
Sağlık personeline kan kaynaklı patojenlerin bula-
şını önlemede temasın engellenmesi esas strateji

olmasına rağmen, mesleki bulaş halen daha devam
etmektedir. Hasta ya da hastanın kan, doku ve vücut
sıvıları ile teması olan kişiler mesleki risk altındadırlar. 

Kan kaynaklı patojenler (HBV, HCV, HIV) per-
kütan yaralanma ya da infekte kan, doku ve vücut sı-
vılarının mukoza veya bütünlüğü bozulmuş deriyle
teması sonucu bulaşmaktadır[1,2]. Potansiyel infeksi-
yöz olan vücut sıvıları; beyin omurilik sıvısı (BOS), si-
noviyal sıvı, plevral sıvı, perikardiyal sıvı, periton sı-
vısı ve amniyon sıvısıdır. Bununla birlikte HBV, HCV
ve HIV infeksiyonunun bu vücut sıvılarından bulaş
riski bilinmemektedir[3]. Dışkı, nazal sekresyonlar,
tükürük, balgam, ter, gözyaşı, idrar ve kusmuk ma-
teryali kan içermediği sürece potansiyel olarak infek-
siyöz kabul edilmemektedir. HBV, HCV ve HIV in-
feksiyonunun bu sıvı ve materyallerden geçiş riski
son derece düşüktür. 

TEMAS SONRASI HBV, HCV ve HIV 
BULAŞ RİSKİ

HBV Bulaş Riski

HBV infeksiyon riski, primer olarak kan ile temas
derecesine ve kaynak kişinin HBeAg durumuna bağ-

lıdır. HBV içeren kan ile kontamine iğne yaralanma-
larında, kanda HBsAg ve HBeAg pozitif ise, klinik
hepatit gelişme riski %22-31; HBV infeksiyonunun
serolojik bulgularının gelişme riski %7-62’dir. İğne
HBsAg pozitif, HBeAg negatif kan ile kontamine ise
klinik hepatit gelişme riski %1-6; HBV infeksiyonu-
nun serolojik bulgularının gelişme riski %23-37’dir[4]. 

Perkütan yaralanmalar HBV infeksiyonunun en
önemli bulaş yolları arasında olmasına rağmen, bu
şekilde bulaş belki de sağlık personeline HBV geçi-
şinde minimal rol oynamaktadır. Nozokomiyal hepa-
tit B olgularını araştıran birkaç araştırmada, infekte
sağlık personelinin çoğunun bir perkütan yaralanma
olayı hatırlamadıkları tespit edilmiştir[5,6]. Bazı çalış-
malarda ise infekte sağlık personelinin yaklaşık
1/3’ü HBsAg pozitif hastalara bakım verdiklerini
hatırlamışlardır[7,8]. Ayrıca, HBV’nin oda sıcaklığın-
da, çevredeki kurumuş kanda en az 1 hafta canlı kal-
dığı gösterilmiştir[9]. Bu nedenle, meslek dışı temas
ya da perkütan temas anamnezi vermeyen sağlık
personelinde meydana gelen HBV infeksiyonu, kan
ya da vücut sıvıları ile direkt veya indirekt temas so-
nucu, mukozadan ya da derideki sıyrık, çatlak gibi
lezyonlardan HBV’nin inokülasyonu sonucu ortaya
çıkmış olabilir[10-12]. HBV’nin çevresel yüzeylerle te-
mas yoluyla bulaş potansiyeli, hemodiyaliz hastaları
ve hemodiyaliz personeli arasında HBV yayılımını
araştıran çalışmalarda gösterilmiştir[13-15]. 

Vücut sıvıları içerisinde en yüksek oranda HBV
titresi içeren kandır. Bu nedenle sağlık personeline
bulaşta en önemli araçtır. HBsAg anne sütü, safra,
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BOS, dışkı, tükürük, semen, ter, sinoviyal sıvı gibi di-
ğer vücut sıvılarında da bulunur[16]. Ancak infeksiyöz
HBV miktarının düşük olması nedeniyle vücut sıvıla-
rının çoğu bulaşta etkili değildir.

Serolojik çalışmalarda, sağlık personelinde HBV
infeksiyonunun genel popülasyona göre yaklaşık 10
kat daha fazla olduğu bulunmuştur[17-20]. HBV infek-
siyon riski sağlık personelinde yüksek olduğundan
temas öncesi hepatit B’ye karşı rutin aşılama, kan ve
diğer vücut sıvılarıyla teması engellemek için stan-
dart önlemlere uyulması, 1980’li yılların başından
beri tavsiye edilmektedir[21]. 

HCV Bulaş Riski

HCV pozitif bir kaynaktan perkütan yaralanma
sonucunda anti-HCV serokonversiyon insidansı or-
talama olarak %1.8’dir[22-25]. Kanın mukozayla te-
ması ile bulaş nadirdir. Sağlık personelinde, sağlam
ya da hasarlı deriden HCV bulaşı bildirilmemiş-
tir[26,27]. HCV’nin dış ortama dayanıklılığı konusun-
daki bilgiler sınırlıdır. Epidemiyolojik bilgiler,
HBV’nin tersine, HCV içeren kan ile çevrenin kon-
taminasyonunun sağlık personeline bulaşta önemli
bir risk faktörü olmadığını ortaya koymaktadır[28,29].
Hemodiyaliz üniteleri bunun dışında tutulabilir. Bura-
larda çevresel kontaminasyon ve kötü infeksiyon
kontrol önlemleriyle ilişkili HCV bulaşı gösterilmiş-
tir[30-33]. Vücut sıvıları ve dokularla HCV bulaş riski
rakamsal olarak bildirilmemiştir ancak düşük olması
beklenmektedir.

