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Καθιερωμένοι στόχοι αντιρετροϊκής θεραπείας 

➢ Μέγιστη και διαρκής ιική καταστολή

➢ Πρόληψη ή αποκατάσταση του ανοσιακού ελλείμματος

➢ Ελάττωση φλεγμονής και ανοσιακής ενεργοποίησης

➢ Ελάττωση νοσηρότητας και θνητότητας

➢ Βελτίωση ποιότητας ζωής

➢ Πρόληψη μετάδοσης
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Προτεινόμενη αντιρετροική αγωγή- EACS 
guidelines for treatment-naїve individuals1

• EACS guidelines recommend initiation of ART, regardless of CD4 count, in part due to the evolution of 
drug development1

• Guidelines emphasise the importance of earlier ART to reduce mother-to-child and sexual transmission1,2

EACS guidelines

* Only in combination with DTG (ABC/3TC/DTG)1

3TC, lamivudine; ABC, abacavir; ART, antiretroviral therapy; ATV, atazanavir; AZT, zidovudine; /c, cobicistat-boosted; DRV, darunavir; DTG, dolutegravir; EACS, European AIDS Clinical Society; EFV, 
efavirenz; EVG, elvitegravir; F or FTC, emtricitabine; FPV, fosamprenavir; NNRTI, non-nucleoside reverse transcriptase inhibitor; NRTI, nucleoside reverse transcriptase inhibitor; NVP, nevirapine; 
LPV, lopinavir; PI, protease inhibitor; /r, ritonavir-boosted; RAL, raltegravir; RPV, rilpivirine; SQV, saquinavir; TAF, tenofovir alafenamide; TasP, treatment as prevention; TDF, tenofovir disoproxil 
fumarate
1. EACS. Guidelines Archive: http://www.eacsociety.org/guidelines/guidelines-archive/archive.html (accessed June 2017); 
2. DHHS Guidelines for the Use of Antiretroviral Agents in HIV-1-Infected Adults and Adolescents. January 2016: https://aidsinfo.nih.gov/guidelines/html/1/adult-and-adolescent-arv-
guidelines/0 (accessed August 2017)
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Class DHHS[1] IAS-USA[2]

INSTI ▪ BIC/TAF/FTC
▪ DTG/ABC/3TC
▪ DTG + (TAF or TDF)/FTC
▪ EVG/COBI/(TAF or TDF)/FTC
▪ RAL + (TAF or TDF)/FTC 

▪ BIC/TAF/FTC
▪ DTG/ABC/3TC
▪ DTG + TAF/FTC

DHHS, IAS-USA Guidelines: 
Recommended Regimens for First-

line ART 

• Recommendations may differ based on baseline HIV-1 RNA, CD4+ cell count, CrCl, eGFR, 
HLA-B*5701 status, HBsAg status, osteoporosis status, and pregnancy status

• Data are lacking for women of child-bearing age not using contraception

• IAS-USA now lists EVG/COBI/TAF/FTC and RAL + TAF/FTC as alternative regimens owing to their 
lower resistance barriers and, respectively, more drug interactions and higher pill burden[2]

Bold text identifies single-tablet regimens.

1. DHHS Guidelines. May 2018. 2. Saag MS, et al. JAMA. 2018;320:379-396. 



• BIC/TAF/FTC

• DTG/ABC/3TC

• DTG/TDF/FTC ή DTG/TAF/FTC

• RAL/TDF/FTC ή RAL/TAF/FTC

DHHS
2018



➢ Εγκατεστημένη ή επαπειλούμενη 
χρόνια νεφρική νόσος 

➢ Συγχορήγηση νεφροτοξικών φαρμάκων

➢Ιστορικό νεφροτοξικότητας από TDF 

➢ Οστεοπόρωση / προϊούσα οστεοπενία 
ή παρουσία παραγόντων κινδύνου

➢ Ιστορικό οστεοπορωτικού κατάγματος
Expert opinion

Επιλογή TAF vs TDF 







ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΕ ΚΥΗΣΗ ή ΜΕ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ 
ΚΥΗΣΗΣ

• Προκαταρκτικά δεδομένα έδειξαν βλάβες ΚΝΣ 
(Ν. Σωλήνα) σε νεογνά που οι μητέρες 
ελάμβαναν DTG



*DHHS: < 8 wks from last menstrual period; BHIVA and WHO: first trimester.
†DHHS: ≥ 8 wks from last menstrual period; BHIVA and WHO: second and third trimesters. 

