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GİRİŞ VE AMAÇ 

• ABC/ 3TC/ DTG tek tablet formu, 2016’nın son 
aylarında piyasaya verildi. 

 

• Türkiye’de daha yaygın ABC kullanımı söz 
konusu olacaktır. 



GİRİŞ VE AMAÇ-2 

 

ABC kullanımının ilk 6 haftasında HLA-B*5701 alleli 
taşıyanlarda aşırı duyarlılık reaksiyonu gelişebilmektedir. 

Ateş, döküntü, bulantı, kusma, ishal, karın ağrısı, halsizlik, nefes darlığı, öksürük 

https://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjl_NWR8qfSAhWKjSwKHV-tCtkQjRwIBw&url=https://ghr.nlm.nih.gov/condition/behcet-disease&psig=AFQjCNHf22CNLjnY6bpkhcYzlmTmAVC3vw&ust=1487996700790331


GİRİŞ VE AMAÇ-3 

• Genin prevelansı dünyada değişik coğrafi bölgelerde yaşayan 
ırklara göre farklılık göstermektedir.  

• Beyaz ırkta gen prevelansı daha yüksek iken, Uzakdoğuda ve 
Sahra altı Afrika’da hiç yok veya %1’in altındadır.  

http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjKqK7t8qfSAhWIVSwKHU2yAqkQjRwIBw&url=http://www.thebodypro.com/content/45308/top-10-hiv-clinical-developments-of-2007.html&psig=AFQjCNHf22CNLjnY6bpkhcYzlmTmAVC3vw&ust=1487996700790331


GİRİŞ VE AMAÇ-4 

 

• Bu çalışmada amaç; merkezimizde takip 
edilmekte olan HIV enfekte bireylerde HLA-
B*5701 sıklığını ortaya koymaktır. 

 

 



YÖNTEM 
• Mart- Aralık 2016 süresince merkezimizde 

takip edilen ve yeni başvuran toplam 171 
hastanın tam kan örneği, HLA-B*5701 alleli 
varlığı açısından real time PCR kiti 
(GENVINSET, İspanya) kullanılarak üretici firma 
önerilerine uygun olarak test edildi.  

•  
 



YÖNTEM-2 

• Toplam 171 hastanın 140’ından üç kuşak 
öncesine kadar doğum yerleri ile ilgili olarak 
onam alınarak sözlü beyana dayalı bilgi alındı. 

 Kendisi 

 Annesi ve babası 

 Büyük anneleri ve büyük babaları 

 



BULGULAR 

• Toplam 171 hastanın 4’ünde pozitifliğe rastlandı 
(%2,34).  

• Türk vatandaşı olmayan 6 hasta çıkarıldığında 165 
hastanın 4’ünde (%2,42) pozitifliğe rastlandı. 

• Pozitiflik saptanan 3 hastanın en az 3 kuşaktır 
Balıkesir, Sinop ve Rize kökenli olduğu bilgisine 
ulaşılırken pozitif çıkan bir hasta da Kastamonu ve 
Karabük kökenli olduğu bilgisini paylaştı.  



Son 3 kuşaktır aynı yerde doğmuş olan 
76 hastanın dağılımı 

 

(Balıkesir, Sinop, Rize) 



Bölgeler Olgu sayısı (n) HLA-B5701 pozitif (n) Sıklık (%) 

Karadeniz 36 2 %5,7 

Doğu Anadolu 16 0 0 

İç Anadolu 12 0 0 

Marmara 4 0 0 

Akdeniz 4 0 0 

Ege 3 1 %33* 

Güneydoğu Anadolu 1 0 0 

> İki bölge kökenli 45 1 %2,2 

Balkanlar 13 0 0 

Uzak Doğu 4 0 0 

Ukrayna 2 0 0 

Bilinmeyen 31 0 0 

Toplam 171 4 %2,34 



(Balıkesir, Sinop, Rize,  
Karabük-Kastamonu) 

Son 3 kuşaktır aynı yerde 
doğmuş olan 

76 hasta 

45 hasta Son 3 kuşaktır farklı 
yerlerde doğmuş olan 



TARTIŞMA 

• On Avrupa ülkesinden 9720 hastalık bir 
çalışmada prevelans %4,98 bulunmuş olup,  
ülkemiz çok farklı etnik kökenlerden gelen 
insanlardan oluştuğundan HLA-B*5701 genine 
Avrupa ortalamalarında rastlanmış olması 
beklenen bir sonuç gibi görünmektedir.  



TARTIŞMA-2 
 

• Karadeniz kökenli hastaların takip edildiği düşünülen 
Samsun’da da 2016’da yapılan çalışmada yöntem farklılığı 
olmakla beraber 100 hastanın 3’ünde pozitifliğe rastlanmış 
olması da bulgularımızla uyumludur.  
 
 
 
 
 
 
 

•  
 
 

• Ege bölgesinden sadece 3 hastamız olduğundan, bir pozitiflik 
olmasına rağmen sıklıktan bahsedebilmek için sayı yetersiz kalmıştır. 

 



TARTIŞMA-3 

• Ülkemizde bölgeler arası sıklık farkının olup 
olmadığını tam olarak ortaya koyabilmek için 
Akdeniz havzasını da içine alan daha büyük hasta 
gruplarında gen varlığı test edilmelidir. 
 

•  Yeni tanı almış hastalarda bu farmakogenetik 
testin geri ödeme kapsamına alınmasının 
Abakavir hipersensitivitesinin önlenmesini 
sağlayarak Çin ya da Kore’nin aksine İngiltere, 
İspanya ve Fransa’da olduğu gibi maliyet-etkin bir 
yaklaşım ortaya koyacağı düşünülebilir. 



• Sabrınız için teşekkürler… 