HIV Bulaş Riski

HIV ile infekte kanla perkütan temas sonrası
HIV bulaş riski ortalama %0.3’tür[34]. Mukoza ile te-
mas sonrası risk ise yaklaşık %0.09’dur[35]. Bütünlü-
ğü bozulmamış deriden temas sonrası meydana ge-
len bulaş olguları bildirilmiş olmasına rağmen, bu
yolla ortalama bulaş riski kesin olarak belirleneme-
miştir [36]. Ancak mukoza ile bulaş riskinden çok da-
ha az oranda olduğu tahmin edilmektedir[37]. Kan dı-
şındaki diğer vücut sıvıları ve dokularla bulaş riski
hakkında da kesin bir rakam verilememesinin yanın-
da, kan ile temasa göre çok daha düşük olduğu tah-
min edilmektedir[38].

Epidemiyolojik veriler ve laboratuvar çalışmaları,
mesleki temas sonrası HIV bulaş riskini etkileyen çe-
şitli faktörlerin olabileceğini ortaya koymaktadır.
HIV infeksiyonu gelişme riskinin, temas edilen kan
miktarı ile doğru orantılı olarak arttığı gösterilmiş-
tir[39]. Üzerinde gözle görülebilir miktarda kan bulu-
nan aletlerle yaralanmalarda, hastanın arter ya da
veninden çıkarılan bir iğne ile yaralanmada, derin
yaralanmalarda, lümenli iğne ile olan yaralanmada

bulaş riski artmaktadır[39,40]. Terminal döneme gel-
miş hastanın kanıyla temas sonrasında da HIV bulaş
riski yüksektir. Muhtemelen kandaki HIV titresinin
yüksek olması nedeniyledir. Bulaş riskini değerlen-
dirmek amacıyla, kaynak kişinin viral yüküne bakıl-
masının ne kadar yararı olduğu henüz kesinlik ka-
zanmamıştır[3]. Viral yükün düşük olması (< 1500
RNA kopyası/mL) daha az titrede infekte partiküle
maruz kalındığını belirtmesine rağmen bulaş riskinin
tamamen ortadan kalktığını göstermemektedir.

HBV, HCV ve HIV ile TEMAS 
SONRASINDA YAPILMASI GEREKENLER 

Öncelikle sağlık personeli kan kaynaklı infeksi-
yonların bulaş yolları ve korunması konusunda eğitil-
meli ve risk altındakilerin hepatit B’ye karşı aşılan-
maları sağlanmalıdır. Temas sonrasında yapılacak iş-
lemler (haber verme, değerlendirme, tedavi ve takip)
bir protokol çerçevesinde yazılmalıdır[3]. Sağlık per-
soneli, temas meydana geldikten sonra vakit geçir-
meden haber vermesi konusunda bilgilendirilmeli ve
ilgili kişilere nasıl ulaşacağını bilmelidir. Temas son-
rası profilaksiye zamanında başlanabilmesi için he-
patit B immünglobulini (HBIG), hepatit B aşısı ve
antiretroviral ajanlar hastanede hazır bulunmalı ya
da temin edilecek birimlerle önceden gerekli bağlan-
tılar kurulmalıdır. Temas sonrasında aranacak kişiler
değerlendirme ve tedavi protokolünü, gerekli aşı,
immün- globulin ve ilaçları hangi yolla temin edece-
ğini bilmelidir.

Risk altındaki sağlık personeli hepatit B aşısı yap-
tırmalıdır. Üç dozluk aşı programı tamamlandıktan
1-2 ay sonra anti-HBs titresine bakılarak aşı cevabı
olup olmadığı kontrol edilmelidir[41]. Yeterli düzeyde
antikor oluşturamayanlar (anti-HBs < 10 mIU/mL)
ikinci kez 3 dozluk aşı programına alınmalıdır ve so-
nunda tekrar antikor düzeyi test edilmelidir. İlk aşılama
programında antikor oluşturmayanların %30-50’si
ikinci aşılamada antikor oluşturmaktadır[42]. İkinci kez
de antikor oluşturamayanlar, hepatit B infeksiyonları-
na duyarlı oldukları ve korunma önlemlerine dikkatle
uymaları gerektiği konusunda uyarılmalıdırlar.

TEMAS ŞEKLİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Temas HBV, HCV ve HIV bulaş potansiyeli yö-
nünden değerlendirilmelidir. Perkütan yaralanma ya
da mukoza veya bütünlüğü bozulmuş deri ile temas
sonrasında kan, vücut sıvıları ve dokulardan bulaş
olabilir. Ayrıca, araştırma laboratuvarlarında konsant-
re virüs ile direkt temas da risk taşımaktadır. HCV ve
HIV için, lümenli iğne ile ya da gözle görülebilir mik-
tarda kan içeren alet ile olan yaralanmalarda bulaş
riski artmaktadır. İnsan ısırıklarında, her iki tarafında
kanı birbiriyle temas etmişse bulaş olabilir[3].
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KAYNAĞIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Kaynak HBV, HCV ve HIV infeksiyonu yönün-
den değerlendirilmelidir. Kaynağın HBV, HCV ve
HIV durumu bilinmiyorsa, kaynak olay hakkında bil-
gilendirilmeli ve serolojik testleri hemen yapılmalıdır.
ELISA testi ile 24-48 saat içerisinde sonuç alınamı-
yorsa, “Food and Drug Administration (FDA)”ın
onayladığı hızlı HIV-antikor test kiti kullanılabilir. Ne-
gatif sonuç HIV antikorunun olmadığının kuvvetli bir
göstergesidir. Tekrarlanan testlerde elde edilen pozi-
tif sonuç ise yüksek oranda infeksiyonu düşündür-
melidir. Doğrulama için western blot ya da immünf-
loresan antikor testi yapılmalı ancak sonucu beklen-
meden temas sonrası profilaksiye başlanmalıdır. EIA
yöntemi ile tekrarlanan testlerde pozitif bulunan an-
ti-HCV, destekleyici bir test ile (RIBA ya da HCV
PCR) doğrulanmalıdır. Kaynağın HCV ve HIV için
rutin taramasında direkt viral testler (HIV p24 anti-
jen testi, HIV RNA ya da HCV RNA testleri) öneril-
memektedir[3].

