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Akut retroviral sendrom
• İlk gün ve haftalarda görülür

• geçici ,%50-70 

• Bağışıklık sisteminin aktivasyonuna bağlı

• Multisistem disfonksiyonu söz konusu

• Grip veya infeksiyöz mononükleoz benzeri klinik 
tablo (5-30 günde geçer)

• Viral yük çok yüksek, 

– bulaştırıcılık da çok yüksek!! ! Tanısı atlanmamalı!!!

• Sonra latent dönem başlar
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve 
UNAIDS verilerine göre 

• dünyada HIV ile yaşayan: 36.7 milyon 
kişi 

• Epideminin başlangıcından beri:

– yaklaşık 78 milyon kişi HIV ile 
infekte olmuş 

– 39 milyonu AIDS-ilişkili hastalıklar 
nedeniyle ölmüştür. 



Türkiye’de HIV/AIDS

• İlk olgu 1985 2

• 2012’de bildirilen olgular:

%1.1 infekte anneden bebeğe bulaş !

• 2016’da bildirilen olgular:

%15,1’i yabancı uyruklu 

Bulaş yoluna göre :

%49,8’inin cinsel yolla bulaşmakta olduğu:
2/3’ü  heteroseksüel cinsel ilişki olduğu 

%1,5’inin damar içi madde kullanımı

%46,7’sinin bulaş yolu  ?
• http://www.thsk.gov.tr/component/k2/353-istatiksel-veriler/bulasici-

hastaliklar-daire-baskanligi-istatiksel-veriler.html



Hızlı artış

• Endişe verici 

• Her gün dünyada 5000 yeni HIV 
infeksiyonu 

–4500ü 15 yaş üzerinde olup 

•bunların da %37si:

15-24 yaş arasında
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UNAIDS World AIDS Day Report | 
2011



Yeni infeksiyonlarda azalma

Dünya çapında  önleme ve 

tedavi çabalarıyla 

-HIV bulaşı azalıyor.

2010dan beri

Tüm yaş grubunda  %16 

azalmış durumda

(1.8 milyona düşerek)

Ancak

2016da Birleşmiş Milletler 

Genel Asamblesinde 

hedeflenen: 

2020 yılında

500 000den düşük sayıya 

ulaşamayacağı görüldü 



AIDS’e bağlı ölümlerde azalma!

AIDS’e bağlı ölümlerde

%48 azalma

ART sayesinde

2005 yılında: 1.9 milyon 

‘dan

2016 yılında  1.0 milyon’a



2030!!!!

• HIV/AIDS salgını:

• kontrol altına alınması 

• hatta sonlandırılması hedeflenmektedir. 

• Salgının önlenebilmesi için:

• yeni infeksiyonların  %90’nın üzerinde azaltılması

• damgalanma ve dışlanmanın önlenmesi

• erken teşhis ve tedavi 



%55 kişi infekte olduğunu bilmiyor 
!!!



HIV enfeksiyonunun seyri 

Olumlu etki yapan faktörler:

• Erken tanı 

• Erken tedavi

– ölüm oranlarını azaltmakta

– yaşam beklentisini uzatmakta

– bulaşma oranlarını düşürmektedir. 



Öneriler

• Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)

• Avrupa Hastalıkları Önleme ve Kontrol Merkezi 
[European Center for Disease Prevention and 
Control (ECDC)]

– HIV taşıyıcılarının olabildiğince erken 
saptanmasının teşvik edilmesi 

– Bunu sağlayıcı düzenlemelerin yapılması
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Testin performans özelliklerinin
saptanması

-Duyarlılık

-Özgüllük

-Pozitif Prediktif 

değer

-Negatif 

prediktif değer



Testin performans özelliklerinin
saptanması

Duyarlılık:

HIV-1/2 antikor 

ve/veya HIV-1 p24 

antijen testi  taşıyan 

örnekleri yakalama 

yeteneği

=    _______ x100a

a+c



Testin performans özelliklerinin
saptanması

Özgüllük:

HIV-1/2 antikor 

ve/veya HIV-1 p24 

antijen testi  

taşımayan gerçek 

negatiflerin 

saptanma yeteneği

=    _______ x100
d

b+d



Testin performans özelliklerinin
saptanması

Pozitif prediktif 

değer:

