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MESLEKSEL OLARAK HBV, HCV ve HIV
BULAﬁMA R‹SKLER‹N‹N FARKLILI⁄I
Diﬂ hekimli¤i çal›ﬂanlar› mesleksel olarak kan ve
kanla kar›ﬂ›k tükürükle sürekli temas halindedir.
Bu nedenle kayg› yaratan patojenler kan yolundan
bulaﬂan virüsler olarak hepatit B virüsü (HBV), hepatit C virüsü (HCV) ve insan immünyetmezlik virüsü (HIV)’dür. Bu patojenler diﬂ hekimli¤i iﬂlemleri s›ras›nda hastadan diﬂ hekimli¤i çal›ﬂan›na,
diﬂ hekimli¤i çal›ﬂan›ndan hastaya ve hastadan
hastaya bulaﬂabilir (1).
Kan yoluyla bulaﬂan bir virüsle infekte bir sa¤l›k
çal›ﬂan›ndan hastaya bulaﬂman›n gerçekleﬂmesi
için sa¤l›k çal›ﬂan›n›n;
1. Kan dolaﬂ›m›nda infeksiyöz virüs dolaﬂ›m› (viremi) olmal›d›r.
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2. Kan ya da di¤er infeksiyöz vücut s›v›lar›na do¤rudan temasa olanak verecek bir durum olmal›d›r
(örn. eldivensiz çal›ﬂmas› ve ellerinde s›z›nt›l› dermatiti olmas› gibi).
3. Kan ya da di¤er infeksiyöz vücut s›v›lar› hastan›n yaras›, travmaya u¤ram›ﬂ dokusu ya da mukoza membranlar›na do¤rudan girmelidir. Ancak infekte sa¤l›k çal›ﬂan›nda viremi olsa bile ikinci ve
üçüncü koﬂullar söz konusu de¤ilse bulaﬂma gerçekleﬂmez. Hastadan sa¤l›k çal›ﬂan›na bulaﬂma
olas›l›¤› daha yüksektir.
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Kan yolu ile bulaﬂma parenteral yol, perkütan yol
ya da inokülasyon yolu olarak da adland›r›l›r. Kanla bulaﬂan bir virüsle infeksiyon riskini belirleyen
faktörler:
1. Toplumda görülme s›kl›klar› (prevalans›),
2. Virüsün kanda bulunma miktar›,
3. Kanla temas ﬂekli ve s›kl›¤›d›r (2,3).
Ülkemizde yayg›nl›¤a göre HBV taﬂ›y›c›s› (%5.1)
hasta ile karﬂ›laﬂma olas›l›¤›, HCV taﬂ›y›c›s› (%1) ve
HIV taﬂ›y›c›s› hastalarla karﬂ›laﬂma olas›l›¤›na göre
çok daha yüksektir (4,5).
Sa¤l›k çal›ﬂanlar› için kanla bulaﬂan virüslerin vücuda girmesinde özellikle keskin aletlerle yaralanma ve i¤ne batmas› önemlidir (1). HBV, HCV ve
HIV taﬂ›y›c›s› hastalarda çal›ﬂ›rken tek bir i¤ne batmas›yla infeksiyona yakalanma riski virüs tipine
göre de¤iﬂir (Tablo 1).
Bir HBeAg pozitif hastada üç i¤ne batmas›n›n birisi infeksiyon ile sonuçlan›rken, bir HIV pozitif hastada 300 i¤ne batmas›ndan sadece birisi infeksiyonla sonuçlan›r (1). Kazara yaralanma s›ras›nda
bulaﬂma için yeterli kan miktar› HIV için 0.1 mL
iken, HBV için 0.1 µL’dir. Yirmi iki numara bir i¤nenin batmas› ile yaklaﬂ›k 1 µL kan ile temas söz konusudur. Diﬂ hekimli¤inde kullan›lan i¤neler, a¤›zda lokal anestezi yapmak için kullan›lan boyu
uzun ve ince (16-22 gauge, iç çap› 1.19-0.43 mm) i¤nelerdir.
Diﬂ hekimli¤inde yaralanmalar genellikle a¤›z d›ﬂ›nda gerçekleﬂmektedir. Bu durumda diﬂ hekiminin elleri hastan›n a¤z›n›n d›ﬂ›ndad›r. Yaralanmalar›n ço¤u, kan miktar› fazla olmayan ufak çapl› yaralanmalard›r. Eldiven ile yaralanmada infeksiyo-
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na yakalanma riskini %50 azalt›r; çünkü i¤ne ya da
alet geçerken temizlenmektedir (1).
Bir diﬂ hekimli¤i uygulamas› s›ras›nda kan görülmese bile kan yoluyla bulaﬂan patojenler tükürükte s›n›rl› miktarda da olsa bulunabilir; bu nedenle
tükürük potansiyel olarak infeksiyöz materyal olarak kabul edilmektedir. HBV tek baﬂ›na tükürükle
bulaﬂabilirken bu durum HCV için tart›ﬂmal› ve
HIV için söz konusu de¤ildir (6).
HEPAT‹T V‹RÜSLER‹
Viral hepatitlere neden olan hepatit virüsleri A, B,
C, D, E ve G olarak alt› farkl› virüstür. Hepatit virüsleri bulaﬂma yollar›na göre iki gruba ayr›labilir:
Bunlar; d›ﬂk› a¤›z yolu (enterik yol) ile bulaﬂanlar
[hepatit A (HAV) ve E (HEV) virüsleri], kan yoluyla
(parenteral yol) bulaﬂanlar [HBV, HCV, hepatit D
(HDV) ve hepatit G (HGV) virüsleri]’d›r.
Hepatit virüslerinden özellikle kan yolu ile bulaﬂanlar t›p ve diﬂ hekimli¤i uygulamalar› ile bulaﬂabilir. Önemli olmalar›n›n gerekçeleri ﬂöyle s›ralanabilir:
1. Tüm dünyada ve ülkemizde yayg›nd›rlar.
2. Kronik infeksiyona yol açarak kronik hepatit, karaci¤er sirozu ve hepatoselüler karsinoma (primer
karaci¤er kanseri) gibi çok ciddi hastal›klara yol
açabilirler.
3. Ço¤unlukla infeksiyonlar› subklinik (belirtisiz)
seyretti¤inden kiﬂiler hasta olduklar›n› ya da taﬂ›y›c› kald›klar›n› bilemezler.
4. Hepatit virüsleri aras›nda aﬂ›s› olanlar sadece
HAV ve HBV’dir. HBV aﬂ›s› ile HDV’ye karﬂ›, ancak
HBV ile birlikte infeksiyon yapt›¤›nda ba¤›ﬂ›kl›k
sa¤lan›r.

