
AIDS (Acguired Immune Deficiency Syndrome
veya Edinsel Bağışıklık Eksikliği Sendromu), ilk

kez 1981 Mayıs ayında Amerika Birleşik Devletleri
(ABD)’nde tanımlanmıştır. Hastalıklar Kontrol Mer-
kezi (CDC: Centers for Diseases Control)’ne bildiri-
len genç homoseksüel erkeklerde görülen Kaposi
sarkomu ve Pneumocystis carinii pnömonisi (PCP)
olgularına kan/kan ürünü transfüzyon öyküsü olan,
intravenöz (IV) ilaç bağımlılığı olan olgular eklenince
AIDS’te görülen karakteristik immün bozukluklara
bulaşıcı bir ajanın neden olabileceği düşünülmüştür.
İlk AIDS olgularının bildiriminden 2 yıl sonra
1983’te bu hastalardan sitopatik bir retrovirüs izole
edilmiştir. Bu virüsün üçüncü grup bir retrovirüs ol-
duğu, insan lenfotropik Virüs-III (Human T-
Lymphotropic Virus-III, HTLV-III) ismiyle sınıflan-
ması gerektiği bildirilmiş, daha sonraları ise kullanım
kolaylığı nedeniyle insan immünyetmezlik virüsü
(Human Immunodeficiency Virus, HIV) ismi veril-
miştir. İkinci bir retrovirüs olan HIV-2 ise ilk kez
1986 yılında Batı Afrika’dan bildirilmiştir.

Hastalığın epidemiyolojisinde 1980’lerden itiba-
ren önemli değişiklikler olmuştur. Başlangıçta Kuzey
Amerika ve Avrupa gibi gelişmiş ülkelerde homosek-

süel/biseksüel erkeklerin hastalığı gibi düşünülen
AIDS, günümüzde tüm dünyayı etkileyen bir pande-
mi haline gelmiştir. Tüm dünya üzerinde epideminin
başından beri 21.8 milyon kişi hayatını kaybetmiştir.
Aralık 2000 tarihi itibarı ile HIV/AIDS hasta sayısı
36.1 milyona ulaşmıştır.

Türkiye’de ilk AIDS olgusu 1985 yılında bildiril-
miştir. 31 Aralık 2000 tarihinde ise 364’ü AIDS ba-
samağında toplam 1141 HIV (+) hasta vardır. 

Hasta sayısı giderek artarken bu makalede; HIV
ile infekte hastayı ilk defa nasıl değerlendirmemiz
gerektiğini, HIV infeksiyonunun doğal seyri ile sınıf-
landırılmasından da bahsederek gözden geçirmeyi
planladık.

HIV İNFEKSİYONUNUN DOĞAL SEYRİ

1. Virüsün Alınması: HIV, genellikle cinsel
ilişki, kontamine kan ve kan ürünleri ile ve perinatal
geçiş ile alınmaktadır.

Virionlar hücresel reseptörlere bağlanıp plazma
membranı ile direkt füzyon sonrası hücreye girerler.
HIV-1 bu bağlantıyı yüzey glikoproteini olan gp 120
ve T lenfositler, monosit-makrofaj serisinde ve diğer
bazı hedef hücrelerde bulunan CD4 reseptörü aracı-
lığıyla gerçekleştirir[1]. Son yıllarda yapılan çalışma-
lar HIV-1’in hücre içine girebilmesi için CD4 resep-
törünün yeterli olmadığını, CKR5 ve CXCR4 adı ve-
rilen ko-reseptörlere ihtiyaç olduğunu göstermiştir[2]. 

HIV (+) kişiyle cinsel temas sonrası infekte olma-
yanlarda yapılan çalışma sonuçlarına göre, virüsün
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alınabilmek için, genital mukozada bulunan Langer-
han hücrelerinin CCR5 reseptörlerine bağlanması
gerekmektedir. Bu reseptörün gen bölgesindeki 32
baz çiftindeki delesyon için homozigot olan 2 kişi vi-
rüsün geçişinden korunmuştur[3]. 

Virüs, semen, servikovajinal sekresyon ve kan
içeren her türlü cinsel temasla alınabilir. HIV ile in-
fekte kişinin viral yükünün yüksek olması, reseptif
anal ilişki, mestruasyon sırasında cinsel temas ve di-
ğer cinsel yolla bulaşan hastalıkların (CYBH) varlığı
heteroseksüel yoldan bulaşı arttıran faktörlerdir. Ge-
nital ülserlerin varlığı hem heteroseksüel hem homo-
seksüel cinsel temasla bulaşı arttırmaktadır. Gonore
gibi ülserle seyretmeyen CYBH’de genital mukoza-
da harabiyete yol açarak bulaşma ihtimalini yükselt-
mektedir[4].

HIV, damar içi ilaç kullananlarda kontamine iğ-
nelerin paylaşımıyla bulaşmaktadır.

Test edilmemiş tam kan, kan ürünleri ve plazma-
nın transfüzyonu ile HIV bulaşabilir. Transfüzyon
ürünlerinin HIV serolojisi açısından test edilmesine
1985 yılında başlanmıştır. 

Hasta anneden bebeğe geçiş (%15-40), gebelik
ve doğum sırasında veya anne sütüyle besleme yo-
luyla olmaktadır. Annenin viral yükünün yüksek,
CD4 + hücre sayısının düşük olması, korioamnionit
varlığı ve vajinal doğum perinatal geçişi arttıran fak-
törlerdir[5].

2. Primer HIV İnfeksiyonu (Akut HIV İn-
feksiyonu, Akut Retroviral Sendrom): Virüs,
vücuda girdikten ve CD4 + hücrelerle füzyon yaptık-
tan sonra 2 günde bölgesel lenf nodlarına ulaşmak-
ta, 5 gün içinde de dolaşıma geçmektedir[3]. 

