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HIV KAN YOLU İLE NASIL BULAŞIR?

HIV, kan ve diğer vücut sıvılarında bulunan CD4 lenfositlerinin içinde çoğalmaktadır. Transfüzyon için alınan kanda bu lenfositler bulunmaktadır. Kan transfüzyonundan önce içindeki tüm lenfositleri çıkarmayı başarsak bile, HIV’in tümünü yok etmek mümkün değildir. Çünkü HIV kanda sadece bu hücrelerde değil, serbest olarak da bulunmaktadır. Bu nedenle, HIV infekte bir kişinin kanı, başka kişiye transfüze edildiğinde, alıcıya hem az sayıda lenfosit, hem de serbest virüs geçmektedir. 
HIV’in tüm bulaşma yolları içinde kan transfüzyonu bir kişiden diğer kişiye virüsün geçişini sağlayan en etkin yol olarak kabul edilmektedir. Çünkü, kontamine kanı alan kişi ile, verici olan HIV infekte kişi arasında hiçbir bariyer bulunmamaktadır. Kontamine kanın transfüzyonu HIV bulaşması için esas rol oynamasına rağmen, sadece transfüzyon ile sınırlı değildir. Kan ile kontamine olmuş bistürü ve diğer sivri nesneler gibi tıbbi malzemeler, damar içi uyuşturucu madde kullananların madde enjekte etmek için kullandıkları kanlı iğneler, deriyi kesen ve delen kontamine kanlı camdan yapılmış aletler HIV infeksiyonu bulaşmasında rol oynamaktadır. Diğer taraftan, çeşitli sporlar sırasında oluşan küçük kesilerle ve çiziklerle temas HIV infeksiyonuna yol açmamaktadır. Yine de yukarıda bahsedilen tüm yollar, potansiyel bulaşma yolları olarak kabul edilmeli ve herbiri kendi içinde risk açısından değerlendirilmelidir. 

KAN TRANSFÜZYONU YOLU İLE HIV İNFEKTE OLMA RİSKİ NE KADARDIR?

Optimal laboratuvar koşullarında taranan transfüze kanda HIV olma riski çok düşüktür. Bu şekilde infekte olma olasılığı gelişmiş ülkelerde oldukça azalmıştır. Bu azalmanın nedeni bazı ortak uygulamalardır. Temin edilen kandan HIV’i bertaraf etmek için iki uygulama vardır: HIV infekyon riski taşıyanların kan bağışı yapmamaları ve tüm bağış kanlarının HIV yönünden taranması.
HIV infeksiyon riski taşıyan kişilerin kan bağışlarının kabul edilmemesi ve HIV tarama testlerinin yaygın olarak yapılması, kan transfüzyonu yolu ile HIV infekte olma riskini iyice düşürmüştür. Tarama testlerinin 1985 yılında uygulanmaya başlamasından önce Amerika Birleşik Devletleri’nde 40 vaka kan transfüzyonu yolu ile HIV infekte olmuştu. Yılda yaklaşık 12 milyon kan bağışının toplandığı ABD’de, 18-27 tane HIV infekte bağış kanının nakil için kullanıldığı tahmin edilmektedir ki; bu da 450 000-660 000 bağışta 1’dir. 
Bağışlanan tüm kanların HIV açısından taranmasına 2 Mart 1985 tarihinde başlandı. Bu tarihte Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi ( United States Food and Drug Administration) kandaki anti-HIV antikorları belirleyen ilk tarama testine lisans verdi. Takip eden bir ay içinde, ABD’deki tüm kan bankası merkezleri bu tekniği kullanmaya başlamışlardı. İlk alınan sonuçlara göre; Nisan-Haziran 1985 tarihleri arasında ABD’de 131 kan merkezinden nakil için toplanan 1 100 000 Ünite kandan %0.25’i (400’de 1) HIV infekte idi. HIV infeksiyonu yönünden yüksek riskli davranışta bulunan bireyleri bağış yapmaktan vazgeçirmek için yürütülen geniş çaplı bir kampanyadan sonra, bağış için başvuran kişilerin % 0.01’inden (10 000’de 1) daha azı HIV ile infekte bulunmuştur. İnfekte olduğu tespit edilen tüm kanlar rutin olarak atılmaktadır.
ABD Halk Sağlığı Servisi kan bankalarına, HIV infekte kanların donörlerini, kimliklerini gizli kalacak şekilde bildirmelerini önermektedir. Servis ayrıca donörlere, danışmanlık almaları, risk faktörlerini gözden geçirmelerini ve infeksiyon sonucunda oluşan tıbbi durumun kontrol ve takip edilmesi için doktora gitmelerini tavsiye etmektedir. Bazı kan donörleri, yanlış bir inanış olarak kan vermenin HIV infeksiyonu almaya yol açacağına inanmaktadır ki, bu olayın hiçbir riski bulunmamaktadır. Kan nakli sırasında kullanılan tüm aletler sterildir ve bir kez kullanılmaktadırlar. Kan verme ile ilgili tek potansiyel risk, yukarıda da bahsedildiği üzere HIV infekte kanın başka birine nakledilmesidir. 
Kan nakli yolu ile HIV infeksiyonu geçme riski sıfıra yaklaşmış olmasına rağmen, iki faktör bu riskin sıfır olmasını engellemektedir. Bunlardan birincisi, HIV’i tespit etmek için kullanılan antikor testi yüksek oranda hatasız olmasına rağmen, çok düşük oranlarda yanlış sonuç verebilmektedir. İkincisi ise; HIV infekte olmuş kişiler ilk haftalar içerisinde antikor üretemeyebilirler. Bu bireyler eğer riskli davranışta bulunduklarını bilmiyorlarsa ve tarama testi ile belirlenebilecek kadar antikor ürememişse, kanlarını bağışlayabilirler ve sonuçta nakil yolu ile başka insanları infekte edebilirler.
Bu olası durumlara rağmen, kan nakli yolu ile HIV infeksiyonu alma riski oldukça düşüktür. Elektif bir ameliyat olacak kişi, önceden  kendi kanını bankada biriktirterek, ameliyat sırasında kendi kanının kullanılmasını sağlayarak (ototransfüzyon) bu riski daha da düşürebilmektedir. Kendi kanlarını veremeyecek olan pekçok hasta içinse, risk-fayda dengesi, şüphesiz tıbbi açıdan HIV yönünden taranmış kanın nakledilmesi yönündedir.

KİMLER KAN BAĞIŞI YAPMAMALIDIR?

CDC, FDA (Food and Drug Administration) ve kan bankaları aşağıda belirtilen grupların kan bağışı yapmaktan kaçınmalarını önermektedir.
-	Klinik veya laboratuvar sonuçlarına göre HIV infekte olan kişiler,
-	Doktor tarafından verilmemiş bir ilacı, kendisine enjekte etmek için iğne kullananlar,
-	Bir kez bile olsa başka bir erkekle kondom kullanmadan herhangi bir cinsel temasa girmiş olan erkekler,
-	Para veya uyuşturucu madde karşılığında korunmasız olarak cinsel temasa girmiş olanlar,
-	Hemofili gibi kan hastalıkları nedeni ile pıhtılaşma faktörü konsantreleri alanlar,
-	Yukarıda bahsedilen grupların üyeleri ile bir kez bile olsa herhangi bir cinsel temasa girmiş olanlar kan bağışında bulunmamalıdırlar.


Tercüme; “Questions and Answers on AIDS”, Lyn R. Frumkin, M.D., Ph.D. and John M. Leonard, M.D. Third edition. Health Information Press, Los Angeles, California 90010 yapılmıştır. 



      