Tablo 1. HBV, HCV ve HIV taﬂ›y›c›s› hastalarda çal›ﬂ›rken tek bir i¤ne batmas› ile infeksiyona yakalanma riski
Etken
HBV

‹nfekte (taﬂ›y›c›) hastan›n
kan›n›n mL’sindeki virüs miktar›

‹nfeksiyona
yakalanma %’si

1000-100.000.000

6-30

HBeAg pozitif ise (yüksek infektivite göstergesi)

1-62

HBsAg pozitif fakat HBeAg negatif ise

1-37

HCV

10-1.000.000

HIV

10-1000

2.7-10 (ortalama 1.8)
0.3

HBV: Hepatit B virüsü, HCV: Hepatit C virüsü, HIV: ‹nsan immünyetmezlik virüsü.
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5. Pahal› ve zahmetli tedavi seçenekleri olanlar
vard›r.
Hepatit B Virüsü (HBV)
HBV, diﬂ hekimli¤i için meslek riski oluﬂturdu¤u
kan›tlanm›ﬂ bir virüstür. Akut ya da kronik HBV infeksiyonlu bir kiﬂinin kan ya da di¤er vücut s›v›lar›na perkütan ya da mukoza temas› ile bulaﬂ›r.
HBV, tek baﬂ›na tükürük arac›l›¤›yla da bulaﬂabilir;
çünkü HBV, serumdakinden 1000-10.000 kez daha
düﬂük olsa da serumdaki yüksekli¤inden ötürü tükürükte orta düzeyde bulunur (7).
HBV’nin çevre yüzeylerinde, oda s›cakl›¤›nda, kurumuﬂ kanda ≤ 1 hafta canl›l›¤›n› sürdürebildi¤i
saptanm›ﬂt›r. Bu nedenle yaralanma öyküsü olmayan HBV infeksiyonuna yakalanan sa¤l›k çal›ﬂanlar›nda do¤rudan ya da dolayl› olarak deride s›yr›k,
yan›k gibi lezyonlardan ya da göze temasla da
HBV bulaﬂmas› gerçekleﬂmiﬂ olabilir (1).
‹nfeksiyonun kulukça süresi 1-6 ay olup, %75-80
belirtisiz geçirilir. HBV infeksiyonu serolojik göstergeler, HBV-DNA varl›¤›, karaci¤erin durumu ile
de¤erlendirilir (6,8).
HBV ile infekte kiﬂiler, HBsAg (hepatit B yüzey antijeni) pozitif olduklar› sürece virüsü bulaﬂt›rabilirler. HBsAg pozitifli¤i aylarca ya da kronik taﬂ›y›c›l›k
durumunda y›llarca sürebilir. HBV bulaﬂma riski,
kaynak hastan›n HBeAg (hepatit B e antijeni) pozitifli¤i durumunda yükselir. HBeAg, viral DNA’n›n
merkezinde yer alan HBcAg (hepatit B kor antijeni)’nin bir y›k›m ürünüdür; yo¤un virüs replikasyonunun kan›t›d›r. Bu nedenle yüksek infektivite riskinin göstergesidir. Anti-HBs (hepatit B yüzey antikoru) HBsAg’ye karﬂ› koruyucu antikordur. AntiHBs pozitifli¤i anti-HBc pozitifli¤i ile geçmiﬂ infeksiyonu yani HBV’ye karﬂ› hastal›¤› geçirerek kazan›lan ba¤›ﬂ›kl›¤› gösterir. Hepatit B aﬂ›s›n›n aktif
içeri¤i HBsAg’dir ve tek baﬂ›na anti-HBs pozitifli¤i
hepatit B aﬂ›s› ile sa¤lanan ba¤›ﬂ›kl›¤› gösterir. Hepatit B aﬂ›s›, HDV infeksiyonuna karﬂ› da ba¤›ﬂ›kl›k
sa¤lar; çünkü HDV infeksiyonu, HBV infeksiyonu
ile birlikte ya da HBV taﬂ›y›c›lar›nda süperinfeksiyon oluﬂturur (6).
Ülkemizde yap›lan çeﬂitli çal›ﬂmalar›n ortalamas›
al›nd›¤›nda t›p doktorlar›nda HBV seroprevalans
oranlar› %10-17; diﬂ hekimlerinde ise %14.3-26.5
dolaylar›nda saptanmaktad›r (4,5,9). Bu durum,
sa¤l›k çal›ﬂanlar›ndaki taﬂ›y›c›l›k oranlar›n›n top-
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lumdakinden farkl› olmad›¤›n› göstermektedir. Bir
infeksiyon hastal›¤›n›n endemik oldu¤u bir ülkede
herkes risk alt›nda oldu¤undan özellikle sa¤l›k çal›ﬂanlar›n›n yüksek risk alt›nda oldu¤undan söz
edilemez. 1980’li y›llardan beri uygulanan hepatit
B aﬂ›s› ülkemizde 1998 y›l›ndan beri yenido¤an
aﬂ›lama takvimine girmiﬂtir. Bu tür uygulamaya
1991 y›l›nda baﬂlam›ﬂ olan ‹talya’da 2000 y›l›nda
akut HBV infeksiyon insidans› 2/10.000’e inmiﬂ ve
ayr›ca HDV infeksiyonu görülme s›kl›¤› da azalm›ﬂt›r (10).
HBV mesleksel riskinde sa¤l›k çal›ﬂanlar›n›n aﬂ›lanmas› ve standart infeksiyon kontrol uygulamalar›na geçiﬂ ile anlaml› azalma olmuﬂtur. T›p literatüründe 1987 y›l›ndan beri diﬂ hekiminden hastaya HBV bulaﬂmas› hakk›nda bildiri olmamas› buna
ba¤lanmaktad›r (1). Diﬂ hekiminden hastalar›na