Kaynak bilinmiyorsa ya da test edilmesi mümkün
değilse; temasın nerede ve hangi şartlar altında mey-
dana geldiği öğrenilmeli ve epidemiyolojik veriler ışı-
ğında (kontamine materyalin ait olduğu hastanede,
serviste ya da toplumda HCV, HBV ve HIV preva-
lansı) olası etkenler belirlenmelidir. Kontamine iğne
ve diğer keskin aletlerin test edilmesi önerilmemek-
tedir.

Kaynak test yaptırmayı reddediyorsa; hastanın
tanısı, klinik bulguları, anamnezindeki riskli davranış-
ları dikkate alınarak karar verilmelidir.

Kaynak kişinin HIV infeksiyonu olduğu biliniyor-
sa; hastalığının evresi, CD4+ T-hücre sayısı, viral yü-
kü, aldığı ve almakta olduğu antiretroviral tedavi, ge-
notipik ya da fenotipik viral direnç test sonuçları top-
lanmalı ve temas sonrası profilaksi rejimini belirler-
ken dikkate alınmalıdır. Maruz kalan kişi temastan
72 saat sonra, elde edilen yeni bilgilerle birlikte, tek-
rar değerlendirilmelidir. 

Kaynak kişi HIV seronegatifse ve AIDS ya da
HIV infeksiyonunun klinik semptomları yoksa tekrar
test yapmaya gerek yoktur. Akut retroviral sendrom
semptomlarının yokluğunda kaynak kişinin “pencere
periyodunda” olma ihtimali son derece düşüktür[3].

TEMAS SONRASI HBV, HCV ve HIV 
PROFİLAKSİSİ

Temas Sonrası HBV Profilaksisi

Kan ile perkütan ya da mukozal temas sonrasın-
da profilaksiye başlama kararı verirken kaynağın
HBsAg durumu ve maruz kalan sağlık personelinin

hepatit B immünitesi (aşılı olup olmadığı, antikor ce-
vabı) gözönünde bulundurulmalıdır. Herhangi bir
kan ya da vücut sıvısıyla temas eden aşısız kişiler he-
patit B aşı programına alınmalıdır (Tablo 1).

HBIG başlama endikasyonu varsa vakit geçiril-
meden (tercihen temastan sonra ilk 24 saatte) baş-
lanmalıdır. Temas sonrası 7 günden daha uzun süre-
de verilen HBIG’nin yararı bilinmemektedir. Hepatit
B aşısı da gerekli ise vakit geçirilmeden (tercihen te-
mastan sonra ilk 24 saatte) yapılmalı ve HBIG ile ay-
nı zamanda farklı bölgelerden verilmelidir[3].

Aşı programı devam etmekte olan personelin aşı-
ları tamamlanmalı ve HBIG eklenmelidir (Tablo 1).
Yapılan ilk aşılama programında immüncevap oluş-
turamayan sağlık personeli HBsAg pozitif kan ya da
vücut sıvılarıyla temas ettiğinde, HBIG yapılmalı ve
aşı programına ikinci kez yeniden başlanmalıdır.
İkinci kez aşılama programı yapıldığı halde immünce-
vap oluşturamayanlara ise temastan sonra 1 ay aray-
la 2 kez HBIG uygulanmalıdır.

Gebe kadınlarda ve süt veren annelerde hepatit
B aşısı ve HBIG kontrendike değildir. Bu gruba te-
mas sonrası HBV profilaksisi verilebilir[3]. 

Temas Sonrası HCV İnfeksiyonu  
Yönünden Takip

Temas sonrası etkili bir HCV profilaksisi yoktur.
HCV pozitif kanla bulaş olduğunda, profilaktik amaç-
la immünglobulin ve antiviral ajanlar (interferon, riba-
virin gibi) önerilmemektedir[3]. Ayrıca, HCV infeksi-
yonunun akut fazında tedavi verilmesine ilişkin kıla-
vuzda yer almış bir bilgi yoktur. Bununla birlikte, akut
HCV infeksiyonunun erken döneminde antiviral te-
davi başlandığında, kronik HCV infeksiyonunda elde
edilenden daha yüksek oranda başarı kazanıldığını
gösteren sınırlı sayıda çalışma vardır[43-45]. 

