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ÖZET 

Bu çalışmada Ankara Üniversitesi Tıp Fakül-
tesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabi-
lim Dalı laboratuvarında Sanofi/Pasteur'ün (Gene-
lavia-mixt) kitlerini kullanarak 183 genelev kadı-
nının serumlarında HIV 1 ve HIV 2 antikorları ELI-
SA ile araştırılmıştır 

İlkokul düzeyinde eğitimleri olan, yaş ortala-
ması 32 olarak belirlenen uyuşturucu kullanma 
alışkanlığı bulunmayan T83 kadının tamamında, 
anti HIV 1 ve 2 antikorları-saptanmamıştır. 

Bu grubun düzenli kontrol muayeneleri ya-
pıldığı ve zamanında gerekli önlemlerin alındığı 
gözlenmiştir. Bu çalışma verileri de vak'alarımızın 
düzenli kontrollerimin yapıldığına işaret etmekte-
dir. 

Anahtar Kelimeler: Genelev kadınları, ELISA, 
HIV, antikor. 

SUMMARY 

Investigation of HIV Antibodies in 
Prostitutes by Elisa. 

İn this study, HIV 1 and 2 antibodies were 
investigated in 183 serum samples of prostitutes 
by ELISA using Sanofi/Pasteur (Genelavia-mixt) in 
Microbiology and Clinical Microbiology 
Department, Medical Faculty, Ankara University. 

Anti HIV 1 and 2 antibodies vvere not detect-
ed in any ofthe 183 women whose education was 
at primary school /eve/, mean age 32. None of 
them vvere drug abusers. 

Regular examinations and appropriate pre-
cautions vvere taken in this group. These data indi-
cate that regular examinations vvere carried out on 
these women. 

Key VVords: Prostitutes, ELISA, HIV antibogy. 

Bütün dünyada olduğu üzere HIV infeksiyonu 
(AİDS) ülkemizde de giderek yayılmaktadır. AİDS'le 
başarılı ve etkin mücadele için, HlV'ın bulaş yolla-
rının ve bu bulaşa yatkın risk gruplarının iyi bilinme-
si ve bulaş zincirini kırmak için zamanında yeterli 
önlemlerin alınması ve eğitime önem verilmesi ge-
rekli görülmektedir. HIV infeksiyonu yönünden ha-
yat kadınları ve eşcinseller riskli grup içine girmek-
tedir (2). Afrika ülkelerinde hayat kadınlarının rezer-
vuar rolü oynadığı bilinmektedir (6,11,17). Genç 
erişkin kesimin etyolojisinde cinsel ilişki ve ilaç ba-
ğımlılığı bulunmaktadır. Bu yaştaki gençlerin (20-29 

yaş grubu) infeksiyonlu genel kadınlardan ve top-
lumdaki diğer infekte bireylerden korunması gerek-
mektedir (13). 

Bu çalışmada genelev kadınlarının serumunda, 
ELISA ile HIV antikorları araştırılmıştır. 

MATERYAL VE METOD 

Çalışma grubunda 183 olgudan 8-10 ml venöz 
kan alınmış, steril koşullarda serumları ayrılarak, test 
zamanına kadar, -20°C'de derin dondurucuda sak-
lanmıştır. 
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Anti-HIV'ın serolojik tanımı için ELİSA yöntemi 
kullanılmış ve Sanofi/Pasteur'un Genelavia-mikst 
HIV 1 -2 test kiti ile deneyler yapılmıştır. Bu yöntem-
de anti-HIV antikorlar HIV antijenleri ile birleşmek-
te ve bu spesifik birleşme sonucu enzimle işaretli bir 
Ag-Ab kompleksi oluşmaktadır. Bu ortama substrat 
eklenmesi ile beliren renklenme, otomatik spektro-
fotometre ile okunarak, serum örneklerinde anti-
HlV'ın varlığı gösterilebilmektedir. 

BULGULAR 

Çalışma grubunu oluşturan genelev kadınlarının 
yaş grubuna dağılımı Tablo l'de verilmiştir. 

Bu 183 kadının yaş ortalaması 32 olarak belir-
lenmiş, uyuşturucu kullanmadıkları, ilkokul düze-
yinde eğitim gördükleri saptanmıştır. 

Bu grubun genelev kadını, olarak çalışma süre-
leri gözden geçirilmiş ve Tablo ll'de verilmiştir. 

