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Temas Öncesi Profilaksi 

• Tenofovir-emtrisitabin kombine 
tabletin oral yoldan, 1x1 /gün 
dozunda kullanımı HIV’in cinsel 
yolla bulaş riskini azaltmada 
etkin ve güvenilir bulunmuştur: 

• Cinsel aktif Erkeklerle Seks yapan Erkeklerde IA, 
• Cinsel aktif kadın veya erkeklerde IA, 
• Damar İçi İlaç Bağımlılarında IA, 
 



Temas Öncesi Profilaksi 

• Profilaksi öncesinde HIV 
enfeksiyonunun varlığı 
mutlaka araştırılmış olmalı ve her 
üç ayda bir test tekrarlanmalı , 
pozitiflik varsa profilaksi 
sonlandırılmalı IA, 

  

 

 

 

• FDA tarafından TÖP için onaylanan tek 
ajan FTC 200 mg ile kombine edilmiş 
TDF 300 mg tablet (Truvada)’dır IA, 

 
• TÖP’de FTC ile kombine TDF veya 

TDF dışında başka bir ajanın 
kullanılması veya eklenmesi önerilmez 
IIIA, 

 



Temas Öncesi Profilaksi 

   Tenofovir,  

• Damar İçi İlaç Bağımlılarında (DİİB) ve 
heteroseksüel erişkinlerde tek başına 
alternatif olarak düşünülebilir ancak 

• Erkeklerle Seks yapan Erkeklerde 
(ESE)’lerde önerilmez IC, 



Temas Öncesi Profilaksi 

• Renal fonksiyonlar altı ayda bir takip 
edilmeli IIIA, 

• Kişiler, ilaca uyum açısından 
cesaretlendirilmeli IIIA, 

 

Adolesanlarda TÖP’nin etkinliği 
ve güvenilirliği bilinmiyor, 



ESE’lerde TÖP Öneri  Endikasyonları 

• Erişkin, 

• Akut veya bilinen HIV enfeksiyonunun olmaması, 

• Son altı ayda bir erkek partner varlığı, 

• Partner son altı ayda anti HIV testi negatif ve tek 
eşli değil ise  

  ve aşağıdakilerden en az biri varsa 

• Son altı ayda kondomsuz anal ilişki, 

• Son altı ayda cinsel yolla bulaşan hastalık tanısı, 

• HIV pozitif bir erkekle devam eden cinsel ilişki, 



Heteroseksüel Erkek ve Kadında  
TÖP Öneri Endikasyonları 

• Erişkin, 
• Akut veya bilinen HIV enfeksiyonunun olmaması, 
• Son altı ay içinde diğer cins ile cinsel ilişki, 
• Partner son altı ayda anti HIV testi negatif ve tek 

eşli değil ise 
  ve aşağıdakilerden en az biri varsa 
• Erkek biseksüel ise ESE tablosuna göre 

değerlendirilir, 
• Nadir de olsa DİİB veya biseksüel erkek partner 

ile kondomsuz cinsel ilişki, 
• HIV pozitif bir erkekle devam eden cinsel ilişki 

 
 
 



DİİB’larında TÖP Öneri Endikasyonları 

• Erişkin, 

• Akut veya bilinen HIV enfeksiyonunun 
olmaması, 

• Son altı ay içinde reçetesiz damar içi ilaç 
kullanımı, 

  ve aşağıdakilerden en az biri varsa 
• Son altı ay içinde ilaç veya enjektör paylaşımı, 

• Cinsel yolla bulaş riski açısından önceki iki diğer tabloya 

göre değerlendirilmeli, 



Önemli başlıklar 

• HIV enfeksiyonu,  

• HBV enfeksiyonu, 

• Gebelik,  

• İlaç toksisitesi,  

• Cinsel yolla bulaşan diğer hastalıklar 



• Profilaksinin sadece koitus esnasında 
kullanımı ve diğer zamanlarda 
kullanılmaması önerilmez IIIA, 

 

• Mesleki olmayan temas sonrası profilaksi 
gerekliliği tekrarlıyorsa bu kişilere temas 
öncesi profilaksi önerilebilir. 