HCV infeksiyon riski olan yaralanmalardan son-
ra önemli olan, kronik hepatit C’nin erken dönem-
de yakalanması ve tedavi seçeneklerinin değerlendi-
rilmesidir. HCV pozitif kan ile perkütan ya da muko-
zal temas sonrası yapılması gerekenler aşağıda özet-
lenmiştir[3]:

• Maruz kalan kişide bazal anti-HCV ve ALT dü-
zeyinin belirlenmesi,

• Dört-altı ay sonra anti-HCV ve ALT testlerinin
tekrarlanması (HCV infeksiyonunun erken tanısı ko-
nulmak isteniyorsa 4-6 haftada HCV RNA istenebilir),

• EIA ile pozitif bulunan tüm anti-HCV sonuçla-
rının destekleyici testlerle [örneğin, rekombinant im-
munoblot assay (RIBA)] ile doğrulanması.
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Temas Sonrası HIV Profilaksisi

HIV infeksiyonunun patogenezi, özellikle erken
infeksiyonun ortaya çıkış zamanı, antiretroviral ilaç-
ların etkinliği ve risk yarar oranı temas sonrası pro-
filaksiyi etkileyen faktörlerdir.

HIV infeksiyonu temas sonrası hemen gelişmez.
Arada kısa bir pencere dönemi vardır. Temas sonra-
sı pencere döneminde başlanan antiretroviral tedavi-
nin viral replikasyonu önleyebileceği ya da modifiye
edebileceği gösterilmiştir. Hayvan çalışmalarında,
mukozal temas sonrası ilk 24 saat içerisinde inokü-
lasyon bölgesinde dentrit benzeri hücrelerde infeksi-
yonun meydana geldiği, sonraki 24-48. saatlerde ise
bu hücrelerin bölgesel lenf nodlarına göç ederek ya-
yıldığı tespit edilmiştir[46]. Beş gün içerisinde virüs
periferal kanda saptanmıştır. Teorik olarak, temas-
tan hemen sonra başlanan antiretroviral tedavinin,
virüsün hedef hücrelerde ve lenf nodlarında prolife-
rasyonunu sınırlayarak sistemik infeksiyonu önleye-
bileceği ya da inhibe edebileceği düşünülmektedir[3]. 

Hayvan deneylerinde fazla miktarda virüsün ino-
küle olması, antiretroviral profilaksiye geç başlanma-
sı, süresinin kısa tutulması ya da ilaç dozunun azaltıl-
ması gibi faktörlerin temas sonrası profilaksinin et-
kinliğini azalttığı gösterilmiştir[47-51]. 

İnsanlarda temas sonrası profilaksinin etkinliği ile
ilgili az bilgi vardır. Retrospektif vaka kontrollü bir
çalışmada zidovudin (ZDV) HIV infeksiyonunu önle-
mede %81 oranında etkili olmuştur[39]. Çok merkez-
li başka bir çalışmada, HIV ile infekte gebe kadınla-
ra gebelik ve doğum sırasında, bebeklerine de do-
ğum sonrasında verilen ZDV bebeğe bulaşı %67
oranında azaltmıştır[52]. 

Temas sonrası profilakside başarısızlık en az 21
olguda bildirilmiştir[27,53-58]. Bunların 16’sında tek
başına ZDV, 2’sinde ZDV ve didanozin (ddI) kombi-
nasyonu, 3’ünde de 3 ve daha fazla antiretroviral
ilaç kullanılmıştır. Kaynak kişilerden 13’ünün temas
öncesinde antiretroviral tedavi aldığı, 4’ünde virüsün
ZDV ve diğer antiretroviral ilaçlara duyarlılığının
azalmış olduğu tespit edilmiştir. Antiretroviral diren-
ce ek olarak inokülum dozunun çok yüksek olması,
profilaksiye geç başlanması veya kısa sürdürülmesi,
konakçıda hücresel immünyanıtın olmaması, virüsün
sinsitya oluşturan nitelikte olması gibi faktörlerin de
başarısızlığın diğer muhtemel nedenleri olduğu düşü-
nülmektedir[53].

Profilakside Kullanılan Antiretroviral 
İlaçlar

HIV ile infekte kişilerde kombinasyon tedavisinin
monoterapiden üstün olduğu gösterilmiştir[59,60]. Vi-
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Tablo 1. HBV için temas sonrası profilakside öneriler[3]

HBV bulaşan kişinin aşılanma Kaynak HBsAg Kaynak HBsAg Kaynağın durumu 
durumu ve antikor cevabı pozitif ise tedavi negatif ise tedavi bilinmiyorsa tedavi

• Aşısız 1 x HBIG* yap ve HB aşı şemasına başla HB aşı şemasına başla
HB** aşı şemasına başla 

• Önceden aşılanmış

Antikor oluşturmuş*** Tedavi gerekmez Tedavi gerekmez Tedavi gerekmez

Antikor oluşturmamışδ 1 x HBIG yap ve HB Tedavi gerekmez Kaynağın yüksek riskli 
aşı şemasını tekrarla veya olduğu biliniyorsa HBsAg 
2 x HBIGψ yap pozitifmiş gibi davran

Aşı cevabı bilinmiyor Anti-HBs’ye bak Tedavi gerekmez Anti-HBs’ye bak
1. Yeterli ise*** tedavi gerekmez 1. Yeterli ise*** 
2. Yetersiz iseδ 1 x HBIG ve tedavi gerekmez
boster doz aşı yap 2. Yetersiz iseδ boster 

doz aşı yap ve 1-2 ay 
sonra antikor titresini 
kontrol et

* Hepatit B immünglobulini; 0.06 mL/kg dozunda, intramusküler,
** Hepatit B aşısı,
*** Anti-HBs titresi ≥ 10 mlU/mL,
δ Anti-HBs titresi < 10 mlU/mL,
ψ Antikor oluşturamayan grupta, ikinci kez başlanan 3 dozluk aşı şemasını tamamlayamayanlarda bir doz HBIG + aşı şeması-
nın tekrarı; ikinci kez başlanan aşı şemasını tamamladığı halde antikor cevabı oluşturamayanlarda ise 2 doz HBIG uygulaması
tercih edilir.



ral replikasyonun farklı aşamalarında etkili ilaçlarla
(örneğin, nükleozid analogları ile proteaz inhibitörle-
ri) yapılan kombinasyon, temas sonrası profilakside
ek bir koruyucu etki sağlayabilir. İnfeksiyon gelişme
riskine göre profilakside 2 ya da 3 ilaçlı kombinas-
yon önerilmektedir[3]. 

