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ÖZET 

Alpsar, D. (2011) HIV-1 Pozitif Eşcinsellerde Virus Tiplendirmesi ve Direnç 

Belirlenmesi. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mikrobiyoloji ve Klinik 

Mikrobiyoloji ABD. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul. 

HIV-1 ile infekte bireylerde görülen ciddi hastalık seyri göz önünde 

bulundurulduğunda, bu hasta grubunda viral yük tayini, CD4 hücre sayımı  ve ilaç 

direnç testlerinin düzenli olarak yapılması hastalık prognozunun takibi açısından yüksek 

önem arz etmektedir. 

Tedavi alan bir hastada klinisyenin isteği doğrultusunda düzenli aralıklarla yapılan viral 

yük tayininde görülen bir artış veya tedavisine yeni başlanan bir hastanın viral yükünde 

azalma görülmemesi, kullanılan ilaçlara karşı ortaya çıkan direnç problemini akla 

getirmektedir. 

Günümüzde kullanılan onaylı 26 antiretroviral ajan bulunmaktadır. Bu ilaçlar etki 

mekanizmaları göz önünde bulundurularak 6 farklı sınıfa ayrılmaktadır. Dünya 

genelinde mevcut ART klavuzları, tercih edilen, alternatif veya kabul edilebilir 

seçenekleri bulunan bir sınıf içerisinde bu ilaçların etkililik, uygunluk, toksisite, ilaç 

direnç profili ve ilaç-ilaç etkileşimi gibi diğer faktörlere dayanarak bellibaşlı ilaç 

tavsiyelerinde bulunmaktadır. Bu tedaviler 3 antiretroviral ajan içermektedir. 

Çoğunlukla 2 NRTI bir NNRTI ile kombinasyon şeklindedir. Amerika Birleşik 

Devletleri’nde yayımlanan klavuzlarda ise ek olarak 2 NRTI ile birlikte bir adet PI veya 

İntegraz inhibitörü kombinasyonu önerilmektedir. 

Bu çalışmada, henüz tedaviye başlamamış hastaların dizi analizi yöntemi ile NRTI, 

NNRTI ve PI direnç profillerini çıkartarak tedavinin başarılı olarak yürütülebilmesini, 

tedavi gören fakat viral yükü yüksek bireylerde ise alternatif tedavi seçeneklerinin 

belirlenmesini, elde edilen veriler sonucu HIV-1 pozitif eşcinsel erkek hastalarda yaygın 

subtip ve direnç varlığı taranmasını amaçladık.  

 

Anahtar Kelimeler :  HIV, İlaç direnci, Mutasyon, Sekans analizi, AIDS 

Bu çalışma, İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından 

desteklenmiştir. Proje No: 10696 
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ABSTRACT 

Alpsar, D. (2011) Determination of Antiretroviral Drug Resistance and Typology of 

Virus in HIV-1 Positive Homosexual patients. İstanbul University, Institute of Health 

Science, Microbiology and Clinical Microbiology Department. Post graduate thesis. 

İstanbul. 

When the severe progression of illness taken into consideration in HIV positive patients,  

routinely performed viral load determination, CD4 cell count and drug resistance testing 

has a great importance for the following prognosis of the illness. If regular viral load 

determination in treatment experinced patients results in a higher viral load or after 

initial theraph with no observation of declining in their viral load, it could be associated 

with drug resistance. There are currently 26 antiretroviral drugs approved for the 

treatment of  HIV infection. These drugs are divided 6 different classes by conceiving 

their mechanism of action. ART guidelines recommend certain drugs within a class as 

preferred, alternate or acceptable choises based on their efficacy, convenience, toxicity, 

drug resistance profile and other factors such as drug-drug interactions. These treatment 

include a combination regimen consisting of 3 ART drugs, most commonly 2 NRTIs 

together with an NNRTI. In our study we aimed to profiling NRTI, NNRTI and PI drug 

resistance with sequence analysing method in treatment naive or experienced patients 

and performing their theraphy successfully and determine the alternative theraphy 

options for the treatment experienced patients with a high viral load. With a result of 

received data we intended to determine common subtype and drug resistance associated 

mutations in HIV-1 positive homosexual patients.                                                                                

Key Words: HIV,  Drug Resistance, Mutation, Sequence analysis, AIDS 
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1. GİRİŞ VE AMAÇ 

 

     İlk kez 1981 yılında Pneumocystis carinii pnömonisi ve Kaposi sarkomu gibi ortak 

özellikleri ile dikkat çeken bir grup homoseksüel erkekte tespit edilen HIV,  hakkında 

çok az veri bulunan ve ciddi seyirli bir hastalık tablosuna yol açan bir etkendi. 

Keşfedildiği yıllarda toplumlarda ciddi bir korku ve panik yaşanmasına neden olmuştu.  

Virus 1983 yılında  izole edilerek tanımlanmış, 1986 yılında ise İnsan İmmun 

Yetmezlik Virusu  ( Human İmmunodeficiency Virus) olarak adlandırılmıştır (2,54,95, 

96,108). 

İnsan retroviruslerinin hastalıkla sonuçlanan en önemli infeksiyonu  İnsan immün 

yetmezlik virusleri Tip 1 ( HIV-1) ve Tip 2 (HIV-2)  lentivirusler tarafından meydana 

getirilen” Kazanılmış Bağışıklık Yetmezliği Sendromu” (AIDS) dur .  Daha patojen 

olan tip HIV-1, Kuzey Amerika ve Avrupa’da yaygın olarak bulunurken, HIV-2  Batı 

Afrika’da  yaygın olan tiptir. Oldukça benzer yapıda olmalarına rağmen genetik olarak 

farklılıklar mevcuttur (87,92,108).  

Günümüzde bilinen bulaş yolları;  cinsel yolla bulaşma ( vajina ya da anus mukozası 

üzerinden) ,enjeksiyon yolu ile ilaç kullanan bağımlılarda bulaşma, perinatal bulaşma     

(hamilelikte, doğum sırasında, emzirme ile) , kan ve kan ürünlerinin transfüzyonu ile 

bulaşma, sağlık çalışanlarında kaza yolu ile yaralanmayla bulaşmadır (66,72). Yapılan 

araştırmalar, yaptıkları doku hasarı nedeni ile cinsel yolla bulaşan diğer hastalıkların 

varlığının HIV’in bir kişiden diğerine geçişini 2-9 kez arttırdığını göstermektedir (95). 

Günümüzde HIV/AIDS hastalığı Sahra-altı Afrika’da birinci, dünyada ise 4. ölüm 

nedeni olarak bildirilmektedir.Hastalığın tanımlandığı yıllarda en sık rastlanan bulaş 

yolunun homoseksüel cinsel -temas olduğu düşünülse de bugün HIV’in pek çok ülkede 

% 60-65 oranında korunmasız heteroseksüel cinsel temas ile bulaştığı bilinmektedir. 

Yine de hastalığın bu denli yayılım göstermesinde biseksüel erkeklerin kadınları infekte 

etmesi , infekte kadınlardan da bebeklere geçmesi ile vaka sayısındaki artış dikkat 

çekmektedir. Korunmasız cinsel ilişki söz konusu olduğunda ( vajinal veya anal), ilişki 

başına en yüksek risk %2 ile anal ilişkidir (72,95). 
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İnsan yaşamı için büyük bir tehtit oluşturan bu hastalığın toplumda kontrolünün 

sağlanması, sağlıklı  gelecek nesiller açısından önem teşkil etmektedir. HIV ile infekte 

olmuş bir kişide virus 2-3 hafta içinde replike olmaya başlayarak ilk ay içerisinde 

yüksek seviyelere çıkar.Bu noktada kişinin bağışıklık sistemi devreye girerek virus 

replikasyonunu yavaşlatır ve 6 ay gibi bir sürede stabil bir noktaya getirir. Kişi HIV 

taşıyıcısı durumuna geçer bu süre kişiden kişiye  8-10 sene arasında değişiklik 

göstermektedir. Taşıyıcı durumdaki kişi günde  10
1-

10
9
 arasında HIV üretir ve bunun bir 

sonucu olarak hedef hücre CD4 T-lenfositleri sayısında azalma meydana gelir. İmmun 

sistemin önemli bir yapı taşı olan CD4 T-lenfosit sayısındaki azalma bireyi pek çok 

fırsatçı infeksiyona karşı savunmasız duruma getirecektir. CD4 T-lenfosit sayısı kritik 

düzeyin ( <350) altına inmiş bir kişi tedavi görmez ise AIDS gelişir. Vücut fırsatçı 

infeksiyonlardan korunamaz ve kişi 1-2 sene içerisinde ölür (2). 

Günümüzde  HIV tedavisinde kullanılan bir çok farklı sınıf antiretroviral 

bulunmaktadır. ( NRTI, NNRTI, PI, II ) Kombinasyon şeklinde kullanılan bu ilaçların 

amacı HIV replikasyonunu engelleyerek CD4 T-lenfosit sayısını kritik düzeyin üzerinde 

tutmaktır.   

Tedaviye başlayan bir birey antiretroviral ilaçları doz atlamadan almak zorundadır. Bu 

durum hastaya çok iyi bir şekilde izah edilmeden tedaviye başlanmamalıdır. Mevcut 

antiretroviraller sadece infekte olmayan hücreleri HIV infeksiyonundan korudukları için 

kişi bu ilaçları alırken doz atlarsa ilacın kandaki seviyesi azalır ve HIV bu korunmasız 

hücreleri infekte eder. HIV, hasta vücudunda düşük ilaç düzeyinde çoğalma fırsatı 

bulduğu için yabanıl tipteki virusdan farklı olarak “türümsüler” adını verdiğimiz mutant 

virusler ortaya çıkar. Kullanılan antiretrovirallerin seçici baskısı altında yabanıl tipteki 

virus replike olamazken ilaca dirençli olan türümsüler virus populasyonunda baskın 

hale geçerler. Bunun bir sonucu olarak, kullanılan antiretrovirallere karşı kısa sürede 

direnç gelişir (1,2,7,65). 

HIV ilaç direnci, tedavide başarısızlığın en önemli nedenidir. İlaç direncinin genetik 

temeli virusun yüksek replikasyon ve mutasyon oranından kaynaklanmaktadır (14). İlaç 

direnci primer olarak bir bireyin dirençli bir suş ile infekte olması ile de gerçekleşebilir. 

Tedavi görmeyen hastalarda saptanan ilaç direnci, herhangi bir ilaç baskısı altında 

bulunmayan ve seçici baskının olmadığı durumlarda primer ilaç direnci olarak 

değerlendirilmektedir.Bu tür ilaç direncinin uzun yıllar kalıcı olabileceği 
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bildirilmektedir (57,58). İnfekte kişilerde direnç ile ilgili bir diğer önemli nokta ise 

dirençli suşlar ile meydana gelen süperinfeksiyonlardır. Seropozitif bireyler arasında 

bulaşmaların önlenmesi de direnç gelişimi açısından önemli bir konudur ve tedavi 

altındaki kişiler, tedaviye uyum gösterseler bile tedavi başarısız kalabilir (21).  

Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda, tedaviye başlamadan önce yapılan direnç 

testleri daha iyi tedavi düze nlemelerine olanak sağlayacak ve primer dirençte düşüş 

olacaktır (57,65). 

HIV tanısı konmuş bir hastada klinik olarak kontrolünün sağlanması ve uygun tedavi 

belirlenmesi için düzenli olarak yapılması gereken testler vardır. Bunlar ; CD4 T-

lenfosit sayımı, viral yük testi  ve direnç testleri dir. Direnç testleri, genotipik ve 

fenotipik olarak ikiye ayrılmaktadır. Günümüzde direnç belirlemede genellikle hem 

zaman hem de maliyet açısından daha fazla avantaj sağlayan virusun hedef enzimlerini 

kodlayan genlerin sekans analizine dayanan genotipik testler tercih edilmektedir 

(14,65,87). 

Yaptığımız bu çalışmada bulaş açısından yüksek risk grubu içerisinde yer alan tedavi 

gören veya görmeyen 20 eşcinsel HIV-1 pozitif hasta ile çalışılmıştır. Hasta 

serumlarından izole edilen HIV’den; genotipik yöntemler ile NRTI, NNRTI ve PI 

direnç varlığı araştırılmıştır. Çalıştığımız hasta grubu içerisinde  yaygın bir direnç türü 

varlığı veya primer direnç varlığını saptamak amaçlanmıştır. 
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2. GENEL BİLGİLER 

 

    Kazanılmış İmmun Yetmezlik Sendromu (AIDS), Primat lentiviruslerinden zoonotik 

bir bulaş sonucu ortaya çıkan en ciddi viral epidemi olarak tanımlanmaktadır. AIDS,  

İnsan immün yetmezlik virusları olarak bilinen iki retrovirus, HIV-1 ve HIV-2 

tarafından meydana getirilen ve dünya genelinde ciddi bir pandemiye yol açmış bir  

hastalıktır.  

Hastalık, ilk defa Amerika’da 1981 yılında bir grup homoseksüel erkekte görülen 

Pneumocystis carinii ( jirovecii) pnömonisi ve Kaposi sarkomu gibi ortak özellikler ile 

dikkat çekmiştir. Önceden sağlıklı olan bu bireylerde tespit edilen bağışıklık 

yetmezliğinin nedeni , hastalığa yakalan kişilerin hayatlarını kaybetmesi ve 1983 yılında 

HIV-1’in izole edilmesi ile birlikte yerini büyük bir paniğe bırakmıştır. 1985 yılında 

anti-HIV testlerinin kullanıma girmesi,  hem tanı hem de AIDS’in epidemiyolojisin 

aydınlatılmasında ilerlemeye neden olmuştur ( 2,50,52,54,96). 

İlk tanımlandığı yıllarda, homoseksüel hastalığı olarak görülse de bugün hastalık etkeni 

olan virusun; heteroseksüel ilişki, kan transfüzyonu, infekte anneden bebeğe perinatal 

yol ile, ilaç bağımlılarında ortak enjeksiyon kullanımı ile geçişi gösterilmiştir. 

(61,66,72) 

Tanımlandığı günden bugüne kadar, dünya genelinde toplam 70 milyondan fazla kişi 

infekte olmuş, bunların 30 milyondan fazlası ise hayatını kaybetmiştir. Dünya Sağlık 

Örgütü (DSÖ)  2010 verilerine göre, günümüzde 33.3 milyon kişi infekte olarak 

hayatını devam ettirmektedir. Bunların 22.5 milyon gibi büyük bir çoğunluğu ise Sahra-

altı Afrika’da bulunmaktadır. (54,105)  

HIV-1, dünya genelinde görülen AIDS’in asıl sebebi iken, HIV-2 özellikle Batı Afrika 

ülkelerinde görülmektedir. Avrupa ve Kuzey Amerika’da görülen HIV-2 vakalarının 

çoğu Afrika göçmeni ve daha az sıklıkla Batı Afrika’da bir süre yaşamış ve bu kişilerle 

temasta bulunan bireylerdir. Ülkemizde tanımlanan ilk HIV-2 infeksiyonu ise 

Bombay’de böbrek transplantasyonu yapılmış bir hastadır. ( 87,110,111) 
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2.1. HIV BİYOLOJİSİ 

2.1.1. HIV Yapı ve Organizasyonu: 

HIV retrovirus ailesinin içinde yer alan lentivirus cinsinin bir üyesidir. Geniş bir 

çeşitliliğe sahip bir zarflı virus ailesi olan, tek zincirli RNA virusu retrovirusler; 

genomik sekans bilgilerini “Reverz Transkripsiyon” işlemi aracılığı ile transfer ederler. 

Bu diğer pek çok canlı hücrede gerçekleşen  replikasyon - trankripsiyon - translasyon 

genomik sekans bilgi akışından farklılık göstermektedir. RNA’dan DNA’ya olan bu 

konversiyon biyolojik sistemlerdeki geriye doğru bilgi akışının ilk öğrneğidir. 

FIV, koyunları infekte eden VMV, SIV ve HIV retroviruslara birer örnektir. HIV primat 

virusleri olan “simian immunodeficiency virus” (SIV) ile yakınlık gösterir. Bu 

viruslerin çok özel türleri bulunmaktadır ve çoğalmak için canlı bir hücreye gereksinim 

duyarlar. İnsan Retrovirusleri  3 gruba ayrılmıştır. Oncovirusler,Lentivirusler ve 

Spumavirusler. Oncovirusler çok çeşitli sayıda kanser ile ilişkilendirilmiştir. İlk insan 

retrovirusu  HTLV-1 ( Human T-lymphotropic virus type 1) 1970 lerin sonrarına doğru 

keşfedilmiş ve T-hücre lösemisi ,Kronik nörolojik durumlar ile ilişkisi gösterilmiştir. 

HTLV-1 ‘in yakın akrabası olan HTLV-2 de yine insan lösemisi ile ilişkili bulunmuştur 

.İnsan retroviruslerinin hastalıkla sonuçlanan en önemli infeksiyonu İnsan bağışıklık 

yetmezliği virusleri Tip-1 ve Tip-2 (HIV-1, HIV-2)  Lentivirusler tarafından meydana 

getirilen  “Kazanılmış İmmun Yetmezlik Sendromu” (AIDS) dur. Lentiviruslerin diğer 

retroviruslerden farkı ise klinik belirtilerinin ortaya çıkmasına kadar çok uzun süre 

latent halde kalmaları ve genomik yapılarının daha karmaşık olmasıdır. Spumavirusler 

ise insanda bilinen herhangi bir hastalığa neden olmamaktadır (3,66,87,92,108). HIV 

birincil olarak immün sistem hücrelerini infekte eden bir RNA virusudur. Reverz 

Transkriptaz virusun genomik RNA sını bir DNA kopyasına dönüştürerek konak hücre 

genomuna integre olmasını sağlamaktadır. Buna ek olarak retroviruslarda bulunan 3 

temel gene  ( env, gag ve pol )  ek olarak kompleks düzenleyici genler ( tat, rev, nef ) ve 

yardımcı genler ( vpr, vpu, vif )  de bulunmaktadır. Bu düzenleyici ve yardımcı genlerin 

etkisiyle HIV diğer retroviruslardan belirgin bir şekilde ayrılmakta, türlerin kısıtlanması 

ve infektivite parametreleri üzerinde etki göstermektedir (1,44). HIV-1 virionu 100-150 

nm çapında, içerisinde elektron mikroskobunda tipik konik görünüme sahip korun 

bulunduğu küresel partiküller şeklindedir. Korun etrafında tomurcuklanma sırasında 

büyük ölçüde konak hücresinden alınmış olan lipid zarf ile çevrilidir. Lipid zarf içinde 
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ve yüzeyinde virusa ait glikoproteinler ( gp41 ve gp120) bulunur.  MHC  antijenleri ve 

aktin gibi  konak hücre proteinleri, viral zarf içinde viral zarf proteinleri ile birlikte 

gömülü olarak kalırlar. Virusun genomu iki adet, birbirlerinin kopyası olan pozitif 

anlamlı, tek sarmallı nükleoproteinlerle kompleks halinde bulunan RNA’dan oluşur. 

Genom uzunluğu 9-10 kilobaz uzunluğundadır. Her iki ucunda uzun tekrar bölgeleri yer 

alır. ( long terminal repeats =  LTRs ) LTR’ler transkripsiyonu düzenleyici sekanslar, 

RNA işleme sinyalleri, RNA paketleme bölgeleri ve entegrasyon bölgeleri içerir 

(1,10,13,14,15,18,88).  RNA , viral protein p24’ün yaklaşık olarak 2000 kopyasından 

oluşan konik şekilli bir kapsid ile çevrilidir (46). HIV partikülünün membranında çıkıntı 

şeklinde zarf peplomerleri yer alır. Virionun en büyük moleküler ağırlığına sahip 

(gp160) bu çıkıntıların her biri 9-10 nm uzunluğundadır.  Zarf glikoproteinleri olarak 

bilinen gp160 iki kısımdan oluşur. Bunlar yüzeyde serbest olarak bulunan gp120 ( 

Surface=SU) ve membrana gömülü olarak bulunan gp41 ( Transmembrane=TM) 

glikoproteinleridir. Gp120 HIV’in hücre yüzeyindeki reseptörlere tutunması ve 

birleşmesinde rol oynar. Bu reseptör T4 hücrelerinde bulunan CD4 reseptörüdür ki, bu 

kademe virusun konak hücreyi infeksiyonundaki ilk kademedir. Transmemran proteini 

olan gp41 virusun hücre ile membranlar arası füzyon yapma özelliğine sahiptir 

(66,87,108). Zarf proteini HIV’in en çok çeşitlilik gösteren komponentidir. Bunun 

yanısıra gp120’nin kendisi yapısal olarak yüksek çeşitlilik gösteren (V) ve sabit (C) 

bölgeler olmak üzere 2’ye ayrılır. V bölgesinin bu değişkenliği zarf fonksiyonelliğinin 

bir ürünü olabilir. HIV zarfında görülen bu çeşitlilik aynı zamanda benzersiz bir 

kompleks antijenik değişiklik sunmaktadır (46). 

 

                          Şekil 1. HIV’in şematik yapısı ( niaid.nih.gov )                 
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2.1.2. HIV Genetik Yapısı 

 

Faklı tipdeki retrovirusler, farklı genetik kompozisyona sahip olmalarına rağmen her 

üçü de temelde aynı genleri aynı sırada kodlamaktadırlar: gag; matriks,kapsid ve 

nukleoprotein yapıları gibi internal yapısal proteinleri pol; reverz transkriptaz ve 

integraz enzimlerini env; viral zarf proteinlerinin yüzey ve transmembran 

komponentlerini kodlamaktadır. Bu üç gen ve kodladıkları proteinler  viroloji, seroloji 

ve moleküler biyolojinin insan retroviruslerinde temel odak noktalarıdır (92). 

HIV genomik bir zarf ve genomik kordan oluşur. Genomik yapı 2 tane 9.3 k.b. 

ribonukleik asit zinciridir.
 
HIV’in temel yapısal komponentleri “gag”, “pol”, ve “env” 

gen ürünleridir. “Tat” ve “rev” genleri virus anlatımında transkripsiyonel ve 

posttranskripsiyonel basamakları düzenlerler ve virus çoğalması için esansiyeldirler 

(47,66).
 

“Vif”, “vpr”, “vpu” ve “nef” genleri yardımcı proteinleri kodlarlar ve viral çoğalma için 

gerekli değildirler. Yine de deneysel gözlemler in vivo ortamda rollerinin çok önemli 

olduğunu vurgulamaktadır. 