Test reaktif olduğu 

zaman o örneğin 

gerçekten HIV-1/2 

antikor ve/veya HIV-

1 p24 antijen taşıma 

olasılığı

=    _______ x100
a

a+b



Testin performans özelliklerinin
saptanması

Negatif  prediktif 

değer:

Test negatif  olduğu 

zaman o örneğin 

gerçekten HIV-1/2 

antikor ve/veya HIV-

1 p24 antijen 

taşımama olasılığı, 

gerçek negatif olma 

olasılığı

=    _______ x100

d

c+d





TAHMİN ETTİRİCİ DEĞER: PREVALANS : 
% 0.02

Hastalık 

durumu

Pozitif test 

sonuçlu kişiler

Negatif test 

sonuçlu kişiler

Toplam

Hastalıklı

Hastalıksız

199 1 200

2000 997.800 999.800

Toplam 2199 997.801 1.000.000

Diyagnostik duyarlılık = % 99.8 (Hastalıkta pozitif)

Diyagnostik özgüllük =  % 99.8 (Hastalık 

olmayanda  negatif)

Pozitif test sonucunun tahmin ettirici değeri  = [199/(199+2000)] x 100 = % 9

Negatif test sonucunun tahmin ettirici değeri  = [997.800/(1+997.801)] x 100 = %100
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HIV ile infeksiyonun tanısı

• Erişkinlerde ve 18-24
aydan büyük 
çocuklarda:  

Serolojik tanı+NAT

• 18-24 aydan ufak 
bebeklerde: 

NAT

http://www.vpul.upenn.edu/ohe/services/hiv.jpg
http://www.vpul.upenn.edu/ohe/services/hiv.jpg


HIV ile infeksiyonun tanısı

• Erişkinlerde ve 18-24
aydan büyük 
çocuklarda:  HIV’a özgül 
antikorlar+antijen tayin 
edilir.

ELISA(1.,2,3, ve

4. Jenerasyon EIA) +

WB/ ikinci hızlı ayırt edici 
test+ 

NAT

http://www.vpul.upenn.edu/ohe/services/hiv.jpg
http://www.vpul.upenn.edu/ohe/services/hiv.jpg
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Human immunodeficiency virus(HIV):

Tanı:

Seroloji: HIV-1/2 antijen+antikor immunoassay

Nükleik asit amplifikasyon yöntemi:

Ticari kitler HIV-1 için:

-proviral DNA(kalitatif)

-HIV-1 RNA (kalitatif-kantitatif)

HIV-2 için ‘in-house’ yöntemler var



4. Jenerasyon kullanılabilecek 
testler

• EIA: Enzim immunoassay

• CLIA: chemiluminescence immunoassay

• ECL:electrochemiluminescence immunoassay

• RDT:Hızlı tanı testleri

– HIV-1 groups M and O and HIV-2 ‘ye karşı antikor

– HIV-1 p24 antijen



Hızlı 4. jenerasyon immunoassayler

• FDA onaylı ! olup duyarlılık sorunu nedeni ile

– Yeni versiyonu geliştirilen var.

– Doğru seçim doğru yerde kullanımları şart

– Test sayısı az ve yeterli laboratuvar donanımı 
olmayan yerlerde

– Ve ikinci aşama testi olarak algoritmayı 
hızlandırmak adına



HIV-1 NAT

• Kalitatif:
– Aptima HIV-1 qualitative RNA (FDA onaylı):

• Akut HIV-1 infeksiyonu tanısı için

• Ilk aşama testi reaktif çıkanların konfirmasyonunda

• Alt saptama limiti 30kopya/ml

– HIV-1 DNA PCR assay (Roche Amplicor HIV DNA 
assay, version 1.5 )

– Xpert HIV-1 Qual.(Cepheid)



Kantitatif HIV-1 RNA



4. Jenerasyon testler

• EIA ve CIA’lar devamlı gelişiyorlar

• LOD: Antijen tayin sınırı geliştiriliyor

• 20pg Ag/ml altına inmiş durumda

• 2001 den önceki testlere kıyasla



Principal Ag/Ab combo HIV assays:

• ADVIA Centaur HIV Ag/Ab Combo Siemens

• AxSYM HIV Ag/Ab Combo Abbott Laboratories

• ARCHITECT HIV Combo Abbott Laboratories

• VIDAS HIV DUO Ultra BioMerieux

• VIDAS HIV DUO BioMerieux

• Cobas Core HIV Combi EIA Roche Diagnostics

• Elecsys HIV Combi Roche Diagnostics

Luca Vallefuoco, Claudia Mazzarella and Giuseppe Portella: Fourth generation assays for HIV 
testing EXPERT REVIEW OF MOLECULAR DIAGNOSTICS, 2016
http://dx.doi.org/10.1080/14737159.2016.1179115



