HIV,
AIDS'e yol açan virüstür. HIV, Đngilizce
Human Immunodeficiency Virus (Đnsan
Bağışıklık Yetmezlik Virüsü) kelimelerinin
kısaltmasıdır. AIDS ise Acquired Immune
Deficiency Syndrome şeklinde açılıp
(Sonradan Edinilen Bağışıklık Sistemi
Bozukluğu) anlamaına gelmektedir. Sonradan
Edinilen ifadesi hastalığın irsi olmadığını
anlamına gelmektedir. Bağışıklık Sistemi
Yetersizliği ifadesi ise vücudun bağışıklık
sisteminin çökmesi anlamına gelmektedir.
Sendrom kelimesi ise bir başka hastalıkla
bağlantısı olabilecek çeşitli hastalıklar
anlamına gelmektedir.
Kanında HIV virüsü bulunmayan kişilere "HIV negatif" denir. Bu kişiler aynı zamanda Anti-HIV testi
(ELISA testi negatif) kişilerdir. Kanında HIV virüsü bulunan kişilere "HIV pozitif" veya "HIV
enfeksiyonlu" denir. Bu kişiler aynı zamanda kanında antikor bulunan seropozitif (Anti-HIV testi=ELISA
testi pozitif) kişilerdir.
HIV virüsü, bağışıklık sistemine zarar vererek hastalığa neden olur. Vücudu mikroplardan koruyan
bağışıklık sistemi çalışmadığında, mikroplar daha kolay hastalığa neden olabilir.
Bir AIDS taşıyıcısı hastaymış gibi görünmeyebilir veya taşıyıcı kişi kendini hasta hissetmeyebilir, HIV
virüsü taşıdığını bile bilmeyebilir. Çünkü, AIDS taşıyıcılarında semptomların ortaya çıkmasına ve ölüme yol
açan şey AIDS virüsünün kendisi değil, vücudun bağışıklık sisteminin çökmesiyle tamamen savunmasız
kaldığı diğer enfeksiyonlardır.
HIV Virüsü Nasıl Bulaşır?
HIV virüsü bulaşama bilmesi için, virüsün dış ortam koşullarında bozulmayacağı kadar kısa bir süre içinde
bir kişiden diğerine nakledilmesi gerekir. Bu da virüsün diğer vücut sıvılarının içinde bir kişiden diğerine
iletilmesi ile gerçekleşebilir. HIV virüsü cinsel ilişki, direk kan teması, organ nakilleri ve anneden bebeğine
olmak üzere dört yolla bulaşır.
Anti-HIV Testi Nedir? Ne Zaman Yapılır? Nerelerde Yaptırılabilir?
HIV vücuda girdiğinden itibaren, vücutta bununla savaşmak için özel antikorlar oluşur. Kandaki bu
antikorların ELISA veya PCR testleri gibi tarama yöntemleriyle saptanmasına Anti-HIV testi denir. AntiHIV antikorların ELISA yöntemiyle ölçülebilecek düzeye ulaşması için en az 3 aylık bir süreye (pencere
dönemi) ihtiyaç vardır. Bu nedenle test, bulaşma olduktan 3 ay sonra yapılmalıdır.
HIV'in Tedavisi Var Mıdır?
HIV/AIDS'in tedavisinde olumlu gelişmeler vardır. Günümüze kadar bulunan ilaçlardan farklı etki
mekanizmalarında olanların ikisinin ya da üçünün birlikte kullanımıyla HIV pozitif kişilerin kaliteli ve uzun
bir yaşam sürebilmeleri sağlanmaktadır. Tedavi doktor kontrolünde ve kesintisiz olarak yaşam boyu
sürdürülmelidir. Bu ilaçlar çok pahalıdır.
Deri HIV'den Nasıl Arındırılır?
Su ve sabunla iyice yıkama ile (en az 15 saniye) bütün mikroplar gibi HIV de deriden uzaklaştırılabilir.
Yıkandıktan sonra derinin alkol ile temizlenmesi uygun olabilir. Yaralanma durumunda yara yeri, önce
sabun ve su ile iyice yıkanmalı, ardından tentürdiyot veya betadin gibi bir antiseptik ile temizlenmelidir.