Genomun her iki ucunda LTR ( long terminal repeats ) adı verilen uzun tekrar bölgeleri 

yer almaktadır. LTR’ler transkripsiyonu düzenleyici sekanslar, RNA işleme sinyalleri, 

RNA paketlenme bölgeleri ve RNA entegrasyon bölgeleri içerir (66,93). 

Üç major açık okuma çerçevesi ( ORF = Open reading frame ) “gag” , “pol” , ve “env” 

proteinlerini kodlarlar. Anahat olarak viral genom 5’LTR + Gag+ Po l+ Env + 3’LTR 

şeklinde organize olmuştur (55,66,93). 
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Tablo 1: HIV-1 Genom Organizasyonu (47) 

 

Temel Genler 

 

 Gag  group-specific antigen 

 Pol  Polymerase 

 Env  Envelope 

Yardımcı Genler 

 

 nef  negative regulatory 

factor 

 rev  regulator of expression of 

virion proteins 

 tat  transactivator of transcription 

 vif  virion  infectivity factor 

 vpr  viral protein R 

 vpu  viral protein U 

Kodlanmayan 

Sekanslar 

 

 R  Tekrar sekansı 

 U3  3’ genom ucundaki özgün 

sekans 

 U5  5’ genom ucundaki özgün 

sekans 

5’ genom ucundaki 

bölgeler 

 

 TAR  Transaktivasyon yanıt elemanı 

(trans-acting response element) 

 Poly-A  Poliadenilasyon sinyali 

 PBS  Primer bağlanma bölgesi 

(Primer binding side) 

 DIS  Dimerizasyon başlama sinyali 

(dimerization initiation site) 

 SD  splice donor bölgesi 

 Psi (ψ)  Ana sinyal paketleme bölümü 

 AUG  Gag geni başlama kodonu 
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Tablo 2 : HIV-1  Gen ve Gen Ürünleri 

 

Gen Tipi 

 

Gen Adı 

 

Gen Ürünü 

 

Yapısal 

 Gag   p17 (matriks (MA)) 

 p24 (kapsid (CA)) 

 p7(nükleokapsid 

(NC)) 

 Env  gp120 ve gp41 

 pol  proteaz (PR) 

 reverz transkriptaz 

(RT) 

 integraz (IN) 

 

Düzenleyici 

 tat  tat 

 rev  rev 

 

Aksesuar 

 vpu  vpu 

 vif  vif 

 vpr  vpr 

 nef  nef 

 

 

Temel Yapısal Proteinler: 

GAG  Kapsid proteinlerini kodlar. Öncül bir protein olarak sentezlendikten sonra viral 

proteaz tarafından matriks ( MA; p17) , kapsid ( CA; p24), nükleokapsid ( NC; p7), p1, 

p2 ve p6 proteinlerine parçalanır ( 47 ). 

POL geni proteaz ( PR) , reverz transkriptaz (RT)  ve İntegraz (IN) enzimlerini kodlar.  

Kırpılmamış genomik  RNA olan pol m-RNA’sından önce gag-pol füzyon proteini ( 

Pr160 gag-pol) oluşur. Gag-Pol aynı m-RNA tarafından kodlanırlar, fakat 

translasyonları farklı okuma çerçeveleri üzerinden gerçekleşir. Translasyon sonrasında 

çeşitli işlemler sonucunda   Pr160
gag-pol

’den  RT, PR ve IN proteinleri ortaya çıkar. 

ENV geni zarf glikoproteinlerini kodlar. Env m-RNA’sı tarafından öncül protein 

oluşturulur. Bu öncül protein endoplazmik retikulumda glikozillendikten sonra zarf 

yüzeyinde bulunan gp120 ve transmembranik zarf proteini olan gp41’e parçalanır. 
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 Düzenleyici Proteinler: 

Tat ve Rev, infekte hücre çekirdeğinde birikerek viral RNA’nın belli noktalarına 

bağlanan düzenleyici proteinlerdir. 

Tat, transkripsiyon transaktivatörü işlevi görür. Replikasyon için gerekli olan bu 

proteinin erken ve geç dönemde 72 a.a. ve 101 a.a.’lik iki formu vardır.En önemli 

özelliği geleneksel transaktivatörler gibi DNA’ya değil RNA’ya bağlanmasıdır. HIV 

RNA’sının 5’ ucunda yer alan TAR ( transactivation response element) ‘a bağlanır ve 

transkripsiyonu arttırır. Tat eksikliğinde kısa transkriptler oluşur. 

Rev,RNA üzerinde RRE (Rev response element) adı verilen özel bir bölgeye bağlanır. 

Kırpılmamış ve kısmen kırpılmış m-RNA’ların nükleustan sitoplazmaya geçmesini 

sağlar. 

 Aksesuar Proteinler: 

Replikasyon için mutlaka gerekli olmayan fakat virusun virulansını etkileyen 

proteinlerdir. “Nef ” dışındaki bütün diğer aksesuar proteinler “Rev” in kontrolün 

altındadır. HIV-1 de bulunan “vpu” nun HIV-2’deki karşılığı “vpx” dir. 

Vif, hücresel APOBEC-3G’nin etkilerini engeller. 

Vpr,hücre çekirdeğinde bulunan bu proteinin işlevleri;  preintegrasyon kompleksi 

(PIC)’in hücre çekirdeğine girişini kolaylaştırmak, hücre bölünmesini durdurmak, 

hücresel genlerin transaktivasyonu ve hücre farklılaşmasının induksiyonu şeklinde 

özetlenebilir. “Vpr” HIV’in bölünmekte olmayan hücrelerde de çoğalmasını sağlar. 

Vpu, CD4 ekspresyonunu azaltır ve virionların serbestleşmesini kolaylaştırır. “Vpu” 

eksikliğinde infekte hücre membranında çok sayıda ayrılmamış virus gözlenir. 

Nef, CD4 ve MHC sınıf 1 moleküllerinin ekspresyonunu azaltan bu protein virus 

yükünün yüksek düzeylerde seyretmesinde, dolayısıyla HIV infeksiyonunun AIDS’e 

ilerlemesinde etkilidir (47,66). 

2.1.3. HIV Genetik Çeşitliliği 

Virus, HIV-1 ( daha yaygın, geniş alanda dağılım gösteren ve daha patojenik) ve HIV-2 

( daha az alanda dağılım gösteren ve daha az patojenik ) olmak üzere iki altgruba ayrılır.  
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Araştırıcılar ilaç geliştirme konusunda ağırlıklı olarak HIV-1 subtipleri üzerine 

yoğunlaşsalar da üretilen ilaçlar HIV-2 ye karşı da etkili olmaktadır . 

HIV genetik çeşitliliği ile karakterize bir virustür. Bu tarihsel olarak viral RNA 

genomunun DNA kopyasının sentezi sırasında , reverz traskriptazın hata önleyici 

aktivitesinin olmamasına bağlanmaktadır (46,92). 

HIV, reverz transkriptaz enzimi ile ilişkili hatalar  ve  yüksek miktarda virion üretme 

oranları nedeni ile ( bir günde 10
10-12

  virion)  çok yüksek bir genetik çeşitliliğe sahiptir 

(65).  Virusun replikasyon siklusu süresince yeniden şekillenmesindeki yeteneği, HIV 

genetik çeşitliliğinin karmaşıklığını daha da arttırır. Bu sebeple genetik olarak farklı 

HIV türleri ile infekte bir birey, genomik rekombinasyonları olan viruslere sahip 

olabilir. HIV’in bu çeşitliliği viral türlerin gruplara ayrılmasına zemin oluşturmuştur. 

HIV-1; 3 gruba ayrılır (“M”, “O” ve “N” sırasıyla “Major”, “Outlier” ve “Not-M,Not-

O” ) ve HIV-2;  5 gruba ayrılır ( A-E ). Grup M,dünya genelindeki pandemilerde rol 

oynayan esas gruptur. Diğer 2 grup, Kamerun ve komşu çevrelerle sınırlıdır. M grubu 9 

subtip içerir. ( A-D, F-H, J ve K (37,102). En çok rastlananlar sırası ile, B ( Kuzey 

Amerika ve Avrupa ), A ve D ( Afrika) ve C ( Afrika ve Asya) dir. Bunun yanı sıra, 

yine M grubu içerisinde en az 15 tane CRF (circulating recombinant forms) adı verilen 

rekombinant virus formları yer almaktadır (39). 

2.1.4. HIV Yaşam Döngüsü 

 

HIV’in hedef hücresini infekte etmesi sahip olduğu genetik materyalin hücre içerisine 

sokulması ile mümkün olmaktadır.  Virus zarfının konak hücre membranı ile füzyonu, 

özgül reseptörler sayesinde gerçekleşmektedir (66). 

HIV infekte hücrenin polimeraz replikasyon enzimlerini kullanmasına rağmen kendi 

enzimlerini kodlamaya ihtiyaç duyar. HIV’in replikasyon siklusu 3 temel evre içerir. 

Hücreye giriş, viral RNA’nın DNA’ya transkripsiyonu ve replikasyonu ve son olarak 

paketlenme ve salınım (9,46,47). 

2.1.4.1. Hücreye giriş:  

Virus, hedef monosit/makrofaj ve CD4 T-hücrelerine HIV yüzeyinde bulunan zarf 

glikopoteini ( gp120 ) ile konak hücre yüzeyinde bulunan iki konak hücre reseptörüne 
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tutunur : CD4 molekül reseptörü ve CCR5 veya CXCR4 ko-reseptörleri ( C kemokin 

reseptörü 5 ve CX kemokin reseptörü 4 olarak da bilinen ). İkinci reseptör virusun hücre 

membranı ile füzyonu için gereklidir (10,13,74).  Genellikle CCR5’e bağlanan virusler  

( R5 Virusları) makrofajları ve T lenfositlerini infekte ederler bunun yanısıra  in vitro 

olarak daha az agresif bir gelişme gösterirler. Bunun tam aksine CXCR4’ü tanıyan 

virusler ( R4 Virusları)  ise yalnızca T-hücrelerini infekte ederler ve sinsisyal hücrelerin 

varlığı ile beraber, yüksek viral titre ile karakterizedirler. R5X4 suşu adı verilen ve her 

iki ko-reseptörü de kullanabilen viruslar da bulunmaktadır ( 9,46,47,111). 

Virusun yüzeyinde gp120 ve virusa ait lipid membran içerisinde bulunan gp41 

proteinleri bir trimerik işlevsel birim oluştururlar.Trimerik gp120 hedef hücre çeperinde 

bulunan CD4 molekülüne bağlanır ve hücre yüzey reseptörlerinde yapısal değişikliklere 

yol açar.Bu değişiklikler sayesinde virionun hücre yüzeyinde bulunan kemokin 

reseptörlerine bağlanması olanaklı hale gelir (55,66,82,93,103).  

 Gp 41 poteini, viral zarf ve konak hücre membran birleşiminde rol oynar. Birleşme 

HIV kapsidinin (p24) konak hücre içerisine salınımına izin verir. Virus genomu ile 

birlikte MA, Vpr, RT ve IN proteinlerini içeren  “ reverz transkripsiyon kompleksi” 

oluşur. ( 47 ) 

2.1.4.2. Replikasyon ve transkripsiyon 

Reverz transkripsiyon kompleksi hızlı bir şekilde mikrotübüllere bağlanır. Etkili bir 

DNA sentezi için bu bağlanma gereklidir. Reverz transkripsiyon aşamasında lizin-

transfer RNA’sı ( tRNA
Lys

) 
 
primer görevi görmektedir (47,66). 

RNA genomu, ilk olarak reverz transkripsiyon ile tek iplikli DNA’ya dönüştürülür. Bu 

tek iplikli DNA ise daha sonra konak hücre genomuna integre olacak şekli olan,linear 

çift iplikli DNA haline getirilir. Tek iplikli RNA’dan DNA oluşumu, kopyalanan 

RNA’nın uzaklaştırılması gibi olaylar, viral LTR (long terminal repeats ) ve konak 

hücre enzimleri arasındaki etkileşime dayanan bir dizi kompleks basamak tarafından 

meydana getirilmektedir ( 46,47,87). 

Reverz transkripsiyon sonunda çift sarmallı viral cDNA , integraz, matriks, Vpr, RI ve 

HMGI ( yüksek mobiliteye sahip DNA bağlayıcı hücresel protein grubu )’ndan oluşan 

“Preintegrasyon kompleksi” (PIC) ortaya çıkar. PIC mikrotübüller boyunca nukleusa 

taşınır (46,55,66,82,93,103).  
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Çoğu retrovirus yalnızca konak hücre nükleus zarında bir bozulma olduğunda hücreyi 

infekte edebilirken, HIV “preintegrasyon kompleksi” tıpkı dinlenme halindeki bir T 

hücresi veya makrofajda olduğu gibi bozulmamış bir nukleusa girebilir (47). PIC 

nükleus porundan daha büyük bir çapa sahip olmasına rağmen, Vpr güdümünde PIC’in 

nukleus içine alınmasında, içinde bulunan komponentlerden kaynaklanan çeşitli 

sinyaller, işbirliği içerisinde çalışmaktadır (55,66,82,93,103). 

Çift zincirli HIV genomu, viral integraz (IN) enzimi tarafından konak hücre genomuna 

eklenir. HIV’in konak hücre genomuna bağlanmış bu şekline “provirus” adı verilir.  

Proviral DNA, normal hücre genomunun bir parçası gibi mitotik hücre bölünmesinde 

pek çok kez replike edilir ve uzun bir süre bu şekilde kalabilir ( 46,55,66,82,93,103). 

HIV genomu 5’ ucunda yer alan LTR’ler, konak hücre transkripsiyon faktörlerine bağlı 

olarak RNA yazılımında ve düzenlenmesinde, promotör görevi görürler (46). 

HIV proteinleri proviral DNA’dan kopyalanan m-RNA’lar tarafından kodlanır. 

Genomik viral RNA ve m-RNA’lar, proviral DNA’dan “hücresel polimeraz II”  enzimi 

yardımı ile sentez edilir (87). Ancak polimerazın RNA’yı verimli bir şekilde 

uzatabilmesi için “Tat” a ihtiyaç vardır. HIV-1 transkripsiyonunun ana düzenleyicisi 

“Tat” dır ve virusun genlerinin ekspresyon hızlarını belirgin bir biçimde arttırır. “Tat” ın 

eksik olduğu viruslar çoğalamazlar.  

Viral transkripsiyon HIV’e özgü bir çok transkriptin oluşması ile sonuçlanır. Genomik 

RNA’dan oluşan m-RNA “gag” ve “gag” öncüllerini kodlar.Bir kez kırpılmış olan m-

RNA;  env öncülünü,  Vif ve Vrp’yi kodlar. Çok kez kırpılmış transkripler ise Nef, Tat 

ve Rev’i kodlar (55,66,82,93,103). 

2.1.4.3.  Paketlenme ve salınım 

Virusun yapısal komponentleri infekte hücre membranında HIV virionu oluşturmak 

üzere birikirler. İmmatur viral polipeptidler, proteaz enzimi tarafından fonksiyonel 

formlarına dönüştürülerek, tam uzunluktaki HIV-RNA transkriptleri ile birlikte yeni 

oluşan viral partiküller içinde toparlanır. Bu proteinlerin çoğunluğunu, temel yapısal 

immatur polipeptid “gag” kodlar.  

Her bir virion kabaca 1500 Gag ve 100 Gag molekülü, iki kopya RNA ve Vpr’den 

oluşur. Toplanma aşamasında Gag, Gag-Pol proteinlerinin yanı sıra Nef ve Env’de rol 
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alır. Env, zarf glikoproteinlerini kodlar. Vif proteinlerinin bazı yapıları virion yapısına 

katılır fakat Vif’ in aynı zamanda önemli bir rolü vardır. Vif, APOBEC3’e bağlanarak 

yapısını bozar, destabilize edici etkilerini giderir ve virion yapısına katılmasını engeller. 

Vif eksikliğinde, virionlar oluşmasına rağmen bu virionlar bir sonraki infekte ettikleri 

hücrede reverz transkripsiyon aşamasının ötesine geçemezler. (46,47,66) 

Günümüzde “gag” polipeptidinin karboksil ucunda konumlanmış olan protein 6 

(p6)’nın tümor baskılayıcı gen 101 ile etkileştiği ve bu etkileşimin yeni paketlenmiş 

partiküllerin salınımında kritik bir rolü olduğu bilinmektedir (15,46). 

“Vpu” proteini, replikasyon siklusunun geç evresinde hücre membranından virion 

salınımında kolaylık sağlar. Vpu, “tetherin” adında interferon-α tarafından indüklenen 

bir protein ile etkileşmektedir. Tetherin, viral partiküllerin salınımını engelleyen hücre 

zarı ile ilişkili endojen bir proteindir (46,70). Vpu olmadığında, HIV-1 patikülleri hücre 

zarına bağlanmış halde kalır ve salınamazlar. Tomurcuklanma, konak hücre 

membranının kolesterol ve glikolipidce zengin bölgelerinde meydana gelir (66). 

 

Şekil 2. HIV Replikasyon Şeması  (47) 
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2.2. HEDEF HÜCRELER 

 

HIV birincil olarak makrofajları, mikroglial hücreleri, ve beyaz kan hücrelerinin ¼ ini 

oluşturan T lenfositleri gibi çeşitli immün sistem hücrelerini infekte eder. T hücreleri 

CD4 ve CD8  hücreleri olarak ayrılırlar. HIV, bağışıklık sisteminin tüm hücrelerinde 

çeşitli sayısal ve işlevsel bozukluklara yol açsa da, CD4 T-hücreleri HIV’in esas hedef 

hücresidir.  

HIV infeksiyonu 3 temel patojenik mekanizmaya sahiptir; 

  CD4 hücrelerini direkt öldürme. 

 İnfekte hücrelerde apoptosis oranını arttırma. 

 İnfekte CD4 hücrelerinin CD8 sitotoksik lenfositler tarafından öldürülmesi. 

 

Reverz Transkripsiyon işlemi CD4 T hücrelerinin fonksiyonlarında ve genomik 

yapısında değişmelere neden olur. Bu değişimler CD4 hücre sayısında azalmaya neden 

olarak immün sisteme zarar verir. CD4 T hücre sayısı kritik bir miktara düştüğünde 

immün sistem HIV gelişimini engellemekte yetersiz kalır ve vücut giderek artan bir 

şekilde fırsatçı infeksiyonlara daha duyarlı hale gelir. CD4 T-hücre sayısının kanda 

azalmasını sağlayan  bir başka etkenin, hücrelerin lenfoid dokulara geri göçü olduğu da 

çeşitli deneyler ile ortaya konmuştur (27,61,96). 

CD4 T hücrelerine saldırmalarına ek olarak HIV direkt böbrek, kalp ve beyin gibi 

organlara da saldırabilir ve bunun sonucunda böbrek iflası , kardiomiyopati, dementia 

ve ensefalopati gelişebilir. 

Antijen sunma özelliğine sahip submukozal dendritik hücreler, hücre yüzeylerinde 

bulunan C tipi bir lektin ile gp120’yi bağlarlar fakat füzyon için gerekli yapısal 

değişiklikler tetiklenmez. Virionu, hüre içinde bulunan asidik bir bölgeye alırlar ve 

olgunlaşıp lenf düğümlerine göçtüklerinde hücre yüzeyinde eksprese ederler. Bu 

nedenle dendritik hücrelerin HIV’in mukozalardan, lenfatik organlardaki T-hücrelerine 

yayılmasında rolü büyüktür (66). 

İnfeksiyonun klinik seyrinin oldukça yavaş ilerlediği “long-term nonprogressors” 

(hastalığı uzun süre ilerlemeyen ) adı verilen, infekte kişiler bulunmaktadır. Bu bireyler 

uzun bir süredir infekte olmalarına rağmen ne CD4 T-hücre sayılarında bir değişiklik ne 
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de viral yüklerinde bir artma gözlemlenmemektedir. Bunun nedenini açıklayabilecek bir 

kaç mekanizma bulunmaktadır. Virus suşuna ait özelliklerin bunda etkisi olabileceği 

gibi, HLA-B27 ve HLA-B57 eksprese eden bireylerde hastalık yavaş ilerlemektedir. 

Bunun yanı sıra CD4 T hücrelerine HIV-1 girişi için koreseptör vazifesi gören CCR5 

için homozigotik delesyon ( 32 baz çifti delesyonu) gösterenlerde CXCR4 koreseptörü 

sayesinde infeksiyon gelişmekle birlikte, bu kişiler HIV-1 infeksiyonuna önemli 

düzeyde direnç gösterir. CCR5 için heterozigotik delesyona sahip olanlarda viral yük 

ayarı düşük bir düzeye ayarlanır ve ilerleme yavaş olur. Bu direncin yanı sıra, 303. 

gende meydana gelen bir mutasyonla CCR5’in hiç sentezlenmediği ve bu kişilerin HIV 

dirençli oldukları gösterilmiştir (5,6,10,69,71,96). 

 

2.3. FIRSATÇI İNFEKSİYONLAR 

 

İlerleyen HIV infeksiyonu ile birlikte CD4 T-hücre sayısının kritik değerlere düşmesi, 

bireyleri fırsatçı infeksiyonlara meyilli hale getirmektedir. Bu infeksiyonlar; viral, 

bakteriyel, fungal ve parazitik olmak üzere pek çok etken tarafından meydana 

getirilebilmektedir. HIV infeksiyonlu hastaların fırsatçı infeksiyonları, tutulan sisteme 

göre farklı klinik tablolara yol açar. 

HIV infeksiyonunun değişik evrelerinde Candida ve herpes simpleks sıklıkla ağrılı 

stomatit ve farenjite yol açar. Ağız içinde CMV, EBV, VZV, mikobakterilerin yol açtığı 

infeksiyonlar ve Kaposi sarkomu görülebilir (64,89). 

Herpes virus grubunda yer alan CMV (Cytomegalovirus), CD4 T lenfosit sayısı 

100/mm
3
’ ün altında olan HIV infeksiyonlu bireylerde; korioretinit, özefajit, kolit, 

pnömoni ve çeşitli nörolojik hastalıklara yol açar. AIDS’li hastalarda CMV’nin en sık 

klinik bulgusu retinittir ve CD4 T-lenfosit sayısı 50/mm
3
 altında olan kişiler risk 

altındadır (64). 