Principal Ag/Ab combo HIV assays

• HIV Combi Modular E170 Roche Diagnostics

• Enzygnost HIV Integral Dade Behring 

• Genscreen Ag/Ab HIV Ultra Bio Rad 

• Genscreen PlusHIV Ag/Ab Bio-Rad

• Vironostika HIV Uniform II Ag/Ab Organon 
Teknika

• Liaison XL Murex HIV Ab/Ag DiaSorin
Luca Vallefuoco, Claudia Mazzarella and Giuseppe Portella: Fourth generation assays 

for HIV testing EXPERT REVIEW OF MOLECULAR DIAGNOSTICS, 2016
http://dx.doi.org/10.1080/14737159.2016.1179115



Elecsys® HIV combi PT -
serokonversiyon duyarlılığı
Hastalıklar yayılabildiğinde zaman önemlidir

Mühlbacher et al. (2012). Med Microbiol Immunol; Miller et al. (2010). Current Opinion HIV AIDS 5. 

Ürün adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Aynı 14 serokonversiyon paneli numunesi (135 numune içerir) için Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR) kullanılarak elde edilen sonuca kıyasla saptama

Gün olarak ortalama serokonversiyon

PCR saptama = 0. gün

Elecsys HIV 

combi PT

4.9 gün

0                        1                        2                         3                        4                       5 6

HIV enfeksiyonunun erken saptanması:  4.9 gün, ortalamada, PCR sonrasında

Architect ®

Ag/Ab

assay

AxSYM ®

Ag/Ab

assay

ADVIA 

Centaur ®

Ag/Ab

assay



Elecsys HIV combi
PT assay



http://www.who.int/diagnostics_la
boratory/evaluations/hiv/en/

http://www.who.int/diagnostics_laboratory/evaluations/hiv/en/
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CDC:  Laboratory Testing for the Diagnosis 
of HIV Infection Updated 
Recommendations 2014



CDC:Laboratory Testing for the Diagnosis of HIV 
Infection: Updated Recommendations 

June 27, 2014 



CDC:  Laboratory Testing for the Diagnosis 
of HIV Infection Updated 
Recommendations 2014

+

HIV diagnostic 

Conference

2016 Mart Atlanta



‘HIV diagnostic Conference
2016 Mart Atlanta’



CDC:  Laboratory Testing for the Diagnosis 
of HIV Infection Updated 
Recommendations 2014

+

HIV diagnostic 

Conference

2016 Mart Atlanta

CDC: Technical 

Update on HIV-

1/2 

Differentiation 

Assays, 

8/12/2016 

https://stacks.cd

c.gov/view/cdc/4

0790

+



CDC algoritmasında

• Doğrulama testi için önerilenler:
Önce:
3. Jenerasyon immunoassay (FDA onaylı)
– Multispot HIV-1/HIV-2 Rapid Test (Bio-Rad Laboratories, 

Redmond, WA) 
Geenius HIV-1/2 Supplemental Assay (Bio-Rad
Laboratories, Redmond, WA) 

Sonra:
NAT:
– APTIMA HIV-1 Qualitative Assay (FDA )



2015 temmuz



Test stratejisi

• Prevalansa bağlı

Yüksek prevalans: ≥ %5

Düşük prevalans: ≤%5





2015

Algoritma belirlerken  kriterler

http://www.who.int/diagnostics_laboratory/evaluations/hiv/en/

http://www.who.int/diagnostics_laboratory/evaluations/hiv/en/
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Desantralizasyon

Test öncesi bilgilendirme

Hızlı tanı testi

Kişisel test
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ulusal valide olmuş test algoritması ile 
konfirme edilmiş

Desantralizasyon

Test öncesi bilgilendirme

Hızlı tanı testi
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Üzerinde durulması gereken kavramlar

Test algoritması

Test stratejisi: HIV prevalansını bilmek gerekli

-Anahtar gruplar:yüksek riskli gruplar

-İndikatör şartlar:HIV ile infekte olma riski 
olanlar

-Öncelikli gruplar:ergenler,gebeler,çiftler,yeni 
doğanlar…



HIV testi servisleri !!!

