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HIV EPİDEMİYOLOJİSİ 



-% 95 düşük-orta gelirli ülkede 
-% 50 kadın 
-2.5 milyon < 15 yaş 



• 1990’ dan beri prevalans 4 kat artmıştır 
            -ART 
            -Yeni eklenen olgular 
• HIV insidansı azalıyor  (pandeminin genel karakteri, önleme programları) 
           -1997’ de 3.2 milyon yeni HIV 
           -2009’ DA 2.6 milyon yeni HIV 
• HIV’ den ölümlerde azalma var (ART)-TOPLAM ÖLEN 25 MİLYON 



• Subsahra Afrika 
          -22.5 milyon HIV pozitif 
          -Dokuz ülkede 15-49 yaş arasında 

HIV pozitifliği >%10 
          -Heteroseksüel bulaşma sık 
• Orta ve kuzey Afrika 
          -Bulaşma yolları 
                -IV ilaç alan 
                -Homoseksüel 
                -Seks işçisi ve müşterisi 
• Doğu ve güneydoğu Asya 
           -Bulaşma yolları 
                -IV ilaç alan 
                -Homoseksüel 
                -Seks işçisi ve müşterisi 
                -Heteroseksüel temasla geçiş 

artıyor 
           -Tayland’ da HIV >%1 

 
 



• Orta Asya ve Doğu Avrupa (yeni 
inf artıyor) 

         -En sık Rusya Federasyonu ve 
Ukraynada (%1.1) 

        -Bulaşma yolu 

                -Önce IV ilaç kullanımı ile 

                -Şimdi heteroseksüel 
temas yolu artıyor 

• Santral ve Güney Amerika 
Karibean (Brezilya sık) 

           -Homoseksüelde bulaşma sık 

• ABD, Avrupa, Avusturalya 

           -Homoseksüelde artıyor 

           -Heteroseksüelde stabil 

           -IV uyuşturucu alanda azalıyor 



ABD’ de HIV  (Ocak 2010) 

• 1.108.611 olgu  
• % 0.5 
• 2/3 siyahi 
• % 48 erkek 

homoseksüel 
• 1993’ de yeni olgu sık  
• 1995’ de ölüm sık 
• Her yıl 56000 olgu 

Ölümlerde azalma 
       -ART        
       -Oportunistik inf tedavisi ve profilaksi 
       -HIV dneyimi artışı 
       -Sağlık hizmetlerine ulaşım 
       -Saturasyon etkisi 
       -Korunma önlemleri 



• 2009’ daki yeni olgular 

             -%76 erkek  

             -% 24 kadın 



-Perinatal geçişli AIDS olguları 
         -ART 
         -Gebelerde tarama testleri 



 
 TÜRKİYE’DE BİLDİRİLEN AIDS VAKA VE TAŞIYICILARININ YILLARA GÖRE DAĞILIMI 
YILLAR  HIV (+)  AIDS  TOPLAM   
1985  0  3  3   
1986  1  1  2   
1987  32  8  40   
1988  21  11  32   
1989  22  11  33   
1990  23  13  36   
1991  27  24  51   
1992  36  29  65   
1993  47  33  80   
1994  48  35  83   
1995  59  28  87   
1996  92  35  127   
1997  95  38  133   
1998  82  42  124   
1999  89  28  117   
2000  111  46  157   
2001  137  45  182   
2002  136  41  177   
2003  136  46  182   
2004  175  58  233   
2005  246  46  292   
2006  253  44  297   
2007  345  24  369   
2008  390  53  443   
2009  437  66  503   
2010  516  73  589   
2011  632  78  710   
2012  973  95  1068   
2013 (ilk 6 ay)  545  42  587   
TOPLAM  5706  1096  6802   



TOPLAM : 4931 olguda  --
Kadın 1869 (%27) 
-Erkek 6802 (% 73) 

OLASI BULAŞMA YOLU  TOPLAM  YÜZDE   
Heteroseksüel cinsel ilişki  3137  46.1   
Homoseksüel/biseksüel  
cinsel ilişki                    670  9.9   
Damar içi madde bağımlılığı  129  1.9   
Nozokomiyal bulaş     109  1.6   
Anneden bebeğe geçiş  77  1.1   
Bilinmeyen                   2680         39.4   
TOPLAM                                    6802  100.0   

Heteroseksüel (%46.1)

homoseksüel ve biseksüel (%9.9)

Damar içi ilaç kullanımı (%1.9)

Nozokomiyal infeksiyon (%1.6)

Anneden bebeğe geçiş (%1.1)

Bilinmeyen kaynak (%39.4)



HIV Bulaşma yolları 

Seksüel yol 
Kan ürünleri Kan 

İntrapartum 

Perinatal 

Süt 



Cinsel Yol 

Gelişmiş ülke Gelişmekte olan ülke 

Kadın-erkek Erkek-kadın Kadın-erkek Erkek-kadın 

% 0.04 % 0.38 % 0.08 % 0.30 

ART yok, heteroseksüel temas 

-Anal ilişkide her koitusta bulaşma % 1.4 
-Gelişmekte olan ülkede heteroseksüel yol yaygın 
 