2.3.1. Solunum Sistemi : 

Solunum sistemine ait sorunlara AIDS olgularının %70’inde rastlanır ve 1/3 olguda 

ölüm sebebidir. HIV ile infekte hastada en sık pnömoni nedenlerinden biri 

Pneumocystis jiroveci’dir. Hastaların % 75’inde en az bir kez PJP (Pneumocystis 
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jiroveci pnömonisi ) meydana gelmektedir.CD4 T lenfosit sayısı 200/mm
3
 altına düşen 

HIV infeksiyonlu hastalar PJP için risk grubunu oluşturmaktadır. Ayırıcı tanıda 

tüberküloz öncelikle düşünülmelidir (59,64). 

HIV hastalarında en sık rastlanan fırsatçı infeksiyon tüberkülozdur (TB) (64). Diğer 

fırsatçı infeksiyonlardan farklı olarak aktif tüberküloz CD4 T-lenfosit düzeyinden 

bağımsız olarak her evrede görülebilir. MAK ( Mycobacterium avium kompleksi ) 

içinde yer alan M.avium ve M.intracellulare’de AIDS’li hastalarda infeksiyon meydana 

getirirler ancak  infeksiyonların çoğunluğundan M.avium sorumludur ve genellikle HIV 

hastalarında dissemine infeksiyona yol açar (19,64). 

2.3.2. Gastrointestinal Sistem: 

Disfalji, odinofaji ve retrosternal göğüs ağrısı gibi özefagusa ait yakınmakar sıklık 

sırasına göre Candida,CMV, HSV özafajitine bağlıdır. M. avium complex veya 

kriptosporoidoz’a bağlı akalküloz kolesistit düşünülmelidir. 

İshal ise olguların en az %50’sinde görülebilmektedir. Sıklıkla Salmonella, 

Cryptosporidium, Isospora, CMV ve HIV’in kendisi ishale yol açmaktadır (60). 

Cryptosporidium sp. gastrointestinal sistemi özellikle ileum ve jejunumu invaze ederek 

diyareye neden olan hücre içi parazitlerdir. C. Parvum ve C.hominis HIV’li hastaları en 

sık infekte eden türlerdir (59,64). 

Isospora belli, sadece insanları infekte eden intrasellüler bir parazittir.Özellikle 

gelişmekte olan ülkelerde AIDS’li hastalarda ishale neden olur. 

2.3.3. Sinir Sistemi: 

Olguların %40-70 ‘inde yakınmalı nörolojik bozukluklar görülmektedir. AIDS nedeni 

ile ölen hastaların otopsi çalışmalarında %90’ından fazlasında nöropatolojik 

bozukluklar gösterilmiştir (91). 

Serebral toksoplazmoz, HIV infeksiyonlu hastalarda görülen nörolojik fırsatçı 

infeksiyonların başını çekmektedir.Zorunlu hücre içi bir protozoon olan Toxoplasma 

gondii bu hasta grubunda her organı tutabilse de sıklıkla ensefalit tablosuna yol açar 

(59). 
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Cryptococcus neoformans tarafından meydana getirilen kriptokok menenjiti, HIV 

infeksiyonlu hastalarda çoğunlukla CD4 T lenfosit sayısı 100 /mm
3 

altına düşen grupta 

gözlenir. HIV infeksiyonlu hastalardan sistemik fungal infeksiyonun en sık görülen 

belirtisi olup nörolojik komplikasyonlar içinde 3. Sırada yer alır (59,64). 

PML ( Progressif Multifokal Lökoensefalopati ) JC virus tarafından meydana getirilen 

bir hastalıktır. İnsanların büyük bir çoğunluğu yaşamlarının erken dönemlerinde bu 

virus ile infekte olurlar ancak genellikle semptom oluşmaz. CD4 T-lenfosit sayısı 

100/mm
3
 altında olan AIDS hastaları ise risk taşımaktadırlar (64). 

2.4. HASTALIK EVRELERİ 

AIDS gelişimi ve HIV infeksiyonunun patogenezi bireyler arasında faklılık 

göstermektedir. İmmun sistemde meydana gelen hasarın derecesi, viral yük dolaşımı ve 

bütün vücut parametreleri bireyler arasında değişkenlik göstermektedir. Yaşta, viral 

suşta görülen farklılıklar ve fırsatçı infeksiyon varlığı immün yokluğunun ortaya 

çıkmasında rol oynayan faktörlerdir. 

HIV infeksiyonunun AIDS’e dönüşümünde birbirinden bağımsız dört evre 

bulunmaktadır. Primer infeksiyon, Kronik asemptomatik infeksiyon, Semptomatik 

kronik infeksiyon ve AIDS gelişimi.  

Primer infeksiyon evresinde, virus bölgesel lenf nodlarında çoğalır ve plazma viral yükü 

hızlı bir şekilde artar.Bu fazda HIV lenfoid organlara yayılmasının yanında bağırsak ve 

genital yolda da yayılım gösterir. Vireminin en üst düzeye ulaşmasını takiben, konak 

hücre immün yanıtının gelişimi ile birlikte plazma viral yükü düşer.Virus çoğalmasını 

kontrol altına alan bağışık cevabın oluşması ile viral yükün çok yüksek seyrettiği HIV-1 

viremisi dönemi kısa sürer.Virus yükü ayar noktasına ( set point ) ulaşmadan önce 

viremi azalmaya başlar. Akut infeksiyonun düzelmesini takiben gelişen bu ayar noktası 

hastalığın gelişim seyrini belirler.  HIV-1 RNA’nın virus yükü ayar noktası AIDS 

gelişim zamanı ile ilişkilidir. “set point” kişiden kişiye <50-1.000.000 kopya/ml 

arasında değişiklik gösterir. Bireyin yüksek oranda infeksiyöz olduğu bu evre bir kaç 

hafta sonra sonlanır  (28,46,63,71,92). 

Akut primer infeksiyon ortadan kalktıktan sonra, hasta uzamış ve klinik olarak 

asemptomatik evreye girer. Kronik asemptomatik evrede immün sistem, immün 

hücrelerdeki antİ-HIV özgüllüğünü arttırarak infeksiyonu kontrol altında tutmaya 
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çalışır. Buna rağmen HIV replikasyonu devam eder ve kompetan CD4 T-hücre 

üretimine engel olan çok sayıda HIV virionu üretilir. Bu hücrelerin miktarında giderek 

düşüş görülür.Bu evre ortalama 10 yıl içerisinde sonlanır. CD4 hücre sayısı kritik 

düzeyin altına indiğinde ( <350 hücre/ mm³ )  ve ciddi fırsatçı infeksiyonlar ortaya 

çıktığında HIV infeksiyonu semptomatik evreye girer. Bu evre süresince sağlıklı bir 

bireyde herhangi bir hastalığa neden olmayan mikroorganizmalar ölümcül 

infeksiyonlara, sonrasında ise immün sistem harabiyetine neden olabilir. Böylece 

immün sistem bireyi savunacak olan yeterli sayıda CD4 T-hücresi üretmekte yetersiz 

kalır. Daha fazla sayıda fırsatçı infeksiyon ortaya çıktıkça daha fazla immün sistem 

harabiyeti gerçekleşir ve infeksiyon AIDS’e yol açar ( 46,71 ). 

 

2.5. HIV/AIDS BULAŞMA YOLLARI VE EPİDEMİYOLOJİ 

    Gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerde virusun başlıca bulaşma şekli  (%70-80) 

vajinal ilişkidir. İntravenöz ilaç kullanımı ve perinatal geçiş olguların %5-10’undan 

sorumludur. Gelişmiş ülkelerde HIV/AIDS artmasında en önemli etken ise korunmasız 

erkek erkeğe cinsel ilişki ile heteroseksüel ilişkidir.Cinsel yolla bulaşmada başlıca risk 

faktörleri ; viral yük, sünnetsiz olma, cinsel ilişki sıklığı ve eşlik eden ülseratif cinsel 

yolla bulaşan hastalık varlığıdır (54). HIV infeksiyonu ve cinsel yolla bulaşan 

hastalıklar birbirlerinin bulaşma riskini arttırmaktadır.Özellikle genital bölgede ülser var 

ise HIV’in bulaşma olasılığı 4 kat artmaktadır (37,54).  

Bugüne kadar hastalığın yayılmasında biseksüel erkeklerin önemli bir rol oynadığı 

düşünülmektedir. Anal ilişki ile HIV bulaşma riski vajinal ilişkiye gore daha fazladır. 

HIV infeksiyonu olan bir kişi ile korunmasız anal ilişkide HIV bulaşma riski %82’dir 

(101). 

HIV ile infekte kan transfüzyonu sonucu infeksiyon gelişme riski %83.3-100’dür.1985 

yılından itibaren kanda HIV’e ait antijen ve antikor tarama testlerinin kullanıma girmesi 

ile birlikte kan transfüzyonu ile HIV bulaşma riski azalmıştır (11,53,54,79). 

İnfekte anneden bebeğe HIV geçişi; doğum sırasında bebeğin, infekte anne kanı ve 

servikovajinal sekresyonları ile teması sonucu yada doğumdan sonra emzirme ile 

olmaktadır. Sezeryan ile doğum HIV geçiş riskini azaltmaktadır.Annede viral yük ne 



 

 

20 

kadar yüksek ise bulaşma riski de o kadar fazladır. Emzirme ile infekte anneden bebeğe 

HIV geçiş oranı %14-29 arasında değişiklik göstermektedir (3,26,54,90).  

HIV el sıkışma, öpüşme, deriye dokunma gibi günlük yaşamdaki olağan davranışlar ile 

bulaşamaz. Virusun besinler ve sinekler ile de bulaştığı gösterilememiştir. 

Damar içi ilaç kullanımı, para karşılığı korunmasız cinsel ilişki özellikle Asya, Doğu 

Avrupa ve Orta Asya’da bulaşmada başlıca rol oynayan faktörlerdir. Para karşılığı 

cinsel ilişki Türkiye’de AIDS’in yayılmasında en önemli etkendir ( 54). 

Türkiye’de bulaşma yollarına göre HIV/AIDS vakaları incelendiğinde; % 57.4 

heteroseksüel cinsel temas, %8.9 homoseksüel cinsel temas, %3.6 damar içi madde 

bağımlıları, % 1.4 kan nakli yapılanlar, % 1.6 anneden bebeğe geçiş, %0.3 hemofili 

hastaları ve %26’nın ise bilinmeyenlerden oluştuğu görülmektedir (95)  

Tablo 3. 1 Ekim 1985 - 31 Aralık 2010 T.C. Sağlık Bakanlığı verilerine göre olası 

bulaşma yoluna göre AIDS vaka ve taşıyıcıların dağılımı. 

OLASI BULAŞMA YOLU  

Homo/biseksüel cinsel ilişki 382 

Damar içi madde bağımlılığı 147 

Homoseksüel/Biseksüel cinsel ilişki + Damar 

içi madde bağımlılığı 
7 

Hemofili hastalığı 11 

Transfüzyon 55 

Heteroseksüel cinsel ilişki 2493 

Anneden bebeğe geçiş 65 

Nozokomiyal bulaşma 23 

Bilinmeyen 1342 

TOPLAM 4525 

  

   2009 Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünyada ortalama 33.3 milyon kişi HIV ile 

infekte olarak yaşamaktadır. Sadece 2009 yılında ortalama 1.8 milyon kişi bu hastalık 

yüzünden hayatını kaybetmiştir.  Bu sayının 1.6 milyon kadarını yetişkinler 

oluştururken 260.000 kadarını 15 yaş altı çocuklar oluşturmaktadır. 2009 yılında bir 

günde 7000 üzerinde kişi infekte olmuştur ve bunun %97’sini düşük ve orta gelirli 

ülkeler oluşturmaktadır. 
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Tablo 4. DSÖ 2010 HIV/AIDS Global Raporu/ 2009 yılında HIV ile yaşayan, yeni 

infekte olan ve AIDS nedeni ile ölen kişi sayısı (105). 

HIV ile infekte yaşayan kişi sayısı 33.3 milyon [31.4 milyon -35.3 milyon] 

2009 yılında yeni HIV infeksiyonları 2.6 milyon [2.3 milyon- 2.8 milyon] 

2009 yılında AIDS nedeni ile ölen kişi sayısı 1.8 milyon [ 1.6 milyon- 2.1 milyon] 

 

Dünya geneline baktığımızda 2009 yılı sonunda, en çok HIV ile infekte kişinin yaşadığı 

yer  22.5 milyon ile Afrika’nın Sub-Saharan bölgesidir.  

Tablo 5. DSÖ 2010 HIV/AIDS Global Raporu /2009 yılında HIV ile infekte yetişkin 

ve çocuk sayısı (105). 

Sahra Altı Afrika 22.5 milyon 

Güney ve Güneydoğu Asya 4.1 milyon 

Kuzey Amerika 1.5 milyon 

Merkez ve Güney Amerika 1.4 milyon 

Doğu Avrupa & Merkez Asya 1.4 milyon 

Batı ve Merkez Avrupa 820.000 

Doğu Asya 770.000 

Orta Doğu & Kuzey Afrika 460.000 

Karayip 240.000 

Okyanusya 57.000 
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 Ülkemize bakıldığında ise, Türkiye’de 1984 yılından itibaren bildirilen olguların 

yarısından fazlası 1998 yılından sonra bildirilmiştir. Yaş gruplarına göre erkek / kadın 

oranlarına bakıldığında HIV/AIDS olguları kadınlardan 2-4 kez daha fazladır. 

Ülkemizdeki HIV/AIDS olgularının büyük bir çoğunluğu üç büyük ilimizden 

bildirilmiştir (4). 

Sağlık bakanlığı verilerine göre 2010 yılı sonunda toplam bildirilen olgu sayısı 

4525’dir. Bu olguların 3197’si erkek, 1328’i ise kadındır. En fazla olgu 40-49 yaş 

grubunda yer alırken, 15 yaşın altındaki çocuk olgu sayısı ise 78’dir. Geçmiş seneler ile 

karşılaştırıldığında tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yeni olgu sayısında artış 

görülmektedir 

Tablo 6. T.C. Sağlık Bakanlığı 2010 Aralık ayı verilerine göre Türkiye’de 

HIV/AIDS vakalarının yıllara göre dağılımı. 

YILLAR VAKA TAŞIYICI TOPLAM 

1985 1 1 2 

1986 2 3 5 

1987 7 27 34 

1988 9 26 35 

1989 11 20 31 

1990 14 19 33 

1991 17 21 38 

1992 28 36 64 

1993 29 45 74 

1994 34 52 86 

1995 34 57 91 

1996 37 82 119 

1997 38 105 143 

1998 29 80 109 

1999 28 91 119 

2000 46 112 158 

2001 40 144 184 

2002 48 142 190 

2003 52 145 197 

2004 47 163 210 

2005 37 295 332 

2006 35 255 290 

2007 24 352 376 

2008 49 401 450 

2009 75 453 528 

2010 70 557 627 

TOPLAM 841 3684 4525 
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2.6. LABORATUVAR TESTLERİ VE TANI 

HIV infeksiyonunun laboratuvar tanısında kullanılan testleri 4 grup altında toplamak 

mümkündür. HIV’e özgül antijenlerin gösterilmesi, HIV’e özgül antikorların 

gösterilmesi, Hücre kültüründen virus izolasyonu ve HIV nükleik asidinin gösterilmesi. 

HIV infeksiyonundan sonra serokonversiyon süresi 3-4 haftadır. Çoğu kişide 

infeksiyondan sonra 6-12 hafta içinde antikorlar saptanabilir. Altı aydan uzun süre 

saptanabilir antikor yanıtı olmayan HIV infeksiyonu çok nadirdir (109). 

Günümüzde HIV infeksiyonunun tanısında yetişkin ve 18 aydan büyük çocuklarda 

yaygın olarak ilk aşamada HIV’e ait antijen / antikor gösterilmesine dayanan ELISA 

yöntemi kullanılmaktadır (109). Hızlı, duyarlı ve düşük maliyetli oluşu ELISA’yı HIV 

infeksiyonunun tespitinde standart bir görüntüleme yöntemi haline getirmiştir.  

Dördüncü nesil EIA testleri, HIV antikorları ve p24 antijenini aynı anda tespit 

edebilecek şekilde kombine üretilmektedir. Yanlış pozitif test sonuçları oldukça 

nadirdir. Gelişmiş ülkelerde kan bankacılığı ve hasta taramasında altın standart kabul 

edilmektedir. Düzgün uygulanırlar ise duyarlılık ve özgüllükleri %98’in üzerindedir 

(28,46,69,87,99,111). Bu testler HIV prevelansı düşük toplumlarda tarama amaçlı 

kullanıldıklarında reaktif sonuçlar mutlaka başka bir test ile doğrulanmalıdır. Reaktif bir 

ELISA sonucu Western Blot (WB) ile doğrulanmadığı sürece belirleyici değildir 

(28,108). 

En yaygın kullanılan doğrulama testi Western Blot yöntemidir.WB yönteminde, 

elektroforez ile moleküler ağırlıklarına göre ayrılan viral proteinler nitroselüloz bir 

membran üzerine transfer edilir. Striplere bölünen bu membran, hasta serumu ile inkube 

edilir. Hasta serumunda strip üzerinde yer alan viral proteinlere karşı oluşmuşmuş 

antikor var ise, bu antijen-antikor bağlanması enzim ile işaretlenmiş ikinci bir antikor ve 

uygun bir substrat eklendiğinde membran üzerinde koyu renk bir bant olarak 

gözlemlenir. WB ile infeksiyonun evresini ve HIV-1 ya da HIV-2 tarafından 

oluşturulduğunu göstermek mümkün olabilmektedir (32). Pozitif bir WB, CDC 

tarafından p24, gp41, gp120/gp160 bantlarından herhangi ikisinin bulunması olarak 

tanımlanmıştır  (17,28,108). 

Virus izolasyon yöntemleri zaman alıcı olması nedeni ile yalnızca klinik çalışmalarla 

sınırlıdır. Virüsün izolasyonu için; infekte olduğu düşünülen bireyin lökositleri 

antikoagüle kandan ayrılıp, sağlıklı kan vericilerinden alınmış lökositlerle birlikte 
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kültüre ekilir. Kültür süpernatantları düzenli olarak  p24 antijeni açısından 

değerlendirilir. Kültürler genellikle iki hafta içinde pozitifleşmekle birlikte bazen 60 

günden uzun kültür zamanları da bildirilmiştir. Genel olarak %90’larda duyarlılığa 

sahip olmakla  birlikte asemptomatik bireylerde duyarlılığı düşüktür. Testin duyarlılığı  

ile ilgili gerçekleştirilen gelişmelere rağmen virus izolasyonu uzun zaman harcanmasını 

gerektiren pahalı bir yöntemdir. Bu nedenle rutin kullanımda önerilmemektedir (32,40). 

 İnfekte anneden doğan bebek veya primer HIV infeksiyonu şüphesi gibi bazı 

durumlarda kişinin HIV ile infekte olup olmadığının gösterilmesi için Nükleik Asit 

Testleri (NAT) gerekmektedir. Kalitatif HIV-DNA tayini, pencere döneminde henüz 

antikorların olmadığı ya da düsük düzeyde bulunduğu durumlarda, antikor testleri ile 

net sonuç alınamayan primer infeksiyonlarda, maternal antikorların varlığı nedeni ile 

antikor testleri ile sonuç alınamayan HIV ile infekte anneden doğan yenidoğanlarda 

tanıda kullanılmalıdır. Bu gibi HIV genomunun tayin edildiği testler, sadece gerekli 

durumlarda kullanılmalıdır çünkü daha pahalı testlerdir (109). Klinik örneklerde viral 

RNA’yı saptamak için RT-PCR, DNA-PCR ve bDNA gibi amplifikasyon testleri sık 

kullanılan testlerdir. RT-PCR testi HIV-RNA’yı çoğaltmak için enzimatik yöntem 

kullanır.Bu moleküler testler çok duyarlıdır ve plazma virus yükü belirlenmesinin 

temelini oluşturur. HIV-RNA düzeyleri, hastalığın ilerlemesinde önemli göstergelerdir 

ve antiviral tedavilerin etkinliğini izlemede değerli  araçlardır (108). 

HIV RNA’sının kantitatif tayini prognostik belirteç olarak , tedavi monitorizasyonunda 

ve infeksiyöz olma derecesini tayinde kullanılmaktadır. Günümüzde kantitatif testlerin 

duyarlılık sınırları 50 kopya/ml’ye hatta yeni uygulamalarla daha da altına 

indirilmistir.Viral yük, hastalık geliştirme hızının güçlü bir göstergesi olup CD4 T hücre 

sayısı ile birlikte güçlü prognostik değer taşır ( 108,109).HIV infeksiyonunun klinik 

olarak değerlendirilmesinde ise viral yük testinin yanısıra, CD4 T lenfosit sayımı ve 

antiretroviral direnç testleri de kullanılmaktadır. 

CD4 hücre sayımı, bir milimeteküp kanda bulunan CD4 hücre sayısını tanımlar. Primer 

infeksiyon sırasında normal düzeyin altına inen CD4 sayısı daha sonra tekrar yaklaşık 

olarak normal seviyesine döner. Tedavi olmadığında bu sayı dereceli olarak 200/mm
3 

hatta daha da altında bir seviyeye geriler. 
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2.6.1. Direnç Testleri; 

Antiretroviral direnç testleri, genotipik ve fenotipik testler olmak üzere ikiye ayrılır. 

Genotipik testlerde, ilaç direnci ile ilişkili mutasyonlar araştırılırken, fenotipik testler 

özünde ilaç duyarlılık testleridir. Genotipik direnç testleri, daha kısa sürede sonuç 

alınması, daha ucuz olmaları ve daha kolay uygulanabilir olmalarından dolayı fenotipik 

testlere göre daha yaygın olarak kullanılmaktadırlar (65).  

2.6.1.1. Genotipik Direnç Testleri: 

Bu testlerin temel prensibi, testin yöntemine göre değişen biçimlerde viral genomda ilaç 

direncine neden olduğu bilinen mutasyonların saptanmasıdır. Genotipik direnç testleri, 

ilaç hedeflerinin ilişkili gen bölgelerinin sekansı ve referans suş ile arasındaki amino 

asit farklılıklarını karşılaştırmayı içerir. Bazı farklılıklar, doğal olarak oluşan varyantlar 

olabildiği gibi ilaç direnci ile de ilişkili olabilirler. Günümüzde kullanılan genotipik 

testlerin hemen hepsi, hasta plazmasından elde edilen ve anti-HIV ilaçların hedefi olan 

RT ( Reverz trasnskriptaz) ve proteaz genini kodlayan viral “pol” gen bölgesinin RT-

PCR ile çoğaltılması ile gerçekleştirilmektedir.Genellikle proteaz bölgesinin tamamı ile 

RT bölgesinin ilk 236 aminoasitlik kısmı çoğaltılır. Daha sonra bu amplikonlar saptama 

sistemlerine göre farklılık gösteren hibridizasyon yada dizi analizi yöntemleriyle 

incelenirler (58,65,97). Genotipik test sonuçlarının güvenirliği açısından viral yükün 

1000 kopya/ml’nin üzerinde olması gerekir. Genotiplendirme aynı zamanda, HIV  

türümsülerinin doğasını yansıtan  nükleotid karışımlarını da tespit eder. Direnç ile 

ilişkili mutasyonlar iki farklı yöntemle saptanabilir. DNA dizi analizi ve hibridizasyona 

dayalı yöntemler. DNA dizi analizi en yaygın kullanılan yöntemdir. Dizi analizinin en 

önemli teknik sıkıntısı ise, toplam virus populasyonu içinde %20-25’den düşük bir 

oranda bulunan varyatların saptanamamasıdır (65,81).  