• Danışmanlık(test öncesi bilgilendirme, test 
sonrası danışmanlık)

• Test sonrası HIV önleme, tedavi ve destek 
hizmetlerine ulaşımın sağlanması

• Kalite güvencesi altında laboratuvar hizmeti ve 
doğru sonuç



HIV testi yapan merkezler

• Bebek

• Çocuk

• ergen(10–19)

• Gebe ve postpartum kadın

• çift

• Erkek

• Anahtar gruplar: riskli davranışı olanlar



Gebe taramalarında



Gebe taramaları

• Önemli

• İlk aşama testi 4. jenerasyon HIV-1/2 Ag/Ab

• EIA

• İlk trimester

• Üçüncü trimester (risk grubunda ise)

• Aksi takdirde doğum sırasında

• Hızlı doğru tanı





thsk.saglik.gov.tr/eDosya/...db/hiv_aid
s_tani_tedavi_rehberi_2013.pdf



http://mikrobiyoloji.thsk.saglik.gov.tr/Dosya/tani-
rehberi/viroloji/UMS-V-MT-02-HIV.pdf

http://mikrobiyoloji.thsk.saglik.gov.tr/Dosya/tani-rehberi/viroloji/UMS-V-MT-02-HIV.pdf
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Tanı rehberi Bölüm-2: hıv enfeksiyonlarının taranması, tanısı ve takibinde kullanılan testler, Bölüm Sorumluları: 

Prof. Dr. Kenan MİDİLLİ, Prof. Dr. Gülden ÇELİK, Doç.Dr. Tülay YALÇINKAYA(baskıda)

İLK AŞAMA:



4. Jenerasyon EIA



4. Jenerasyon EIA tekrarlayan reaktif

Tanı rehberi Bölüm-2: hıv enfeksiyonlarının taranması, tanısı ve takibinde kullanılan testler, Bölüm Sorumluları: Prof.

Dr. Kenan MİDİLLİ, Prof. Dr. Gülden ÇELİK, Doç.Dr. Tülay YALÇINKAYA(baskıda)



Tanı rehberi Bölüm-2: hıv enfeksiyonlarının taranması, tanısı ve takibinde kullanılan testler, Bölüm Sorumluları: Prof. Dr.

Kenan MİDİLLİ, Prof. Dr. Gülden ÇELİK, Doç.Dr. Tülay YALÇINKAYA(baskıda)



Tanı rehberi Bölüm-2: hıv enfeksiyonlarının taranması, tanısı ve takibinde kullanılan testler, Bölüm Sorumluları: Prof. Dr.

Kenan MİDİLLİ, Prof. Dr. Gülden ÇELİK, Doç.Dr. Tülay YALÇINKAYA(baskıda)

WB:

Yavaş 

!!!



Tanı rehberi Bölüm-2: hıv enfeksiyonlarının taranması, tanısı ve takibinde kullanılan testler, Bölüm Sorumluları: Prof. Dr. Kenan

MİDİLLİ, Prof. Dr. Gülden ÇELİK, Doç.Dr. Tülay YALÇINKAYA(baskıda)



Doğrulama Testi Sonucu Alış 

Süresi (Hafta)

Ortanca 
Süre Ortalam

a Süre

Std
Dev

Minimum Maksimum

2 2,41 1,29 1 5,5



Çocuklarda HIV/AIDS

-Tanı zor !:

Transplasental anne antikorları

-Tanı farklı:

18 aya kadar serolojik tanı kullanılamaz

NAT

•usan L Gillespie ve ark: Diagnostic testing for HIV infection in infants and children younger than 18 months Diagnostic testing for HIV infection in infants and
children younger than 18 months, uptodate 2015 Şubat



YEDİTEPE Üniversitesi



Öneriler
• Ulusal algoritmada güncellemeler

• Sağlık Bakanlığı Rehberi güncelliyor

• KLIMUD desteği ile yapılan Çalıştay sayesinde Rehber  
komisyonuna  davet edildik

• İkinci aşama testin( uygun hızlı test) eklenmesi

• Western blotun uygulamadan kalkması

• NAT nin tanıda yeri artacağı için bu konuda iyi 
laboratuvar uygulamaları için gereklilikleri yerine 
getirmek, yapıcak yerlerin belirlenmesi



CDC algoritmasını öneriyoruz:

• 1. Aşama: HIV-1/2 antijen/antikor 
immunoassay(4. Jenerasyon test)  uygulanır. 
Reaktif ise

• 2. Aşama: Hızlı HIV-1/2 antikor ayırtedici  
immunoassay ile doğrulanır.