HBV bulaﬂmas› ile ilgili 1970-1987 y›llar› aras›nda
dokuz bildiri bulunmaktad›r. Bu bildirilerdeki sekiz diﬂ hekimi HBeAg pozitiftir (1).
Diﬂ hekiminin hastadan hastaya HBV bulaﬂt›rmas›
ile ilgili tek bildiri 2007 y›l›nda yap›lm›ﬂt›r. T›p literatüründe, diﬂ hekimli¤inde kan yolu ile bulaﬂan
patojenin hastadan hastaya bulaﬂt›r›ld›¤›na iliﬂkin
hiç bildiri olmamas›n›n nedeni, akut infeksiyon
yüksek oranda belirtisiz geçirildi¤i için bulaﬂman›n tan›mlanamamas›d›r. Diﬂ hekimli¤inde hastadan hastaya HBV bulaﬂmas› Amerika Birleﬂik Devletleri (ABD)’ndeki bir eyalette bir a¤›z diﬂ sa¤l›¤›
merkezinde 2001 y›l› Ekim ay›nda ayn› ekip taraf›ndan diﬂleri çekilen hastalar aras›nda gerçekleﬂmiﬂtir (11). Kaynak hasta ilk hasta olup HBsAg ve
HBeAg pozitif bir HBV taﬂ›y›c›s›d›r; yar›m saat
arayla bunu izleyen hastalardan dördüncü hastada
bulaﬂman›n gerçekleﬂti¤i serolojik ve moleküler
yöntemlerle kan›tlanm›ﬂt›r. Bu hasta hepatit B aﬂ›s› olmayan hastad›r; asl›nda ikinci s›radaki hasta
da aﬂ›s›zd›r ancak test yap›lmas›na izin vermemiﬂtir. Bulaﬂman›n, temizli¤i atlanan çevre yüzeylerinden ya da intravenöz ilaçlar ve lokal lidokain enjeksiyonu s›ras›nda çoklu dozlu ﬂiﬂelerin kontaminasyonundan kaynaklanabilece¤i yorumlar› yap›lm›ﬂt›r. Bulaﬂmay›, kaynak hastadan sonraki hastalar›n %76 gibi yüksek oranda hepatit B aﬂ›l› olmas›n›n s›n›rland›rd›¤›na dikkat çekilmiﬂtir (11). Bu
bulaﬂma, söz konusu eyaletin Sa¤l›k Bakanl›¤›n›n
rutin olgu incelemesinde bir akut hepatit B olgusunun geleneksel HBV risk faktörlerine sahip ol-
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mamas›n›n fark edilmesiyle incelenmesi sayesinde ayd›nlanm›ﬂt›r.
Hepatit B aﬂ›s› ve hasta olma korkusu: Aﬂ› öncesi serolojik test yapt›rmak gerekmemektedir. Aﬂ›
0, 1, 6. ay olmak üzere üç doz olarak deltoid kas içi
yoldan yap›lmal›d›r. Diﬂ hekimleri için aﬂ›dan 4-6
hafta sonra anti-HBs varl›¤› için serolojik test yap›larak koruyuculuk belirlenip kaydedilmelidir. Antikor geliﬂen bireylerde sonraki y›llarda antikor
düzeyine bak›lmas› ve rapel doz yap›lmas› gerekmemektedir; çünkü y›llar içinde antikor kaybolsa
bile immünolojik bellek nedeniyle hastal›ktan korunuldu¤u anlaﬂ›lm›ﬂt›r (12).
Antikor (anti-HBs) geliﬂmemiﬂse yeniden üç doz
aﬂ› yap›lmal› ya da HBsAg testi yap›larak pozitif
olunup olunmad›¤› anlaﬂ›lmal›d›r. Yeniden aﬂ›
sonras›nda da yeniden anti-HBs testi yap›lmal›d›r.
Birinci üç doza yan›ts›z olanlar›n yaklaﬂ›k yar›s›
ikinci dozlara yan›t verebilir. ‹kincisinde de yan›ts›z kalanlara HBsAg testi yap›lmal›d›r. ‹kinci aﬂ› serisine de yan›ts›z kalan ancak HBsAg negatif olanlar HBV infeksiyonuna duyarl›d›r. HBsAg pozitif kana parenteral temas durumunda HBIG (hepatit B
immünglobulini) olmal›d›rlar.
Hepatit aﬂ›l› olmayan ya da aﬂ›ya yan›ts›z sa¤l›k çal›ﬂanlar›n›n hepatit B taﬂ›y›c›s› hastada çal›ﬂ›rken
yaralanmas› sonras›nda profilaksi ﬂemas›na göre
HBIG tek baﬂ›na ya da hepatit B aﬂ›s› ile birlikte
yap›l›r (13).
Diﬂ hekimi yard›mc›lar› için 2004-2005 y›llar›nda
Edirne, Antalya ve ‹stanbul’da gerçekleﬂtirdi¤imiz
10 infeksiyon kontrol e¤itimi toplant›s›n›n baﬂ›nda
da¤›t›lan anketlere verilen 291 yan›ttan elde etti¤imiz bilgiye göre diﬂ hekimi yard›mc›lar› hepatit
B aﬂ›s› olma oran› %60; ayn› y›llarda diﬂ hekimleri
için Edirne, Kuﬂadas› ve Antalya’da gerçekleﬂtirdi¤imiz toplant›larda anketi yan›tlayan 108 diﬂ hekimi için hepatit B aﬂ›s› olma oran› %88 olarak saptanm›ﬂt›r (14,15). Diﬂ hekimlerine yöneltilen “yakalanmaktan korktu¤unuz hastal›k” sorusu birinci
s›rada (%60) HIV/AIDS olarak yan›tlanm›ﬂt›r. Bu konuda ilginç bir saptama, hepatit B aﬂ›s› oldu¤unu