Semptomatik primer HIV infeksiyonu tüm majör
risk gruplarında %50-90 oranında rapor edilmiştir.
Virüs alındıktan semptomlar başlayana kadar geçen
süre genellikle 2-4 haftadır. İkiyüzdokuz hastanın de-
ğerlendirildiği bir çalışmada tipik semptomlar: Ateş
%96, adenopati %74, farenjit %70, döküntü (yüzde
ve gövdede eritematöz makülopapüler, ağız, özefa-
gus ve genital bölgede mukokütanöz ülserasyonlar)
%70, miyalji veya artralji %54, diyare %32, bulantı-
kusma %27, meningoensefalit %8 olarak rapor edil-
miştir[4]. 

Bu dönemde CD4 + hücre sayısı düştüğü için
önce (ilk 2 hafta) lenfopeni tespit edilir, daha sonra
(3 ile 4. haftalar) da CD8 + hücre sayısındaki artışla
lenfositoz saptanır. CD4 hücresindeki düşüş geçici-
dir, ama hücre sayısı ilk değerlerine de ulaşamaz. 

HIV infeksiyonu düşünüldüğünde HIV’e özgü an-

tikor testleri yapılmalıdır, ancak akut HIV infeksiyo-
nunun ilk haftalarında standart ELISA ve Western
Blot testleri ile HIV antikorlarının çoğunlukla sapta-
namayacağı akılda tutulmalıdır, serum HIV p24 an-
tijen seviyesi ölçülebilir[6]. İlk 24 saat içinde bile yük-
sek p24 antijenemi seviyeleri tespit edilebilir. HIV in-
feksiyonundan kuvvetle şüphelenilen ve p24 antije-
nemi tespit edilemeyen hastalarda HIV-RNA poli-
meraz zincir reaksiyonu (PCR) yapılmalıdır[7]. 

Akut semptomlar 1-4, ortalama 2 hafta içinde
geçer. Klinik iyileşme HIV-RNA seviyelerindeki dü-
şüşle beraberdir. Sitotoksik T hücre yanıtı, humoral
yanıttan daha öncedir ve periferik kan HIV konsant-
rasyonunda 3-5 log azalma sağlamaktadır. Akut has-
talık sırasındaki yüksek viremi seviyeleri virüsün
santral sinir sistemi (SSS)’ne ve lenfoid dokulara dis-
semine olmasına neden olmaktadır[8].

Semptomları olan hastalarda infeksiyonun seyri,
asemptomatik olanlara göre daha hızlı olmaktadır[9].

3. Serokonversiyon: Genellikle virüs alındıktan
sonra 6-12 hafta içinde gerçekleşmektedir[10]. Stan-
dart testlerle hastaların %95’inden fazlasında 5-8 ay
içinde serokonversiyon saptanmaktadır.

4. Klinik Olarak Latent Dönem: Hasta bu
dönem boyunca asemptomatiktir. Fizik inceleme,
“Persistant Generalize Lenfadenopathy (PGL)” (in-
guinal bölge dışında komşu olmayan iki farklı lenf
nodu bölgesinde büyümüş lenf nodları) dışında nor-
maldir. 

Bu dönem boyunca lenf nodları HIV için rezer-
vuar görevi görürler, periferik kanda viral yük düşük-
tür, ancak CD4 sayısı düşmeye devam eder. 

Süresi, infeksiyonun bulaşma yoluna, hastanın
yaşına, virüsün virülansına bağlı olarak değişmekte-
dir, ortalama 7-10 yıldır. CD4 sayısı genellikle 500
/mm3’ün üstündedir, antiretroviral tedavi verilmezse
CD4 sayısı yılda 30-90/mm3 düşmektedir. Asemp-
tomatik dönem boyunca günde 109 CD4 hücre yıkı-
ma uğramaktadır. 

HIV ile infekte hastaların %5-8’inde, virüs alın-
dıktan 8 ve daha fazla yıl geçmesine rağmen hasta-
lar asemptomatik kalmakta ve CD4 + hücre sayısı
düşmemektedir. Bu hastalara, “long-term survivors”
(uzun dönem progresyon göstermeyenler) denmek-
tedir[3].

5. Erken Semptomatik HIV İnfeksiyonu:
Hastaların çoğu asemptomatik olarak kalabilirler.
Daha önce belirtilen B kategorisindeki semptomlara
(oral kandidiyazis, servikal displazi, ateş, kilo kaybı
vs.) rastlanır.
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6. AIDS: CD4 sayısı 200/mm3’ün altına inmiş-
tir ve AIDS indikatör hastalıkların hepsi görülebilir. 

HIV infeksiyonunun etkili tedavisinden önce ya-
pılan araştırmalarla, primer HIV infeksiyonundan
AIDS basamağına, bu basamaktan ölüme kadar ge-
çen süre tespit edilmeye çalışılmıştır. San Francis-
co’da homoseksüel erkek hastalarda serokonversi-
yondan AIDS aşamasına kadar geçen median süre
9.8 yıl bulunmuştur. Bu süre transfüzyon hastaların-
da 7 yıl, hemofilililerde 10 yıl, damar içi ilaç kulla-
nanlarda 10 yıl ve homoseksüel erkeklerde 8-12 yıl-
dır[4]. 

HIV infeksiyonunun ilerlemesinde yaş etkili ol-
maktadır. İleri yaşlardaki hastalarda daha hızlı bir se-
yir sözkonusudur. 

Akut retroviral sendrom sırasında daha uzun sü-
reli ve daha şiddetli semptomları olanlarda infeksi-
yon çabuk progresyon göstermektedir[9].

CD4 + lenfosit sayısı hücresel immünyeterliliği
test etmek için spesifik, yakın dönemde semptoma-
tik HIV infeksiyonu gelişme riskini değerlendirmek
için de sensitif bir testtir. Viral yük ise, daha uzun dö-
nemde hastalığın seyri ile ilgili fikir vermesi nedeniy-
le önemlidir. Bazal viral yükü yüksek olanlarda, CD4
+ hücre sayısı hızla düşmekte, klinik seyir hızla iler-
lemekte ve yaşam süresi kısalmaktadır[11].