Fenotipik testlerin aksine, Genotipik tesler ile bir kaç gün içinde sonuç alınabildiği gibi 

daha az masraflıdırlar. Rutin teşhisler için standardize edilmiş kitleri mevcuttur. 

Genotipik testlerin kullanımının zor yanı ise sekans bilgisinin yorumlanmasıdır (58). 

2.6.1.2. Fenotipik Direnç Testleri: 

Fenotipik test yöntemleri, mutasyon varlığının saptanmasından farklı olarak, elde edilen 

HIV suşunun ilaç varlığındaki replikasyon yeneteğinin yada RT /proteaz enzimlerinin 

yine ilaç varlığındaki enzimatik aktivitesinin ölçülmesi esasına dayanmaktadır. Çoğu 
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test, artan ilaç konsantrasyonlarının varlığında viral replikasyonu direkt ölçen 

rekombinant virus teknikleri kullanmaktadır. Bu yöntemlerle virusun ilaç duyarlılığı 

virus replikasyonunun %50’sini ve % 90’ını baskılayan ilaç konsantrasyonlarının ( IC 

50 ve IC 90 ) “vahşi tip” (wild-type) duyarlı bir standart virusun bu değerleri ile 

karşılaştırılması şeklinde değerlendirilmektedir.  

Fenotipik testler ilaç direncinde altın standart olarak görülmelerine karşın 

uygulanmasının zor ve pahalı olması gibi nedenler ile rutin uygulamalarda genotipik 

testler tercih edilmektedir ( 14,46,65,97). 

2.7. HIV/AIDS TEDAVİSİ 

Antiretroviral tedavi (ART), HIV infeksiyonunun klinik ilerlemesini engelleyerek, HIV 

infeksiyon tarihinde köklü değişikliklere neden olmuştur. HIV tedavisinde geçmişten 

günümüze kadar çok ilerleme kaydedilmiştir. 1987 yılında ilk antiretroviral ilaç 

Zidovudine ( AZT ) kullanıma girdiğinde beklentiler fazla olmasına rağmen zaman 

içinde yapılan araştırmalar ve takipler Zidovudine monoterapisinin HIV ile infekte 

kişilerde yaşam süresinin uzatılmasında başarısız olduğunu göstermiştir. 1990’ların 

ortalarından itibaren etkili ART kombinasyonlarının geliştirilmesi ve bunların gelişmiş 

ülkelerde hızlı bir yayılım göstererek klinik kullanıma girmesi ile HIV/AIDS’li 

bireylerde ölüm oranı 1995-1997 seneleri arasında 3’de 2 oranında azalma göstermiştir. 

1990’ların sonlarında ART rejimleri kullanımı kolay, daha az toksik ve güçlü hale 

gelmiştir.Gelişmiş ülkelerde ART, 2000 yılından sonra dikkate değer bir artış 

göstermiştir. HIV ile infekte bir kişinin ortalama hayat beklentisi 1996’da 10.5 yıl iken 

2005’de 22.5 yıla yükselmiştir. Bu dikkat çekici gelişmelerin yanında adherens, 

toksisite, ilaç-ilaç etkileşimleri ve antiretroviral ilaç direnci bir dezavantaj olarak 

karşımıza çıkmaktadır (17,28,34,46,68,77). Antiretroviral tedavinin amacı, uzun süreli 

viral yük baskılanması, immün fonksiyonların korunması ve yeniden düzeltilmesi, hayat 

kalitesinde artış ve HIV’e bağlı mortalite ve morbiditeyi azaltmaktır. Kombinasyon 

tedavisi ile HIV replikasyonunun ölçülemeyecek düzeye indirilmesi  (< 50 kopya/ml ) 

ana tedavi hedefi haline gelmiştir.  Virüse yönelik verilen tedavi ömür boyu sürmekte, 

hasta tek doz bile atlamadan ilaçlarını hergün kullanmak zorunda kalmaktadır. En 

uygun şartlarda uygulanan tedavi yöntemleri ile bile bugün için HIV/AIDS’de tam 

tedavi sağlamak, virüsü vücuttan tamamen uzaklaştırmak mümkün değildir (25). 

Antiretroviral monoterapi genellikle ilaca dirençli HIV mutantlarının hızla ortaya 
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çıkması ile sonuçlandığından günümüzde en etkili ve kabul gören tedavi şekli, bir kaç 

ilacın kombine olarak kullanılması ile oluşturulan HAART ( Highly Active 

Antiretroviral Therapy / Yüksek düzeyde aktif antiretroviral terapi ) ’dır (14,93). Ancak 

HAART HIV infeksiyonunu tedavi etmede yetersiz kalır. Virus, bellek CD4 T 

hücrelerinin de içinde bulunduğu uzun ömürlü, latent olarak infekte hücre rezervlerinde 

kalır. HAART kesildiği zaman virus üretimi tekrar başlar (70). Günümüzde onaylı 26 

antiretroviral ilaç bulunmaktadır.Bu ilaçlar etki mekanizmaları göz önünde 

bulundurularak 6 farklı sınıfa ayrılmaktadır. Bu sınıflardan üç tanesi ülkemizde de HIV 

tedavisi için kullanılan NRTI ( Nükleozid reverz transkriptaz inhibitörü ), NNRTI( Non-

nükleozid reverz transkriptaz inhibitörü)  ve PI ( Proteaz inhibitörü ) ’dır. İntegraz 

inhibitörü, Füzyon ve Giriş inhibitörleri ise diğer üç sınıfı oluşturmaktadır (2,77). 
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Tablo 7. Onay almış antiretroviral ilaçlar (92) 

NRTI NNRTI 

 

PI Giriş İnhibitörü 

İntegraz 

İnhibitörü 

Abacavir 

 ( ABC) 

Delavirdine  

(DLV) 

Amprenavir 

( APV) 

Enfuvirtide 
(ENF) 

( T-20, Füzyon 
İnhibitörü) 

Raltegravir  

( RAL) 

Didanosine  

( ddI ) 

Efavirenz 

(EFV) 

Atazanavir  

( ATV) 

Maraviroc  

( MVC) 

CCR5 
antagonisti 

 

Embtricitabine 

( FTC) 

Etravirine 

( ETR) 

Darunavir 

( DRV) 

  

Lamivudine 

 (3TC) 

Nevirapine 

( NVP) 

Fosamprenavir 

(FPV) 

  

Stavudine 

 (d4T) 

Rilpivirine Indinavir 

(IDV) 

  

Tenofovir 

 (TDF) 

 Lopinavir/ 
ritonavir 
(LPV/r) 

  

Zalcitabine  

( ddc) 

 Nelfinavir  

( NFV) 

  

Zidovudine  

( ZDV, AZT ) 

 Ritonavir 

( RTV) 

  

  Saquinavir 

(SQV) 

  

  Tipranavir 

(TPV) 
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Antiretroviral tedaviye en uygun başlama zamanı, dünya genelinde mevcut ART 

klavuzlarının önerilerine göre değişiklik göstermektedir. Dünya genelinde ART 

klavuzları; AIDS tanısı konmuş, AIDS’i tanımlayan bir hastalığa sahip veya CD4 hücre 

sayısı <350/mm
3
 olan  herhangi bir hastaya tedavi başlanması konusunda hemfikirdir 

(30,36,77,107). HIV ile infekte hastalarda yapılan çalışmalarda, tedaviye daha erken 

başlandığında daha iyi sonuçlar alındığı gösterilmiştir (77,80). Son yapılan kohort 

çalışmalarında CD4 hücre sayısı 350-500/mm
3
 arasındayken ART alan kişilerin ölüm 

oranının %69, CD4 hücre sayısı >500 iken ART’a başlayan kişilerin ise ölüm oranının 

%94 azaldığı gözlenmiştir (77).  Hepatit B, Hepatit C koinfeksiyonu, HIV ile ilişkili 

nefropatisi olan kişilerde ve hamilelik gibi durumlarda CD4 hücre sayısı ≥350/mm
3
 olsa 

dahi tedavi önerilmektedir (20,36,77). Bunun yanı sıra, Avrupa tedavi klavuzları CD4 

hücre sayısı ≥350/mm
3 

olan fakat 50 yaş üstü kişilerde,CD4 hücre sayısı bir sene 

içerisinde 50-100/mm
3
 düşüş gösteren, HIV-RNA seviyesi >100.000 olan, yüksek 

kardiyovaskular hastalık riski taşıyan kişilere ART önermektedir (30,77). Dünya 

genelinde mevcut ART klavuzlarının tedavi önerileri, yetişkinlerde CD4 T-hücre 

sayısına dayanmakyadır. 

Tablo 8. Antiretroviral tedavi klavuzlarının CD4 T-hücre sayısına dayanan tedavi 

önerileri (92). 

Klavuz  

AIDS/ 

Semptomatik 

HIV 

CD4 Hücre 

sayımı 

<200/mm3 

CD4 Hücre 

sayımı 200-

350/mm3 

CD4 Hücre sayımı 

350-500/mm3 
CD4 Hücre sayımı >500/mm3 

1DHHS ’099 Tedavi önerilir 
Tedavi 

önerilir 
Tedavi önerilir Tedavi önerilir         Tedavi  opsiyonel 

2(IAS)-USA 

’1010 
Tedavi önerilir 

Tedavi 

önerilir 
Tedavi önerilir Tedavi önerilir Tedavi değerlendirilmesi  

3BHIVA ’0811 Tedavi önerilir 
Tedavi 

önerilir 
Tedavi önerilir 

Klinik denemeye 

başvurulur 
Klinik denemeye başvurulur 

4EACS ’0912 Tedavi önerilir 
Tedavi 

önerilir 
Tedavi önerilir 

Belirli  hastalara 

tedavi önerilir 
Tedavi ertelenir 

5WHO ’106 Tedavi önerilir 
Tedavi 

önerilir 
Tedavi önerilir  Tedavi önerilmez Tedavi önerilmez 
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HIV ile infekte bir bireye uygulanacak olan ilk tedavi önerileri de yine klavuzlarda yer 

almaktadır. Amerika Birleşik Devleti DHHS klavuzlarının uygulanacak ilk 

antiretroviral tedavi için önerileri; Tenofovir/Embtricitabin (TDF/FTC) 

kombinasyonunun bir NNRTI; Efavirenz ( TDF/FTC ile yeniden formüle edilmiş günde 

tek doz uygulanabilen 3’lü ilaç rejimi şeklinde ) veya bir PI; (Atazanavir-ATV veya 

Darunavir-DRV) veya integraz inhibötürü Raltegravir (RAL) kombinasyonu şeklindedir 

(77). DSÖ klavuzları ise uygulanacak ilk antiretroviral tedavi için ikili nükleozid 

analoğu kombinasyonları ( TDF/FTC – TDF/3TC – ZDV/3TC ) ile birlikte NNRTI         

(Efavirenz veya Nevirapin) kombinasyonu önermektedir (77,107). Bu öneriler sadece 

etkinliğin değerlendirilmesi, uygunluk, toksisite ve ilaç direnci baz alınarak değil aynı 

zamanda erişim kolaylığı, kullanılabilirlik ve maliyet de göz önünde bulundurularak 

hazırlanmaktadır.İlaç seçenekleri arasından seçim yapmak, hasta bireye ait ilaca dirençli 

virus varlığı, tolerite, adherans, hastalık evresi, eşlik eden hastalık, ilaç-ilaç etkileşimi, 

erişim ve maliyet konusunda bir değerlendirme gerektirmektedir. 

Tablo 9. Dünya Sağlık Örgütü ve Amerika Birleşik Devleti DHHS klavuzlarının 

birinci seçenek tedavi önerileri  (77,107). 

DHHS 

NNRTI temelli tedavi PI temelli tedavi 

İntegraz İnhibitörü 

temelli tedavi 

TDF/ FTC/ EFV 

TDF/ FTC + ATV/ RTV 

TDF/ FTC + DRV/ RTV 

TDF/ FTC + RAL 

 

DSÖ 

ZDV + 3TC + EFV 

ZDV + 3TC + NVP 

TDF + ( 3TC veya FTC) + EFV 

TDF + ( 3TC veya FTC ) + NVP 
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 DSÖ, HIV-RNA seviyesinin uzun süre 5000 kopya/ml’nin üzerinde seyretmesini tedavi 

başarısızlığı olarak tanımlamaktadır. Amerika Birleşik Devleti DHHS klavuzlarına göre 

ise, tedaviden 24 hafta sonra HIV-RNA seviyesininin >400 kopya/ml, 48 hafta sonra 

>50 kopya/ml olarak saptanması tedavi başarısızlığını göstermektedir (36,39). 

Klavuzlar, tedavi başarısızlığının tespiti için her 6 ayda bir HIV-RNA ölçümü 

önermektedir. HIV-RNA testinin yapılamadığı durumlarda ise tedavi başarısızlığının 

tespitinde immünolojik kriterlerin kullanılması tavsiye edilmektedir (77). 

Birinci seçenek ve ikinci seçenek tedaviler için genotipik ilaç direnç testleri 

önerilmektedir. Daha sonra yaşanan tedavi başarısızlıklarında ise hem genotipik hem 

fenotipik testlerin yapılması tavsiye edilmektedir.Amaç, ilaç direnci test sonuçlarına 

dayanarak duyarlı ilaç ve ilaç sınıflarını belirlemek, değerlendirme yaparak (2 veya 

tercihen 3 ilaçtan oluşan) yeni bir  rejim oluşturmaktır. DSÖ klavuzları tedavi 

başarısızlığından sonra ikinci seçenek ART için, RTV ile güçlendirilmiş PI ( Atazanavir 

veya Lopinavir)  ile 2 nükleozid analoğu önermektedir. NRTI seçiminde, birinci 

seçenek olarak Stavudine (d4T) veya Zidovudine (AZT) kullanılmış ise ikinci seçenekte 

TDF ( 3TC veya FTC ile birlikte ) önerilmektedir. Eğer TDF birinci seçenek olarak 

kullanılmış ise, ZDV ve 3TC ikinci seçenekte tavsiye edilmektedir (107). 

Geliştirilmiş stratejilere ve yeni ilaçlara rağmen, kullanımda olan 26 antiretroviral ilaç 

ile tedavi başarısızlığı yaşayan kişiler bulunmaktadır. Bu hastalar için onay almış 6 ilaç 

sınıfına ek olarak, ilk CD4 reseptör tutunma inhibitörü “Imalizumab” ve HIV 

maturasyon inhibitörleri olmak üzere en az iki yeni ilaç sınıfı geliştirilmektedir (44,77). 

 

2.7.1. Nükleozid Reverz Transkriptaz İnhibitörleri ( NRTI ) 

Bu sınıf ilaçlar günümüzde AIDS tedavisinin belkemiğini oluşturmaktadır. Genellikle 

bu sınıftan ilaçlar diğer sınıflar ile kombine olarak kullanıldığında etkili bir AIDS 

tedavisi meydana gelmektedir (2). 

Nükleozid analogları, nükleozid reverz transkriptaz inhibitörleri olarak 

anılmaktadır.Hedefleri HIV’in reverz transkriptaz enzimidir.Alternatif substratlar gibi 

davranarak, fizyolojik  nükleozidlerle yarışırlar. Onlardan sadece riboz  molekülündeki  

minör bir modifikasyon ile ayrılırlar (17). Bu nükleozid analogları öncü bileşimler 

olarak uygulanır ( prodrug ) ve konak hücre kinazları tarafından üç kere forforillenerek 
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aktif forma getirilirler. RT’nin aktif bölgesine bağlandıktan sonra doğal dNTP’ler ile 

yarışarak yeni oluşan DNA zincirine bağlanırlar. Nükleozid analoglarının riboz 

grubunda hidroksil kısım bulunmadığı için uzamakta olan zincire bir kez 

bağlandıklarında DNA zincirinin uzamasını engellerler. Böylece viral replikasyon 

inhibe edilmiş olur (25). 

Günümüzde, HIV-1 RT ve viral replikasyonu inhibe etmek için 8 NRTI  FDA’dan onay 

almıştır. 2 Timidin analoğu; Zidovudine ve Stavudine. 3 sitozin analoğu; Zalcitabine, 

Lamivudine ve Emtricitabine. 1 adenozin analoğu; Didanodine. 1 guanozin analoğu 

Abacavir. Tenofovir ise zaten bir kere fosforillenmiş olduğundan dolayı nükleotid 

analoğudur. Tüm NRTI ve NtRTI’lar( Nükleotid  reverz transkriptaz inhibitörü ) aynı 

mekanizmayı kullandıkları için. NRTI kısaltması her iki sınıf için kullanılmaktadır (25). 

Nükleozid analogları HIV tedavisinde kullanılan ilk ilaçlardır. Böylece deneyimlerin 

pek çoğu onlara dayanmaktadır. Alınmaları  kolay ve günlük dozları çoğu kişi için 

yeterlidir. Genel ilk tolere edilebilirliği oldukça iyidir. Fakat ilk hafta boyunca olan sık 

şikayetler; yorgunluk, baş ağrısı ve hafif abdominal rahatsızlık ile mide bulantısı, kusma 

ve diyare gibi gastrointestinal problemlerdir. Gastrointestinal şikayetler semptomatik 

olarak kolayca tedavi edilebilir (17). Bununla birlikte Nükleozid analogları ; 

miyelotoksisite, laktat asidoz, polinöropati ve pankreatit gibi   çok çeşitli ve uzun süren 

yan etkilere neden olabilirler (17). Bu ilaçların insan DNA’sının sentezini durdurma 

özellikleri yoksa da az oranda mitokondriyal DNA sentezini etkilerler. NRTI toksisitesi 

büyük ihtimalle bu ilaçların hangi dokudaki mitokondriyal DNA’yı inhibe ettiklerine 

bağlıdır. Mitokondriyal fonksiyon nükleozidleri gerektirir. Bu önemli organellerin 

metabolizması, mitokondriyal  dejenerasyona neden olan yanlış nükleozidler ile 

birleşme sonucu hasar görür. Muhtemelen bireyler arasında ,mitokondriyal toksisite ile 

alakalı olarak, dikkate değer farklılıklar bulunmaktadır. NRTI’a bağlı miyopati, 

kardiyomiyopati, lipodistrofi, nöropati ve laktik asidozun bu dokulardaki mitokondriyal 

DNA sentezinin inhibe olmasından ileri geldiği ispatlanmıştır (2,16,17). 

ABC ( Abacavir) : 

Viral yükü, 4 hafta içerisinde yaklaşık olarak 1.4 log düşüren bir guanozin analoğudur. 

Abacavir hücre içinde forforillenerek, yüksek bir yarılanma ömrü olan “carbovir 

trifosfat” a dönüşür.Abacavir çok güçlü bir nukleozid olup en çok korkulan yan etkisi 

hipersensitivite sendromudur. Kendisini ateş, çok az belirgin deri döküntüsü, boğaz 
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ağrısı, bulantı, kusma, baş ağrısı, diyare, kas ve eklem ağrıları ile belli eder. 

Hipersensitivite sendromundan şüphelenildiğinde abacavir bir daha hastaya hayatı 

boyunca verilmemelidir (2,17). 

AZT (Zidovudine): 

1987 yılında satışa sunulan ilk antiretroviraldir. AZT  monoterapisi, keşfedildiği 

yıllarda ümit vaad etse de uzun süren bir etki sağlayamamıştır. Bu ilaç bugün de pek 

çok rejimin ( Combivir, Trizivir)  bir parçası olarak ve geçiş profilaksisinde 

kullanılmaktadir. Anemi ve lökopeni yapma özelliği vardır. Ayrıca baş ağrısı ve 

miyopatiye neden olur.Seyrek görülen bir yan etkisi de tırnaklarda siyah renk 

pigmentleşmesidir (2,17). 

ddC ( Zalcitabine):  

1992 yılında 3. NRTI olarak satışa sunulmuştur. Zayıf etkililiğinin yanı sıra 

farmakokinetik ve yan etkileri ile ilgili problemler nedeni ile 2006 yılında satışa 

sunulduğu tüm marketlerden toplanmıştır (17). 

ddI ( Didanosine):  

1991 yılında 2. nükleozid analoğu olarak ruhsat almıştır. Önceki çalışmalar, AZT+ddI  

tedavisinin, AZT monoterapisine kıyasla  tedavi görmemiş hastaların hayatta kalmaları 

açısından avantaj sağladığını göstermiştir. Pankreatit periferik nöropatiye sebep olabilir. 

Pankreatit aniden gelişip, hastayı öldürebilir.Bu yüzden ddI kullanımı son yıllarda batılı 

ülkelerde azalmıştır. ddI özellikle stavudine ile birleştirilince periferik nöropati etkisi 

çok belirgin hale gelir. Bu yüzden ddI ve stavudine birlikte kullanılmamalıdır. Ayrıca 

tenofovir ile ddI beraber kullanıldığında hastada CD4 T-hücre sayısında artış 

olmayabilir. ddI, Hepatit C tedavisi gören hastalarda ribavirin ile etkileşir.Bu yüzden 

ribavirin alan hastalara ddI verilmemelidir. Şimdiye kadar ddI ile yapılan çalışmalara 

bakıldığında, lamivudin ile kombine edildiğinde iyi sonuç alındığı görülmektedir (2,17). 

d4T( Stavudine): 

AZT den sonra üretilen ikinci timidin analoğudur. Diğer NRTI’lara nazaran uzun süren 

toksisite -oluşturma riski fazladır. d4T; laktik asidozis, hiperlaktasidemi ve Guillain-

Barre benzeri sendromlar için risk faktörüdür. 
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Son yıllarda Stavudine’in yağ dokusunda mitokondriyel toksisite yan etkisinden dolayı 

lipodistrofi denen metabolik duruma sebep olduğuna inanılmaktadır. Lipodistrofi 

genellikle stavudin içeren antiretroviral ilaç kombinasyonu alan hastada bir ila iki sene 

içinde belirginleşir. Batılı ülkelerde son yıllarda stavudin kullanımı bu yan etki nedeni 

ile çok azalmıştır ve tedavi klavuzlarında önerilmemektedir (2,77). 