belirten diﬂ hekimlerinden %31’inin yakalanmaktan korktuklar› hastal›k için hepatit B yazm›ﬂ olmalar›d›r. ‹talya’da yap›lan bir anket çal›ﬂmas›nda da
aﬂ›l› olsalar bile diﬂ hekimlerinin ço¤unun (%57)
korktuklar› hastal›k etkeninin HBV oldu¤u ve solunum yolundan bulaﬂan hastal›klara ayn› önemi
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vermedikleri saptanm›ﬂt›r (16). Bu saptamalar çapraz infeksiyonlar›n önlenmesi için sürekli e¤itimin
gereklili¤ini göstermektedir.
Hepatit C Virüsü (HCV)
HCV, ilk kez 1989 y›l›nda moleküler klonlama teknikleri ile tan›mlanm›ﬂ tek iplikli bir RNA virüsüdür. Transfüzyon sonras› oluﬂan “ne hepatit A ne
hepatit B hepatiti” ﬂeklinde “non-A non-B
(NANB)” olarak tan›mlanan hepatitlerin en önemli etkeni oldu¤u saptanm›ﬂt›r. En az alt› genotipi
vard›r. Baz› hastalar birden daha çok genotiple infektedir. Tedavi baﬂar›s›nda virüs genotipinin
önemi vard›r. HCV infeksiyonlar›n›n %80’i kronik
taﬂ›y›c›l›k durumuyla sonuçlan›r. HCV infeksiyonunda virüsün ilk yap›lan antikorlar (anti-HCV) taraf›ndan tan›namayaca¤› de¤iﬂiklikler göstermesi
nedeniyle etkisiz bir immün yan›t söz konusudur.
Bu nedenle infeksiyon uzun sürer ve ayn› ya da
yeni genotiplerle yeniden infeksiyon olabilir.
HCV’ye karﬂ› henüz aﬂ› geliﬂtirilememiﬂtir. HCV
ile mesleksel temas sonras› profilaksi uygulamas›
yoktur (3,6,13).
Kan ve kan ürünlerinin HCV yönünden kontrolü,
anti-HCV testi ile 1993 y›l›nda yap›lmaya baﬂlanm›ﬂt›r. Anti-HCV pozitifli¤i, HCV taﬂ›y›c›l›¤› anlam›na gelmektedir. Bu tarihten önce transfüzyonla
HCV infeksiyon riski %8-10 iken, günümüzde bu
yolla bulaﬂma göz ard› edilebilecek düzeylere inmiﬂtir. Literatürde t›p çal›ﬂanlar› aras›nda kan›n
göze s›çramas›yla bulaﬂma ile ilgili üç olgu bildirisi ve bir de bütünlü¤ü bozulmuﬂ deriye temasla
HCV ve HIV’›n birlikte bulaﬂma bildirisi bulunmaktad›r (1,6).
HCV’nin diﬂ hekimli¤inde bulaﬂabilirli¤i: HCV’nin
diﬂ hekimli¤inde bulaﬂmas›na iliﬂkin pek az bilgi
vard›r. Genel topluma göre diﬂ hekimleri, cerrahlar
ve hastane çal›ﬂanlar›nda HCV prevalans›n›n yaklaﬂ›k %1-2 oldu¤u ve bunun genel toplumdakine
benzer oldu¤u görülmektedir. Bu durum bizim ülkemiz için de benzerdir. Ülkemizde 2005 y›l›nda
HCV pozitifli¤i oranlar› hemodiyaliz hasta grubunda %10-20, donör kanlar›nda %0.7-1.2, t›p doktorlar›nda %0.7-2.8, diﬂ hekimlerinde %1.7-6.2 olarak
bildirilmiﬂtir (5). ‹nfekte bir diﬂ hekimli¤i çal›ﬂan›ndan hastaya ya da hastadan hastaya HCV bulaﬂma
bildirisi yoktur (1,6). Bu bilgiye dayanarak HCV bulaﬂma riskinin diﬂ hekimli¤inde çok düﬂük oldu¤u
ileri sürülmektedir.
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Tükürükteki HCV-RNA varl›¤›n›n ve miktar›n›n serumdakiyle uyumlu oldu¤unu gösteren çal›ﬂmalar
vard›r. Bu çal›ﬂmalar›n laboratuvar tan› arac› olarak
tükürü¤ün kan yerine geçmesine de katk›s› olmuﬂtur (17).
HCV-RNA’n›n diﬂ eti oluk s›v›s›ndaki virüs miktar›n›n
tükürüktekinden daha yüksek say›da oldu¤u bildirilmiﬂtir. Kronik hepatit C hastalar›ndan tükürüklerinde HCV-RNA saptanamayanlar›n ço¤unda diﬂ eti
oluk s›v›s›nda HCV-RNA saptanm›ﬂt›r. HCV-RNA’n›n
tükürükte kan d›ﬂ›ndaki potansiyel kayna¤›n›n diﬂ
eti oluk s›v›s› oldu¤u ileri sürülmektedir (18).
HCV bir hepatotropik virüs olmas›na karﬂ›n lenfotropizm gösterdi¤i ve kan mononükleer hücreleri infekte etti¤i saptanm›ﬂt›r (18). HCV’nin tükürük bezlerinde de bulundu¤u ve replike oldu¤u saptanm›ﬂt›r (19). Günümüzde hiposalivasyon nedenleri
aras›nda HCV infeksiyonuna da yer verilmektedir.
Baz› çal›ﬂmalar HCV infeksiyonu ile Sjögren sendromu ya da sialadenitis aras›nda bir iliﬂki oldu¤unu
göstermektedir (20). HCV’nin tükürük bezlerinde