Oral kandidiyazis, “oral hairy lökoplaki” ve ciddi
rekürren herpes zoster varlığında AIDS basamağına
ilerleme olasılığı artmaktadır[12].

CD4 + hücre sayısı 200/mm3’ün altına indikten
sonra antiretroviral tedavi almayan hastalarda 12-
18 ay içinde AIDS belirleyici bir hastalık ortaya çık-
maktadır.

Hastaların %10’unda ise CD4 + hücre sayısı
200/mm3’ün üstünde iken AIDS belirleyici bir has-
talıkla karşılaşılabilmektedir.

CDC’ye 1997 yılında bildirilen yeni tanı AIDS
hastalarında tespit edilen AIDS belirleyici hastalıklar:
Pneumocystis carinii pnömonisi (PCP) %24, “was-
ting sendromu” %18, CMV infeksiyonu %3, tüber-
küloz %9, Kaposi’s sarkomu (KS) %7, rekürren bak-
teriyal pnömoni %5, AIDS-demans kompleks %5 ve
toksoplazmozis %4’tür. Profilaksi ile PCP frekansın-
da önemli azalmalar sağlanmıştır. Antiretroviral te-
davinin etkili kullanımıyla AIDS belirleyici hastalıklar
artık çoğunlukla yeni tanı alan AIDS basamağına
ulaşmış HIV ile infekte hastalarda ve tedavi alama-
yanlarda görülmektedir.

Moore ve arkadaşlarının çalışmasında, “Highly
Actice Antiretroviral Tedavi (HAART)” almayan,
CD4 + hücre sayısı 300/mm3’ün altında olan 1246
hasta değerlendirilmiştir. Profilaksinin yaygın kulla-
nılmasından önce en sık opportunistik infeksiyon
PCP iken bu çalışmada Candida özefajiti (13.3 has-
ta, 100 kişi-yıl) olarak tespit edilmiştir[13]. “British
Colombia Drug Treatment Program” çalışmasında
ise 344 AIDS hastası retrospektif olarak incelenmiş-
tir. Opportunistik hastalıkların insidansında azalma
saptanmış, ancak PCP ve KS en sık AIDS belirleyi-
ci hastalık olma özelliklerini korumuşlardır[14].

Yapılan çalışmalar CD4 sayısı 200/mm3’ün al-
tında olan hastalarda AZT kullanımı ile AIDS endi-
katör hastalık görülme zamanının 9-10 ay geciktiri-
lebildiğini göstermiştir[15].

7. İlerlemiş HIV İnfeksiyonu: CD4 sayısı
50/mm3’ün altına düşen hastaları kapsar. 

AIDS aşamasına ulaşmış tedavi edilmeyen hasta-
larda yaşam süresi çok kısadır. San Francisco’da ilk
505 AIDS hastasının değerlendirildiği çalışmada me-
dian yaşam süresi 9 ay olarak bulunmuştur[16]. Pek
çok araştırmaya göre AIDS basamağından sonra
sürvivali belirleyen en önemli parametre, tanı sıra-
sındaki CD4 + hücre sayısıdır.

Antiretroviral tedavi ve PCP profilaksisi HIV
infeksiyonunun seyrini yavaşlatmakta, yaşam süresi-
ni uzatmaktadır. Özellikle proteaz inhibitörlerinin
kullanıma girmesiyle (1995-1996), HIV infeksiyonu-
nun doğal seyrinde önemli değişiklikler olmuştur.
“HIV Outpatient Study” sonuçlarına göre 1995’te
29.4/100 kişi-yıl olan mortalite oranı, 1997’nin ilk
yarısında 8.8/100 kişi-yıla düşmüştür[12].

Opportunistik infeksiyonların çoğu, CD4 + hüc-
re sayısından bağımsız olarak ölüm riskini arttırmak-
tadır. Bu hem hastalığın kendisine, hem de neden ol-
duğu immün aktivasyonla HIV replikasyonunun art-
masına bağlıdır.

Uzun Dönem Progresyon Göstermeyenler 

HIV ile infekte hastaların bir kısmında zamanla
beraber hastalık ilerleme göstermemektedir. Yedi yıl
ve daha fazla süredir infekte olduğu bilinen, CD4 +
hücre sayısı 600/mm3’ün üstünde olup zamanla dü-
şüş göstermeyen, HIV ile ilgili semptomu olmayan
ve antiretroviral tedavi almamış olan hastalara “uzun
dönem progresyon göstermeyenler” denmektedir.

Konakçı genetik faktörleri HIV infeksiyonunun
seyrini etkilemektedir. HLA-B27, B57 ve B51’in ya-
vaş, HLA-A23, B37 ve B49’un ise hızlı progresyon-
la ilgili olduğu gösterilmiştir[3].
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Daha önce bahsedildiği üzere CCR5 reseptör
gen bölgesindeki 32 baz çiftindeki delesyon için he-
terozigot olanlarda hastalık progresyonu yavaşla-
maktadır. 

Uzun dönem progresyon göstermeyen hasta
grubunda, kuvvetli bir sitotoksik T lenfosit yanıtının,
immün yanıtın majör komponenti olduğu, aynı za-
manda salgıladıkları HIV-1 supresör faktörler ile in-
feksiyonu kontrol etmeye çalıştıkları tespit edilmiştir.
CD8 (+) hücrelerinden salınan bu kemokinler [(mak-
rofaj inflamatuvar protein (MIP)-1α, MIP-1β, “Regu-
lated on Activation Normal T cell Expressed and
Secreted (RANTES)”] tanımlanmıştır[17].

HIV İNFEKSİYONUNUN 
SINIFLANDIRILMASI

Anlatılan bu seyri sınıflandırmak için değişik öne-
riler mevcuttur. 1993’te “Centers for Diseases
Control and Prevention (CDC)” tarafından düzenle-
nen klasifikasyon, 3 klinik kategori ve 3 CD4 sayı
aralığının 9 matriks kategorisini içermektedir[18]

(Tablo 1).