 





Mesleki Temas Sonrası Profilaksi 
‘’2005 kılavuzundaki güçlükler’’ 

• Temastaki risk derecesinin 
belirlenmesi, 

• ART sayısı, 

• İlaçların yan etkisi, toksisitesi, 

• Kaynağın HIV statüsü, 



Yeni Kılavuz 

• Primer önlemler, 

• Temas sonrası endike ise profilaksiye 
hemen başlanması, 

• İlaç rejiminin seçilmesi, 

• Yan etki yönetimi, 

• İlaç etkileşimleri, 

• Uzman konsültasyonları, 

• Sağlık çalışanının takibi, 



Temasın tanımlanması 

• Perkütan yaralanma                                              KAN 

• Mukozaya temas                                     KANLI VÜCUT SIVILARI 

• Sağlam olmayan cilde temas                   Semen, vajinal sekresyonlar* 

 

 

 

• HIV (+) kan………..Perkütan yaralanma  ………..       % 0,3¹ 

                                Mukozaya temas      …………       % 0.09² 

 

 

 
¹Bell DM. Occupational Risk of HIV Infection in HCWs:on overview. Am J Med 1997:10285B):9-15. 

²Ippolito G et al. Thev Risk of HIV Infection in HCWs: Italian multicenter study. Arch Intern Med 1993;153(12):1451-
1458. 



Bulaş riskinin arttığı durumlar 

• Kan miktarının fazla olması, 

• Aletin kanla görünür şekilde 
kontamine olması, 

• İğnenin arter ya da damardan çıkmış 
olması, 

• Hastalığın son dönemi, 

• Kaynakta HIV RNA negatif olsa da bulaş           
söz konusu olabilir. 

•  Profilaksi gerekliliğini ortadan kaldırmaz. 



Mesleki Temas Sonrası Profilaksi-ART 

• FDA onaylı ART’ler kılavuza alınmış, 

 

• Öneri HIV enfekte bireylerde 
kullanılan üç ajanı* içeriyor, 

 

• Kaynakta dirençli HIV söz konusu ise 
uzmandan görüş alınmalı! 

 



Hangi ajanlar öneriliyor? 



Gebelik 

• HIV bulaş riski sadece anne değil fetüs için 
de söz konusudur, 

• Gebelik döneminde ART toksisitesinde 
artış bildirilmemiştir ancak özellikle PI 
kullanımında preterm doğum riskinden 
bahsedilmektedir¹, 

• İlk trimesterde efavirenz kullanımı 
önerilmiyor, 

 

¹Kaurtis AP. ARV drugb use during pregnancy and risk of premature delivery is there a connection? I Infect 
Dis 2010,201(7):978-980. 

 

 



Laktasyon Dönemi 

    Anne sütüne; 

• Lamivudin yüksek oranlarda, 

• PI’lar ve tenofovir sınırlı geçiş gösteriyor, 

 

• HIV ile enfekte kadının süt verirken üçlü 
ART alması bulaş riskini azaltır ve toksisite 
minimaldir, 



Mesleki Temas Sonrası Profilaksi-
Laktasyon 

     

  Bulaş riski iyi değerlendirilir, kar-zarar hesabı  yapılır, 

 

• Profilaksi ile süt vermeye devam eder  

                          veya, 

• Profilaksi başlanır ve süt kesilir, 



İlk Değerlendirme 

• Kaynağın HIV statüsü, 

• Bulaş riski, 

• Profilaksi gerekliliği, 

• Korunma önlemleri*, 

• Testler 
 

 
*6-12 hafta boyunca prezervatif, gebelikten korunma, kan ve organ bağışında bulunmama, anne sütü.. 

 



Takip 

  İlk değerlendirme 72 saat sonra, 
 
• Kaynak* 
• İlaca uyum, 
• Toksisite ve yan etki, 

 
 
 
*Kaynakta akut HIV enfeksiyonu bulguları yoksa pencere döneminde mi diye takibe gerek yok, 

 



Takip 

• Profilaksi en kısa sürede, saatler 
içinde başlanmalı, 

• 72 saatten sonra etki azalıyor, 

• Ancak bulaş riski yüksek gecikmiş 
durumlarda bir hafta sonrasında bile 
başlanması düşünülebilir, 

 



Takip 

2.-6. 
hafta, 

12. 
hafta, 

4. 
ay*, 

6. ay, 

12. 
ay* 



Sonuç 

Primer Korunma 



TEŞEKKÜRLER 