ve tükürükteki durumu gibi a¤›z mukozal dokularda liken planus ile de iliﬂkisi tart›ﬂmal›d›r (21).
HCV ile mesleksel temas›n önlenmesi: HCV aﬂ›s›
olmad›¤›ndan ve gerek immünglobulin gerekse
antiviral olarak HCV infeksiyonu koruyucu tedavisi
olmad›¤›ndan perkütan yaralanmalar› önleyecek
bir çal›ﬂma içinde olmak gerekir. Özellikle HCV
pozitif hastalardan sonra çevrenin yo¤un olarak
HCV ile kontamine oldu¤u gösterilmiﬂtir (22). Çal›ﬂmalar HCV’nin vücut d›ﬂ›nda canl› kalabilece¤ini
ve 16 saat boyunca infeksiyonu bulaﬂt›rabilece¤ini; ancak dört günden daha uzun süre canl› kalamayaca¤›n› göstermiﬂtir (8). Bu durum standart infeksiyon kontrol önlemlerinin tam olarak yerine
getirilmesi gerekti¤ini göstermektedir.
‹NSAN ‹MMÜNYETMEZL‹K V‹RÜSÜ (HIV)
Diﬂ Hekiminden Hastaya HIV Bulaﬂmas›
Diﬂ hekimli¤inde infeksiyon kontrolünün kabul
görmesi HIV/AIDS’in tan›m›yla 1980’li y›llarda baﬂlam›ﬂ ve 1990’l› y›llarda gerçekleﬂmiﬂtir. Diﬂ hekimli¤inde infeksiyon kontrolü kavram› “Centers
for Disease Control and Prevention (CDC)” taraf›ndan 27 Temmuz 1990 tarihinde aç›klanan Florida’da HIV pozitif bir diﬂ hekimi olan David Acer’in
1987 y›l›nda iki molar diﬂini çekti¤i Kimberly Bergalis’e HIV bulaﬂt›rd›¤› haberi üzerine korkuyla ﬂe-
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killenmiﬂtir (23). Diﬂ hekiminin HIV bulaﬂt›rd›¤›
hasta say›s› beﬂ hastan›n daha eklenmesiyle alt›ya
yükselmiﬂtir. Bu olayda tüm çabalara karﬂ›n bulaﬂma yolu aç›kl›¤a kavuﬂturulamam›ﬂt›r. Ancak bulgular hastadan hastaya bulaﬂmadan çok, diﬂ hekiminden hastaya bulaﬂma yolunu göstermiﬂtir (1).
Sa¤l›k çal›ﬂanlar›ndan hastaya HIV bulaﬂma konusunda ikinci olay 1998 y›l›nda bildirilmiﬂtir (24).
Bulaﬂma Fransa’da HIV ile infekte bir ortopedi cerrah›na iliﬂkindir. Epidemiyolojik bir inceleme s›ras›nda saptanm›ﬂ ve virüs sekanslar›n›n de¤erlendirilmesiyle cerrahtan hastaya HIV nozokomiyal
bulaﬂmas› oldu¤u kan›tlanm›ﬂt›r.
Diﬂ hekimli¤inin suçland›¤› bir baﬂka olay 1997 y›l›nda yay›mlanan bir bildiridir (25). Kolombiya’da
1993 y›l›nda bir üniversite hastanesinde hemodiyaliz hastalar› aras›nda 14 hastada saptanan HIV
infeksiyon salg›n›n›n diﬂ tedavisiyle ilgili oldu¤u
saptanm›ﬂt›r. Diﬂ hekimli¤i çal›ﬂanlar›n›n hiçbirisinin infekte olmad›¤› bu olayda HIV bulaﬂmas›n›n
hastadan hastaya kontamine diﬂ hekimli¤i aletleriyle gerçekleﬂti¤i ileri sürülmüﬂtür.
2000 y›l›ndaki bir bildiride çok say›da retrospektif
çal›ﬂma gözden geçirilmiﬂ ve HIV ile infekte diﬂ
hekimi, cerrah ve doktorlardan bakt›klar› hastalara
HIV bulaﬂmas›n›n olmad›¤› görülmüﬂtür (26). CDC
taraf›ndan da 1995 y›l› Ocak ay›na kadar yay›mlanm›ﬂ ve yay›mlanmam›ﬂ incelemelerin bir özeti yap›lm›ﬂ; 33’ünün diﬂ hekimi ve diﬂ hekimli¤i ö¤rencisi olan HIV ile infekte sa¤l›k çal›ﬂanlar›n›n bakt›klar› 22.171 hasta taranm›ﬂ ve bulaﬂmay› gösteren
bir kan›t bulunmam›ﬂt›r (27).
Hastadan Diﬂ Hekimine HIV Bulaﬂmas›
Genel olarak sa¤l›k çal›ﬂanlar›na hastalardan HIV
bulaﬂma riski son derece düﬂüktür. ABD’de 2001
y›l› Aral›k ay›na kadar bilinen HIV ile infekte bir
hastadan meslek nedeniyle temas sonras› HIV bulaﬂmas› 57 sa¤l›k çal›ﬂan›nda saptanm›ﬂt›r; bunlar›n aras›nda diﬂ hekimli¤i çal›ﬂan› bulunmamaktad›r (28). ‹ngiltere’deki “Public Health Laboratory
Service”e göre Haziran 1999 tarihine kadar dünya
çap›nda sa¤l›k çal›ﬂanlar› aras›nda mesleksel olarak HIV edinme ile ilgili 319 rapor vard›r. Bunlar›n
102’sinde bulaﬂman›n gerçekleﬂti¤i, baﬂlang›çta
negatif iken temas sonras› serokonversiyon ya da
genotipleme ile ayn› HIV suﬂuna sahip olundu¤unun gösterilmesiyle saptanm›ﬂt›r; bunlar›n aras›nda da diﬂ hekimli¤i çal›ﬂan› yoktur (29).

