese edil-
mektedir[5,6,10]. 

CCR5 ve CXCR4 koreseptörleri aynı zamanda
HIV-2 ve SIV tarafından da hücreye giriş için kulla-
nılmaktadır. Bir başka çalışmada ise CXCR4’ün,
HIV-2’nin bazı izolatları için majör reseptör olduğu
ve bu izolatların hücreye girişte CD4’e gereksinim
duymadığı saptanmıştır[22,23]. HIV koreseptörleri

olarak davranabilen kemokin reseptörleri ve HIV öz-
güllükleri Tablo 2’de gösterilmektedir.

HIV - KEMOKİN - KEMOKİN RESEPTÖRÜ
ÜÇGENİ

Bugüne kadar biriken tüm bu bilgilerin ışığında,
kemokinler, kemokin reseptörleri ve HIV arasındaki
ilişkiyi yansıtacak bir model yaratmak mümkün ol-
muştur. İnfeksiyon sırasında olgun virüsün, gp120
aracılığıyla konak hücre yüzeyindeki CD4 reseptörü-
ne bağlanması, konformasyonel değişimi indükle-
mekte ve bu değişiklikler sonucunda, gp120’nin V3
bölgesi koreseptöre bağlanarak onu aktive etmekte-
dir. Bu bağlanma ve aktivasyon virüs zarfında ilave
konformasyonel değişikliklere yol açarak gp41’in
füzyon peptidini aktive etmekte ve böylece virüs-ko-
nak hücre füzyonu gerçekleşmektedir (Şekil 3). 

Hücre yüzeyinde koreseptör bulunmaması halin-
de, CD4 reseptörüne bağlanarak konformasyonel
değişime uğrayan virüs derhal inaktive olmaktadır,
çünkü bu değişim virüsün stabilitesini ortadan kaldır-
maktadır[6,7,23]. Yapılan çalışmalar gp41’in kemokin
reseptörüne bağlanmasıyla oluşan sinyalin hücre
içindeki Ca+ konsantrasyonunu değiştirdiğini ve
böylece başlayan bir dizi olay sonucunda HIV’ın
hücreye girişinin gerçekleştiğini göstermektedir[7,23].
M-tropik ve T-tropik virüslerde gp120’nin V3 bölge-
sindeki farklılık, bu virüslerin hangi koreseptörü
(CCR5 veya CXCR4) kullanacağını belirlemekte-
dir[6,7].

Son zamanlarda yapılan bir çalışmada sitomega-
lovirüs (CMV) ile infekte hücreler tarafından ekspre-
se edilen US28 adlı proteinin, CCR5 ve CXCR4 ke-
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Şekil 3. HIV-hedef hücre füzyonu a. gp120’nin CD4 ve koreseptöre bağlanmasıyla, gp41’in füzyon peptidi aktive olmak-
ta ve b. Virüs-hücre füzyonu gerçekleşmektedir (23 no’lu kaynaktan uyarlanmıştır)
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mokin reseptörleri gibi davranarak, HIV-1 ve HIV-
2’nin hücreye girişini sağladığı gösterilmiştir[24]. Bu-
na ek olarak CCR5 ve CXCR4 taşımadığı halde
CMV ile infekte ve US28 eksprese eden hücrelerin
(merkezi sinir sistemi hücreleri), HIV’la infekte ola-
bildiği gösterilmiştir[25]. Bu çalışmaların sonuçları,
HIV infeksiyonunda sıklıkla fırsatçı patojen olarak
karşımıza çıkan CMV infeksiyonunun, HIV patoge-
nezine etkisi konusunda yeni yaklaşımların ortaya
çıkmasına neden olmuştur. Bunlardan biri sitomega-
lovirüsün, US28 aracılığıyla HIV’a yeni bir giriş ka-
pısı yaratarak, immün sistemin baskılanmasında ve
majör koreseptörleri taşımayan çeşitli hücrelerin
HIV’la infeksiyonunda bizzat rol alıp almadığıdır. 

İnfeksiyonun geç döneminde ortaya çıkan dual
tropik virüslerin, CCR5 ve CXCR4 koreseptörlerin-
den herhangi birini kullanabilmesi ayrıca M ve T-tro-
pik virüsler için bahsedilen HIV-reseptör ilişkisinin
yanısıra, bunları eksprese etmeyen ancak CCR2b
veya CCR3 eksprese eden hücreleri de infekte ede-
bilmesi, bu tip HIV izolatlarının infekte edebildiği
hücrelerin çeşitliliğini, dolayısıyla infeksiyonun geç
döneminde immün sistemin hızla çökertilmesi sonu-
cu gelişen AIDS’in patogenezini açıklar gibi gözük-
mektedir.

