
Plazma  Örneklerinde Hızlı HIV
Test Duyarlılığı:

Bir Sağlık Kurumunda Gerçek
Zamanlı PZR ile Kıyaslama

Plazma  Örneklerinde Hızlı HIV
Test Duyarlılığı:

Bir Sağlık Kurumunda Gerçek
Zamanlı PZR ile Kıyaslama

Işın Akyar1, Görkem Yaman1, Merve Bayav2

1Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı,
İstanbul,

2 Acıbadem Labmed Klinik Laboratuvarları, İstanbul.



 2010 yılı Dünya Sağlık Örgütü(DSÖ) verilerine göre tüm
dünyada her yıl ortalama 2.6 milyon kişinin Human
immunodeficiency virus(HIV) ile enfekte olmaktadır.
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 33 ülkenin dahil edildiği bir çalışmada HIV insidansının
2001 ile 2009 yılları arasında yaklaşık olarak %25
azaldığı gösterilmiştir.

 Bu azalmanın son yıllarda yapılan antiretroviral tedavi
çalışmalarındaki ilerlemeye bağlı olduğu
düşünülmektedir.

 Rapid HIV testing in outreach and other community settings—United States, 2004-2006.
MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2007;56(47):1233–7.
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 Her yıl HIV ile enfekte kişilerin sayısı azalmakla birlikte
yine de bu sayı yüksek bulunmaktadır. Mortalitenin
azalmasıyla birlikte dünyada HIV ile birlikte yaşayan
insan sayısı artmıştır.
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 Sağlık Bakanlığı Aralık 2009 verilerine göre Türkiye'de 3
bin 898 olgu olduğu ve bunların 771'inin AIDS
basamağına ulaştığı, 3 bin 127 kişinin ise HIV pozitif
olduğu bildirilmiştir.



 Son yıllarda HIV enfeksiyonlarının kontrol edilebilmesi için
“Centers for Disease Control”(CDC) gibi uluslarası
rehberlerde 13-64 yaş arası popülasyonun rutin olarak
taranması önerilmektedir.
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 Bu amaçla rutin olarak kullanılan laboratuar testlerinin
yerine birçok etkinlik ve maliyet testleri yapılarak hızlı
testlerin kullanılması “Food and Drug
Administration”(FDA) tarafından da uygun bulunup
onaylanmıştır.
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 Çalışmamızın amacı, Türk kökenli ilk CE belgeli ve

 her lotunun kalite kontrolu ISO 15189 akreditasyon
belgeli laboratuvarımız tarafından yapılan

 immunkromatografi yöntemi esasına dayanan

 “Rapidan tester”ın tarama yapmak için uygunluğunu
araştırmaktır.
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Yöntem:
 Çalışmaya ülkemizin değişik yörelerinden kurumumuza

ait 20 adet hastaneye kantitatif HIV RNA testi
çalışılması için başvurmuş 200 hastanın uygun
koşullarda alınmış ve ayrıldıktan sonra hemen
dondurularak saklanmış ve laboratuvara uygun
koşullarda gönderilmiş olan plazma örnekleri dahil
edilmiştir.
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 Çalışmada hemolizli örnek kullanılmamıştır.

 Bu örneklerin hepsi HIV 1 RNA’yı saptayan HIV RNA
testi gerçek zamanlı PZR yöntemi ile “Artus HIV-1 RG
RT-PCR kit”(Qiagene, Hilden)  ile çalışılmıştır. HIV RNA
testinin lineer aralığı 250-100 milyon IU/mL’dir.
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 Bu yöntem ile 100’ü HIV RNA pozitif, 100’ü de negatif
olarak saptanmış hasta örnekleri “Rapidan
Tester”(Türklab, Çiğli/İzmir) immunkromatografi yöntemi
ile de çalışılmışlardır.



 Hızlı test anti-HIV 1/2/0 testi insan immun yetmezlik
virüsü Tip 1(HIV-1) (Grup O dahil) ve Tip 2 (HIV-2)’nin
tüm alt tiplerine karşı geliştirilen antikorları(Ig G, Ig A ve
Ig M) tespit edebilmektedir.



Bulgular:
 Gerçek-zamanlı PZR ile HIV RNA değerleri 21 IU/mL

ile 450000 IU/mL değişen değerlerde pozitif olarak
saptanan hasta örnekleri “Rapidan tester” ile de
çalışılmış ve  tüm örnekler hızlı test ile pozitif, HIV
RNA’ları negatif olarak saptanan tüm örnekler de
negatif olarak saptanmıştır.
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Sonuç
 Toplum taramaları immunkromatografi yöntemi ile çalışan

“Rapidan tester” kiti ile güvenilir bir şekilde yapılabilir.

 Rutin olarak uygulanan serolojik testlerin yerlerine
kullanılmamalıdır.

 Maliyet etkin ve kısa sürede çalışılan basit bir yöntem
olan“Rapidan Tester” ile pozitif olarak saptanan hastalar
klasik yöntemlerle doğrulanmalı ve hastaların HIV RNA
düzeyleri kantitatif olarak belirlenmelidir.
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