Mevcut verilere dayanarak, d4T ‘den kaçınılmalı eğer direnç profili izin veriyor ise 

abacavir veya tenofovir ile yer değiştirilmelidir. 

3TC ( Lamivudine):  

1996 yılında, beşinci NRTI olarak Avrupa’da ruhsat almıştır. İyi derecede tolere edilen 

bir sitidin analoğu Lamivudine’in  önemli dezavantajlarından birisi ise hızlı direnç 

gelişimidir. Bir nokta mutasyonu olan M184V etkililik kaybında rol 

oynamaktadır.Monoterapide bu mutasyon sadece bir kaç hafta sonra muhtemelen direnç 

gelişimine neden olur. 3TC’nin tam etkisi ancak diğer NRTI’lar ile kombine şekilde 

kullanıldığında ortaya çıkar (17). 

FTC ( Embtricitabine): 

Biyokimyasal olarak 3TC ile çok benzerlik gösteren bir sitidin analoğudur fakat daha 

uzun bir yarılanma ömrüne sahiptir. Günde tek doz alımı mümkündür. Tıpkı  3TC gibi 

HBV ( Hepatit B Virusu )’ye etkilidir, iyi tolere edilir ve mitokondriyal toksisitesi 

düşüktür. En az 3TC kadar etkilidir. 

Günümüzde  FTC, HAART ( Highly Active Antiretroviral Therapy)  için önemli bir 

kombinasyon partneridir.Özellikle, tenofovir ile olan sabit doz kombinasyonunda 

(Truvada) (17). 

TDF (Tenofovir): 

Nükleozid analogları ile benzer biçimde reverz transkriptazı hedef alarak yanlış yapı 

taşları gibi davranır. Bunun yanı sıra, pentoz ve nükleik baza ek olarak bir kere 

fosforillenmiştir bu yüzden nükleotid analoğu olarak adlandırılır. Bu maddenin gerçek 

tanımı, fosfonat komponenti sadece serum esterazı tarafından ayrılan ve hücre içindeki 

iki fosforilasyon süreci ile aktive olan fosfonat forma istinaden ,tenofovir DF ( tenefovir 

disoproxil fumarate= TDF)’dir. 



 

 

35 

Tedavide viral başarısızlık düşünüldüğünde, K65R mutasyonu sık karşılaşılan  

problematik bir nükleozid analoğu direncidir.Tenofovir, ddI’ın emilimini arttırır. Bu 

yüzden ddI dozu, tenofovir ile kullanıldığında azaltılmalıdır. Tenofovir ayrıca 

atazanavir’in (PI) emilimini azaltır. Atazanavir, tenofovir ile birlikte kullanılacaksa 

hastaya düşük doz ritonavir verilerek atazanavir seviyesi arttırılmalıdır (2). 

Potansiyel nefrotoksisite riski, tenefovir için ciddi bir problemdir. Böbrek rahatsızlığı 

olan kişiler tenefovir ile tedavi edilmemeli veya düşük dozlar kullanılmalıdır. Tedavide 

düzenli olarak böbrek fonksiyonları  incelenmelidir (17). 

2.7.2. Non-nükleozid Reverz Transkriptaz İnhibitörleri (NNRTI) 

Non-nükleozid Reverz Transkriptaz İnhibitörleri  (NNRTI)  ilk defa 1990 yılında 

tanımlanmıştır.  Nükleozid analoglarında olduğu gibi hedefi reverz transkriptaz 

enzimidir. NNRTI’lar  enzime nükleozidler için substrat bağlama bölgesine yakın bir 

bölgeden diğer bir deyişle enzimin aktif bölgesine yakın bir bölgeye direkt olarak ve 

rekabet etmeden bağlanarak reverz transkripsiyonu aksatırlar. Sonuçta oluşan kompleks, 

reverz transkriptazın katalizör ile aktive edilmiş bağlama bölgesini bloke eder. Daha az 

sayıda nükleozid bağlanabilir ve polimerizasyon dikkate değer bir şekilde yavaşlar 

(17,25). NNRTI’lar enzimde, Non-Nükleozid İnhibitör Bağlanma Cebi  (NNIBP, Non 

Nükleoside İnhibitor-Binding Poket ) adı verilen, aynı bölgeye bağlanırlar. NNIBP, 

yalnızca NNRTI’ın anahtar aminoasitlerin rotasyonal haraketi aracılığı ile bağlanması 

sonucu görünür hale gelir (25). NRTI sınıfı gibi hücre içinde fosforile olmak zorunda 

değillerdir ve mitokondriyal toksik özellikleri yoktur. Bu sınıf ilaçlar karaciğerde 

sitokrom P450 sistemini indükleyerek, bu enzimler ile metabolize olan ilaçların 

metabolizmalarını hızlandırırlar (2).  

Mevcut üç NNRTI; Nevirapine, Delavirdine ve Efavirenz 1996 ve 1998 yılları arasında 

piyasaya sürülmüştür. Ayrıca çoklu ilaç direnci olan hastaların kullanımı için daha az 

çapraz dirence neden olan 2. Jenerasyon NNRTI; etravirine 2008 yılında onay almıştır 

(17,28,46,77). NNRTI ve NRTI’ın kombinasyon şeklinde kullanıldığı klinik çalışmalar 

göstermiştir ki;  iki ilaç sınıfının beraber kullanımı, üçlü nükleozid rejimenlerinden daha 

fazla etkilidir (25).  Basit dozaj ve iyi tolere edilebilirlikleri Nevirapine ve Efavirenz’i  

HAART’ın önemli komponentleri haline getirmiştir (17).  
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Piyasaya sürüldüklerinde direnç gelişimi gibi başlangıç problemleri mevcuttu.Direnç 

gelişimi sadece oldukça yüksek değil aynı zamanda hızlı bir gelişim göstermekte, bir 

kere ortaya çıktığında ise tüm ilaç sınıfına karşı direnç gelişimi olmaktaydı. Hidrofobik 

bağlama bölgesinin 103. pozisyonundaki bir nokta mutasyonu (K103N) tüm ilaç sınıfını 

elemek için yeterliydi. Direnç bugün bile, anneden çocuğa geçiş için uygulanan 

profilakside, tek bir doz Nevirapine alan kadınlarda görülmektedir (17). Dirençte 

görülen hızlı gelişim, aynı zamanda aktarılan primer dirençlerin sayısındaki artışa 

yansıdı. 2001/ 2002 yıllarında Avrupa’da görülen akut infeksiyonların yaklaşık 

%10’unda bir NNRTI direnci mevcuttu. Direnç ile ilgili tüm bu problemlere rağmen, 

pek çok çalışma göstermiştir ki NNRTI’lar  bir nükleozid analoğu ile kombine 

edildiğinde fazlasıyla etkilidir. NNRTI’ların direnç gelişimine sebep olan özelliklerinin, 

uzun plazma yarılanma ömrü olduğu düşünülmektedir (17,25). 

NVP (Nevirapine) 

Nevirapine ilk lisanslı NNRTI’dır. Batılı ülkelerde efavirenz’i tolere edemeyen 

hastalarda alternatif olarak nevirapine kullanılır. Nevirapine tedavisinde en çok 

korkulan yan etki, ilaca bağlı hepatittir. Bazen bunun öldürücü sonuçları olabilmektedir. 

Nevirapine’e bağlı hepatit ile hastanın tedaviden önceki CD4 T-hücre sayısı arasında 

ilişki vardır. Bazı hastalarda Nevirapine’e bağlı hepatit geliştikten sonra ilaç kesilse bile 

hepatit ilerlemeye devam edip hastayı öldürebilir. Bu sebeple nevirapine , CD4 T-hücre 

sayısı kadınlarda 250, erkeklerde 400’ün üzerinde ise kullanılmamalıdır (2,17,46). 

Tedaviye başladıktan sonra ilk 14 gün boyunca nevirapine’i tam doza çıkarmadan yarım 

doz şeklinde almak ve ilk üç ay boyunca iki haftada bir karaciğer fonksiyon testlerinin 

yaptırmak oldukça önemlidir (2,46). 

EFV (Efavirenz) 

Antiretroviral ilaçlara dirençli olmayan HIV hastalarında iki etkili NRTI ile 

birleştirildiğinde çok güçlü bir kombinasyon haline gelir. Batılı ülkelerde en sık 

kullanılan NNRTI’dır. 

En sık görülen yan etkileri baş dönmesi, dalgınlık, kötü rüya görme gibi merkezi sinir 

sistemi tutulumlarıdır.Merkezi sinir sistemini tutan yan etkileri sebebi ile efavirenz 

tedavinin başında geceleri verilmelidir. Efavirenz tedavisinin başında deri döküntüsü 

gelişmesine rağmen bu nadiren Steven-Johnson Sendromu ile sonlanır. Efavirenz’in 

diğer önemli yan etkisi teratojenitedir. Genellikle ilk trimestir de nöral tüp bozukluğuna 
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yol açmaktadır bu nedenle  hamile kalması muhtemel ve hamile bayanlarda kesinlikle 

kullanılmamalıdır. Efavirenz bir sitokrom p450 indükleyicisidir. Bu sebeple tedavi 

öncesi potansiyel ilaç etkileşimleri ile değerlendirme yapmak önemlidir (2,46). 

DLV (Delavirdine) 

1997 yılında FDA tarafından onay almış ikinci NNRTI’dır. Yetersiz etkililik verisinden 

dolayı Avrupa’da lisansı bulunmamaktadır (17). 

NNRTI ile PI birlikte kullanılınca,PI kan seviyesi genelde %30-%40 oranında azalır. Bu 

nedenle eğer iki ilaç grubu beraber kullanılacaksa PI dozu %30-40 oranında 

arttırılmalıdır (2).  

2.7.3. Proteaz İnhibitörleri (PI) 

Bu ilaç sınıfı gag-pol poliproteinlerinin parçalara ayrılmasına engel olarak virus için 

gerekli yapısal ve enzimatik bileşimlerin oluşumunu durdurur. Eğer proteaz inhibe edilir 

ve proteolitik birleşme engellenirse infeksiyöz olmayan virus partikülleri ortaya 

çıkacaktır. Bütün PI ‘lar HIV-1 proteazı aktif bölge için rekabet ederek inhibe ederler. 

Böylece substrat işlenmesi engellenir, viral replikasyon siklusu önlenir (25). 

 Viral proteazın moleküler yapısı hakkında sahip olunan bigiler ışığında ilk proteaz 

inhibitörü 90’lı yılların başında tasarlanmıştır. Bu maddeler HIV proteaz aktif enzim 

bölgesine tam olarak oturacak şekilde modifiye edilmiştir. 1995 yılından bu yana, 

proteaz inhibitörleri HIV tedavisinde kökten değişiklere neden olmuştur (17).  

HIV-1 infeksiyonunun tedavisinde kullanılan 10 adet onay almış PI bulunmaktadır;  

amprenavir, atazanavir, darunavir, fosamprenavir, indinavir, lopinavir, nelfinavir, 

ritonavir, saquinavir  ve tipranavir. Ritonavir, çoğunlukla PI güçlendirici bir ajan olarak 

kullanılmakta ve bilinmektedir (25).  

Tüm bu inhibitörler, aktif bölgeye bağlanmak için doğal substratlar ile yarışan, 

yarışmalı aktif bölge inhibitörleridir. Çoğu inhibitör, kırpılma bölgelerinin önceden 

modellenmiş ve yapısal olarak desteklenmiş molekül dizaynı olarak geliştirilmiştir. Bu  

optimizasyondan dolayı , inhibitörler doğal substratlardan daha yüksek bir afinite ile 

sadece enzimin aktif bölgesine bağlanmazlar, doğal substratların  varlığında tercihli 

olarak bağlanma mümkün kılınmaktadır. Bunun yanında inhibitörleri, enzimin aktif 

bölgesinin çevresinde meydana gelen herhangi bir değişikliğe karşı da kısmen duyarlı 

hale getirir (25). 
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Proteaz inhibitörleri sık kullanım gerekliliği ve yan etkileri nedeni ile eleştirilmiş olsa 

da bugün HAART’ın gerekli bileşenlerinden biridir. Gastrointestinal yan etkileri ve 

yüksek ilaç yükünü bir kenara bırakırsak, PI’lar ile uzun süren tedavilerde ortaya çıkan 

problemler lipodistrofi ve dislipidemi ile ilişkilidir. Kardiyak aritmi ve seksüel 

disfonksiyonlarda PI’lara bağlanmaktadır. Proteaz inhibitörleri arasında, henüz bu 

ilaçların satışı gerçekleşmeden tespit edilmiş olan, yüksek bir çapraz direnç düzeyi 

vardır. Bütün PI’lar CYP3A4 sistem inhibitörleridir ve pek çok ilaç ile etkileşime 

girerler. Ritonavir en güçlü inhibitördür. Saquinavir ise muhtemelen en zayıf etkisi 

olandır (17). 

Son yıllarda batılı ülkelerde PI kullanıldığında bu ilaçların kan seviyesi düşük doz 

ritonavir eklenerek yüksek seviyelere çıkarılmış ve PI tedavisi çok etkili hale 

getirilmiştir. Düşük doz ritonavir ile güçlendirilmiş PI tedavisi sırasında hasta dozlar 

atlayıp, HIV-1’in replike olmasına izin verse dahi bu hastalarda NRTI ve PI’a direnç, 

NNRTI içeren üçlü kombinasyonlar ile karşılaştırıldığında daha az sıklıkla gelişir (2). 

Lopinavir/Ritonavir 

Gelişmiş ülkelerde en sık kullanılan PI kombinasyonudur. En sık görülen yan etkisi 

ishal ve bulantıdır (2). 

Fosempranavir/Ritonavir 

Lopinavir/Ritonavir kombinasyonu kadar etkilidir. En sık görülen yan etkiler bulantı ve 

ishaldir.Bu tedavi başarısız olursa direnç gelişebilir ve bu diğer PI etkisini de azaltır 

(2,29). 

Indinavir/Ritonavir 

Son yıllarda indinavir/ritonavir kombinasyonu indinavir’in yüksek kan düzeyinin yol 

açtığı böbrek taşı,deride kuruma ve dudaklarda görülen çatlamalar gibi yan etkileri 

yüzünden nadiren kullanılmaktadır. Indinavir, merkezi sinir sistemi penetrasyonu olan 

bir kaç PI’dan biridir (2,46). Düşük doz ritonavir kullanıldığında hastada hiperlipidemi 

gelişebilir. Bu nedenle düşük doz ritonavir ile güçlendirilmiş PI tedavisi başladıktan üç 

ay sonra hastada lipidler ölçülmelidir. Tüberküloz tedavisinde kullanılan rifampin, 

mevcut PI ile verilmemelidir. PI rifampin seviyesini arttırarak hepatit riskini belirgin bir 

şekilde yükseltir. Tüberküloz tedavisi sırasında, ritonavir ile güçlendirilmiş PI 

kullanılacak ise rifampin yerine rifabutin verilebilir (2). 
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Tipranavir ve darunavir 3. jenerasyon PI’lardır ve ritonavir ile birlikte 

kullanılmalıdırlar. Yalnızca çoklu ilaç direnci olan hastalarda kullanılmaları için lisans 

almışlardır (46). 

2.7.4. İntegraz İnhibitörleri 

Raltegravir lisans almış ilk integraz inhibitörüdür. HIV-DNA’sının konak hücre 

nükleusuna integrasyonunu engelleyerek etki gösterirler (46). 

2.7.5. Giriş İnhibitörleri 

Giriş inhibitörleri içinde yer alan her iki alt ilaç sınıfı füzyon inhibitörü ve CCR5 

reseptör antagonisti günümüzde onay almıştır. 

 

Füzyon İnhibitörü: Bu sınıfta yalnızca enfuvirtide (T-20) yer almaktadır. Enfuvirtide, 

sentetik bir 36-amino asit peptit analoğudur. Gp41’in ilk heptat tekrar bölgesine 

bağlanır ve ikinci heptat tekrar bölgesi ile etkileşimini aksatır. Böylece füzyon 

reaksiyonu sekteye uğrar ve konak hücre virus infeksiyonundan korunur. Çok iyi tolere 

edilir ancak asıl dezavantajı hasta için hoş olmayan enjeksiyon bölgesinde görülen 

reaksiyonlardır. Uzun süre kullanımda deri sklerozu ile ilişkisi olduğu düşünülmektedir 

(46). 

 

CCR5 Antagonisti: Bu ilaçlar konağa yönelik ilk HIV tedavileridir. Geliştirilmeleri 

HIV için CCR5’in bir anahtar reseptör olduğunun keşfedilmesi ile gerçekleşmiştir. Bu 

ilaç sınıfı CCR5’i bir konformasyon içinde kitleyerek HIV zarf proteinine bağlanmasını 

engelleyen allosterik inhibitörlerdir. Maraviroc bu sınıfta lisans almış ilk ilaçtır (10). 

Yalnızca hücreye giriş için CCR5 reseptörünü kullanan virüsler ile infekte hastalarda 

etkilidir. CXCR4’ü kullanan veya her iki reseptörü birden kullanan viruslar üzerinde 

etkisi yoktur (46). 

İlaca dirençli viruslar için geliştirilmekte olan yeni ilaç sınıfı, daha elverişli toksisite 

profilleri olan maturasyon inhibitörleridir. Maturasyon inhibitörleri, geç dönem gag 

işleme kaskadını engelleyerek kusurlu kor yoğunlaşmasına neden olur ve hücreden 

infeksiyöz olmayan virionlar salınır (46).  
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Tablo 10. FDA onaylı antiretroviral ilaçların ticari isimleri ve içerikleri (8) 

N
R

T
I 

Ticari İlaç İsmi/ Onaylandığı sene İçerik / Kombinasyon 

Combivir’ 97 Lamivudine ve Zidovudine 

Emtriva’ 03 Emtricitabine 

Epivir’ 95 Lamivudine 

Epzicom’ 04 Abacavir ve Lamivudine 

Hivid ( pazarlanmıyor )’ 92 Zalcitabine,ddC 

Retrovir’ 87 Zidovudine, Azidothymidine 

Trizivir’ 00 Abacavir, Zidovudine ve Lamivudine 

Truvada’ 04 TDF ve Emtricitabine 

Videx EC’ 00 ddI EC ( enteric coated didanosine) 

Videx’ 91 ddI 

Viread’ 01 TDF 

Zerit’ 94 Stavudine 

Ziagen’ 98 Abacavir 

N
N

R
T

I 

Edurant’ 11 Rilpivirine 

Intelence’ 08 Etravirine 

Rescriptor’ 97 Delavirdine 

Sustiva’ 98 Efavirenz 

Viramune’ 96 Nevirapine 

Viramune XR’ 11 Nevirapine 

P
I 

Agenerase’ 99 Amprenavir 

Aptivus’ 05 Tipranavir 

Crixivan’ 96 İndinavir 

Fortovase ( pazarlanmıyor)’ 97 Saquinavir 

Invirase’ 95 Saquinavir mesylate 

Kaletra’ 00 Lopinavir/Ritonavir 

Lexiva’ 03 Fosamprenavir Calcium 

Norvir’ 96 Ritonavir 

Prezista’ 06 Darunavir 

Reyataz’ 03 Atazanavir sulfate 

Viracept’ 97 Nelfinavir mesylate 
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Selzentry’ 07 

(CCR5 ko-reseptör antagonisti) 
Maraviroc 

 

2.8. HIV İLAÇ DİRENCİ 

 

Antiretroviral tedavinin başarısında ve AIDS’e gidişin engellenmesinde klinikte 

günümüzde kullanılan ilaçlarla karşılaşılan en önemli sorun, ilaçların virus 

replikasyonunu uzun süre baskılayabilmesine rağmen tam olarak eradike edememesi ve 

dirençli virus mutantlarının tedavi sırasında ortaya çıkmasıdır (97).  

HIV ilaç direnci tanımı en iyi, bir tek veya  kombinasyon halinde kullanılan 

antiretroviral ilaç sınıflarına karşı virus duyarlılığının azalması şeklinde yapılabilir. Bu 

durum genellikle virusün RT ve PR gen bölgelerinde oluşan genetik mutasyonların bir 

sonucu olarak ortaya çıkar. Bu mutasyonlar viral enzimlerin yapısında değişime neden 

olarak, ilaçların enzim üzerindeki inhibitör etkisinin devam etmesini engellerler. İlaca 

dirençli mutantların gelişimi şu üç faktörün etkileşiminden doğmaktadır; replikasyon, 

jenerasyon çeşitliliği ve seçiçi baskı. Oluşan direncin prevelans ve önem derecesi; 

direncin oluştuğu kısım, direncin tipi ve oluşan mutasyonların sayısına bağlı olarak 

değişir. Antiretroviral kullanımı süresince, kan seviyesine bağlı olarak seçici baskı da 

ilaç direnci gelişimine yardım eder.  Klinik uygulamalarda, kombine antiretrovirallere 

karşı direnç gelişiminden şüphe duyulması, aynı zamanda genetik varyasyonların 

gelişimi anlamına gelen, virüsün uygulanan antiretroviral tedavinin kandaki tedavi edici 

seviyesine yanıt vermemesi ile ortaya çıkar (31). 

İlaca dirençli mutantların ortaya çıkmasında önde gelen nedenlerden biri, HIV’in 

genomik RNA’sını DNA’ya çevirirken reverz transkriptaz (RT) enzimini kullanmasıdır. 

RT diğer diğer hücresel ve viral polimerazlara göre düşük derecede “proof reading” ( 
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düzeltme okuması ) aktivitesi gösteren bir enzimdir. Bu aktivite, enzimin viral RNA’nın 

DNA kopyasının sentezlenmesi sırasında yeni oluşan zincire katılan ve kalıp zincire 

komplementer olmayan nükleotidleri tanıyıp yerine doğru nükleotidleri koyabilmesi 

özelliğini tanımlamaktadır. Enzimin bu aktivitesinin düşük oluşu ile sentezlenen 

DNA’da kalıp RNA’ya göre aslından farklı yani mutant bazlar sıklıkla izlenmekte ve bu 

DNA’nın proviral yeni oluşacak viruslar için kalıp olarak kullanılması ile de 

mutasyonlar aktarılmaktadır. Bunun sonucunda konakta “türümsüler” (quasispecies) adı 

verilen ve genetik olarak heterojen bir virus topluluğu ortaya çıkmaktadır. HIV ile 

infekte kişilerde virusun bir gündeki replikasyon hızı göz önüne alındığında ve  yaklaşık 

10
10-12 

 yeni virion oluştuğu düşünüldüğünde, bu bir günde her bir pozisyonda değişiklik 

meydana geldiği ve belirli ilaçlara karşı dirence neden olabilecek olası tüm mutasyonlar 

ile zaman içinde karşılaşılabileceği anlamını taşımaktadır (65,81,97). 