Kategori A
Asemptomatik HIV infeksiyonu,

Persistan jeneralize lenfadenopati,

Akut retroviral sendrom.

Kategori B
Baciller angiomatozis,

Oral veya rekürren vulvovajinal kandidiyazis,

Servikal displazi,

Konstitusyonel semptomlar (38.5°C ateş, 1 ay-
dan uzun süreli diyare),

Oral hairy lökoplaki,

Herpes zoster infeksiyonu,

İdiopatik trombositopenik purpura (ITP),

Listeriozis,

Pelvik inflamatuvar hastalık,

Periferal nöropati.

Kategori C

CD4 sayısının 200/mm3’ün altında olması,

Özefageal, bronşiyal ya da trakeal kandidiyazis,

Ekstrapulmoner koksidioidomikozis,

İnvaziv serviks kanseri,

Kronik intestinal kriptosporidiozis (1 aydan uzun
süreli),

Sitomegalovirüs (CMV) retiniti; karaciğer, dalak
ve lenf düğümleri dışında CMV’nin saptanması,

HIV’e bağlı ensefalopati,

Kronik herpes simpleks ülserleri (1 aydan uzun
süreli), bronşiti, pnömonisi ya da özefajiti,

Ekstrapulmoner histoplazmozis,

İsosporiazis (1 aydan uzun süreli),

Kaposi sarkomu,

Lenfoma: Burkitt, immünoblastik, primer beyin,

Ekstrapulmoner Mycobacterium avium-intra-
cellulare complex (MAC) veya Mycobacterium
kansasii infeksiyonu,

Mycobacterium tuberculosis infeksiyonu (pul-
moner veya ekstrapulmoner),

Pneumocystis carinii pnömonisi,

Rekürren pnömoni (12 ayda 2 ya da daha fazla
epizod),

Progresif multifokal lökoensefalopati,

Rekürren Salmonella bakteremisi,

Serebral toksoplazmozis,

HIV’e bağlı erime (wasting) sendromu.

HIV İLE İNFEKTE HASTALARIN İLK 
DEĞERLENDİRMESİ 

I. HIV İnfeksiyonu Tanısının Konulması

Hasta ilk olarak değerlendirildiğinde yapılması
gereken, tanısının kesin olarak konması veya daha
önce tanı alan bir hasta ise bu belgeye ulaşılmasıdır.
Bu nedenle önce tanı için kullanılabilecek testlerden
kısaca bahsedilecektir.

A. Viral kültür teknikleri

Virüs izolasyonu için sensitif olmalarına rağmen
pahalı, zaman alıcı testlerdir.

1. Periferik kan mononükleer hücre kültürü: Uy-
gun olarak yapıldığında, HIV ile infekte hastalarda
HIV-1 izolasyonu %95-99 oranında pozitiftir[7].

2. Kantitatif hücre kültürü,

3. Kantitatif plazma kültürü.
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Tablo 1. HIV infeksiyonu klasifikasyonu (CDC,
1993)

CD4 sayısı Kategori
(/mm3) A B C

> 500 A1 B1 C1*

200-499 A2 B2 C2*

< 200 A3* B3* C3*

* AIDS sürveyans olgu tanımlarını içermektedir.



B. Antikor tespit eden testler

1. ELISA: İlk ticari ELISA test kitleri, 1985 yı-
lında ABD’de kan vericilerinde antikor taranması
için lisans almıştır.

ELISA yönteminde, katı yüzeye bağlanan, ya
hücre kültüründe ya da rekombinant teknoloji ile el-
de edilen virüs antijenine hasta serumu ilave edilir.
Eğer hasta serumunda virüse karşı antikorlar varsa
virüs antijenine bağlanır. Bu yüzeye insan IgG’sine
karşı, enzim ile işaretli antikorlar ilave edildiğinde
kompleks oluşturur. Daha sonra enzimin renksiz
substratı ilave edilir ve enzim etkisiyle renk meydana
gelir. Renk spektrofotometri ile değerlendirilerek
HIV antikor miktarı tayin edilir[19].

ELISA yönteminin spesifitesi %98.6 ve sensitivi-
tesi %97.3 olarak bulunmuştur, AIDS tarama ve ta-
nısında yüksek duyarlılığa sahiptir[20].

2. Western Blot: Bu yöntem ile immünoblot-
ting tekniği, AIDS şüphesi olan hasta serumlarında,
plazmalarında ve diğer vücut sıvılarında HIV antikor-
larını tespit etmek için kullanılmaktadır. Western
Blot testi pozitif ELISA testini doğrulamak ve anti-
korların hangi viral antijenlere karşı yapıldığını gös-
termek amacıyla uygulanır. ELISA taraması yapıldık-
tan sonra pozitif sonuç veren serumlar Western Blot
ile analiz edilmelidir. Hastalıklar Kontrol Merkezi’nin
son kriterlerine göre testin pozitif kabul edilebilmesi
için, p24, gp41, gp160/120 bantlarından en az iki-
sinin saptanması gerekmektedir, hiç bant olmaması
negatif sonuçtur ve HIV ile ilgili veya ilgisiz pozitif
kriterine uymayan bir bant varlığı ise “indetermine”
sonuç olarak değerlendirilmektedir[21].

3. Radioimmünopresipitasyon Yöntemi:
Western Blot yönteminden daha detaylı ve zaman
alıcı bir testtir. Western Blot ile şüpheli bantlar görül-
düğünde, HIV-1 HIV-2 ayrımında, pediatrik AIDS
olgularında referans laboratuvarları tarafından kulla-
nılan bir yöntemdir. Western Blot testinden daha
spesifik ve sensitiftir[22].

4. İmmünfloresan Yöntemi: HIV ile infekte
hücre kültüründen elde edilen hücrelerin bir lam üze-
rinde fiksasyonu ve üzerine konulan serum ile inkü-
basyonu sonucu muhtemel antikorların hücre içinde-
ki antijenik yapılara bağlanması esas olarak alınmış-
tır. Lamlar üzerine floresan “isothiocyanate” işaretli
antihuman IgG eklenir ve epifloresan mikroskopta
incelenir, pozitif floresan hastanın serumunda anti-
kor varlığını gösterir. Pahalı olması, zaman alması ve
uzman gerektirmesi nedeniyle rutin kullanıma uygun
değildir[23].