Yirmi ay gibi kısa bir sürede ardarda gelen bu he-
yecan verici çalışmalar sadece HIV infeksiyonunun
patogenezine yaklaşımda değil; aynı zamanda
AIDS’in tedavisinde, aşı çalışmalarında ve uygun
hayvan modellerinin yaratılmasında da yeni ufuklara
yol açmıştır. Bu çalışmaların ışığında HIV proliferas-
yonunun ve yayılımının önlenmesi için geliştirilen
yeni stratejiler: 

1. Gen tedavisi 

2. Aşılar 

3. Koreseptör antagonistlerini kapsamakta-
dır[8,10,22,26,27].

CCR5 geninin delesyonunu hedefleyen gen te-
davisi yaklaşımı, HIV’ın ilk basamakta hücreye tu-
tunmasını bloke edecektir. Bu genin delesyonunun,
organizmaya bilinen bir zararı yoktur. Ancak bu ko-
nu henüz spekülasyon aşamasındadır.

Aşı çalışmalarına gelince, Pasteur Enstitüsü’nden
Girard adlı araştırıcı, HIV aşısı ile aşıladığı 4 şem-
panzeden 3’ünün infeksiyondan korunduğunu ve
bunlarda kontrole göre yüksek düzeyde β-kemokin-
lerin üretildiğini gözlemlemiştir. Benzer sonuçlar İn-
giltere’den de bildirilmiş olup HIV aşısının, bilinme-
yen bir mekanizma ile immün sistemi uyararak yük-
sek düzeyde RANTES, MIP-1α ve MIP-1β gibi β−ke-
mokinlerin üretilmesine neden olduğu saptanmış-
tır[9]. β-kemokinlerin antiviral etkilerinden yararlana-
rak koruyucu aşı geliştirilmesi çalışmalarının yanın-
da, gp41’in immünodominant bölgesini bloke ede-
cek monoklonal antikorlar da (2F5), immünizasyon
çalışmalarının yoğunlaştığı alanlardan biridir[22].

Diğer yandan büyük farmasötik şirketler şimdi-
den, kemokin reseptörlerini bloke edecek antago-
nistleri geliştirmek üzere yoğun çalışmalar yapmak-
tadırlar[9] (Şekil 4). Bu koreseptör antagonistlerinin,
klasik tedaviyle kombine biçimde kullanılması belki
de viral yayılmayı kontrol ederek, immün sistemi
HIV’ın etkisinden kurtaracaktır.

Kemokin ve kemokin reseptörlerinin HIV’la iliş-
kisini kısmen aydınlatan bu çalışmaların bir diğer so-
nucu, HIV patogenezi ve aşı geliştirilmesiyle ilgili ça-
lışmalarda primatlar dışında yeni hayvan modelleri-
nin kullanılmasına olanak sağlayacağı umudunu do-
ğurmasıdır. Şu anda birçok araştırma grubu, genetik
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Şekil 4. HIV’ın giriş kapısının kapatılması a. HIV yüzeyindeki gp120’ye, CD4’ün bağlanmasıyla oluşan kompleks CCR5’e
bağlanır ve HIV-RNA’sı hücreye girer b. Eğer bir kemokin veya bir ilaç CCR5’i bloke ederse, HIV hücreye giremez (9 no’lu
kaynaktan uyarlanmıştır)
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mühendisliğinin yardımıyla, kemokin reseptörlerini
taşıyan daha küçük ve pratik hayvan modellerinin
yaratılması için çalışmaktadır[9]. Fareler ve tavşanlar
bu konuda en revaçta olan hayvanlardır. Ancak viral
genlerin fare hücrelerinde kendini kopyalayamama-
sı araştırıcıların karşısına problem olarak çıkmakta-
dır. Yapılan çalışmalar transgenik tavşan hücrelerin-
de HIV replikasyonunun daha kolay olduğunu gös-
termiştir.

Tüm bu çalışmaların bir diğer umut verici sonu-
cu, rekombinan DNA teknolojisi sayesinde AIDS te-
davisinde kullanılabilecek vektör virüslerin yaratılmış
olmasıdır. Böylece hücreye giriş için kendi glikopro-
teinlerini kaybetmiş; buna karşın CD4 ve CXCR4
eksprese etmesi sağlanan vektör virüsler (Vesicular
stomatitis virüs, Rhabdovirüs), yüzeyinde HIV gli-
koproteinlerini taşıyan infekte hücrelere spesifik ola-
rak bağlanarak, sitopatik etkileriyle bu hücreleri yok
edebileceklerdir[28,31] (Şekil 5).

Son olarak, 20. yüzyılda insanlığın korkulu rüya-
sı haline gelen HIV infeksiyonu ile savaşta atılan her
adım, bizi bu infeksiyondan tümüyle koruyacak çare-
lere biraz daha yaklaştırmaktadır. 
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