Yapılan çalışmalar, kronik infekte kişilerde tedavi sırasında ortaya çıkan ilaca dirençli 

mutantların aslında tedavi öncesinde de düşük miktarda bulunduklarını göstermektedir 

(65). Tedavi sırasında dirençli olmayan yabanıl tipteki suşlar ortadan kalkmakta ve 

zamanla mutant suş hakim olmaktadır. Bu daha önce bahsi geçen ilaca bağlı “seçici 

baskı” yı tanımlamaktadır (65). Böyle bir durumda tedavi kesilirse virusda bulunan 

mutasyonun, virusun “replikasyon kapasitesi” ve “viral fitness” ı üzerindeki etkisine 

bağlı olarak yabanıl suş (wildtype) tekrar baskın hale gelebilmektedir (65). 

İlaç direnci, tedavi altındaki bir hastada ilacın düzenli olarak kullanılmaması veya 

konağa ait diğer etkenler nedeni ile  kullanılan ilacın replikasyonu baskılayamaması 

sonucu oluşabildiği gibi, direnç primer de olabilir. Yani ilk alınan virus dirençlidir. 

Özellikle batılı ülkelerde Antiretroviral tedavinin yaygınlaşması ile primer dirençli 

infeksiyonların prevelansı % 0.5-21 arasında değişmektedir. Avrupa’da ise primer 

direnç prevelansı  1996-98 yılları arasında %2 iken 2000-2001 yılları arasında % 8.2’ye 

çıkmıştır (38,65,74). Tedavi öncesi yapılan direnç testlerinin önemi bu noktada 

kendisini göstermektedir. 

İlaç direnci konusunda bir diğer önemli nokta ise HIV pozitif bireyler arasında 

bulaşmaların önlenmesidir. Süperinfeksiyon adını verdiğimiz bu durumda kişi 

tedavisine uyum gösterse dahi tedavi başarısızlığı yaşanabilmektedir (47,65,94). 

İnfeksiyon riski açısından eşcinsel erkekler yüksek risk grubu içerisinde yer almaktadır. 

Bu hasta populasyonu içerisinde gerçekleşen süperinfeksiyonların, eşcinsel erkeklerde 
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çoklu ilaç direncinin görülme sıklığını, diğer hasta populasyonları ile karşılaştırıldığında 

arttırması beklenebilir. 

İlaç direnci, yalnızca bir sınıftaki tek bir antiretrovirale karşı gelişebildiği gibi birden 

çok sınıfa karşı da direnç gelişebilir. Ayrıca bazı mutasyonlar aynı gruptan birden fazla 

ilaca karşı direnç oluşumuna neden olarak antiretroviral tedavide çapraz direnç 

sorununu gündeme getirmektedir (97). 

İlaç direncine neden olan mutasyoların bir kısmı primer ya da majör, bir kısmı ise 

sekonder ya da minör mutasyonlar olarak nitelendirilirler. Majör ya da primer 

mutasyonlar, ilgili ilaç ya da ilaç sınıfına karşı tek başlarına belirli bir dirence yok 

açarken, minör ya da sekonder mutasyonlar ancak başka mutasyonlar ile birlikte 

olduklarında dirence katkıda bulunurlar. Mutasyonlar tipik olarak yabanıl tipteki amino 

asidin kodu + pozisyonu + yeni gelen amino asidin kodu şeklinde ifade edilirler (65).  

Ülkemizde HIV tedavisinde yalnızca NRTI, NNRTI ve PI sınıfı ilaçlar kullanılmaktadır 

(2). Bu nedenle ilaç sınıflarına karşı gelişen direnç mekanizmaları ve ilişkili 

mutasyonlardan bahsederken yalnızca bu üç ilaç sınıfı üzerinde durulacaktır. 

2.9.  DİRENÇ MUTASYONLARI VE MEKANİZMALARI  

2.9.1. Nükleozid Analoglarına Karşı Direnç: 

Direnç ile ilgili mutasyonları barındıran virus varyantlarının hızlı bir şekilde ortaya 

çıkışı ve seçilimi, HIV-1 replikasyon sürecinden kaynaklanan bir kaç özelliğin 

sonucudur. DNA polimerazın tersine HIV-1 RT hata düzeltme aktivitesinden yoksundur 

ve DNA sentezi sırasında meydana gelen hataları düzeltemez. Tahminler, HIV-1 

RT’nin her replikasyon siklusunda her baz çifti için 3x10
-5

 hata oluşturduğu yönündedir  

(25). 

HIV-1 genomu 2 adet tek zincirli RNA içerir. RT, bir RNA kalıbından diğerine 

sıçrayabilir ve bu  yüksek oranda  rekombinant viral DNA sekansları  ile sonuçlanır. 

HIV, hızlı bir replikasyon ve HIV ile infekte bir yetişkinde yüksek “viral turnover”        

( günde 10
7
-10

9
 viral partikül) oranına sahiptir.  

Konak hücrede yer alan sitidin deaminaz  APOBEC3G, cDNA’da G-A 

hipermutasyonunu arttırarak viral replikasyonu baskılamaktadır ancak viral enzim “vif” 

APOBEC3G’yi bağlayarak G-A dönüşümünü virus için ölümcül olmayan bir seviyede 

azaltır fakat bütün değişimleri engelleyemez. Bu durumlar, HIV-1 viral türümsülerin 
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ortaya çıkmasını sağlar. İlaç baskısı altında duyarlılığı azaltan mutasyonlara sahip 

varyantlar, ilaca duyarlı varyantlar üzerinde yarışmalı bir avantaja sahip olacaklardır 

(25). 

Nükleozid analogları ile tedavi sırasında ortaya çıkan mutasyonlar, etkime şekilleri  baz 

alınarak iki sınıfa ayırılabilirler. Birinde HIV-RT enzimi nükleozid analogları ve doğal 

dNTP’ler arasındaki farkı algılayabilirken, diğer sınıf RT mutasyonlarında ise uygun 

olmayan nükleozid analogları, pirofosforoliz adı verilen hidrolitik bir  mekanizma ile  

kesilerek DNA zincirinden çıkartılır. Nükleozid analoglarında dirence neden olan bu 

mekanizmalar sırası ile “ayırt etme” ve “kesip çıkarma” ( eksizyon )’dır (25,65). RT 

geninde amino asit değişikliğine neden olan mutasyonlar, avuçiçi ve parmaklar 

altbölgesinde konumlanmışlardır.  

2.9.2. NRTI’da direncin moleküler mekanizması: 

 

Reverz transkripsiyon oldukça kompleks bir süreçtir ve RT’nin iki temel enzimatik 

aktivitesine dayanmaktadır. Hem DNA hem de RNA’yı kalıp olarak kullanabilen bir 

DNA polimeraz ve RNA:DNA ikililerinde RNA ipliği için özel bir nükleaz ( 

Ribonükleaz H veya RNaz H ).  

HIV-1 RT enzimi , 66 (p66)  ve 51 kDa ( p51)  iki alt üniteden oluşan kararlı bir 

heterodimerdir. p51 altbölgesi kapalı bir formasyona sahiptir ve yalnızca yapısal bir rol 

oynarken, p66 alt ünitesi primer kalıbının bağlandığı bir çukur olarak organize olmuştur 

ve polimeraz aktif bölgeyi temsil eder. 

Enzimin üç boyutlu yapısı incelendiğinde, birbirinden ayrı beş bölgeye bölündüğü 

gözlemlenmiştir. Yapıca insan eline benzetilerek; parmaklar , avuçiçi , başparmak, 

bağlantı bölgesi ve RNAz H altbölgesi olarak adlandırılmışlardır. Avuçiçi bölgesi  

polimeraz aktif bölgeyi içermektedir.  

RT’nin aktif bölgesi  110, 185 ve 186. aminoasitlerde üç aspartik asit içermektedir. 

Bunun metal iyonu bağlama ve DNA primerinin fosfatları ile etkileşime girerek 

nükleotidlerin bir araya gelmesi ile alakası bulunmaktadır. 

Çoğu polimerazdan farklı olarak RT 3’-5’ ekzonükleaz aktivitesinden yoksundur ki 

bunun anlamı uygun olmayan bir nükleotid DNA zincirine katıldığında onu tanıyarak 
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zincirden çıkartacak özelliğinin olmayışıdır. Sonuç olarak RT tıpkı doğal substratları 

gibi dNTP analogları ile de birleşme özelliğine sahiptir (25). 

2.9.2.1. NRTI Mutasyonları: 

 

Bazı amino asit değişiklikleri NRTI’da kendi başlarına dirence neden olabilirler. 

M184V/I mutasyonu; 3TC, FTC, ABC ve ddC’ye L74V mutasyonu; ddI, ABC, ddC’ye 

karşı ve K65R değişimi; d4T, ddI, ddC, 3TC, FTC, ABC ve TFV’e direnç oluştururlar. 

Q151M mutasyonu, çoklu ilaç direncinin anahtar mutasyonudur ve genellikle A62V, 

V75I, F77L, F116Y değişiklikleri ile birlikte bulunur. HIV-2 izolatlarında NRTI 

direncinin başlıca mekanizmalarından birisidir (25,65). 

AZT gibi bazı ilaçlar için direnç gelişimi, M41L, D67N, K70R, L210W, T215Y/F ve 

K219Q grubunda yer alan mutasyonlardan iki veya daha fazlası ile birlikte meydana 

gelir. Bu mutasyonlar d4T’de de dirence neden olduğu gibi AZT’ den daha az 

kapsamlıdır. AZT ve d4T’nin her ikiside timidin analoğu olduğu için bu mutasyonlar 

“Timidin Analog Mutasyonları” ( TAM ) olarak adlandırılırlar. Sıklıkla zidovudine ya 

da stavudine tedavilerinin seçici baskısı altında geliştiklerinden TAM olarak 

adlandırılan 41, 67, 70, 210, 215 ve 219. pozisyondaki bu mutasyonlar, NRTI’ların 

diğerlerine karşı da fenotipik ve genotipik direnç kazandırmaktadır (25,65). 

TAM’ların çeşitli kombinasyonları NRTI’ın zincirden çıkartılmasını hızlandırırken 

T215Y/F  RT’nin fizyolojik konsantrasyonlarda ATP’ye affinitesini arttırdığı böylelikle 

NRTI’ın daha etkin bir biçimde çıkartılmasını sağladığı gösterilmiştir (65). TAM’lardan 

bazıları ( 41 ve 210 gibi) yalnızca T215F/Y varlığında ortaya çıkarlar. Zidovudine ya da 

stavudine dışındaki NRTI’lara direnç gelişmesi için birden çok TAM’ın ortaya çıkması 

gerekmektedir (65). 

RT’nin parmaklar bölgesinde yer alan 64-72. amino asitler arasında meydana gelen 

mutasyonlar ve insersiyonlar da oldukça önemlidir ve NRTI duyarlılığında azalmaya 

neden olurlar. Bunlardan en yaygını T69D mutasyonudur ve tüm NRTI tedavileri 

sırasında bildirilmiştir. TAM’lar ile birlikte olduğunda NRTI direncine katkıda 

bulunmaktadır (65). 
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Çoklu NRTI Direnci:  

69 insersiyon kompleksi: 

69 insersiyon kompleksi, 69. kodondaki bir değişim sonucu 2 veya daha fazla sayıda 

amino asitin insersiyonu sonucu meydana gelir. Bir veya daha fazla sayıda TAM ( 41, 

210, veya 215. kodonlardaki) ile birlikte bulunduğunda, günümüzde FDA onaylı tüm 

NRTI’lara karşı gelişen ilaç direnci ile ilişkilidir (99). 

151 kompleksi: 

Q151M mutasyonu aktif bölgenin “parmaklar” altbölgesinde konumlanmıştır. Tek 

başına NRTI’lar için düşük seviyede dirence neden olurken A62V, V75I, F77L ve 

F116Y gibi diğer dört mutasyon ile birlikte direnç seviyesi artmaktadır. Tenofovir 

dışındaki FDA onaylı tüm NRTI’lara karşı direnç gelişmektedir (99). 

Timidin Analog Mutasyonları:  

Timidin analogları tarafından seçilen mutasyonlar (M41L, D67N, K70R, L210W, 

T215Y/F, K219Q/E) onaylanamış bütün NRTI’lara karşı azalmış duyarlılığa neden 

olurlar. Çapraz direncin gelişme derecesi özel bazı mutasyonlara ve kaç mutasyon 

içerdiğine bağlıdır (99). 

M184V/I 

 “Ayırd etme” mekanizması için iyi bir örnektir.  Bu mutasyon kısa bir süre içinde 

belirerek 3TC için direnci 1000 kattan daha fazla arttırabilmektedir. 184. aminoasitin 

zincirde oluşturduğu fazla alan, 3TC-TP’nin sülfür grubu ile olan temasını uygun 

olmayan bir hale getirmektedir ve 3TC-TP’nin fosfodiester bağı kurmak için uygun 

pozisyon almasını engellemektedir.  Sonuç olarak M184V mutasyonu, daha zayıf bir 

bağlanma ve 3TC-TP’nin enzim ile birleşmesi için uygun pozisyon almasını engelleyen 

bir biçimlenme ile sonlanmaktadır  (25). 

M184V, lamuvudine tedavisi sırasında görülen önemli bir mutasyondur. TAM’ların 

varlığında M184V mutasyonu didanozin, zalcitabine ve abacavir duyarlılığını 

azaltırken; zidovudine, stavudine ve tenofovir’e karşı duyarlılığı arttırmaktadır. M184V 

mutasyonu virusun replikasyon kapasitesini azaltmaktadır (65). 
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K65R  

K65R aminoasit değişimi, RT’nin p66 altünitesinin parmaklar altbölgesinde β3-β4 

ilmeğinde konumlanmıştır. K65R mutasyonu bağlanma afinitesini değiştirmektedir. 

Yapılan çalışmalar göstermiştir ki, yeni gelen nükleotid üzerindeki β-fosfat’ın oksijen 

atomu ile, 3’-OH grubu arasındaki bir intramoleküler hidrojen bağının varlığı, etkili bir 

kataliz için önemlidir. Daha önce de belirtildiği gibi ddNTP’lerin 3’ hidroksil grubu 

bulunmamaktadır ve bunun bir sonucu olarak nükleosid analoloğu zincire bağlandığında 

bu intramoleküler bağ şekillenmeyecektir. K65R mutasyonu varlığında ve 

intramoleküler bağ oluşmadığında, doğru birleşme ve sonraki kataliz için gerekli olan 

doğru hizalanma gerçekleşmeyecekdir (25). 

65.pozisyondaki mutasyon enzimin dNTP ile NRTI ayırımını kolaylaştırır. Didanozin, 

abacavir, zalcitabine, lamivudine, emtricitabine ile tenofovir’e orta derecede, 

stavudine’e karşı ise düşük seviyede dirence yol açar. Zidovudine’e karşı ise aşırı 

duyarlılık yaratır (17,65).  

L74V 

Didanosine ya da abacavir tedavisi altında oryaya çıkar ve bu iki ilacın yanı sıra 

abacavir’e karşı direnci de iki-üç katına çıkartır. Zidovudine’e karşı aşırı duyarlılık 

yaratır (65). 
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Şekil 3. NRTI mutasyonlarının şematik gösterimi (99). 

 

2.9.3. NNRTI’da Direncin Mekanizması 

 

NNRTI’lar RT inhibitörlerinin ikinci sınıfıdır. RT’nin katalitik bölgesine yakın 

hidrofobik cebe bağlanan küçük moleküllerdir. NNRTI bağlanma bölgesindeki 

mutasyonlar NNRTI’ların RT’ye bağlanma afinitesini azaltır böylece antiviral aktivite 

kaybı gerçekleşir ve tedavi başarısızlıkla sonuçlanır. NRTI’ların tersine, NNRTI’lar 

yarışmalı inhibitörler değillerdir ve aktif olabilmeleri için fosforillenmeye ihtiyaç 

duymazlar. O grubu ve HIV-2 doğal olarak tüm NNRTI’lara dirençlidirler (65). 

NRTI ilaç direnci gelişimi bazı genel prensipleri takip etmektedir. NNRTI’lar direnç 

gelişiminde düşük bir genetik bariyere sahiptirler.  Bir tek aminoasit değişimi , 

duyarlılıkta büyük bir azalmaya neden olmaktadır. Bu mutasyonlar  muhtemelen, 

NNRTI tedavisine başlamadan önce varolan  azınlıktaki türümsülerdir. Bu 

mutasyonların çoğu aynı zamanda diğer NNRTI’lara karşı da çapraz direnç 
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kazandırmaktadır. NNRTI alan hastalarda en sık gelişen mutasyon K103N’dir ve 

NNRTI’lara karşı 20-50 kat direnç artışına yol açar (17,25,65). 

2.9.3.1. NNRTI Mutasyonları 

Nevirapine 

Nevirapine’e karşı direnç gelişiminin ağırlıklı olarak K103N, V106A ve Y181C 

mutasyonları ile ilişkili olduğu gösterilmiştir.NVP monoterapisi uygulanan hastalarda 

en sık Y181C mutasyonu ile karşılaşılmıştır. Daha az bir oranda ise K103N, G190A, 

V108I ve Y188L’ye rastlanmıştır fakat V106A mutasyonuna rastlanmamıştır. Y181C 

mutasyonu NVP’ye karşı yüksek düzeyde dirence neden olurken (100 kat) DLV’ye 

karşı da çapraz direnç geliştirir. NVP temelli ve timidin analoğu içeren, ikili veya üçlü 

antiretroviral tedavilerde başarısızlık yaşayan hastalarda Y181C mutasyonunun görülme 

sıklığı düşüktür. Böylece bir timidin benzeri NRTI mutasyonu varlığında; K103N, 

Y188L/H, G190A/H/S ve daha az olarak V106A’a gözlemlenmektedir. Anneden 

çocuğa geçişi engellemek amacı ile, diğer ART’lar olmadan NVP tedavisi alanlarda 

NVP direnç mutasyonları tespit edilmiştir. ( Baskın olarak K103N, Y181C ve G190A). 

K103N mutasyonu annede baskın olarak bulunurken, Y181C mutasyonu ise infekte 

bebekte baskındır (20,25). 

Efavirenz: Yapılan çalışmaların çoğunluğunda K103N / L100I çifte mutasyonuna  ek 

olarak A98G, V108I ve V179D mutasyonları  belirlenmiştir.  Tek başlarına K103N ve 

L100I mutasyonlarının her ikisi de EFV’ye karşı duyarlılığı azaltmaktadır. Bununla 

birlikte L100I / K103N kombinasyonu  önemli ölçüde ve daha fazla bir duyarlılık 

azalmasına neden olmaktadır ( 2500 kat). 

EFV ile başarısızlığa uğrayan hastaların çoğunluğunda ( >%80) K103N mutasyonu 

gelişmiştir. K103N / L100I kombinasyonu ise virolojik başarısızlık yaşayan hastaların 

yaklaşık olarak %10-30’unda gözlenmiştir. İlginçtir ki, L100I mutasyonu klinik olarak 

K103N yokluğunda hiç tespit edilmemiştir. Diğer NNRTI mutasyonları ( V106I, V108I, 

Y188C, Y188L, P225H, F227L) başka NNRTI mutasyonlarının yokluğunda EFV’ye 

karşı önemli ölçüde bir dirence neden olmazlar. K103N mutasyonu yokluğunda, EFV 

direnci düşük sıklıkta gözlemlenir ve genellikle Y188L veya G190E/S mutasyonunun 

seçimi ile alakalıdır. In vitro olarak tespit edilemeyen Y188L mutasyonu, in vivo  olarak 

gözlemlenmiş tek başına ya da diğer NNRTI mutasyonları ile birlikte EFV’ye ve diğer 
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NNRTI’lara karşı yüksek seviyede dirence neden olmuştur.  Y188L mutasyonu iki 

nükleotid değişimi gerektirmektedir ve bu durum genel hasta populasyonunda düşük 

prevelansı olmasını açıklayabilir (13,20,25). 

Delavirdine: In vitro pasaj deneylerinde P236L mutasyonunun DLV’ye karşı yüksek 

seviyede dirence neden olduğu, ancak EFV ve NVP’ye karşı ne direnç ne de artmış bir 

duyarlılık, tespit edilmiştir. DLV monoterapisi ile yapılan klinik çalışmalarda P236L 

mutasyonu ile direnç gelişimi nadiren ortaya çıkarken (in vivo), baskın mutasyonlar 

K103N (>%80) ve Y181C (%10) olarak belirlenmiştir.P236L mutasyonunun düşük 

prevelansı bir replikatif defekt ile ilişkilidir ( 21,25). 

Etravirine: Y181C /I/V, K101P ve L100I tekli mutasyonları klinik yararı azaltmakta 

fakat engellememektedir. Tek başına K103N mutasyonunun bulunması etravirine 

yanıtını etkilemez ancak bir kaç mutasyonun  birikmesi duyarlılıkta ve virolojik yanıtta, 

tek bir mutasyon ile karşılaştırıldığında, azalmaya neden olmaktadır (99). 

 Şekil 4. NNRTI mutasyonlarının şematik gösterimi (99). 

 

2.9.4. PI’da Direncin Mekanizması 

HIV-1 genomu, antiviral tedavinin temel hedeflerinden biri olan, esansiyel proteaz 

enzimini kodlar. PI direncine neden olan mekanizmayı daha iyi anlayabilmek için, 

öncelikle enzimin genel yapısını ve inhibitör bağlanmasında gerçekleşen etkileşimleri 

kısace gözden geçirmek gereklidir. 