İkili profilakside ZDV + lamivudin (3TC), 3TC +
stavudin (d4T) ve ddI + d4T kullanılabilecek kombi-
nasyonlardır. İlk seçenek olarak ZDV + 3TC öneril-
mektedir. Bununla birlikte son bilgiler bazı bölgeler-
de ZDV ve 3TC direncinin yaygın olabileceğini orta-
ya koymaktadır[61]. Bu nedenle, lokal bilgiler ve de-
neyimler doğrultusunda diğer kombinasyonlar da
tercih edilebilir. Yüksek riskli temas sonrası üçlü pro-
filakside indinavir, nelfinavir, efavirenz, abacavir ve-
ya KaletraTM (lopinavir + ritonavir kombinasyonu) 3.
ilaç olarak protokole eklenir. Efavirenz, abacavir ve
KaletraTM 1998 yılında kılavuza girmiş ve FDA ona-
yı almışlardır. Proteaz inhibitörlerine direnç geliştiği
düşünülen durumlarda, nonnükleozid revers transk-
riptaz inhibitörü olan efavirenz tercih edilebilir. Aba-
cavir tehlikeli hipersensitivite reaksiyonlarına yol
açabilen bir nükleozid revers transkriptaz inhibitörü-
dür. Dikkatli monitörizasyon yapılarak kullanılabilir.
KaletraTM kuvvetli bir proteaz inhibitörüdür ve üçlü
profilakside yer alabilir.

Temas sonrası HIV profilaksisi 4 hafta devam et-
tirilir. Bu süre içerisinde antiretrovirallerin yan etkile-
ri ortaya çıkabilir. Kayıtlar incelendiğinde, temas
sonrası profilaksi alan sağlık personelinin yaklaşık
%50’sinde yan etkilerin ortaya çıktığı (kusma, iştah-
sızlık, halsizlik, baş ağrısı vb.), %33’ünün bu neden-
lerle profilaksiyi yarıda kestiği tespit edilmiştir[62-65].
Bazı çalışmalar, 3 ilaçlı kombinasyonda ikili kombi-
nasyona göre daha fazla yan etki ortaya çıktığını ve
profilaksinin daha sık yarıda kesildiğini göstermekte-
dir[63,64]. Profilaksi alanlarda nefrolitiazis, hepatit,
pansitopeni gibi ciddi yan etkiler de bildirilmiş-
tir[62,63,66,67]. Antiretrovirallerin hepsi ciddi yan etki
potansiyeline sahiptir. Bu nedenle profilaksiye baş-
lanmadan önce dikkatli bir değerlendirme yapılmalı
ve yan etkiler yakın takip edilmelidir.

Antiretrovirallerin fetus ve yenidoğanlar üzerin-
deki etkileri hakkındaki bilgiler sınırlıdır[68]. İn vitro
testlerde, nükleozid revers transkriptaz inhibitörleri-
nin karsinojenik ve mutajenik etkileri gösterilmiştir.
İnsanlar üzerindeki etkileri ise bilinmemektedir. Ge-
belerde efavirenz kullanımından kaçınılmalıdır. İndi-
navir kullanımı yenidoğanlarda problem yaratabilir.

HIV Bulaş Riski Olan Yaralanma Sonrası 
Değerlendirme ve Takip

HIV bulaş riski olan yaralanma sonrası sağlık
personeli saatler içerisinde hızlı bir şekilde değerlen-

dirilmeli ve HIV testi yapılarak bazal durumu tespit
edilmelidir. Kaynak kişi seronegatif ise sağlık çalışa-
nının bazal düzey tespitine ve takibine gerek yok-
tur[3]. 

Sağlık çalışanlarının maruz kaldıkları mesleki ya-
ralanmaların çoğu HIV bulaşı ile sonuçlanmadığın-
dan profilaksi başlanırken, potansiyel toksisitesi akıl-
da tutulmalıdır. Tablo 2 ve Tablo 3’teki öneriler, HIV
infeksiyonu olan ya da HIV ile infekte olma ihtimali
olan kaynak ile temastan sonra alınması gereken ön-
lemlerdir. Bu öneriler, temas şekline göre değişen
bulaş riski ve profilaksinin toksisite ve etkinliği ile il-
gili bilgiler temel alınarak oluşturulmuştur.

Profilaksiye mümkün olan en kısa sürede başlan-
malıdır. Hayvan çalışmalarında, temastan 24-36 sa-
atten daha uzun süre sonra başlanan profilaksinin
daha az etkili olduğu gösterilmesine rağmen, insan-
larda böyle bir süre belirlenmemiştir[50,69,70]. Bu ne-
denle profilaksiye temas sonrası süre 36 saatin üze-
rinde olsa bile başlanmalıdır. Yüksek riskli temaslar-
da 1 hafta sonra bile tedavi başlanabilir. Profilaksinin
optimal süresi kesin olarak belirlenmemiştir. Hayvan
deneylerinde ve mesleki yaralanmalarda 4 haftalık
ZDV tedavisinin koruyucu olduğu gösterilmiş-
tir[39,71].