• 3.Negatif veya indetermine ise !!!:

• HIV-1 nükleik asit (NAT) testi uygulanır. 
Pozitif NAT akut HIV-1 infeksiyonunu gösterir.



Çelik G et al.In seach for a rapid algorithm in 
the diagnosis of HIV infection, escv 2017



Çelik G et al.In seach for a rapid algorithm in the 
diagnosis of HIV infection, escv 2017



Alere HIV Combo
Rapid 4th generation Immunoassay

J. Clin Virology  94 (2017): 15-21

New version of  Alere Determine HIV ½

57 preseroconversion plazma from 

VOICE cohort

-RNA ≥ 20 kopya/ml (Roche  Taq-man 

v2.0 HIV-1 RNA

-%28  Alere HIV Combo

ile pozitif

-Sadece 1 plazma Multispot

ile

-0 : WB ve Genius









Kesin sonuç 1 gün içinde!!!



Kesin sonuç 1 gün içinde!!!



HIV ile infeksiyonun laboratuvar tanısı 
tanı

• 1 aşama: HIV-1/2 Ag/Ab (4. jenerasyon) EIA
• 2. aşama: Şart!!!

– Doğrulama testi:
• HIV-1/2 Antikor Ayırt edici test (Geenius: CDC)
• WB: eski algoritma
• WHO önerisine göre prediktif değeri arttırmak için  duyarlılığı  

%99 ve özgüllüğü  %98 üzeri 2. test
– 4. jenerasyon hızlı test

Sonra tüm negatiflere sıfır olgu atlamak için:

• HIV-1 NAT
• Negatif çıkarsa ya da nadir de olsa ikili infeksiyon

düşünülüyorsa HIV-2 incelemesi için referans lab.



HIV ile infeksiyonun laboratuvar tanısı 
tanı
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– Doğrulama testi:
• HIV-1/2 Antikor Ayırt edici test (Geenius: CDC)
• WB: eski algoritma
• WHO önerisine göre prediktif değeri arttırmak için  duyarlılığı  

%99 ve özgüllüğü  %98 üzeri 2. test
– 4. jenerasyon hızlı test

Sonra tüm negatiflere sıfır olgu atlamak için:

• HIV-1 NAT
• Negatif çıkarsa ya da nadir de olsa ikili infeksiyon

düşünülüyorsa HIV-2 incelemesi için referans lab.



• Hiçbir algoritma en mükemmeli değil

• Rehberler ve güncel bilgi takip edilmeli

• Ülke gerçekleri dikkate alınarak gerekli 
yorumlayıcı raporlama ile sonuç çıkarılmalı

• 4. jenerasyon EIAyi takiben sadece NAT uygun 
değil

• Şu ana kadar verilere göre %2-4 olgu 
atlanabilir.



Hiçbir algoritma en mükemmel 
değil !!!!

Liu et al. AIDS Res Ther (2016) 13:1

DOI 10.1186/s12981-015-0086-3 



HIV-1/2 ikili infeksiyonu

HIV-2 için 

risk grubu:

Batı Afrika

Portekiz

Fransa

Birleşik 

Kırallıkta

Batı Afrika 

‘dan gelenler



HIV-2 Tanısı

• Kesin tanı:rutin güç

Seroloji+NAT

• NAT

– Ticari kit yok

– Proviral DNA ve RNA düşük olabiliyor

Referans laboratuvarı izlemeli !!!!
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Sonuç

• Niçin ilk aşamada en duyarlı ve özgül test 
olarak 4. jenerasyon EIA !!!

–erken tedavinin kişiye yararı ve

–tedavinin yeni infeksiyonları 
önlemedeki önemi

• Hedef:

–Erken ve hızlı  doğru tanı

–Sıfır atlanan olgu



Genel Öneriler
• Hızlı tanı 

• Referans laboratuvarlar için

– Duyarlı HIV-2 tanısı ve kalitatif HIV-1 NAT

• Uzmanlarımız için :Danışmanlık (e-learning)

• Anahtar populasyonlarda ve toplumda farkındalık (özellikle 
gebeler!!!) ve tarama sonuçları dokumantasyonu 

• İnfeksiyon hastalıkları uzmanları için

– işbirliği

• Tüm uzmanlar için
– Güncel online algoritmalar ve tanıtım

– Farkındalık

• 2. HIV Çalıştayı 



• HIV/AIDS’e en iyi yanıt:

–Epidemi hakkında veri toplamakla
başlar !!!!!

