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Λόγοι αλλαγής αντιρετροικής αγωγής σήμερα

Simplification : 53% (63% to an STR)

Comorbidities : 9% (including pregnancy, 

DDI)

Tolerability/toxicity : 25% (lipids, renal 

function, CNS toxicity, increased Bil, GI 

symptoms, skin, hypersensitivity)

Treatment failure : 13%

Fusco et al. Int J STD&AIDS 2017

Carrero-Grass et al, J Int Aids Soc 2014

Simplification : 33%

Toxicity/tolerability: 35%

Treatment failure : 6%

Other : 6%

Inclusion in trials : 13%

Σκοπός της αλλαγής της ΑRT=Βελτιστοποίηση(optimization) της αγωγής σε 

έδαφος ιολογικής καταστολής: αντιμετώπιση ή πρόληψη τοξικότητας, 

απλοποίηση και βελτίωση της συμμόρφωσης και ποιότητας ζωής, 

αντιμετώπιση αλληλεπιδράσεων με φάρμακα και συννοσηρότητες
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Η συμμόρφωση στην αντιρετροϊική

αγωγή είναι κρίσιμης σημασίας για 

την έκβαση



Tα STR θεραπευτικά σχήματα 

φαίνεται να υπερέχουν στις 

παραμέτρους της 

συμμόρφωσης, παραμονής 

σε θεραπεία και ιολογικής 

έκβασης συγκρινόμενα με 

σχήματα που χορηγούνται 

μια φορά την ημέρα αλλά 

περιλαμβάνουν >1 δισκία

Ηemmige V et al, AIDS Care 2018

Clay PG et al, Medicine 2015

Ο συχνότερος λόγος αλλαγής της αγωγής σε ιολογική καταστολή είναι η 

απλοποίηση του σχήματος (μετά από αίτημα και του ασθενούς)



Οι ασθενείς που θα μπορούσαν να ευνοηθούν από αλλαγή σε 

αναστολέα ιντεγκράσης :

❑ Λαμβάνουν ΑRT και βρίσκονται σε ιολογική καταστολή [≥6 μήνες 

θεραπεία με μη ανιχνεύσιμο ιικό φορτίο(<50cop/ml)]

❑ Το αντιρετροιικό τους σχήμα περιλαμβάνει συνήθως NNRTI ή PI

❑ Επιθυμούν σχήμα STR 

❑ Επιθυμούν σχήμα χωρίς διαιτητικούς περιορισμούς και ανεξάρτητο από 

τη λήψη τροφής

❑ Παρουσιάζουν διαταραχές λιπιδίων, νεφρολιθίαση, αυξημένο 

καρδιαγγειακό κίνδυνο, μείωση του GFR, αύξηση χολερυθρίνης με 

κλινική εμφάνιση ικτέρου, διαταραχές από το ΚΝΣ, αρκετές διαρροικές 

κενώσεις ημερησίως 

❑ Αντιμετωπίζουν πρόβλημα αλληλεπιδράσεων με άλλα φάρμακα π.χ. 

Πρέπει να λάβουν αγωγή για ηπατίτιδα C, πρόκειται να λάβουν 

παρατεταμένα αναστολέα αντλίας πρωτονίων ή αντιφυματική ή 

θεραπεία για κακοήθεια (λέμφωμα), αναφέρουν χρήση chemsex



Οι ασθενείς που θα μπορούσαν να ευνοηθούν από αλλαγή σε
αναστολέα ιντεγκράσης :

❑ Δεν έχουν ιστορικό ιολογικής αποτυχίας
❑ Δέν έχουν ιστορικό μεταλλάξεων αντοχής σε NRTIs και αναστολείς ιντεγκράσης

(συζητείται ο έλεγχος του proviral DNA, απαιτείται αρχικός γονότυπος αντοχής)

❑ Διατηρούν επιλογές αντιρετροικής αγωγής

Double blind, 

double dummy 

RCTs

Erron JJ et al

Lancet 2010

The studies were stopped at week 24 because of a significant difference in virologic efficacy between the two 

arms. The patients who switched to raltegravir had improvement in diarrhea and serum lipid concentrations



❑ Πρωταρχικός σκοπός στο άτομο που λαμβάνει αντιρετροική 

αγωγή με ή χωρίς αλλαγή είναι η διατήρηση της ιολογικής 

καταστολής

❑ Το όφελος (απλοποίηση, αλληλεπιδράσεις, τοξικότητα, 

συννοσηρότητες) από αλλαγή σε αναστολέα ιντεγκράσης 

χάνεται αν τεθεί σε κίνδυνο η ιολογική καταστολή που έχει 

επιτευχθεί
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GS-380-1878
Daar et al. Lancet HIV 2018

Boosted PI to Bictegravir

Randomized, open, Phase III, Noninferiority study. 577 virologically suppressed 
participants. Switch from PI regimen to Bictegravir. At 48 weeks, 89% of 
individuals in the boosted PI arm maintained virologic suppression compared to 
92% in the bictegravir-tenofovir alafenamide-emtricitabines witch arm

NEAT022
Gatell JM et al, AIDS 2017

Boosted PI to Dolutegravir

Randomized non inferiority trial. 415 virologically suppressed individuals, over 
the age of 50 and with Framingham estimated 10-year risk of cardiovascular 
event over 10% in 74%. 210 switched to the same two NRTI’s plus dolutegravir. 
After 48 weeks, 97.5% of individuals in the boosted PI arm maintained virologic 
suppression compared to 94.5% in the dolutegravir switch arm (a non-
statistically significant difference). Notably, lipid parameters and cardiovascular 
risk improved in the switch arm.