Kaynak kişinin HIV durumu bilinmiyorsa temas
şekli, klinik ve epidemiyolojik veriler ışığında profi-
laksiye başlanmalıdır. Veriler HIV bulaş ihtimalinin
olduğunu gösteriyorsa ikili profilaksiye başlanmalı ve
kaynak kişinin laboratuvar test sonuçları gelinceye
kadar devam ettirilmelidir. Test sonuçlarına göre ge-
rekirse profilakside modifikasyon yapılmalı ya da
profilaksi sonlandırılmalıdır. Temas sonrası HIV pro-
filaksisinde önerilen temel prensipler şunlardır[3]:

• Endikasyon varsa en kısa sürede profilaksiye
başlanmalıdır. 

• Maruz kalan kişi 72 saat sonra yeniden değer-
lendirilmelidir. Özellikle temas ya da kaynak kişi hak-
kında ek bilgi elde edildiğinde tekrar değerlendirme
yapılmalıdır. 

• Tolere edilebilirse profilaksi 4 hafta sürdürül-
melidir.

• Kaynak kişinin HIV negatif olduğu tespit edilir-
se profilaksiye son verilmelidir.

Riskli temasa maruz kalan gebelerde profilaksi
diğer insanlardaki gibi yapılır. Ancak gebelerde bazı
ilaçların kullanımından kaçınmak gerekmektedir. Te-
ratojenik etkileri nedeniyle efavirenz gebelikte öne-
rilmemektedir. Gebelerde fatal laktik asidoz yaptığı
bildirilen d4T ve ddI kombinasyonu için uyarıda bu-
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lunulmaktadır. Yenidoğanda hiperbilirubinemi riski
nedeniyle doğuma yakın indinavir kullanımından ka-
çınılmalıdır.

Potansiyel toksik etkileri nedeniyle, ihmal edile-
bilir düzeyde bulaş riski olan yaralanmalarda profi-
laksi başlanmamalıdır[3]. Profilakside temel rejim iki-
ilaçlı rejimdir. Çoğu yaralanmada bu rejim kullanılır.
Bulaş riski yüksek olan yaralanmalarda ise üç-ilaçlı
genişletilmiş rejim önerilir. İki-ilaçlı rejimde iki nükle-
ozid analoğu (ZDV + 3TC veya 3TC + d4T veya
d4T + ddI) kullanılır. İlaç seçiminde, kaynak kişinin
antiretroviral tedaviye klinik cevabı, virüsün direnç
durumu, CD4 + T-hücre sayısı, viral yükü ve hasta-
lığının evresi de dikkate alınmalıdır.

HIV bulaş riski olan yaralanmalarda, bazal du-
rum tespit edildikten sonra 6., 12. ve 24. haftalarda
HIV antikor testi tekrarlanmalıdır. HIV ve HCV ko-
infeksiyonu olan kaynak kişiden HCV bulaşı sözko-
nusu ise HIV yönünden takip süresi 1 yıla kadar uza-
tılmalıdır. Riskli temasa maruz kalmış sağlık persone-
linde akut retroviral sendrom benzeri bir klinik tablo

görüldüğünde, temas sonrası geçen süreye bakıl-
maksızın anti-HIV testi yapılmalıdır. Serokonversi-
yon takibinde EIA kullanılması tavsiye edilmektedir.
Direkt viral testler (HIV p24 antijen testi, HIV RNA)
yüksek yanlış pozitiflikler nedeniyle önerilmemekte-
dir[72-74].

Profilaksi alan sağlık personeli ilaç toksisitesi yö-
nünden tedavi öncesi ve tedaviden 2 hafta sonra test
edilmelidir. Testler kullanılan ilaçların toksisitesine
göre belirlenmelidir. Profilaksi verilen kişiye ilaçların
yan etkileri, diğer ilaçlarla etkileşimleri konusunda
bilgi verilmeli ve belirlenen süre boyunca tedaviye
devam etmenin önemi vurgulanmalıdır. Ayrıca bu ki-
şilere, etraftaki diğer insanlara bulaşı (sekonder bu-
laş) önlemek için, takip boyunca uymaları gereken
önlemler anlatılmalıdır.

MESLEKİ MARUZİYET SONUCU SAĞLIK 
PERSONELİNE HBV, HCV ve HIV
GEÇİŞİNİ ÖNLEMENİN YOLLARI

HBV infeksiyonundan korunmanın en etkili yolu
sağlık personelinin aşılanmasıdır. Ancak kan yoluyla

Flora 2002;7(1):5-1410

Bodur H, Akıncı E.
Sağlık Personelinde Mesleki Maruziyet Sonucu HBV, HCV ve HIV

İnfeksiyon Riski ve Temas Sonrası Profilaksi

Tablo 2. Perkütan yaralanmalarda temas sonrası HIV profilaksisinde öneriler[3]

Yaralanma HIV pozitif HIV pozitif Kaynağın HIV Kaynak Kaynak HIV
tipi grup 1* grup 2* durumu bilinmiyorδ bilinmiyorε negatif