111

The Importance of Hepatitis B, Hepatitis C, and
HIV Infections in Dentistry

Külekçi G.

Mesleksel Olarak HIV Bulaﬂma Riski

varl›¤›, virüsün infektif oldu¤unu göstermemektedir. Baz› çal›ﬂmalarla tükürükteki infeksiyöz HIV
düzeyinin (%0-5) düﬂük oldu¤u gösterilmiﬂtir (31).

Ancak korkulunan›n aksine diﬂ hekimli¤i uygulamalar›nda HIV bulaﬂma riski hem diﬂ hekimi hem
hasta aç›s›ndan son derece düﬂüktür. Mesleksel
HIV bulaﬂmas›n›n en etkili yolu olan perkütan temas yaralanmay› önleyecek ﬂekilde dizayn edilmiﬂ aletler, çal›ﬂma ortam›n›n düzeni ve e¤itim ile
önlenmektedir. HBV ile oldu¤u gibi HIV ile perkütan temas sonras› da uyulmas› gereken kurallar
vard›r. Mesleksel olarak HIV infeksiyonuna yakalanma riski Tablo 1’de görüldü¤ü gibi kandaki virüs miktar›na ba¤l› olarak çok düﬂüktür (6,13). HIV
ile infekte kanla temas sonras› ortalama risk oranlar› Tablo 2’de gösterilmektedir.

Tükürükte bulunan bir dizi molekülün tükürü¤e
anti-HIV aktivitesi sa¤lad›¤› saptanm›ﬂt›r. HIV ile
infekte kiﬂilerde oldu¤u kadar sa¤l›kl› kiﬂilerde de
tam tükürük, parotis ve submandibuler tükürükte
anti-HIV aktivitesi bildirilmiﬂtir. Aktiviteyi sa¤layan faktörler HIV ile infekte kiﬂilerde tükürükteki
anti-HIV antikorlar›, büyük molekül a¤›rl›kl› moleküller, trombospondin, lizozim, laktoferrin, defensinler ve salg›sal lökosit proteaz inhibitörü olarak
say›labilir (31). Buna göre tek baﬂ›na tükürükle HIV
bulaﬂmaz; ancak diﬂ etleri sa¤l›kl› olmayan bir
a¤›zda ya da diﬂ hekimli¤i uygulamalar›nda tükürü¤ün genellikle kanla kar›ﬂ›k oldu¤u unutulmamal›d›r.

HIV’a perkütan temasta i¤nenin ya da aletin üzerinde görülebilir kan varl›¤›, periodontal ya da a¤›z
cerrahisi iﬂlemleri gibi uygulamalar s›ras›nda yaralanma, yaralanman›n derin olmas›, hastan›n terminal evredeki bir AIDS hastas› olmas› koﬂullar› HIV
infeksiyon riskini art›ran koﬂullard›r. ‹¤ne ile yaralanmada edinilen kan miktar› i¤nenin çap›na göre
de¤iﬂir. Otuz gauge’luk i¤neler ya da sütür i¤neleri ile ilgili yaralanmalardan sonra serokonversiyon
bildirilmemiﬂtir.