STRIIVING
Trottier et al. Antiviral Ther
2017

Switch to Dolutegravir-
Abacavir-3TC

Randomized, open, Phase IIIb, non inferiority study.553 enrolled, 275 switching 
to TRIUMEG. Switching led to non-inferior virologic efficacy outcomes as 
compared to continuing current therapy. Adverse events and treatment 
discontinuations for side effects were more frequent in those who switched to 
the dolutegravir-containing single-tablet regimen, though overall reported 
treatment satisfaction was also higher in this arm

INTEGRASE STRAND TRANSFER INHIBITOR (INSTI) SWITCH STUDY DATA



INTEGRASE STRAND TRANSFER INHIBITOR (INSTI) SWITCH STUDY DATA

STRATEGY-PI
Arribas JR et al, Lancet Infect Dis 2014

Boosted PI to Boosted Elvitegravir

Randomized, open label, Phase IIIb, non inferiority trial. 433 participants, 
293 switched to Stribild. After 48 weeks, 94% of patients who 
switched had an HIV RNA level less than 50 copies/mL compared 87% in 
the tenofovir DF-emtricitabine plus boosted PI group, a statistically 
significant difference. The statistical superiority of the switch arm was 
driven by non-virologic factors (more treatment discontinuations for 
tolerability issues in the boosted PI group).

STRATEGY-NNRTI
Pozniak A et al, Lancet Infect Dis 2014

NNRTI to Boosted Elvitegravir

Randomized, open label, Phase IIIb, non inferiority trial. 439 participants, 
290 switched to Stribild. After 48 weeks, 93% of patients in the switch 
group and 88% in the no-switch group had an HIV RNA level less than 50 
copies/mL. In addition, switching from an efavirenz-based regimen led to 
improvements in neuropsychiatric side effects

SPIRAL
Martinez et al, AIDS 2010

Boosted PI to Raltegravir

open-label study with 273 virologically suppressed pts for ≥6 months on a 
stable boosted PI-based ART regimen. 149 switched to RAL. After 48 
weeks, 89% in the raltegravir arm had undetectable HIV RNA compared 
with 87% in the ritonavir-boosted PI group (meeting criteria for non-
inferiority in the switch arm). Post-hoc analysis of SPIRAL did not identify 
prior virologic failure or NRTI resistance mutations as risk factors for 
virologic failure. Patients who switched to raltegravir had improvements 
in lipid parameters, cardiovascular biomarkers, and bone mineral density, 
as well as less increase in visceral adipose tissue and total adipose tissue



Στους ασθενείς που θα μπορούσαν να ευνοηθούν από αλλαγή 

σε αναστολέα ιντεγκράσης είναι ζωτικής σημασίας:

❖ Το ιστορικό προηγηθείσας αντιρετροικής αγωγής

❖ Το ιστορικό ιολογικών αποτυχιών και ελέγχου γονοτυπικής αντοχής

❖ Η διάρκεια της αντιρετροικής αγωγής και της ιολογικής καταστολής

❖ Η απουσία μεταλλάξεων αντοχής στα NRTIs συνδυασμού backbone που 

θα χρησιμοποιηθεί

❖ Η δυνατότητα συχνής μέτρησης ιικού φορτίου το πρώτο τρίμηνο μετά την 

αλλαγή
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Ιδιαίτερα αν ο ασθενής έχει μακροχρόνιο ιστορικό αντιρετροικής αγωγής
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Στην Ελληνική πραγματικότητα η απουσία γονοτυπικού ελέγχου 

και εύκολα προσβάσιμου ιολογικού ελέγχου, περιορίζει τη 

δυνατότητα ασφαλούς αλλαγής της αντιρετροικής αγωγής με βάση 

τις διεθνείς οδηγίες,με δυνατότητα ίσως « εύκολης» εφαρμογής 

στην κάτωθι περίτωση:

Πρωτοθεραπευμένος ασθενής σε σχήμα με boosted PI και 

ιολογική καταστολή, ο οποίος έχει προβλήματα τοξικότητας, ή 

αλληλεπιδράσεων με φάρμακα ή συννοσηρότητες

Π.χ. 1)Ασθενής με ιολογική καταστολή υπό boosted atazanavir 

που εμφανίζει κωλικό νεφρού 2) ασθενής με ιολογική καταστολή 

υπό boosted darunavir ο οποίος θα λάβει θεραπεία για ηπατίτιδα  