C. Antijen tespit eden testler

HIV p24 antijen testi: Bu test, plazma veya
doku kültürü supernatantındaki serbest viral protein
p24’ün miktarını tespit eder. Viral protein p24, in-
fekte hastaların plazmalarında, tüm HIV infeksiyonu
boyunca tespit edilebilir, ancak asıl p24 antijenemisi
ilk serokonversiyon döneminde ve ilerlemiş hastalık
sırasında tespit edilir[8]. ELISA kitleri kullanılarak in-
fekte kişilerin plazma ve serumlarında p24 antijeni
saptanabilmektedir. 

D. Viral genom amplifikasyon testleri

HIV-RNA testleri, pozitif ELISA ve Western Blot
testlerinin doğrulanmasında, serokonversiyon önce-
si HIV infeksiyonunu göstermede ve HIV ile infekte
bebeklerin erken tanısında faydalıdır.

Polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) tekniğinin,
1980’lerin sonlarına doğru kullanıma girmesiyle,
HIV infeksiyonu da dahil pek çok hastalığın teşhisin-
de çok önemli ilerlemeler kaydedilmiştir[24]. Bu tek-
nikle çok az miktardaki hedef DNA amplifiye edil-
mekte ve agar jel elektroferezinde kolaylıkla tespit
edilebilmektedir. PCR amplifikasyonunda en önemli
problem, yanlış pozitif sonuçlara neden olan konta-
minasyondur.

Pek çok araştırmacı tarafından başka PCR tek-
nikleri bulunmuştur: Kantitatif kompetitif PCR,
amplicor PCR, nükleik asit sekansına dayalı PCR.
Ayrıca branched-chain DNA amplifikasyonu adı ve-
rilen bir teknik geliştirilmiştir. Bu teknik hedef HIV-
RNA ya da DNA’dan sinyal amplifiye eden ELISA
benzeri bir testtir.

Yapılan çalışmalar, viral yük ölçümünün, CD4
lenfosit sayısı da dahil olmak üzere diğer belirleyici-
lerle karşılaştırıldığında klinik progresyonu değerlen-
dirmekte daha fazla prediktif değere sahip olduğunu
göstermiştir[11].

E. İmmünfonksiyon Testleri

CD4 hücre sayısı: İnsan lenfositlerinin yüze-
yinde, hücre aktivitesi ve fonksiyonunda rol alan
spesifik glikoproteinler mevcuttur. CD4 hücre yüzey
antijeni taşıyan lenfositler, immünolojik reaksiyonla-
ra yardım eden hücrelerdir. CD4 (+) lenfositler aynı
zamanda HIV infeksiyonunun primer hedefleridir.
HIV infeksiyonunun seyri boyunca CD4 (+) T hücre
sayısı progresif olarak azalır, buna bağlı olarak da
AIDS için karakteristik fırsatçı infeksiyonlar ve ma-
lignansiler ortaya çıkar[25]. Dolayısıyla CD4 (+) len-
fosit sayısı HIV-1 ile infekte hastaların klinik evrelen-
dirmesinde önemli parametrelerden biridir. Ancak
CD4 hücre sayısındaki diurnal varyasyonlar, sayım
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yapılmadan önce geçen süre uzadıkça CD4 (+) hüc-
re sayısındaki yanıltıcı artışlar klinik evrelemede ve
tedaviye yanıtı değerlendirmede problem yaratmak-
tadır[26].

II. Sistemlerin Gözden Geçirilmesi ve 
Öz Geçmişi

İlk muayene, hasta ile iyi bir ilişki kurmak için çok
önemlidir. Hasta sorunlarını söylemek için kendini
güvende hissetmelidir. Başka bir merkezde tanı alan
hastalara hangi testle tanı konduğu öğrenilmelidir. 

Aşağıda sistemlere ait öyküde sorulması gere-
kenler belirtilmiştir.

A. Genel sağlık durumu

1.Konstitusyonel yakınmaları: Ateş, halsizlik, ki-
lo kaybı gibi yakınmaları olup olmadığı sorulmalıdır.

2. İnfeksiyon hastalıkları öyküsü: Daha önce ge-
çirdiği infeksiyon hastalıkları, bunlar nedeniyle has-
taneye yatırılıp yatırılmadığı öğrenilmelidir.

3.Aşılanma öyküsü: Hastaya daha önce yapılan
aşılar sorulmalıdır.

B. İlaç öyküsü

1.Tıbbi ilaçlar: Tedavide kullanılacak ilaçların
hastanın kullandığı diğer ilaçlarla etkileşimi sözkonu-
su olabilir. Bu nedenle hastanın kullandığı tüm ilaçla-
rı öğrenmek gerekir.

2. Damar içi ilaç kullanım öyküsü: Bu alışkanlığı
sormak ve doğru cevabı almak zor olabilir. Hasta ile
yeterli iletişim sağlandığında bilgi almak kolaylaş-
maktadır.

3.Sigara ve alkol öyküsü.

C. Cinsel öykü

1.Cinsel ilişki öyküsü (birlikte olduğu kişilerin
özellikleri, ilişkiler sırasında korunma önlemi alınıp
alınmadığı),

2.Daha önce geçirdiği cinsel yolla bulaşan hasta-
lıkların öyküsü: Hem HIV infeksiyonunun bulaşını
arttıracağı, hem de HIV ile infekte hastanın fırsatçı
patojenlere maruz kalmasına yol açacağı için sorul-
malıdır.

3.Obstetrik/jinekolojik öykü,

4.Kontraseptif kullanım öyküsü.

D. HIV ile ilintili hastalıkların öyküsü

HIV ile ilgili hastalıkların öyküsünü sormak teda-
vi planını çizmek, sekonder profilaksi endikasyonla-
rını belirlemek için çok önemlidir. 