HIV ‹nfeksiyonu ‹çin T›p-Diﬂ Hekimli¤i ‹ﬂ Birli¤i
HIV infeksiyonu, 1995 y›l›nda Dr. David Ho’nun uygulamaya koydu¤u oldukça aktif retroviral tedavi
[highly active antiretroviral therapy (HAART)] sayesinde ölümcül bir hastal›k olmaktan ç›k›p kronik
bir hastal›k haline gelmiﬂtir. HIV pozitif hastan›n
yaﬂam süresi ve kalitesi artm›ﬂt›r. Bu nedenle hastalar sa¤l›k hizmetlerinden daha s›k yararlanmaktad›rlar. Normal hastalara göre HIV pozitif olan
hastalar›n daha çok diﬂ tedavisine gereksinimi olmaktad›r (23).

Kan yoluyla bulaﬂan bir patojen olarak HIV aerosollerle bulaﬂmaz. Ancak s›çrayan damlac›klar ve
damlalarla indi¤i yüzeyleri kontamine edebilir.
HIV’›n oda s›cakl›¤›nda canl› kalma süresi saniyeler-dakikalarla s›n›rl›d›r (6).

HIV ile ilgili a¤›z belirtileri hastal›¤›n ilk ve tan›
koydurucu belirtileridir. Bu nedenle diﬂ hekimlerine önemli bir görev düﬂmektedir. A¤›z sa¤l›¤›n›n
genel sa¤l›k üzerine yads›namaz etkileri nedeniyle HIV hastalar›n›n a¤›z-diﬂ bak›m› konusunda bilgilendirilmeleri ve y›lda bir kez diﬂ hekimi kontrolünden geçmeleri ayr›ca sigara içiyorlarsa b›rakmalar› sa¤lanmal›d›r. Yetersiz a¤›z bak›m› yaﬂam kali-

Tükürükte HIV Varl›¤› ve Anti-HIV Aktivitesi
Moleküler biyolojik testlerle tükürük viral yükünün
HIV ile iliﬂkili periodontal hastal›klar, a¤›z lezyonlar› ve gizli kan›n varl›¤›nda artt›¤› saptanm›ﬂt›r (30).
Ayr›ca tonsiller, tükürük bezleri ve diﬂ eti oluk s›v›s› gibi kan d›ﬂ› kaynaklar›n da a¤›z içine HIV eklenmesine katk›s› vard›r. Ancak tükürükteki HIV-RNA

Tablo 2. HIV infekte kanla temas sonras› ortalama risk oranlar›
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‹nfekte kan ile temas olas›l›klar›