Bu 183 genelev kadınının tamamında Anti-HIV 
1 ve 2 antikorları saptanmamış ve HIV seronegatif 
oldukları gözlenmiştir. 

TARTIŞMA 

Sağlık Bakanlığının Aralık 1994 tarihi itibariyle 
bildirim notlarına bakıldığında AlDS'li hasta 152 ve 
HIV seropozitif taşıyıcı 254 olmak üzere kümülatif 
406 sayısı ortaya çıkmaktadır.-AlDS'li 130 olgudan 
17'sinin kadın olduğu ve 406 olgudan 157vsinde he-
teroseksüel bulaşın etkinliği açıklanmıştır (14). 

Afrika, Amerika ve Avrupa ülkelerinde HIV bu-
laşında ilk sırayı cinsel ilişki almakta; homoseksüel 
ve biseksüel erkekler önemli risk grubunu oluştur-
maktadır: Spermde ve vaginal salgıda virusa rastlan-
mıştır. Bu durum virüsün erkekten erkeğe, erkekten 
kadına ve kadından erkeğe cinsel ilişki ile bulaşabi-

leceğinin bir göstergesidir. Partner sayısı ve çalışma 
süresinin fazlalığı infeksiyon riski ile doğrudan iliş-
kili bulunmuştur (1,10). Avustralya'da 1992 yılına 
kadar 3160 AİDS olgusu saptanmış ve 2826'sında 
cinsel ilişki sorumlu tutulmuştur (5). Kaldor ve ark. 
(9) 3160 olgudan 146'sında uyuşturucu kullanımı ve 
cinsel ilişki faktörlerinin birlikteliğini bildirmiştir. 
AİDS'e kadınların en önemli bulaş yolu heterosek-
süel ilişkidir. Heteroseksüel ilişki ile kadınlarda 
AİDS'in daha fazla görülmesinde çeşitli faktörlerin 
etkinliğine işaret edilmiştir (7, 16): 

1. HlV'la infekte erkek sayısı, kadınlardan daha 
çok olduğundan, kadınların infekte bir eşle evlenme 
olasılığı yüksektir. 

2. HIV, semenle alınabilmektedir. 
3. HIV bulaşı, artifisiel inseminasyon sonucun-

da meydana gelebilmektedir. 
4. "Emniyetli seks"i daha az deneyen kadınlar, 

belki de bilmeden yüksek risk grubundaki kişi ile 
ilişkiye girmektedir. Sun'i döllenme sırasında virüs 
içeren ejakülatla kadınlar infekte olabilmektedir (4). 

Paralı seks nedeniyle hastalığı alma ve yayma 
tehlikesi içinde olan kadın, eşinden kaynaklanan 
risklerle de karşı karşıya bulunmaktadır (12). Hacı-
bektaşoğlu (8) 140 hayat kadınında, Sezer ve Kılıç 
(15) 92 hayat kadınında, Balıkçı ve ark. (3) 178 ha-
yat kadınında anti-HIV negatifliğini bildirmektedir. 

Bu çalışmada 183 hayat kadınının serumunda 
anti-HIV antikorları araştırılmıştır. Yaş ortalaması 32 
olan ve büyük bir bölümünün 5 yıldan daha fazla 
bir zaman diliminde hayat kadınlığı yaptığı anlaşı-
lan çalışma grubunda, anti-HIV antikorları saptan-
mamıştır. Bu olgularda belirgin bir klinik bulgu ve 
intravenöz ilaç bağımlılığı gözlenmemiştir. Bu ke-
simde çalışanların HIV infeksiyonu ile ilgili olarak 
bilgilendirildikleri ve düzenli kontrol muayeneleri-
nin yapıldığı belirlenmiştir. Çalışmamızın verileri 
de, bulaşa yatkın risk gruplarında düzenli kontrol 
muayenelerinin yararını vurgulamaktadır. 

Tablo I: Genelev kadınlarının yaş grubuna dağılımı. 

Çalışma süresi Sayı 
Olgu 

% 

20-24 - 13 7.1 
25-29 32 17.5 
30-34 58 31.7 
35-39 34 18.6 
40 ve üstü 46 25.1 

Toplam 183 100.0 

Tablo II: Genelev kadınlarının çalışma sürelerine göre dağılımı 

Çalışma süresi 
Olgu 

Sayı % 

1 yıl 3 1.6 
2 yıl 10 5.5 
3 .yıl 3 1.6 
4 yıl 4 2.2 
5 yıl ve üstü 163 89.1 

Toplam 183 100.0 
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