• Ciddi İki ilaçlı temel Üç ilaçlı Genellikle profilaksi Genellikle Profilaksi 
olmayanψ rejim önerilir genişletilmiş önerilmez. Ancak profilaksi önerilmez

rejim önerilir HIV risk faktörleri önerilmez. 
varsaλ iki ilaçlı temel Ancak kaynağın 
rejim düşünülebilir# HIV ile infekte 

olması muhtemelse
iki ilaçlı temel rejim
düşünülebilir#

• Ciddiπ Üç ilaçlı Üç ilaçlı Genellikle profilaksi Genellikle profilaksi Profilaksi 
genişletilmiş genişletilmiş önerilmez. Ancak önerilmez. Ancak önerilmez
rejim önerilir rejim önerilir HIV risk faktörleri kaynağın HIV ile 

varsaλ iki ilaçlı temel infekte olması 
rejim düşünülebilir# muhtemelse iki ilaçlı 

temel rejim 
düşünülebilir#

* HIV pozitif grup 1; asemptomatik HIV infeksiyonu ya da viral yükün düşük olduğu bilinen olgular (< 1500 RNA kopyası/mL).
HIV pozitif grup 2; semptomatik HIV infeksiyonu, AIDS, akut serokonversiyon ya da viral yükün yüksek olduğu bilinen olgu-
lar. Eğer antiretroviral ilaç direncinden endişe duyuluyorsa uzman konsültasyonu istenmelidir. Profilaksiye başlanması uzman
konsültasyonunu beklemek amacıyla geciktirilmemelidir.

δ Kaynağın HIV durumu bilinmiyor (örneğin, kaynak kişi ölmüş ve HIV testi için örnek temin etmek mümkün değil) 
ε Bilinmeyen kaynak (örneğin, çöp toplarken iğne batması)
ψ Yüzeyel yaralanmalar, lümensiz iğne 
π Geniş lümenli iğne, derin yaralanma, aletin ya da iğnenin ucunda gözle görülebilir kan olması veya hastanın arter ya da ve-

ninden çıkarılmış bir iğne
λ Profilaksi önerilmiş ve başlanmış ancak daha sonra kaynağın HIV negatif olduğu saptanmışsa profilaksi sonlandırılır
# “profilaksi düşünülebilir” ifadesi, profilaksi başlanmasının isteğe bağlı olduğunu, kararın maruz kalan kişi ile tedavi eden dok-

tor tarafından alınacağını anlatmaktadır.



bulaşan diğer virüsler için aşağıdaki önlemlere uyul-
ması tavsiye edilmektedir[2,75].

Genel Önlemler

Tüm hastaların kan ve vücut sıvıları potansiyel
olarak infekte kabul edilmeli ve gereken önlemler
alınmalıdır.

1. Hastanın kan ya da vücut sıvılarıyla veya bun-
larla kontamine yüzeylerle, mukoza veya bütünlüğü
bozulmuş derisiyle temas riski olduğunda; damara
girildiğinde veya diğer intravasküler işlemler yapıldı-
ğında eldiven giyilmelidir. İşlem bittiğinde eldiven çı-
karılmalı ve eller yıkanmalıdır. Kan ya da vücut sıvı-
larının etrafa sıçrama riski varsa maske, gözlük ve
önlük giyilmelidir.

2. Kan ve vücut sıvılarıyla temas eden eller ya da
diğer vücut yüzeyleri derhal yıkanmalıdır.

3.Keskin aletleri kullanırken ya da temizlerken
herhangi bir yaralanmaya neden olmamak için dik-
katli olunmalıdır. İğne batmasını önlemek için iğne-
ler kullanıldıktan sonra kılıfları tekrar takılmamalı,
enjektörden çıkarılmamalı, eğilip bükülmemelidir. İğ-
ne, bistüri ve diğer kesici aletler kullanıldıktan sonra
delinmeyen sağlam kutulara konulmalıdır. 

4.Eksüdatif deri lezyonları ya da dermatiti olan
sağlık personeli, iyileşinceye kadar hastalarla ve on-
lara kullanılan aletlerle direkt temastan kaçınmalıdır.

5.Gebe sağlık personeli için HBV ve HIV bulaş
riski gebe olmayanlarla aynıdır. Ancak bu grupta be-
beğe infeksiyon geçme riski olduğundan gebeler bu
önlemlere daha fazla dikkat etmelidir.

İnvaziv İşlemler Sırasında Uyulması 
Gereken Önlemler

İnvaziv işlemler; doku, kavite ya da organlara ya-
pılan cerrahi girişimler, majör travmatik yaralanma-
ların tamiri, kardiyak kateterizasyon, anjiyografi, ka-
namanın oluşabileceği obstetrik girişimler, ağız ve
diş cerrahisi şeklinde tanımlanmaktadır. Bu işlemler
sırasında yukarıda belirtilen genel önlemlere ek ola-
rak aşağıdaki önlemler de alınmalıdır:

1. Eldiven ve cerrahi maske giyilmelidir. Kan, vü-
cut sıvıları ya da kemik parçalarının etrafa sıçrama ih-
timali varsa gözlük ve koruyucu önlük kullanılmalıdır.