HIV ile ilintili hastalıkların sorgulamasında daha
önce belirtilen CDC sınıflandırılmasından faydalanı-
labilir (Tablo 1).

E. Opportunistik hastalıklar için risk 
değerlendirmesi

1.Seyahat öyküsü: Seyahat edilen ülkelerde op-
portunistik patojenlerle temas olabileceği için sorul-
malıdır.

2.Meslek öyküsü: Çalışılan ortamlar tüberküloz,
çocuklardan bulaşabilecek infeksiyonlar, hayvan te-
masıyla bulaşabilecek hastalıklar açısından önemli
olabilir, bu nedenle meslek öğrenilmelidir.

3.Tüberküloz için değerlendirme: BCG aşısının
yapılıp yapılmadığı, aile bireylerinde tüberküloz öy-
küsü olup olmadığı, tüberküloz olduğu bilinen kişiler-
le yakın temas olup olmadığı, daha önce ppd testi
yapılıp yapılmadığı ve sonuçları sorulmalıdır.

4.Hayvan besleyip beslemediği, hayvan temasıy-
la bulaşabilecek hastalıklar açısından önemlidir.

F. Viral hepatit öyküsü

HIV ile infekte insanlarda, akut hepatit B infek-
siyonu %20 oranında kronikleşmektedir. Transfüz-
yon ve damar içi ilaç kullanımıyla infekte olan HIV
(+) hastalardaki kronik HCV infeksiyonu prevalansı
%60-95’tir[27]. 

G. Allerji öyküsü

HIV ile infekte hastalarda ilaç allerjilerine sık
rastlanmaktadır. Bu nedenle daha önce böyle bir ya-
kınma olup olmadığı öğrenilmelidir.

III. Klinik Değerlendirme

A. Fizik İnceleme

Kilo ve boy ölçümü

Kilo ölçümü her muayenede mutlaka yapılmalı-
dır. Kilo kaybı hastalığın progresyonunun bir göster-
gesidir ve saptandığı takdirde hemen kalori alımını
maksimuma çıkarmak için nütrisyonel desteğe baş-
lanmalı ve diyet değişikliği yapılmalıdır.

Vücut sıcaklığı ölçümü

Ateş, infeksiyon veya malign hastalıkların erken
bir belirtisi olabilir, tüm vizitlerde mutlaka ölçülmeli-
dir. Hastalığın ileri evresinde olanlarda opportunistik
hastalıklar, nedeni bilinmeyen ateş tablosuna neden
olabilmektedir. Bu yüzden yeterince araştırılmadan
ateş primer hastalığa bağlanmamalıdır.

Oral kavitenin muayenesi

Oral kavite dikkatle incelenmelidir. Hastaya ağız
ve diş bakımı anlatılmalı, hastalığın seyri sırasında sık
karşılaşılabilecek oral lezyonlar ve semptomları hak-
kında bilgi verilmelidir.
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Fundoskopik inceleme

Görme bozukluğu olup olmadığı her vizitte mut-
laka sorulmalıdır ve hastalar CMV retinitinin semp-
tomları (bulanık görme vs.) hakkında bilgilendirilme-
lidir.

Dermatolojik muayene

Bu hasta grubunda dermatolojik bulgulara sık
rastlandığı için detaylı bir muayene mutlaka yapılma-
lıdır[28].

Tüm lenf nodu bölgelerinin incelenmesi 

Bölgesel veya jeneralize lenfadenopatilere sıklık-
la rastlanır. Boyutunda veya karakterinde hızla deği-
şim sözkonusu ise biyopsi yapılması gerektiğinden
tüm lenfadenopatilerin büyüklüğü ve diğer özellikle-
ri kaydedilmelidir.

Pelvik muayene

HIV ile infekte hastalarda servikal hastalık preva-
lansı yüksektir ve tedavi edilmediği takdirde servikal
displaziye doğru hızla ilerleyebilir[15]. Bu nedenle ka-
dın hastalarda pelvik muayene ve pap-smear mutla-
ka yapılmalıdır. HIV infeksiyonu diğer CYBH ile bir-
likte bulunabileceğinden, genital ve perianal herpes
açısından da inceleme yapmak gerekir.

Rektal muayene

Rektal problemler [infeksiyonlar (gonore, herpes
simpleks virüs infeksiyonu), neoplazi (epidermoid
karsinom), hemoroid, anal fissür] özellikle cinsel
yönden aktif homo/biseksüel erkek hastalarda sık-
tır[30]. Bu nedenle rektal muayene fizik muayenenin
bir parçası olmalıdır.

B. Psikiyatrik Değerlendirme

Diğer pek çok kronik hastalıkta olduğu gibi HIV
infeksiyonunda da psikiyatrik yakınmalar sıktır. Psi-
kiyatrik inceleme ilk değerlendirmenin bir parçasıdır
ve mutlaka yapılmalıdır.

C. Mental Durumun Değerlendirilmesi

AIDS demans kompleksin varlığını değerlendir-
mek için mental durum değerlendirmesi yapılmalıdır.

IV. Laboratuvar Testleri

A. Başlangıç

1. Tam kan sayımı (TKS) ve periferik yayma:
HIV ile infekte hastalarda hematolojik problemlere
sık rastlanmaktadır. Hastaların %30-40’ında anemi,
lökopeni, lenfopeni ve trombositopeni tespit edil-
mektedir[31].

TKS, CD4 + hücre sayımı için gerekli olduğun-
dan başka nedenlerle daha sık bakılması gerekmez-

se 3-6 ayda bir tekrarlanmalıdır. Kemik iliği baskılan-
masına dair yakınmaları olan hastalarda veya buna
neden olabilecek ilaçlar (zidovudin vs.) verildiğinde
daha sık tekrarlamak gerekebilir.

2. Böbrek ve karaciğer fonksiyon testleri: Bazal
değerleri görüldükten sonra tedavi verilmeyen
asemptomatik hastalarda yıllık olarak tekrarlanmalı-
dır. Ancak nefrotoksik/hepatotoksik ilaç kullanımın-
da daha sık ölçümler yapılmalıdır.

