İNTERNET’TE HIV/AIDS

CİNSEL İLİŞKİ İLE HIV VİRÜSÜ BULAŞMASINDA PROFİLAKSİ

Anton Pozniak
St. Stephen Merkezi Londra, İngiltere
 
Current Opinion in Infectious Diseases 2004,17:39-40

Gelişmiş ülkelerde meslek kazası sonucu HIV infeksiyonunu önlemek için antiretroviral ajanların kullanılması yaygın bir uygulamadır. Bu uygulamanın etkinliğine dair çok fazla kanıt olmamakla birlikte, özellikle makak maymunlarında olmak üzere bazı hayvan çalışmalarında bulaşma sonrası 28 günlük profilaksinin etkili olduğu ileri sürülmektedir. PEP (post-exposure prophylaxis, bulaşma sonrası profilaksi) gecikirse ya da tedavi süresi kısalırsa koruyucu etki daha az olmaktadır. Bununla birlikte, bazı hayvan araştırmalarında maruziyet sonrası 4 saat içinde tedavi başlanmış hayvanlarda bile koruyucu  bir etki gösterilememiştir. İnsanlarda mesleki PEP etkinliğini saptayan geniş, prospektif, randomize, kontrollü çalışmalar bulunmamaktadır. Güncel uygulamaya ait veriler, mesleki nedenlerle HIV infeksiyonuna maruz kalmış sağlık çalışanlarına ait retrospektif vaka kontrol çalışmasından gelmektedir. Bu çalışmada 4 haftalık zidovudin (AZT, retrovir) tedavisi ile HIV bulaşması %80 oranında azalmış olarak bulunmaktadır. Ne yazık ki, bu çalışmada az sayıda olgu vardır ve sağlık çalışanları değişik ülkelerdendir ve maruziyet ile ilgili ayrıntıların çoğu retrospektif olarak toplanmıştır. Bu ve diğer çalışmalarda söz konusu olan gerçek çoğunlukla zidovudin tedavisinin daha çok derin kesici yaralanma ve iğne yaralanması gibi maruziyet riskinin daha yüksek olduğu kişilere uygulanmasıdır. PEP’in koruyucu olup olmadığı konusunda kesin bir karara varmak için binlerce hasta üzerinde geniş randomize çalışma gerekmektedir. Buna karşılık, gebelikte, antiviral ajanların kullanımının HIV bulaşmasını azalttığını gösteren oldukça fazla veri bulunmaktadır. Doğum öncesi antiviral tedavi görmemiş annelerin bebeklerine doğumdan sonraki 48 saat içinde 6 haftalık zidovudin tedavisi başlanması bebeğe HIV bulaşması açısından koruyucu bir etki göstermektedir.  

Bir bütün olarak HIV infeksiyonunun önlenmesi açısından sorun, HIV’in sıklıkla bulaşma yolunun meslek kazası değil, cinsel ilişki olmasıdır. PEPSE (post-exposure prophylaxis for sexual exposure, cinsel ilişki sonucu bulaşma sonrası profilaksi) diye adlandırılan, yüksek riskli cinsel ilişkiden kısa bir süre sonra uygulanan antiretroviral tedavi kullanımını araştıran birkaç çalışma bulunmaktadır.

PEPSE kullanımı ile ilişkili olarak Brezilya’da bazı veriler yayınlanmıştır. Toplam 202 homoseksüel cinsel yönelimi olan erkeğe 4 günlük zidovudin ve lamuvidin tedavisi verilmiş ve ilaçları cinsel maruziyetin hemen ardından almaları istenmiştir. Bu erkekelerden 73’ü çalışma süresince PEPSE kullanmıştır ve toplam 110 PEPSE kürü uygulanmıştır. Sonuçlar ilginçtir; PEPSE kullanmayanlardan 10, PEPSE kullananlardan ise yalnızca birinde serokonversiyon saptanmıştır. Brezilya’da yapılmış başka bir çalışmada ise, cinsel ilişki sonrası kişilere PEPSE verilmiştir. Randomize olmayan bu çalışmada PEPSE kullananlar arasında bulaşma olmazken, kontrol grubunda %2.7 oranında HIV infeksiyonu gelişmiştir. 