2. Eldiven yırtılırsa ya da iğne batması veya baş-
ka bir aletle yaralanma olursa, eldiven derhal çıkarı-
larak yenisi giyilmeli ve iğne ya da alet steril alandan
uzaklaştırılmalıdır.
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Tablo 3. Mukoza ve bütünlüğü bozulmuş deri ile temas sonrası HIV profilaksisinde önerilerε[3]

Yaralanma HIV pozitif HIV pozitif Kaynağın HIV Kaynak Kaynak HIV
tipi grup 1* grup 2* durumu bilinmiyorδ bilinmiyorƒ negatif

Küçük İki ilaçlı temel İki ilaçlı temel Genellikle profilaksi Genellikle profilaksi Profilaksi 
volümψ rejim önerilir rejim önerilir önerilmez. Ancak HIV önerilmez. Ancak önerilmez

risk faktörleri varsaλ kaynağın HIV ile infekte
iki ilaçlı temel rejim olması muhtemelse
düşünülebilir# iki ilaçlı temel rejim 

düşünülebilir#

Büyük İki ilaçlı temel Üç ilaçlı Genellikle profilaksi Genellikle profilaksi Profilaksi 
volümπ rejim önerilir genişletilmiş önerilmez. Ancak HIV önerilmez. Ancak önerilmez

rejim önerilir risk faktörleri varsaλ iki kaynağın HIV ile 
ilaçlı temel rejim infekte olması 
düşünülebilir# muhtemelse iki ilaçlı 

temel rejim düşünülebilir#

ε Deri ile temasta, sadece deri bütünlüğünün bozulmuş olduğu durumlarda (örneğin, dermatit, abrazyon, açık yara) HIV bu-
laşı yönünden takip endikasyonu vardır.

* HIV pozitif grup 1; asemptomatik HIV infeksiyonu ya da viral yükün düşük olduğu bilinen olgular (< 1500 RNA kopyası/mL).
HIV pozitif grup 2; semptomatik HIV infeksiyonu, AIDS, akut serokonversiyon ya da viral yükün yüksek olduğu bilinen olgu-
lar. Eğer antiretroviral ilaç direncinden endişe duyuluyorsa uzman konsültasyonu istenmelidir. Profilaksiye başlanması uzman
konsültasyonunu beklemek amacıyla geciktirilmemelidir.

δ Kaynağın HIV durumu bilinmiyor (örneğin, kaynak kişi ölmüş ve HIV testi için örnek temin etmek mümkün değil) 
ƒ Kaynak bilinmiyor (örneğin, uygunsuz şekilde çöpe atılmış kanının bulaşması)
ψ Küçük volüm (birkaç damla) 
π Büyük miktarda kan sıçraması
λ Profilaksi önerilmiş ve başlanmış, ancak daha sonra kaynağın HIV negatif olduğu saptanmışsa porifilaksi sonlandırılır.
# “profilaksi düşünülebilir” ifadesi, profilaksi başlanmasının isteğe bağlı olduğunu, kararın maruz kalan kişi ile tedavi eden dok-

tor tarafından alınacağını anlatmaktadır.



Laboratuvarlarda Uyulması Gereken 
Önlemler

Tüm hastalara ait kan ve vücut sıvıları infekte ka-
bul edilmelidir. Genel önlemlere ek olarak aşağıdaki
önlemler de alınmalıdır:

1. Kan ve vücut sıvıları taşıma sırasında akma ve
sızmayı önleyecek sağlamlıkta kapaklı kutulara ko-
nulmalıdır. Yerleştirme sırasında kutunun kenarları-
na bulaş olmamalıdır.

2. Eldiven giyilmeli, işlem bittikten sonra çıkarıla-
rak eller yıkanmalıdır.

3.Mekanik pipetler kullanılmalı, ağızla pipetleme
yapılmamalıdır.

Çevresel Önlemler

Dolaşım sistemi ve steril dokularda kullanılan
araç ve gereçler sterilize edilmeden kullanılmamalı-
dır. Sağlam mukozayla temas eden aletler sterilize ya
da yüksek düzeyde dezenfekte edilmelidir. Sterilizas-
yon ve dezenfeksiyon işlemlerinden önce aletler iyi-
ce yıkanmalıdır.

Duvar, yer döşemesi gibi çevresel yüzeylerden
hasta ya da hastane personeline infeksiyon bulaş-
maz. Bu nedenle bu yüzeylerin dezenfeksiyon ya da
sterilizasyonuna gerek yoktur. Rutin temizlik yeterli-
dir. Temizleme yöntemi hastane bölgesi, temizlene-
cek yüzey ve kirlilik derecesine göre değişir. Hasta
masası, odanın zemini gibi yüzeyler kirlendiğinde ya
da hasta taburcu olduğunda düzenli olarak temizlen-
melidir. Duvar ve perdelerin ise kirlendiğinde temiz-
lenmesi önerilmektedir.

Hasta bakımı yapılan yerde kan ya da vücut sıvı-
larıyla kirlenme olduğunda önce materyal ortamdan
uzaklaştırılmalı, daha sonra ortam dekontamine edil-
melidir. Bu amaçla bir germisid veya sodyum hipok-
lorit (çamaşır suyu) 1/10 dilüsyonda (5.000 ppm)
kullanılabilir. Daha konsantre infeksiyöz materyalle
kirlenmenin olduğu laboratuvarlarda ise materyal te-
mizlenmeden önce kontamine olan bölgeye sıvı ger-
misid dökülmeli, materyal temizlendikten sonra tek-
rar germisid dökülerek o bölge dekontamine edilme-
lidir. Bu işlemler yapılırken mutlaka eldiven giyilme-
lidir.

Kan ve vücut sıvılarıyla kontamine olmuş örtü ve
çarşaflar torba içerisinde taşınmalıdır. 71°C’de 25
dakika deterjanla yıkanmaları yeterlidir. 70°C’nin al-
tında yıkanacaksa uygun kimyasal germisidler kulla-
nılmalıdır. Normal bulaşık yıkama işlemleri yeterli
dekontaminasyonu sağlamaktadır.
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