B. HIV Evrelendirmesi

1. CD4 + ve CD8 + hücre sayısı: CD4 + hücre
sayısı hastalığı evrelendirmek, hastaların yakınmala-
rı için ayırıcı tanı yapabilmek, antiretroviral tedavi ve
opportunistik patojenlere karşı profilaksi kararlarını
vermek için standart bir testtir. 

Hücre sayısı 600/mm3’ün üstünde ise 6 ay ara-
lıklarla, 200-600/mm3 arasında ise 3-4 ayda bir
tekrarlamak gerekir.

2. Plazma HIV-RNA düzeyi: Tedavi başlanacak
hastalarda HIV-RNA seviyesinin bazal seviyesi tespit
edilmeli, tedavi başlangıcından veya değişikliğinden
2-4 ve 8-12 hafta sonra tekrarlanmalı, sonraki öl-
çümler 3-4 aylık aralıklarla yapılmalıdır.

C. Diğer Testler

1. PPD deri testi: Hem HIV, hem de Mycobac-
terium tuberculosis ile infekte bir hastanın yıllık ak-
tif tüberküloz geliştirme riski %10’dur[29]. Tüberkülin
deri testi, daha önceden pozitif testi olmayan hasta-
lara yapılmalı, 5 mm ve üstündeki endürasyon pozi-
tif kabul edilmelidir. Test sonucu pozitif olanlarda ak-
tif tüberküloz ekarte edildikten sonra profilaksi baş-
lanmalıdır.

İlk testi negatif olanlarda test yıllık olarak tekrar-
lanmalıdır.

2. Akciğer grafisi: Akciğer grafisi pulmoner has-
talık riski yüksek olduğu için başlangıçta değerlendi-
rilmelidir. Üstelik asemptomatik tüberküloz olguları-
nın tespitinde yardımcı olur.

3. Sifiliz serolojisi (VDRL veya RPR): İki hastalı-
ğın bir arada bulunma hızı yüksektir. Bu nedenle
VDRL testi başlangıçta yapılmalı ve her yıl tekrarlan-
malıdır.

HIV ile infekte hastalardan damar içi ilaç kulla-
nanlarda ve gebelerde tarama testi yanlış pozitif so-
nuç verebilir. Treponemal olmayan reaktif testler,
spesifik treponemal testlerle doğrulanmalıdır. Sifiliz
serolojisi pozitif olan HIV ile infekte hastalarda nö-
rosifiliz insidansı yüksek olduğu için lomber ponksi-
yon yapılmalıdır. 
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4. Anti-toksoplazma IgG: Toxoplasma gondii,
tüm dünya üzerinde en sık SSS latent infeksiyon et-
kenidir. Akut infeksiyondan sonra SSS ve pek çok
ekstanöral dokuya yerleşen kistler, immün sistemin
kontrolünün kalktığı durumlarda reaktivasyonla dis-
semine infeksiyonlara neden olabilmektedir. Daha
önceden Toxoplasma gondii ile infekte AIDS hasta-
ları da, SSS toksoplazmozis gelişimi için risk altında-
dırlar[32]. Toxoplasma gondii için seropozitif AIDS
hastalarında %20-47 oranında toksoplazma ensefa-
liti gelişmektedir.

Hastalar toksoplazmozis temasından korunma
konusunda da uyarılmalıdır. Çiğ veya az pişmiş etle-
ri yememeleri, kedi besliyorlarsa kedi dışkılama kap-
larının başka birisi tarafından değiştirilmesi gereklili-
ği ve kedilerin sokak kedileriyle temasının önlenme-
si söylenmelidir.

5. Hepatit B ve C serolojisi: HIV ile infekte has-
talarda HBV ve HCV seropozitiflik insidansı yüksek-
tir. HBsAg ve anti-HBc testleri yapılarak HBV ile in-
fekte olmadığı tespit edilen hastalara, hepatit B aşı-
laması yapılmalıdır.

6. Anti-sitomegalovirüs IgG: Seronegatif olduğu
tespit edilen hastalara bulaştan korunma bilgilerinin
verilmesi ve acil olmayan kan transfüzyonlarında
CMV antikor negatif olan kanların verilmesini sağla-
mak açısından bu testin yapılması önerilmektedir.

V. Sağlığı Korumaya Yönelik Önlemler

A. HIV infeksiyonunun bulaş yolları anlatılmalı-
dır. Cinsel ilişki sırasında hastalara mutlaka erkek la-
teks kondomu kullanmaları gerekliliği söylenmelidir.

B. Damar içi ilaç kullananlar, tedavilerine yönelik
rehabilitasyon programlarına yönlendirilmeli, ortak
iğne kullanımı ile bulaş olabileceği net bir şekilde
vurgulanmalıdır.

C. Sigarayı bırakmaya teşvik edilmelidir; sigara
kullanımı oral kandidiyazis, hairy lökoplaki ve bakte-
riyel pnömoni riskini arttırmakta, bu nedenle bırakıl-
ması tavsiye edilmektedir[27].

D. Çiğ veya iyi pişmemiş yumurta, et ve deniz
ürünleri ile pastörize edilmemiş ürünler yenmemeli-
dir. Taze sebze ve meyveler iyice yıkandıktan sonra
tüketilmelidir.

Çiğ etlerin diğer yiyeceklerle temas etmemesine
dikkat edilmelidir. 

Nehir ve göl sularından kriptosporidiozis ve giar-
diazis riski nedeniyle su içilmemelidir.

Kriptosporidiozis riskini azaltmak için suların
kaynatılarak içilmesi sadece salgınlar sırasında tavsi-
ye edilmekle birlikte, hastalar ile konuşularak normal
zamanlarda da bu şekilde tüketilmesi önerilebilir.