Ortalama risk

‹¤ne batmas› ve yaralanma

%0.3 yaklaﬂ›k 1/300
yaklaﬂ›k %98 infeksiyonla sonuçlanm›yor

Göz, burun, a¤›z gibi mukozalara temas

%0.09

Bütünlü¤ü bozulmuﬂ deriye temas

< %0.1

Sa¤lam deriye k›sa süreli temas

0

yaklaﬂ›k 1/1000
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tesinde azalmaya yol açar ve tedaviyi etkiler. HIV
pozitif hastalara bakan t›p doktorlar›n›n a¤›z sa¤l›¤›-genel sa¤l›k iliﬂkisini kavrayarak a¤›z sa¤l›¤›n›
HIV tedavi plan› içine katmalar› gerekmektedir.
HIV tedavisi multidisipliner bir yaklaﬂ›m gerektirir;
bunun için de t›p ve diﬂ hekimli¤inin uyumlu çal›ﬂmas› çok yararl› olacakt›r (23).
HIV ile ‹lgili A¤›z Lezyonlar›ndaki De¤iﬂiklik
HIV infeksiyonuyla iliﬂkili en s›k rastlanan lezyonlar a¤›z kandidiyaz›, k›ll› lökoplaki, HIV ile iliﬂkili
periodontal hastal›klar ve Kaposi sarkomudur. Bu
lezyonlar›n prevalanslar›nda HAART ile dünyan›n
farkl› bölgelerinde azalma bildirilmektedir. A¤›z
lezyonlar›n›n ortaya ç›kmas› CD4+ T hücre say›s›n›n < 200/mm3 ve plazma HIV-RNA düzeyinin >
3000 kopya/mL olmas› yan›nda antiretroviral tedavi görüp görülmemesine ba¤l›d›r (32). HAART
ile immün restorasyon ya da immün rekonstitüsyon hastal›¤› olarak tan›mlanan yeni bir sendrom
ortaya ç›km›ﬂt›r. Bu sendrom nedeniyle tam yeterlilikte olmayan ve yeniden düzenlenen ba¤›ﬂ›kl›k sistemi, patojenlere karﬂ› farkl› yan›tlar geliﬂtirir. HAART ile tükürük bezi hastal›¤› (kserostomi ve tükürük bezi özellikle Parotis bezinin büyümesi), herpes virüs infeksiyonlar› ve insan papilloma virüsü ile iliﬂkili a¤›z si¤illerinin prevalans›
artm›ﬂt›r. HIV ile infekte hastalar antibiyotiklere
karﬂ› allerji ve yan etkiler geliﬂmesine, kanamaya
e¤ilim ve diﬂ hekimli¤i cerrahi iﬂlemleri sonras›
yara iyileﬂmesinde yavaﬂl›k, nötrofil say›s›nda
azalma, kserostomiye daha fazla e¤ilimli olduklar›ndan diﬂ tedavilerinde de¤iﬂiklik yap›lmas› gerekebilir. Genellikle asemptomatik HIV pozitif
hastalar diﬂ hekimli¤inin di¤er hastalar› gibi tedavi edilmektedir. HIV pozitif hastalar diﬂ hekiminin
yarg›lay›c› tutumu nedeniyle ya da tedaviyi reddedebilece¤i kuﬂkusuyla HIV ile ilgili durumlar›n›
saklamaktad›r. Ancak diﬂ hekiminin HIV pozitif
hastaya yararl› olmak; en az›ndan zarar vermemek
için t›bbi durumu konusunda daha çok bilgiye gereksinimi vard›r (33). Örne¤in; diﬂ hekiminin hastan›n HIV’a yakalanma yolunu ö¤renmesi bile yararl› olabilir. E¤er bu yol kan transfüzyonuyla ilgiliyse diﬂ tedavisini de etkileyebilecek bir kanama
bozuklu¤u olabilir. Damar içi ilaç ba¤›ml›l›¤› nedeniyle HIV ile infekte olan hastalar ise infektif
endokardit riski taﬂ›r.
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Hastalar m› yoksa diﬂ hekimli¤i çal›ﬂanlar› m›
HBV, HCV ve HIV yönünden taranmal›?
CDC, David Acer olay›na dayanarak 1991 y›l›nda
sa¤l›k çal›ﬂanlar›n›n HBV ve HIV durumunun saptanmas› ve izlenmesi zorunlulu¤unu getirmiﬂtir
(34). 2003 y›l› CDC yönergesine göre standart infeksiyon kontrol önlemleriyle çal›ﬂ›ld›¤›nda HBsAg
pozitif HBV, HCV ve HIV pozitif diﬂ hekimli¤i çal›ﬂanlar›na k›s›tlama yoktur. HBeAg pozitif HBV taﬂ›y›c›lar› ise HBeAg negatif olana kadar ve HIV pozitif olan çal›ﬂanlara da bulaﬂmay› kolaylaﬂt›r›c› giriﬂimler olarak nitelendirilen invaziv iﬂlemlerden
uzak tutulmal›d›r. Ancak Amerika’da ve Avrupa’da
bu konuda farkl› uygulamalar vard›r. Diﬂ hekimli¤i
ve a¤›z diﬂ sa¤l›¤› programlar› ö¤rencilerine okula
giriﬂten baﬂlayarak ve meslek yaﬂam›nda da düzenli olarak yap›lan HBV, HCV ve HIV testlerine
göre ö¤renimlerine ve çal›ﬂma biçimlerine izin verilmemektedir (1).
Ülkemizde ise bu durum tam tersine bir tutumla
hem t›pta hem de diﬂ hekimli¤inde ameliyat ya da
tedavi öncesi hastalar›n HBV, HCV ve HIV yönünden taranmas› ﬂeklinde uygulanmaktad›r. Oysa;
1. Diﬂ hekimi neden hastas›ndan tedavisiyle ilgili
olmayan bir testi istedi¤ini aç›klayamaz.
2. Test sonuçlar›n›n hastaya nas›l aç›klanaca¤› konusunda e¤itimsizdir.
3. Testlerde yalanc› pozitiflik ya da negatiflik olabilir; gerçek olmayan negatif test sonuçlar›, yalanc› bir güvenlik duygusu yaratarak normalde al›nmas› gereken önlemlerin al›nmamas›na neden
olur.
4. Pozitif hastalar›n tedavisinde kayg› yaralanma
riskini art›r›r.
5. Test yapt›rmak hastalar için maddi ve manevi
külfettir; hastan›n sa¤l›k hizmeti almas›n› aksat›r
ve zora sokar.
Bak›lan hastan›n HBV, HCV ve HIV taﬂ›y›c›s› olup
olmad›¤›n› saptama merak›, standart infeksiyon
kontrol önlemlerinin tam olarak yerine getirilmemesinden ve mikroorganizmalar hakk›nda bilimsel
do¤ru bilgi eksikli¤inden kaynaklanmaktad›r.
CDC 2003 y›l› yönergesine göre standart önlemlerle ba¤daﬂmayan ve anlams›z olan uygulamalar;
1. Yüksek riskli hastalar için çift eldiven giymek,
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2. HIV ya da HBV pozitif hastalar için ekstra koruyucu önlemler almak.
3. Hastan›n aletlerini ay›rarak y›kamak,
4. Hasta aletlerini sterilizasyondan önce yüksek
düzeyli dezenfektanda bekletmek,
5. Hastan›n aletlerini ayr› steril etmek,
6. Hasta sonras› çevreyi dezenfektana bo¤makt›r.
Standart infeksiyon kontrol uygulamalar›n temel
ilkesi, uygulamalar›n hastaya göre de¤il iﬂleme göre yap›lmas›d›r.
SONUÇ
Tüm dünyada oldu¤u gibi ülkemizde de çok
önemli toplum sa¤l›¤› sorunu olan HBV, HCV ve
HIV infeksiyonlar›n›n diﬂ hekimli¤i mesle¤i ile bulaﬂmas›n›n önlenmesi için “diﬂ hekimli¤i infeksiyon kontrol uygulamalar›” kurallara ba¤lanmal›,
do¤ru uygulamalar için düzenli aral›klarla e¤itimler verilmeli ve uygulamalar düzenli olarak denetlenmelidir.
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