 



• Genital sekresyonda serbest olarak veya 
mononükleer içinde HIV virusu var 

• Kadına bulaşma daha kolay 

• Rektal mukozadan geçiş kolay 

 

-Sfiliz 
-H. Ducrei 
-HSV 

-C. Trachomatis 
-N. Gonorrhoeae 
-T. vaginalis 

-Bakteriyel vaginozis 

Genital ülser 

HIV bulaşması artar 



-HIV’ in erken dönemi ve ileri HIV olgusunda geçiş çok 
-ART ile bulaşma % 92 azalmış (Afrika-3400 olgu)  

HIV RNA düzeyi ile bulaşma arasındaki ilişki 



Sünnetsiz erkek 

Sünnet 
derisi içi 
vaskülarize 

Sünnet derisi ve 
glansa 
mikrotravma 

Ülseratif 
STD 
artar 

Sünnet derisi 
altında nemli 
ortam 

Daha çok 
langerhans ve 
CD4 + T hücre 

Mikrobiyal flora 

İnflamasyon 

HIV bulaşması 



Oral kontraseptif 

Kondom 
kullanımı 
azalır 

Servikal 
mukozadan 
virus kolay 
geçer 

Adolesan kadınlar 

Artmış servikal ektopi 

HIV bulaşması 

Oral sekste risk az 
Metamfetamin = riskli seksüel davranış = risk artar 



IV ilaç kullanımı ile bulaşma 

Bulaşma kaynağı 
     -İğne 
     -İlacın süzüldüğü kumaş 
     -İlacın eritildiği su 

İlaç kullanım yolu 
       -IV 
       -Sbc 
       -IM -Bağımlılık süresi 

-İğne paylaşım sıklığı 
-Paylaşılan partner sayısı 
-HIV prevalansı yüksekliği 
-Psikiyatrik hastalık 

HIV bulaşması 



-Tam kan 
-Eritrosit süspansiyonu 
-Trombosit süspansiyonu 
-Plazma 

-Hiperimmun gamaglobulin 
-HBV immunglobulin 
-Plazma kökenli HBV aşısı 
-Rh İmmunglobulin 

HIV bulaşır 

HIV bulaşmaz 



Kan naklinde tarama 
     -anti-HIV 
     -p24 ANTİJENİ 
     -HIV RNA 

Riskli bireyden kan almamak 

HBV, HCV ve sfiliz için tarama 

Pıhtılaşma faktör 
konsantrelerinin ısı ile 
muamelesi 

HIV bulaşması azalır 



• 1.5 milyon ünite kanda 1 HIV bulaşması 

• ABD’ de 2000-2008 arası olgu yok 

• İlk 10-15 günde HIV RNA negatif 

• HIV pozitif kan ürünü---%90 bulaşır 

• Gelişmemiş ülkede sık 



Kan İnfeksiyöz vücut sıvısı Doku 

Perkutan Mukoza Bütünlüğü bozulmuş cilt 

%0.3 %0.09 En az risk 



-Amniyos sıvısı 
-BOS 
-Periton sıvısı 
-Sinovyal sıvı 
-Plevral sıvı 
-Perikard sıvısı 
-Semen 
-Semen 
-Vaginal sıvı 
-Doku 
-Kanlı vücut sıvıları 

-Gaita 
-Nazal sekresyon 
-Tükürük 
-Balgam 
-Ter 
-Göz yaşı 
-İdrar 
-Kusmuk 

Bulaştırır Bulaştırmaz 



-Cihazda gözle görülür kan 
-Arter veya vene girmiş lümenli iğne 
-Derin yaralanma 
-Mukozaya bol kan teması 
-Muozaya uzun temas 
-Akut evre HIV 
-İleri evre HIV 
-Hastanın ART almıyor olması 
-Profilaksi almama 

Bulaşma artar 



• Hastalarda aynı şırıngayı kullanma 

           -Romanyada 8000-10000 çocuk infekte  

           -Libya (1990) 

           -Rusya (1980) 

• Cerrahi aletlerde yeterli dezenfeksiyonun 
yapılmaması 

• Hemodiyalizde bulaşma (çok nadir) 



HIV pozitif gebe 

Hiçbir önlem almadın 

Bulaşma gelişmiş ülkede %15-25, 
gelişmemiş ülkede %25-35 

Antenatal %23-30 

Doğum sırasında %50-65 

Emzirmeyle %12-20 



Çocuğa antenatal ve doğum sırasında 
bulaşma risk faktörleri 

• HIV RNA yüksek 
• CD4 pozitif T lenfosit düşük 
• Anne ve çocuğun HLA’ ları birbirine yakın 
• Membran rüptürü ve doğum arası süre uzun 
• STD 
• Koryoamniyonit 
• Preterm 
• Amniyosentez 
• Amniyoskopi 
• Fetal skalp elektrodu 
• Epizyotomi 
• Normal doğum 
• ART almama 
• Sigara 



Sütle HIV bulaşması için risk faktörleri 

• Sütte HIV tesbiti 

• Mastit 

• CD4 pozitif T lenfositlerin düşük olması 

• Annede vitamin A eksikliği 