PEPSE stratejileriyle ilgili olarak çözülmesi gereken önemli konular vardır. İlişkiden 72 saat sonra uygulanan PEP etkisi daha az olabilir fakat maruziyet yüksek risk taşıyor ise, geç de olsa da uygulanabilir. Fakat PEP başlangıcı geciktikçe etkinlik azalabilmektedir. Mesleki maruziyet durumunda PEP başlanma zamanı yaklaşık 2 saattir. PEPSE için ise maruziyet sonrası birkaç saat içinde ilaç başlanmalıdır. Yukarıda adı geçen çalışmalarda bu süre bir gün sonraya dek uzatılmıştır. Antiviral ilaçların yan etkileri fazla olup, tedavi kısa süreli bile olsa, uzun vadeli komplikasyonlar ortaya çıkabilmektedir. Bu ilaçlarla kısa vadede yaşanan temel sorunlar gastrointestinal semptomlar, başağrısı, döküntü ve ateştir. PEP almaya başlayan sağlık çalışanlarında, profilaktik tedaviyi tamamlama oranı çok düşüktür. Bu konuda tedavinin psikolojik ve fiziksel etkileri önemli rol oynamaktadır. Nevirapin gibi bazı tedaviler PEP tedavisi olarak verilmemelidir, çünkü önemli yan etkileri ve toksisitesi vardır. %10 oranında döküntülü ya da döküntüsüz transaminazlarda 3-4 kat artış görülebilmektedir. ABD’de PEP olarak nevirapin kullanan iki sağlık çalışanına karaciğer transplantasyonu yapılması gerekmiştir. PEPSE kullanan hastalar iki temel nedenle iyi yönlendirilmelidir. 28 günlük tedaviye uyumun düşük olması tedavi başarısızlığına ve HIV bulaşmasına neden olabilir. Tedavi altında HIV gelişirse, HIV bu ilaçlara karşı direnç geliştirebilir.

Gerçekten de, ilaç direnci ilaç seçimi sırasında düşünülmesi gereken önemli bir konudur. Bugün birincil HIV infeksiyonu gelişen hastaların %5-15’inde bulaşmanın dirençli varyantlarla olduğunu düşündüren veriler mevcuttur. Dirençli bir tür ile infeksiyonu olan kişide PEP tedavisinin etkinliğinin oldukça düşük olacağı açıktır. Bu durumda yine yeterli düzeyde PEPSE sağlanabilmesi gerekecektir. Kaynak olgunun bulunması, HIV pozitifliğinin doğrulanması, tedavi görüp görmediğinin araştırılması, virüsün direnç açısından araştırılması son derece güçtür. 

PEPSE ile ilgili diğer önemli bir konu, PEPSE olanağının diğer korunma stratejilerini arka plana itmesi, hatta kişileri yüksek riskli davranışlara yöneltebilmesidir. Bugüne dek bunu gösteren çalışma olmamıştır. PEPSE olanağına rağmen, düzenli ilişkisi olan çiftler arasında kondom kullanımı azalmamıştır. San Francisco’daki bir klinikte yüksek risk taşıyan bir grup homoseksüel cinsel yönelimi olan erkek için PEPSE olanağı mevcut iken, 6 ay sonra grubun %74’ü yüksek risk taşıyan davranışları azalttığını bildirmiştir. Gerçekten de, PEPSE için aday olan hastaların diğer risk azaltıcı stratejileri uygulamaya da hazır oldukları bildirilmiştir. 

PEPSE yaygın hale gelirse, ilaçlara ve kapsamlı bir hizmete kolay ulaşılmalıdır. Cinsel yolla bulaşan diğer hastalıkların taranması, hepatit aşılanması, danışmanlık ve psikolojik hizmetler gibi hizmetlerle bağlantılı olmalıdır.

Bu noktada PEPSE’nin maliyet-etkinliği yani masrafa değip değmediği bilinmemektedir. HIV pozitif olması kuvvetle muhtemel bir erkekle korunmasız anal ilişkiye girmek gibi yüksek riskli davranış durumunda maliyet-etkinliği analizi maksimum düzeyde olacaktır. Davranış ya da cinsel eş açısından HIV infeksiyonu riski düşük ise bu etkinlik masrafa değmeyebilir.

En büyük beklenti, yeni HIV infeksiyonu insidansının en yüksek düzeyde olduğu gelişmekte olan ülkelerde HIV infeksiyonunun önlenmesidir. Antiretroviral ilaçların ve bunların kullanımını destekleyen düzenlemelerin bulunduğu yerlerde PEPSE kullanımı mümkün olabilir. Gerçekten de, bazı yüksek riskli davranışta bulunan gruplar için maruziyet öncesinde profilaksi önerilmiştir; örneğin seks işçileri yüksek riskli davranış öncesinde antiviral ilaçlar kullanabilir.

PEPSE kullanımının ilaçlara hızlı biçimde ulaşılmasını mümkün kılan sağlık kuruluşları tarafından desteklenmesi gerekmektedir. Ayrıca bu kuruluşlar diğer HIV korunma stratejilerini, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonların taranmasını ve hepatit aşılaması gibi hizmetleri de sağlamalıdır. HIV epidemisinde PEPSE etkisi sürekli olarak değerlendirilerek izlenmelidir. Ne kadar fazla araştırma ve rehberliğe gereksinim duyan olursa, o kadar yarar sağlanır. PEPSE etkinliğini araştıracak geniş bir klinik çalışma yapılması konusu tartışmalıdır. Muhtemelen, gelecekte daha yaygın bir kullanım alanı bulacak ve bu yaygın kullanım biçimi araştırma konusu olacaktır. 