‘UNAIDS’



• HIV/AIDS’e en iyi yanıt:

– Epidemi hakkında veri toplamakla başlar !!!!!

‘UNAIDS’

-Dünya epidemi ile baş 
etmeye başlıyor

-Biz epideminin başındayız 



Teşekkür ederim
Prof Dr Gülden Çelik



Düşük riskli bebekler: Gebeliği sırasında standart ART ile  viral süpresyon sağlanmış annelerden doğan bebekler

Yüksek riskli bebekler: Standar tedavi uygulanmamış  v viral supresyon sağlanmamış annelerden doğan bebekler  

*ART proflaksisi sonrası 2-4 hafta sonra(8-10 haftalarda) ek test

Kesin HIV infeksiyonu yok diyebilmek için:

Anne sütü almayan bebeklerde

1 ay sonra,   4 ay sonra 2 NAT testi negatif olmalı



2010

•Anne sütü alanlar risk altında

6 hafta virolojik test için pencere 

dönemi



Olgu 6

• HIV ½ Antijen/antikor  EIA:reaktif

• Hızlı ayırt edici test 

Geenius HIV-1/2 Supplemental Assay (Bio-Rad
Laboratories, Redmond, WA):HIV-2 kuşkulu

Riskli davranış var

CDC: Technical Update on HIV-1/2 Differentiation Assays,  8/12/2016 

https://stacks.cdc.gov/view/cdc/40790



Geenius HIV-2 kuşkulu

• Aynı örnekle test tekrar edilir

• Negatif çıkarsa  HIV-1 NAT yapılır.



Geenius HIV-2 kuşkulu

• Aynı örnekle test tekrar edilir

• Tekrar kuşkulu

• Yeni örnekle 2-4 hafta sonra tekrar (Prospektüse  göre)
2016 HIV Diagnostics Conference:

• Akut HIV-1 infeksiyonu olabilir.

• HIV-1 NAT : Pozitif Tedavi için yönlendirilir.



Geenius HIV-2 kuşkulu

• Aynı örnekle test tekrar edilir

• Tekrar kuşkulu

• Yeni örnekle 2-4 hafta sonra tekrar (Prospektüse  göre)
• 2016 HIV Diagnostics Conference:
• Akut HIV-1 infeksiyonu olabilir.

• HIV-1 NAT :negatif



Rapor

• Sonuç:

HIV-1/2 Ag/Ab EIA : reaktif

Ayırdedici test Geenius: HIV-2 kuşkulu

HIV-1 RNA :  saptanmadı         

• Yorum:

HIV-1 infeksiyonuna ait laboratuvar ipucu yok

HIV-2 infeksiyonunu dışlamak için

Valide bir HIV -2 serolojik test  veya HIV-2 NAT ile test edilmesi veya 

2-4 hafta sonra testin tekrarı önerilir.



Rapor

• Sonuç:

HIV-1/2 Ag/Ab EIA : reaktif

Ayırdedici test Geenius: HIV-2 kuşkulu

HIV-1 RNA :  saptanmadı 

HIV-2 : saptanmadı



Rapor

• Sonuç:

HIV-1/2 Ag/Ab EIA : reaktif

Ayırdedici test veya 4. jenerasyon hızlı test : reaktif

HIV-1 RNA :  saptanmadı  

HIV-2 RNA: saptanmadı       

• Yorum:
HIV infeksiyonuna ait laboratuvar ipucu yok

Yılda en az birkez tercihen üç ayda bir 

testlerin tekrarı uygundur.



Olgu 7

• HIV-1/2 Ag/ab  EIA : negatif

• Klinisyen arıyor

• Kesin AIDS kliniği var diyor



4. Jenerasyon EIA



Rapor

• Sonuç:
HIV-1/2 Ag/Ab EIA :negatif

• Yorum:

HIV-1 antijen ve HIV-1/2 antikorları açısından

negatif.

7 gün sonra tekrarı uygundur.