HIV-1 proteaz, aspartil proteaz ailesinde yer almaktadır. Viral genomun “pol” 

bölgesinde kodlanan 99 a.a. den oluşmuştur.160 kDa’luk  gag-pol poliproteininin bir 

parçası olarak sentez edilir.  Aktive olması dimerizasyona bağlıdır. Aktif bir 

homodimerik enzim olarak HIV-1 proteaz, prekürsör proteinler “gag” ve “gag-pol” ‘ü 
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işleyebilir. Böylece HIV’in bütün yapısal ve enzimatik komponentleri salınır. Diğer 

aspartik proteazlarda olduğu gibi 25-27. pozisyonlar arasında yer alan bir korunmuş 

kısım içerir. Hidrofobik substrat yarığı doku farklı peptit dizisini tanır ve keser. Substrat 

bağlandıktan sonra aktif bölgeyi örten bir esnek flap bölgesi vardır. Substrat yarığındaki 

mutasyonlar, enzimin afinitesini düşürürler ve genellikle 2-5 kat direnç artışına yol 

açarlar. HIV-1 proteazın mutasyon ya da kimyasal inhibitörlere maruz kalarak 

inaktivasyonu olgunlaşmamış ve infeksiyöz olmayan virionların şekillenmesine neden 

olur, böylece antiviral bir hedef olarak enzimin tüm potansiyelini gözler önüne serer 

(25,65,96). 

Enzimin üç boyutlu yapısı,  9 β-ipliği ve 1 α-heliks’den oluşmuştur. HIV-1 proteazının 

yapısında simetrik bir aktif bölge bulunması gerekirken süpriz bir şekilde enzimin 

bağlanma cebi “gag” ve “gag-pol” poliproteini içinde 9 farklı asimetrik kırpılma bölgesi 

barındırmaktadır. HIV-1 proteazın kırpma işlemi özgüllüğünün mekanizması, tam 

olarak açıklık kazanmamıştır. Bununla birlikle proteazın aktif bölgesinde yer alan bazı 

alt bölgeler, substratların yan zincirlerini bağlanmaya göre düzenlerler. HIV-1 proteaz, 

kesilebilen peptid bağının karbonilindeki su molekülüne nükleofilik bir saldırı 

gerçekleşmesini sağlayarak kırpılma işlemini katalizler (22,106). 

PI direnci genellikle yavaş gelişir, öncelikle bir kaç mutasyonun birikmesi 

gerekmektedir. Bu “genetik bariyer” olarak bilinmektedir. PI’lar için ayırım, major        

( primer) ve minör (sekonder) mutasyonlar arasında yapılır. 

Major mutasyonlar fenotipik dirençten sorumludur. Bir ilaca karşı direnç gelişme 

sürecinin başlangıcında seçilmişlerdir ve hedef enzim HIV proteazın akif bölgesinin 

içinde konumlanmışlardır.Proteaz inhibitörünün enzime bağlanma kabiliyetinde 

azalmaya neden olurlar. Major veya primer mutasyonlar aynı zamanda proteaz 

aktivitesinde de azalmaya sebep olurlar. Minör mutasyonlar (sekonder mutasyonlar) 

aktif bölge dışında konumlanırlar ve genellikle major mutasyonlardan sonra ortaya 

çıkarlar. Minör mutasyonlar özellikle non-B subtiplerinin polimorfik bölgelerinde 

bulunurlar. Minör mutasyonlar, major mutasyonlar nedeni ile “viral fitness” da 

meydana gelen azalmayı dengelerler (17). 

Reverz transkriptaz inhibitörlerinin aksine, hedefteki tek bir mutasyon 1000 kat azalmış 

duyarlılığa neden olmaktadır. PI’lara karşı yüksek seviyede direnç,  genellikle bir 
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primer mutasyondan daha fazla mutasyon varlığına ( bazı PI’larda direnç oluşumuna 

karşı genetik bariyeri belirten ve çoğu RT inhibitörü için gerek duyulandan yüksek 

olan) gereksinim duymaktadır. 
 
Çoğu PI için, tek mutasyonlar 2 ve 10 kat arasında 

değişen dirence neden olurken,  yüksek seviyede direnç gelişimi için enzimde 10 kadar 

mutasyona gerek duyulmaktadır (18,25,43). 

2.9.4.1. PI Mutasyonları 

L90M: Çoğu PI tedavisi ile yaşanan başarısızlık sırasında ortaya çıkan, sık görülen bir 

direnç mutasyonudur. Bu mutasyon daha sık olarak saquinavir tedavisi altında ortaya 

çıkar. 

V82A/T/F: PI tedavisinin erken dönemlerinde ortaya çıkan yaygın bir mutasyondur. 

Sıklıkla indinavir/ ritonavir tedavisi ile seçilir. 

D30N ve N88S: Çoğunlukla nelfinavir tedavisi altında ortaya çıkarlar. D30N 

mutasyonu her zaman önce oluşur. Daha önce tedavi görmemiş hastalarda daha sıklıkla 

tedavi görenlerde ise nadiren ortaya çıkar. Nelfinavir alan hastalarda gelişen D30N, tüm 

PI’lara direnç oluşturur (2,21,28). Nelfinavir tedavisi ardından gelişen N88S mutasyonu 

amprenavir’e karşı artmış bir duyarlılığa neden olmaktadır (25). 

L101/F, K20R/M, M36I, M46I/L, I54V/L, A71V/T, G73S, V77I ve M93L:  Bu 

mutasyonlar, çoğu PI ile yaşanan tedavi başarısızlığı sırasında birikerek direnç 

seviyesinde aşamalı bir artışa neden olurlar. 

I84V: Bu mutasyon indinavir, saquinavir, ritonavir ya da amprenavir alan hastalarda 

genellikle L90M mutasyonundan sonra gelişen bir major PI mutasyonudur (51,65).
 

G48V: Saquinavir’e karşı direnç gelişimi proteaz aktif bölgede konumlanmış bu 

mutasyon ile ilişkilidir.  Nadiren indinavir alan hastalarda da ortaya çıkar ve saquinavir 

ile indinavir, ritonavir ve nelfinavire’e karşı direnç kazandırır. M46I, I47V ve I50V  

gibi tipik amprenavir direnç mutasyonları ile birlikte olduğunda amprenavir’e karşı da 

diren gelişimine katkıda bulunur. Genellikle 54 ve 82. pozisyonlardaki mutasyonlar ile 

birlikte bulunur ( 31,51,65). 

I47V ve I50V: Çoğunlukla amprenavir tedavisi altında seçilirler. I50V, amprenavirin 

yanı sıra ritonovir ve lopinavir’e karşı da azalmış duyarlılık ile sonuçlanır. I47V 

mutasyonu hemen hemen daima V32I ile birliktedir (31,51,65). Yüksek amprenavir 
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seviyeleri ile yaşanan virolojik başarısızlık I50V mutasyonunu seçtirirken, düşük 

amprenavir konsantrasyonları I54L mutasyonunun seçimi ile ilişkili bulunmuştur (25).  

Amprenavir tarafından seçilen I50V mutasyonu tipranavir temelli PI tedavilerinde 

artmış duyarlılık ve virolojik yanıt ile ilişkilidir (25). 

V32I:   İndinavir, ritonavir, ya da amprenavir alanlarda diğer PI mutasyonları ile 

birlikte ortaya çıkar ve bu ilaçlara karşı minumum direnç ile ilişkilidir. M46I/L, I47V, 

V82A, I84V mutasyonları ile birlikte olduğunda yüksek düzeyde çoklu PI direncine 

neden olur (51,65). 

F53I: Dahda çok çoklu PI tedavisi alanlarda gelişen lopinavir direncine neden olan bir 

mutasyondur (51,65). 

L24I: Indinavir tedavisinde yaşanan başarısızlıkta bazen ortaya çıkar. Lopinavir 

tedavisinde de tespit edilmiştir (31). 

Pek çok mutasyon atazavir direnci ile ilişkili bulunmuştur. Etkileri farklılık 

göstermektedir ancak I50V, I84V ve N88S en yüksek etkiye sahiptir.  M46I mutasyonu 

ve L76I mutayonunun birlikte bulunması ve ilişkili başka mutasyonlar olmadığında 

atazanavir’e olan duyarlılıkta artış görülebilmektedir (99).  

Klinik araştırma verilerinin analizi  V32I, I47V veya I54M mutasyonlarının varlığının 

darunavir’e karşı düşük yanıt ile ilişkili olduğunu göstermektedir. V11I, V32I, L33F, 

I47F, I50V, I54L/M, G73S, L76V, I84V veya L89V mutasyonlarından üç veya daha 

fazlasının varlığı azalmış virolojik yanıt ile ilişkili bulunmuştur. Darunavir tedavisi alan 

ve tedavisi yanıt verdikten sonra başarısızlık yaşayan hastalarda yapılan analizlerde 

V32I, L33F, I47V veya I54L mutasyonlarının geliştiği gösterilmiştir (25).  

Hiç PI tedavisi almamış kişilerde görülen bazı polimorfizmler başka mutasyonlar ile 

birlikte olduklarında dirence katkıda bulunurlar ( B subtipinde 10.20.36. ve 71. 

kodonlar). B dışı subtiplerde ise polimorfizmler 20,36 ve 93. kodonlarda sık 

görülmektedir ve bunların PI tedavisi sırasında daha yüksek virolojik başarısızlıklarla 

bağlantılı oldukları ileri sürülmüştür(51,65). 
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  Şekil 5.  PI mutasyonlarının şematik gösterimi (99). 
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

3.1. GEREÇ 

Çalışmamızda, hastanemizdeki infeksiyon kliniğinden ve Pozitif Yaşam Derneği’nden 

Eylül 2010 – Mayıs 2011 tarihleri arasında laboratuvarımıza yönlendirilen, HIV pozitif 

olduğu doğrulanmış ve henüz tedaviye başlamamış veya tedavi gören , tedaviye 

başlama zamanı belirlenmesi ve tedavi takibi amaçlı viral yük testi yaptırmaya gelen, 

viral RNA’sı en az 1000 kopya/ml olarak saptanan 20 erkek eşcinsel hastanın serumları 

kullanılmıştır.  

Hasta plazmasından viral RNA izolasyonu, Qiagen Viral RNA mini kit ( Qiagen, 

Hilden, Germany) ile kit içinde yer alan protokole uygun olarak gerçekleştirildi. Reverz 

transkripsiyon ve Polimeraz zincir reaksiyonu ( PCR ) OneStep RT-PCR kiti ( Qiagen, 

Hilden, Germany) ile uygulandı. Kullanılan primerler 1RES, 5’- 

GAAGAAATGATGACAGCATGTCAGGG-3’ ve 2 RES,5‘-TAATTTATCTACTT 

GTTCATTTCCTCCAAT-3‘ tez destekçimiz Köln Viroloji Enstitüsü tarafından temin 

edildi. Nested PCR, HotStar Tag ( Qiagen, Hilden, Germany) ile gerçekleştirildi. Yine 

destekçimiz Köln Viroloji Enstitüsü tarafından temin edilen  fw (100µM) (3RES: 5’- 

TCTTGATAAATTTGATATGTCC-3’) ve bw (100µM) (2RES: 5’ 

TAATTTATCTACTTGTTCAT TTCCTCCAAT-3’) ileri ve geri çoğaltıcı primerler 

kullanıldı. 1.5 kbp uzunluğundaki PCR ürünü QIAquick spin PCR pürifikasyon kiti ( 

Qiagen, Hilden, Germany) ile saflaştırıldı. HIV-1 pol bölgesinin populasyon temelli 

sekansı, ViroSeq HIV-1 genotipleme sistemi sekans modülü ( Applied Biosystems, 

Foster City, CA, USA ) ile yapıldı. Ürünler MultiScreen pürifikasyon plakaları ( 

Millipore, Bedford, MA, USA ) ve Sephadex G-50 superfine (Amersham Bioscience, 

Upsala, Sweden)  kullanılarak ABI Prism 3100 kapiller sekans cihazında yürütüldü. 

Sekans verileri, ham veri dosyalarından Sequencing Analysis v3.4 (Biosystems, Foster 

City, CA, USA) kullanılarak oluşturuldu. Elde edilen sekanslar ViroSeq HIV-1 

genotype software 2.6 (Biosystems, Foster City, CA, USA) kullanılarak bir araya 

getirildi ve yeniden düzenlendi. Mutasyon belirlenmesi ve suptiplendirme için, fasta 

verileri (baz dizileri) HIV-GRADE ve (http://www.hiv-grade.de/cms/grade/), Stanford 

Üniversitesi HIV-1 ilaç Direnci Veri Bankası’na (http://hivdb.stanford.edu/) girilerek  

değerlendirilmesi yapıldı.  

http://www.hiv-grade.de/cms/grade/
http://hivdb.stanford.edu/
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3.2. YÖNTEM 

3.2.1. Kan Hazırlanması; Hastalardan EDTA’lı tüplere alınan kan örnekleri 4000 

rpm’de 10 dk santrifüj edildi ve plazma ayrılarak -80°C’de saklandı. 

3.2.2. RNA İzolasyonu, Viral RNA izolasyon kiti, kit içinde yer alan protolole göre 

çalışıldı. Qiagen Qiamp Viral RNA kiti içinde yer alan “carrier-RNA” 310 µl AVL 

içerisinde çözülerek -20°C’de saklandı. Her bir hasta için, 1120 µl AVL içerisinde 10 µl 

carrier RNA çözülerek üzerine 280 µl plazma örneği eklendi ve 15 saniye vortekslendi. 

Vorteksten sonra 1120 µl %100 etanol eklendi ve bir 15 saniye daha vortekslendi. 

Hazırlanan solusyondan 630 µl dikkatli bir şekilde 2 ml’lik ependorf içine yerleştirilmiş 

“Qiamp spin column”a aktarıldı. 8000 rpm’de 1 dakika santrifuj edildi. Yeni bir 

koleksiyon tüpüne alınan spin column üzerine 500 µl AW1 solusyonu eklenerek 8000 

rpm’de 1 dk çevirildi. Aynı işlem 500 µl AW2 solusyonu ile tekrarlandı. Spin column 

yeni bir 2ml’lik koleksiyon tüpüne aktarıldı ve 14.000 rpm’de 3 dakika çevirildi. 

Column,1.5 ml’lik ependorf tüpüne alınarak 40 µl AVE eklendi. 1 dakika oda ısısında 

bekletildikten sonra 8000 rpm’de 1 dakika çevirildi. Elde edilen viral RNA -80°C’de 

saklandı. 

3.2.3. RT-PCR, PCR döngüsünden önce her bir hasta için;  15.4 µl su ( kit içinde yer 

alan RNAse free water ) 10 µl Q solusyonu, 10 µl 5X buffer, 2 µl dNTP, 0.3 µl primer 

1, 0.3 µl primer 2, 2 µl enzim’den 40 µl mastermix hazırlandı.  

Her hasta için hazırlanan 0.2 ml’lik PCR tüpleri içerisine 10 µl RNA eklendi. 10 dakika 

65°C’de inkübe edildi. Her PCR tüpü buz üzerine koyularak 40 µl mastermix eklenir.  

 

Uygulanan PCR döngüsü aşağıdaki şekildedir. 

             1. 50°C  30 dakika 

             2. 95°C  15 dakika 

             3. 95°C  30 saniye 

             4. 65°C  45 saniye 

             5. 72°C  3 dakika             -5˚C de pozisyon 3 den 5 e iki tekrar 

             6. 95°C  30 saniye 

             7. 55°C  45 saniye 

             8. 72°C  3 dakika  pozisyon 6‘dan 8‘e 42 döngü 
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             9. 72°C  10 dakika 

             10. 4°C  sabitleme 

 

 Kullanılan primer dizileri ileri ve geri çoğaltıcı; 

 fw (100µM) (1RES: 5’- GAAGAAATGATGACAGCATGTCAGGG-3’) 

 bw (100µM) (2RES: 5’- TAATTTATCTACTTGTTCATTTCCTCCAAT-3’) 

 

3.2.4. Nested PCR; Nested-PCR döngüsünden önce her bir hasta için, 71.9 µl su ( 

AMPUWA steril su ) 10 µl Q solusyonu, 10 µl 10X buffer, 2 µl dNTP, 0.3 µl primer 3, 

0.3 µl primer 4, 0.5 µl Hotstart Tag’den 95 µl mastermix hazırlandı. Her hasta için 

hazırlanan 0.2 ml’lik PCR tüpleri içerisine 5 µl RT-PCR  reaksiyonundan eklenerek 95 

µl mastermix ilave edildi. Uygulanan Nested-PCR döngüsü aşağıdaki şekildedir. 

         1. 95°C  15min 

        2. 95°C  30sec 

        3. 65°C  45sec 

        4. 72°C  3min     -5˚C de pozisyon 2‘den 4‘e iki tekrar 

        5. 95°C  30sec 

        6. 55°C  45sec 

        7. 72°C  3min       pozisyon 5-7 42 döngü 

        8. 72°C  10min 

        9. 4°C             sabitleme 

 

Kullanılan primer dizileri ileri ve geri çoğaltıcı; 

fw (100µM) (3RES: 5’- TCTTGATAAATTTGATATGTCC-3’)  

bw(100µM) (p6-2: 5’- GGCTGTTGGAAATGTGGAAAGGA-3’) 

 

3.2.5. Jelde Yürütme; Ürünlerin az bir miktarı %1’lik agaroz jele yüklendi. Oluşan 

bantlar kalınlıklarına göre ladder baz alınarak değerlendirildi. Bütün PCR reaksiyonları 

başarıyla gerçekleştirildi.  

Jelde yürütmeden sonraki tüm aşamalar Almanya Köln Viroloji Enstitüsü’nde 

gerçekleştirilmiştir. 
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3.2.6. Pürifikasyon / Saflaştırma; 

Saflaştırma işlemi, QIAquick PCR pürifikasyon kiti içerisinde yer alan prosedüre uygun 

olarak gerçekleştirildi. 5 volum buffer PB, 1 volum PCR ürünü ile karıştırıldı.(100 µl 

PCR örneği için, 500 µl buffer PB) Kit içinde yer alan spin column 2 ml’lik koleksiyon 

tüpüne yerleştirildikten sonra, DNA’yı bağlamak için örnek spin column’a aktarıldı ve 

30-60 saniye satrifuj edildi. Koleksiyon tüpü atılarak spin column yeni bir koleksiyon 

tüpüne aktarıldı. Yıkama işlemi için, 750 µl buffer PE eklendi ve 30-60 saniye santrifuj 

edildi. Buffer PE’nin içine etiketi üzerinde yer alan volume göre kullanımdan önce % 

96-100 etanol eklendi. Tüp içerisindeki sıvı atılarak spin column tekrar koleksiyon 

tüpüne yerleştirildi ve ek olarak 1 dakika daha maksimum hızda santrifuj edildi. Spin 

column, 1.5 ml’lik temiz bir mikrosantrifuj tüpüne aktarıldı. DNA’yı ayrıştırmak için 

QIAquick membranın tam ortasına 50 µl buffer EB ( veya su ) eklendi.Spin column 1 

dakika santrifuj edildi. Saflaştırma aşamasında tüm santrüfuj işlemleri ~ 13.000 rpm’de 

masaüstü mikrosantrifuj cihazında gerçekleştirildi. 

3.2.7. Sekans ve Analiz; 

 Saflaştırma sonucu elde edilen cDNA, ViroSeq HIV-1 sekans kiti ile her bir hasta için 

Reverz transkriptaz ve Proteaz inhibitör direncini belirlemek amacı ile sekans 

reaksiyonları gerçekleştirildi ve bilgisayar ortamında analizi yapıldı. Kit içinde yer alan 

primerler kullanıldı. Her primer için 3 µl sekans mix’i ve 1-2  µl saflaştırılmış DNA 

kullanıldı. Gerçekleştirilen sekans reaksiyonu aşağıdaki gibidir. 

 96°C 10 sn 

 50°C 10 sn 

 60°C 4  dk 

Toplamda 36 döngü . 

Sekans analizi, “ViroSeq HIV-1 genotype software 2.6” ile yapıldı. 

Her hasta için elde edilen fasta verileri (baz dizileri); HIV-GRADE, Stanford 

Üniversitesi HIV-1 İlaç Direnci Veribankası’na  girilerek  major ve minor NRTI, 

NNRTI ve PI mutasyonları saptandı.  
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3. BULGULAR 

 

Eylül 2010 – Mayıs 2011 tarihleri arasında hastanemize gelen 20 eşcinsel erkek 

hastadan alınan serum örnekleri ile çalışılmıştır. Hastalarla yapılan görüşmelerde 

hastaların tümünün eşcinsel olduğu ve 18 hastanın daha önce ilaç kullanmadığı 

belirtilmiştir. Tedavi görmeyen hastalarda teşhisin koyulduğu ortalama süre 1.5 senedir. 

Bir hasta dışında bütün hastaların uyruğu T.C., bir hasta ise, Arnavutluk vatandaşıdır. 

Hastalardan 1 tanesi HIV geçişinin olduğu ülkeyi Rusya, 12 tanesi Türkiye olarak 

belirtmiştir. 7 hasta ise HIV geçişinin olduğu ülke hakkında bilgi verememiştir. Çalışma 

grubunun yaş ortalaması 32, ortalama viral yük 279.10
3 

kopya/ml ve ortalama CD4 

hücre sayısı ise 270’dir. 

         HIV ile infekte 20 eşcinsel erkek hastanın 5’inde ( %25) genotipik ilaç direnci 

saptanmıştır. İlaç direnci saptanan hastaların 2’si daha önce tedavi görmüş, 3’ü ise 

görmemiştir. Direnç gelişimi saptanan 5 hastanın 4’ünde  yalnızca bir ilaç sınıfına karşı 

direnç gelişimi gözlenirken 1’inde ise her iki ilaç sınıfına birden direnç gelişimi 

gözlenmiştir. 5 hastanın 4’ünde (%20)  NRTI, 1’inde (%5) PI  ve 1’inde ise (%5) 

NNRTI direnci  belirlenmiştir. Daha önce tedavi görmemiş 18 hastadan 3’ünde (%16.6) 

potansiyel düşük seviye NRTI direnci belirlenmiştir.  

Toplamda NRTI direnci belirlenen hastaların 2’sinde yalnızca potansiyel düşük 

seviye ilaç direnci, diğer 2’sinde ise düşük ve orta seviye ilaç direnci birlikte 

bulunmaktadır. NNRTI sınfına karşı gelişen ilaç direnci ise çalışma grubu içerisinde yer 

alan tek yüksek seviye ilaç direnci gelişimidir ve NNRTI ilaç sınıfında oldukça sık 

rastlanan “K103N” mutasyonu sonucu ortaya çıkmıştır. Ayrıca K103N mutasyonu 

saptanan bu hastada NRTI sınıfına karşı düşük ve orta seviye direnç de bulunmaktadır. 

PI ilaç sınıfına karşı gelişen ilaç direnci ise potansiyel düşük seviye ilaç direncidir. 