E. Çocuk yuvalarında çalışanlar veya bu yuvalara
giden çocukların anne ve babaları, çocuklardan
CMV infeksiyonu, hepatit A ve giardiazis bulaşı açı-
sından risk altındadır. Risk hijyenik uygulamalara
dikkat ederek (fekal temas sonrası el yıkama vs.)
azaltılabilir.

F. Hayvan beslemek; özellikle diyaresi olan has-
ta hayvanlarla temas etmemeleri, ettiklerinde de el-
lerini yıkamaları önerilmektedir. 

Beslemek için yeni hayvan edineceklerinde 6 ay-
lıktan büyük olmasına dikkat etmelidirler.

Kedi beslemenin toksoplazmozis ve Bartonella
infeksiyonu için riskli olacağı hastalara söylenmeli-
dir. Kedi besliyorlarsa çiğ et vermemeleri, dışkılama
kaplarının başka birisi tarafından değiştirilmesi ge-
rekliliği belirtilmelidir. 

Akvaryum temizlemeleri gerekirse Mycobacteri-
um avium infeksiyonundan korunmak için eldiven
giymeleri söylenmelidir.

G. Bahçe işlerinde çalışanlar, toprakla temas
sonrası kriptosporidiozis ve toksoplazmozis bulaş ris-
kini azaltmak için ellerini yıkamalıdır.

H. Seyahat öncesi profilaksi; seyahat edilecek
bölgeler için risk taşıyabilecek infeksiyon hastalıkları
açısından dikkatli olmak gerekir. Sarı humma ve oral
polio aşıları canlı aşılardır ve bu hasta grubunda ya-
pılmaları kontrendikedir. Sıtma profilaksisi ise im-
münkompetan hastalardaki gibidir.

I. Psikososyal destek,

J. Aşılama.

1. Pnömokok aşısı: CD4 + hücre sayısı 200/
mm3’ün üstünde olanlarda daha iyi sonuçlar alın-
makla beraber tüm hastalar için önerilmektedir[29].
Bazı araştırmacılar aşılama CD4 + hücre sayısı
200/mm3’ün altında yapılanlarda hücre sayısı
200/mm3’ün üstüne çıktığında aşılamayı yinelemeyi
önerirken, bazıları da 5 yılda bir aşıyı tekrarlamayı
tavsiye etmektedir.

2. Hepatit aşısı: HBsAg ve anti-HBc testleri ya-
pılarak HBV ile infekte olmadığı dokümante edilen
hastalara, hepatit B aşılaması yapılmalıdır.

3. Grip aşısı: Her yıl Ekim-Kasım aylarında yapıl-
ması önerilmektedir.
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VI. Antiretroviral Tedaviye ve Fırsatçı 
İnfeksiyon Profilaksisine Başlama

İlk değerlendirmeyi tamamladıktan sonra hasta-
larla da konuşarak iki kararı vermek gerekir: Birinci-

si antiretroviral tedaviye, ikincisi de fırsatçı infeksi-
yon profilaksisine başlamak. Her ikisi için de öneri-
len endikasyonlar tablolarda verilmiştir (sırasıyla
Tablo 2, Tablo 3).
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Tablo 3. Fırsatçı infeksiyon profilaksisi

Patojen Profilaksi endikasyonu İlk tercih Alternatif

• Pneumocystis carinii CD4 + < 200/mm3 Trimetoprim- Dapson + primetamin
Açıklanamayan sürekli ateş sulfametoksazol Dapson
Kronik orofarengeal 1 DS* qd veya Pentamidin
kandidiyazis 1 SS** qd

• Mycobacterium avium complex CD4 + < 50/mm3 Klaritromisin Azitromisin 1200 mg/hafta
500 mg bid Rifabutin 300 mg/gün

• Toxoplasma gondii CD4 + < 100/mm3 ve Trimetoprim- 
Antitoksoplazma IgG+ sulfametoksazol

1 DS qd

• Mycobacterium tuberculosis ppd ≥ 5 mm*** INH duyarlı ise: Rifampin veya rifabutin 
INH 300 mg/gün 9 ay pirazinamidle kombine 
INH dirençli ise: edilebilir.
Rifampin, pirazinamid, 
kinolonlardan ikisi  
kombine edilebilir.

• Candida Tekrarlayan ataklar Flukonazol 200 mg/gün Itrakonazol 100 mg/gün

• Herpes simpleks Tekrarlayan ataklar Asiklovir 3-4 x 200 mg
Valasiklovir 2 x 500 mg
Famsiklovir 2 x 125 mg

*: DS: “Double strength” (fort tablet).
**: SS: “Single strength” (tablet).

***: Öneri Amerikan Toraks Cemiyeti’nin önerisidir. Ülkemizde henüz konsensus kararı alınmamıştır.
bid: Günde 2 kez, qd: Günde tek doz.

Tablo 2. HIV ile infekte hastalarda antiretroviral tedaviye başlama endikasyonları

CD4 + T hücre sayısı
Klinik kategorisi HIV-RNA düzeyi Öneri

• Akut HIV veya serokonversiyondan Her sayı veya düzey Tedavi edilmeli
sonraki ilk 6 ay

• Semptomatik Her sayı veya düzey Tedavi edilmeli

• Asemptomatik CD4 + T < 500 mm3 Tedavi önerilmeli***
veya
HIV-RNA > 10.000 (bDNA)*
HIV-RNA > 20.000 (RT-PCR)**

• Asemptomatik CD4 + T > 500 mm3 Farklı görüşler var****
veya
HIV-RNA < 10.000 (bDNA)
HIV-RNA < 20.000 (RT-PCR)

*: bDNA: Branced-chain DNA yöntemi.
**: RT-PCR: “Revers Transkriptaz”-polimeraz zincir reaksiyonu.

***: Bazı uzmanlar CD4 + 350-500/mm3 ve HIV-RNA < 10.000 (bDNA) veya HIV-RNA < 20.000 (RT-PCR) olan hastalarda 
izlem önermektedirler.

****: Bu hasta grubunda tedaviye erken veya geç başlamanın fayda ve zararları tartılmalı, karar bu doğrultuda verilmelidir.
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