NRTI sınıfına karşı direnç gelişimi daha önce Truvada/Kaletra 

(TDF,FTC,LPV/r) tedavisi almış bir hastada “M41L” ve “T215C” mutasyonları ile 

birlikte tespit edilmiştir. ABC, ddI ve TDF’ye karşı düşük seviye AZT ve d4T’ye karşı 

ise orta seviye direnç gelişimi belirlenmiştir. NRTI ve NNRTI direnci saptanan ve daha 

önce 7-8 ay süre ile Combivir/Kaletra, 1 sene süreyle de Truvada/ Saquinavir kullanan 
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bir hastada da aynı şekilde “M41L” ve “T215C” mutasyonları ile NRTI sınıfına karşı 

direnç gelişmiş ABC, ddI ve TDF’de düşük, AZT ve d4T’de orta seviye direnç 

belirlenmiştir. “K103N” mutasyonu ile NNRTI ilaç sınıfında; EFV, NVP ve DLV’ye 

karşı yüksek seviye direnç ortaya çıkarken ETR’ye karşı direnç saptanmamıştır. 

NRTI sınıfına karşı potansiyel düşük seviye direnç gelişimi gösteren ve daha 

önce tedavi almamış hastalardan birinde “V75I/V” ve “V118I” mutasyonları saptanmış; 

3TC, d4T, ddI ve TDF’de potansiyel düşük seviye direnç tespit edilmiştir. Diğer hasta 

da ise “T69N” ve “V118I” mutasyonları saptanmış 3TC, d4T, ddI ve FTC’de potansiyel 

düşük seviye direnç tespit edilmiştir. Potansiyel düşük seviye PI direnci saptanan ve 

tedavi görmemiş tek hastada ise, direnç gelişimi “Q58E” mutasyonu ile ortaya çıkmıştır. 

Bunun yanı sıra hastalarda tek başlarına herhangi bir direnç gelişimine neden 

olmayan ancak ilaç kullanımı ile ilişkili ve ilaç duyarlılığını azaltan, direnç ile zayıf 

ilişkisi olduğu düşünülen mutasyon ve polimorfizmler saptanmıştır.( E138A, L10V, 

A71V, M36I, E35D, I13V, H69K, K20I, L89M, K65E/K, V106I, V82I, K101R, 

K101K/R, V77I ) 

K20R/M/I/T/V mutasyonu, diğer mutasyonlar ile birlikte olduğunda çoklu PI direnci ile 

ilişkisi vardır. M36I, subtip B viruslerde başka mutasyonlar ile birlikte bulunduğunda  

çoklu PI direnci ile ilişkisi vardır. Çoğu B dışı subtipte konsensus amino asittir. I13V, 

tedavi görümüş subtip B izolatlarında, görmeyenlere göre daha sık karşılaşılan yaygın 

bir polimorfizmdir. K101R, yaygın olmayan bir polimorfizmdir ve azalmış NNRTI 

duyarlılığı ile ilişkisi bulunmaktadır. V106I, azalmış ETR yanıtı ile ilişkili yaygın bir 

polimorfizmdir. Ancak NNRTI duyarlılığında azalmaya neden olmaz. V82I, B dışı 

subtiplerde görülen yaygın bir polimorfizmdir. PI duyarlılığı üzerinde çok az bir etkisi 

vardır. K65R/N NRTI direnç mutasyonu olarak bilinmektedir ancak bu pozisyonda 

oluşan K65E mutasyonu alışılmadık bir durumdur (83). 

L10I/V/F/R/Y, diğer mutasyonlar ile birlikte bulunduğunda çoklu PI direnci ile ilişkisi 

vardır. E138A azalmış ETR yanıtı ile ilişkili mutasyonlar listesine yeni eklenmiş bir 

polimorfizmdir. Q85E, PI tarafından seçilen ve TPV/r’de azalmış duyarlılık ile ilişkisi 

bulunan polimorfik olmayan bir mutasyondur. M41L genelikle T215Y ile birlikte ortaya 

çıkar. T215S/C/D/E/I/V vahşi tipten Y ve F mutasyonlarına geçiş aşamasında ortaya 

çıkarlar. Çoğu NRTI duyarlılığında azalmaya neden olmaz ancak bu mutasyonların 

varlığı T215Y/F’nin de olabileceği anlamına gelmektedir. T69N/S/A/I NRTI tarafından 
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seçilmiş bir mutasyondur fakat NRTI duyarlılığı üzerindeki etkileri bilinmemektedir. 

V118I, çoklu NRTI tedavisi alan insanlarda yüksek sıklıkla, tedavi görmemiş kişilerde 

ise %2 oranında görülmektedir. 3TC’ye karşı düşük seviye dirence E44A/D veya bir 

yada birden fazla TAM ile birlikte olduğunda ise diğer NRTI’larda da dirence neden 

olmaktadır. G333D/E tedavi almayan insanlar ile karşılaştırıldığında NRTI tedavisi 

gören kişilerde daha sıklıkla oluşur. M184V ve çoklu TAM içeren izolatlarda AZT 

direncini kolaylaştırır. K103N, NVP, DLV ve EFV’ye karşı yüksek dirence neden olur. 

Tek başına ETR duyarlılığı üzerinde etkisi yoktur. L100I ve muhtemelen K101P 

mutasyonu ile birlikte ETR duyarlılığı üzerinde sinerjistik etkiye sahiptir. V75I, F77L 

ve F116Y mutasyonları mevcut olduğunda Q151M tarafından oluşturulan çoklu 

nükleozid direncini arttırır. Q151M yokluğunda etkileri bilinmemektedir (83). 
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Tablo:11. 20 HIV-1 ile infekte eşcinsel erkek hastada ilaç direnci ile ilişkili NRTI, 

NNRTI, PI mutasyonları. 

 

 DUYARLI 

 POTANSİYEL DÜŞÜK SEVİYE DİRENÇ 

 DÜŞÜK SEVİYE DİRENÇ 

 ORTA SEVİYE DİRENÇ 

 YÜKSEK SEVİYE DİRENÇ 
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Çalışma grubumuz 20 HIV-1 pozitif eşcinsel erkekte çoğunlukta olan subtip; 10 hasta 

(%50) ile Kuzey Amerika ve Batı Avrupa’da yaygın olan B subtipidir. İkinci sırada ise 

8 hasta (%40) ile merkez ve Batı Afrika’da yaygın rekombinant form CRF02_AG 

saptanmıştır. Bunların dışında 1 hastada subtip A (%5), 1 hastada da subtip C (%5) 

tespit edilmiştir. 

Tablo 12. 20 HIV-1 ile infekte eşcinsel erkekte subtip, ilaç tedavisi ve direnç 

durumu. 

Subtipler 

Tedavi 

görmemiş 

hasta 

Tedavi 

görmüş hasta 
Toplam sayı 

Direnç 

saptanan 

tedavi 

görmemiş 

hasta 

A 1  1  

B 8 2 10 2 

C 1  1  

C
R

F
 

     02_AG 8  8               1 
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4. TARTIŞMA 

 HIV ile infekte kişilerde tedavi takibi direnç gelişimi gibi tedavi başarısızlığı 

yaratan durumlar nedeni ile oldukça dikkatli bir şekilde yürütülmelidir. Bu noktada, 

serumda viral yük belirlenmesi, CD4 hücre sayımı ve antiretroviral direnç testlerinin 

önemi göz ardı edilemez. Özellikle tedavi başarısızlığı yaşayan bireylerde genotipik 

direnç testleri hayat kurtarmakta ve bununla birlikte bu bireylere uzamış yaşam süresi 

sağlamaktadır. Tedavi sırasında yapılan rutin tetkiklerde gözlenen viral yük artışı ve 

CD4 hücre sayısında azalma gibi parametreler klinisyen tarafından dikkatli bir şekilde 

değerlendirilmeli ve uygun tedavinin yeniden düzenlenmesi için direnç testleri 

yapılmalıdır. Dünya genelinde antiretroviral tedavinin yaygınlaşması ile ilaca dirençli 

virus aktarımında artış gözlenmektedir. Bu nedenle, günümüzde tedavinin başarılı bir 

şekilde yürütülebilmesi için yeni infekte olmuş HIV-1 pozitif bireylerde de direnç 

testlerinin yapılması önerilmektedir.  

Eşcinsel erkekler arasında HIV insidansının yükselmesi 2000’li yıllarda Amerika 

Birleşik Devletleri, bazı Avrupa ve Afrika ülkelerinde kaydedilmiş ve bu durum 

özellikle korunmasız anal ilişki sayısındaki artış gibi davranış değişikliklerine 

bağlanmıştır (12,42,45,56,98). Yeni HIV olgularında bazı bölgelerde eşcinsel erkekler 

çoğunluğu oluşturmaktadır.  Güneydoğu Asya ve Latin Amerika’nın yanı sıra Meksika, 

Peru ve Arjantin’de eşcinsel erkekler arasında HIV infeksiyonu yüksek oranlarda 

görülmektedir (33,48). 

Eşcinsel erkekler arasında korunmasız anal birlikteliğin yaygın olması cinsel temasla 

bulaşan diğer hastalıkların da bulunma riskini arttırmaktadır. Böylece HIV’in bu 

populasyonda aktarımı daha kolay olmaktadır. Bu hasta grubunda görülen fazla sayıda 

seksüel partner ve metamfetamin gibi uyuşturucu maddelerin kullanımının da HIV 

aktarımında önemli olduğu vurgulanmaktadır.(42,73,84). Eşcinsel erkekler arasında 

görülen bu gibi riskli davranışların HIV’in yayılmasındaki etkisinin yanında ilaca 

dirençli virus varyantlarının aktarımında da önemli rolü vardır. Özellikle tedavi gören 

eşcinsel erkekler ve partnerleri için ikinci bir infeksiyon ile ilaca dirençli virus geçişi, 

tedavide yaşanacak başarısızlığı da beraberinde getirmektedir. Tedavi görmeyen 

eşcinsel erkeklerde saptanan ilaç direnci, tedavi gören eşcinsel erkekler arasındaki 

korunmasız anal birlikteliğin göstergesidir. 
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Amerika Birleşik Devletleri’nde Weinstock ve arkadaşlarının daha önce tedavi 

görmemiş hastalar ile yaptığı çalışmasında, antiretroviral ilaç direnci kadınlar (%6.1) 

veya heteroseksüel erkekler (%4.7) ile karşılaştırıldığında eşcinsel erkeklerde (%11.6) 

daha sıklıkla gözlemlenmiştir (104). Avrupa’dan pek çok ülkenin katılımı ile 

gerçekleşen SPREAD çalışmasında ilaca dirençli virus varyantları heteroseksüel 

kişilerde % 6.9  iken eşcinsel erkeklerde %10 olarak saptanmıştır (49). Benzer şekilde 

Levy ve arkadaşlarının İsrail’de yaptığı bir çalışmada farklı risk grupları içerisinde 

dirençli HIV varyantlarının özellikle HIV teşhisi yeni koyulmuş eşcinsel erkeklerde 

daha sıklıkla gözlendiği belirtilmiştir (42).  Bütün bu verileri göz önünde bulundurarak 

ve anlamlı bir sonuç elde edeceğimizi düşünerek bizde çalışmamızda bu hasta 

populasyonunu tercih ettik. Ancak ülkemizdeki düşük HIV prevelansı ile orantılı olarak 

çalışma grubumuz 20 hasta ile sınırlı kalmıştır. Elde ettiğimiz veriler istatistiki olarak 

çok anlamlı olmasa da, ülkemizdeki eşcinsel erkekler arasında görülen ilaç direnci 

prevelansı ve bu grupta gözlenen primer direnç varlığı hakkında bilgi vermektedir. 

Elde ettiğimiz sonuçlara göre, 20 hastadan yalnızca 5’inde direnç tespit edilmiştir. 

Özelikle daha önce tedavi gördüğünü belirten 2 hastada NRTI ve NNRTI direnci varlığı 

dikkat çekmektedir ki orta ve yüksek seviye direnç yalnızca bu 2 hastada saptanmıştır. 

Her iki hastada da NRTI ilaç sınıfına karşı direnç gelişimine neden olan M41L ve 

T215C mutasyonları bulunmaktadır ve hastalar subtip B ile infektedir. 20 Avrupa 

ülkesinden 2687 hastanın katılımı ile yapılan SPREAD çalışmasında, B dışı subtipler ile 

karşılaştırıdığında RT215Y/F ve RT41L mutasyonları subtip B’de daha yaygın olarak 

bulunmaktadır (49).  Tedavi görmeyen diğer 18 hastanın ise 3’ünde (%16.6), 2’si 

(%11.1) NRTI, 1’i (%5.5) proteaz inhibitörlerine karşı gelişen potansiyel düşük seviye 

direnç tespit edilmiştir. Ancak tedavi görmemiş 3 hastanın hiçbirinde aktarılabilen ilaç 

direnci ile ilişkilendirilebilecek major mutasyon tespit edilmemiştir. Daha önce yapılmış 

ilaç direnci prevelansı çalışmalarında (42,49,73,86) aktarılabilen ilaç direnci olarak 

değerlendirilen olgularda en az bir major mutasyon bulunmaktadır. Çalışmamızda elde 

ettiğimiz %16.6’lık oranda ise 3 hastanın hiçbirinde Stanford Üniversitesi HIV-1 ilaç 

Direnci Veribankası’nda major mutasyon olarak tanımlanan mutasyonlar 

bulunmamaktadır. Bu nedenle tedavi görmemiş 18  eşcinsel erkek hastadan 3’ünde 

saptanan potansiyel düşük seviye ilaç direnci primer ilaç direnci olarak 

değerlendirilmemiştir. Sonuçlar, Dünya Sağlık Örgütü HIV ilaç direnci eşikdeğer 

araştırma methoduna göre  kategorize edilerek, aktarılan HIV ilaç direncinde  düşük 
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değer prevelans (< %5) saptanmıştır. Ancak çalıştığımız hasta sayısının düşük olması 

nedeni ile bu değerlendirmenin yapılması tartışma konusudur. Yüksek seviye NNRTI 

direnci saptanan ve daha önce tedavi görmüş 1 hastada NNRTI sınıfında sıklıkla 

rastlanan K103N mutasyonu saptanmıştır. Hightow-Weidman ve arkadaşlarının 145 

eşcinsel erkekte direnç ile ilişkili mutasyon varlığını saptamayı amaçladığı çalışmada, 

hastaların 28’inde (%19.3) major ilaç direnci mutasyonları saptanmıştır. Mutasyonların 

büyük çoğunluğu NNRTI sınıfına karşı oluşmuştur ve 10 hasta ile en fazla gözlemlenen 

mutasyon K103N’dir (57). 

Tablo 13. 20 HIV-1 ile infekte eşcinsel erkekte direnç ile ilişkili mutasyonların 

subtiplere göre dağılımı. 

RT İNHİBİTÖRLERİ İLE İLİŞKİLİ MUTASYONLAR 
PI İNHİBİTÖRLERİ İLE İLİŞKİLİ 

MUTASYONLAR 

 

E
1

3
8

A
 

M
4

1
L

*
 

T
2

1
5

C
*
 

V
7

5
I/

V
 

V
1

1
8

I 

  K
1

0
3

N
*
 

G
3

3
3

E
 

T
6

9
N

 

L
1

0
V

 

Q
8

5
E

 

A
7

1
V

 

M
3

6
I 

K
2

0
I 

I1
3

V
 

H
6

9
K

 

A            1  1 1 

B 1 2 2  1 1 1 1 1 1 1 3    

C             1  1 

CRF02_

AG  
1   1 1    1   8 7 8 8 

*Tedavi görmüş hastalarda bulunan mutasyonlar. 

 

Subtiplere göre mutasyon dağılımına baktığımızda, daha önceden tedavi görmüş 2 

hastayı değerlendirme dışında tutarsak tedavi görmemiş hastalar arasında B subtipinde 

10  mutasyon, CRF02_AG’de ise çoğunluğu proteaz inhibitörlerinde olmak üzere 35 

mutasyon dikkat çekmektedir. Ancak neredeyse CRF02_AG rekombinant formun 

tümünde ve diğer B dışı subtipler A ve C’de M36I, K20I, I13V ve H69K 

polimorfizmleri bulunmaktadır. M36I, bazı yayınlarda minör PI mutasyonu olarak 

değerlendirilmesinin yanında Stanford Üniversitesi HIV-1 veribankası’nda B dışı 

subtiplerde “konsensus amino asit” olarak değerlendirilmektedir (99) . Burkina Faso’da 
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Tebit ve arkadaşlarının tedavi görmemiş hastalarda direnç ile ilişkili mutasyon 

belirlemeye yönelik çalışmasında, çalışmaya katılan hastaların %37.5’i CRF02_AG ile 

infektedir.  Bu hastaların tümünde ve diğer B dışı suptiplerde  K20I ve M36I 

mutasyonlarının varlığı tıpkı bizim çalışmamızda olduğu gibi dikkat çekicidir (22). 

Ancak bu mutasyonlar tek başlarına dirence yol açamaz. K20I ve M36I’nın başka 

mutasyonların varlığında PI direncine zayıf katkısı olduğu bilinmektedir. HIV-GRADE 

veribankası ise I13V ve H69K mutasyonlarını da PI inhibitörlerinden TPV ile ilişkili 

mutasyonlar olarak listelemektedir ancak tipranavir direncine ilişkin verilerin yalnızca 

subtip B sekanslarına dayandığı da vurgulanmaktadır. Sonuç olarak bahsi geçen dört 

mutasyon veribankalarında PI direnci ile ilişkili olarak gösterilse de hastalardan 

hiçbirinde dirence neden olmamıştır. 

Tedavi görmemiş hastalarda potansiyel düşük seviye direnç gelişiminin 2’si B subtipi, 

1’i CRF02_AG subtipi ile meydana gelmiştir. SPREAD çalışmasına göre, subtip B ile 

infekte eşcinsel erkeklerin dirençli HIV-1 ile infekte olmalarının diğer hastalara göre 

daha kolay olduğu belirtilmekte ve bu durumun antiretroviral ilaçların Avrupa ve 

Amerika Birleşik Devletleri’nde uzun zamandır kullanılmasından kaynaklandığı 

açıklanmaktadır. Ayrıca subtip B infeksiyonunun; İlaca dirençli virus aktarımının en 

güçlü göstergesi olduğu da vurgulanmaktadır. Ancak SPREAD çalışmasından farklı 

olarak bizim çalışmamızda saptanan mutasyonlar major mutasyonlar değildir ve 

aktarılan ilaç direnci olarak değerlendirilmemişlerdir. Çalıştığımız 20 HIV-1 pozitif 

eşcinsel erkek hastada, çoğunlukta olan subtip Kuzey Amerika, Avrupa ve 

Avusturalya’da yaygın olan B subtipidir. Bu durum Yılmaz ve arkadaşlarının 

Türkiye’de HIV-1 subtiplerinin epidemiyolojik sürveyansını belirlemek amacı ile 27 

HIV-1 pozitif hastada yaptıkları  çalışmanın sonuçları ile benzerlik göstermektedir. 

Çalışmanın sonuçlarına göre; 27 hastadan 19’u subtip B ile infektedir. 4 subtip A, 1 

subtip C, 1 subtip D ve 2 subtip F1  olmak üzere B dışı subtipler de saptanmıştır (39). 

Ancak bizim çalışmamızdan farklı olarak hiç rekombinant form (CRF) 

bulunmamaktadır. Bu noktada çalıştığımız hasta grubunun eşcinsel erkekler olması ve 

bu hasta populasyonu içinde CRF02_AG rekombinant formunun yaygın olduğu 

sonucuna varılabilir. Çalıştığımız hasta grubunun özel ve küçük bir populasyon olması 

nedeni ile ve daha önce ülkemizde yapılmış benzer bir çalışma bulunmadığı için, 

Türkiye genelinde CRF02_AG subtipinin yaygınlaştığı sonucuna varmak çok doğru 

olmayacaktır. Bunun yanı sıra, hastaların uyrukları göz önünde bulundurularak bir 
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değerlendirme yapıldığında; Arnavutluk vatandaşı olan bir hasta da ülkemizde yaygın 

olarak bulunmayan A subtipi dikkat çekmektedir. Subtip C’de dahil olmak üzere diğer 

bütün hastaların uyruğu Türkiye’dir. Ülkemizde HIV prevelansı yüksek olmamasına 

rağmen B dışı suptipler de saptanmaktadır. 

Yaptığımız çalışmanın sonuçlarına göre, ülkemizde tedavi görmemiş 18 eşcinsel erkek 

arasında ilaca dirençli virus ile infeksiyon, diğer bir deyişle aktarılabilen ilaç direnci  

prevelansı <%5 olarak saptanmıştır. Bu değer gerek Amerika Birleşik Devletleri 

gerekse  Avrupa verileri ile karşılaştırıldığında oldukça düşüktür. Ancak farklı ülkelerde 

yapılan çalışmalarda bizim sonuçlarımıza benzer veriler elde edilmiştir (23,85). HIV ile 

infekte eşcinsel erkek populasyonunun yüksek olduğu ve giderek artış gösterdiği 

Thailand’da aktarılabilen ilaç direnci prevelansı %5’in altındadır (85). 2002-2006 yılları 

arasında Etiyopya, Malavi, Güney Afrika, Swaziland ve Vietnam’da yapılan ilaç direnci 

araştırmalarında ise benzer şekilde aktarılabilen ilaç direncinde düşük prevelans (<%5) 

saptanmıştır (23). Daha önce ilaç kullandığını belirten diğer 2 hastanın, her ikisinde de 

orta, 1’inde ise yüksek seviye direnç belirlenmesi gerek süperinfeksiyon gerek düzenli 

ilaç kullanımı hakkında hastaların bilinç düzeyleri, gerekse tedavi öncesi yapılması 

gereken direnç testleri üzerine dikkati çekmektedir. Ancak bütün bu değerlendirmeler 

yapılırken tedavi öncesinde zaten varolan fakat genotipik direnç testleri ile 

saptanamayan dirençli virus varyantlarının, ilacın seçici baskısı altında populasyonda 

baskın hale gelmesi de göz ardı edilemez.  

Dünyada giderek yaygınlaşan antiretroviral ilaç kullanımının, ilaca dirençli varyantların 

aktarılmasında önemi olduğu bilinmektedir. Bu durum, HIV-1 pozitif hasta sayısının 

her geçen yıl arttığı ülkemiz için de yakından takip edilmesi gereken bir konudur. Bu 

nedenle, ülkemizde primer direnç ve HIV-1 subtip sürveyansı hakkında daha sağlıklı 

veriler elde edilebilmesi için, daha fazla sayıda hasta ile daha geniş çaplı araştırmaların 

yapılması gerektiği aşikardır.  
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