Οδηγίες για την χρήση DTG σε 
γυναίκες

References in slidenotes. Adapted from Doherty M, et al. AIDS 2018. Session TUSY15.

Currently 
Receiving DTG?

Pregnancy Status
Recommendation on DTG

DHHS[1] BHIVA[2] WHO[3]

No

Early pregnancy*

Late pregnancy†

Childbearing potential, no contraception

Childbearing potential, effective contraception

Yes

Early pregnancy*

Late pregnancy†

Childbearing potential, no contraception

Childbearing potential, effective contraception

DTG may be 
used

Use DTG or another 
option

Do not use 
DTG











ΕΧΕΙ ΣΗΜΑΣΙΑ Η ΕΠΙΛΟΓΗ;

• Ότι και να επιλέξουμε ο ασθενής θα πάει 
καλά

• Εφόσον έχουμε τα <<εργαλεία>> μας…

• Μετράμε ιικό φορτίο και ελέγχουμε 
γονοτυπική αντοχή…



ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗ-Ελληνική 
πραγματικότητα

• INIs

• PIs

• Τι θα επιλέξουμε ως τρίτο φάρμακο;

Κάθε περίπτωση είναι μοναδική

Πρέπει να επιλέξουμε το ιδανικό σχήμα. 

Να μην περιορίσουμε μελλοντικές επιλογές



INSTI vs bDRV
INSTI

➢ Σπανίως μεταδιδόμενη αντοχή

➢ Υψηλός γενετικός φραγμός 

➢ Υψηλή δραστικότητα επί έλλειψης 
γονοτύπου DTG

➢ Πιθανώς καλύτερη ανοχή RAL

➢ Προτιμώνται σε ηπατική βλάβη 

➢ Συλλοίμωξη με HCV (DDAs) 

➢ Συγχορήγηση άλλων φαρμάκων RAL

➢ Αλλεργία σε σουλφοναμίδες

➢ 1 δισκίο ημερησίως 

bDRV

➢ Υψηλή δραστικότητα, μεγάλη 
εμπειρία

➢ Εμπειρία χορήγησης σε ασθενείς με  
καιροσκοπικές λοιμώξεις

➢ Χαμηλό ποσοστό μεταδιδόμενης 
αντοχής

➢ Απουσία αντοχής και επί ανάπτυξης 
αντοχής του ιού σε NRTIs

➢ Υψηλή δραστικότητα επί έλλειψης 
γονοτύπου

➢ Δραστικότητα και σε περιπτώσεις 
ελλειψης συμμόρφωσης

➢ 1 δισκίο ημερησίωςEACS guidelines 2018,version 9.1 
DHHS guidelines  Oct. 2018
Saag MS et al, JAMA 2018 ;320 (4): 379-396



ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΙΝΤΕΓΚΡΑΣΗΣ

ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ

RAL Χρόνος 

εμπειρίας,Αλλη

λεπδράσεις

Γενετικός 

φραγμός

DTG Γενετικός 

φραγμός

Νευροτοξικότη

τα, κύηση

BIC STR Μικρότερη 

εμπειρία

EVG CYP3A4,Αλληλ

επιδράσεις



Αλληλεπιδράσεις… 



The risk of polypharmacy in an ageing population
living with HIV

Prospective study of 1,497 PLWHIV scheduled for a SHCS follow up visit once from 
2008–2009, to compare the use of co-medication according to age <50 versus ≥50 years1

▪ As the population of PLWHIV ages and there are more comorbidities, the risk of polypharmacy increases2

• Older PLWHIV are more likely to receive and use one or more co-medications than younger individuals 
(82% versus 61%; p<0.001)1

• Polypharmacy has been associated with DDIs and inappropriate prescribing (iatrogenic triad), and is evidenced in one in 
every three older adults3

• Guidelines recognise the greater risk of polypharmacy in elderly individuals living with HIV, and recommend assessing the 
potential for DDIs regularly4

Swiss HIV cohort study (SHCS)

* p<0.001; † p<0.01; ‡ p<0.05; CV, cardiovascular; CNS, central nervous system; DDI, drug–drug interaction; GI, gastrointestinal; PLWHIV, people living with HIV
1. Marzolini C et al. J Antimicrob Chemother 2011;66:2107–2111; 2. Gleason LJ et al. Clin Interv Aging 2013;8:749–763; 3. Novaes PH et al. Int J Clin Pharm 2017;39(4):818–825; 4. DHHS July 2016. 
Adult and adolescent guidelines. HIV and the Older Patient: 
https://aidsinfo.nih.gov/guidelines/archive/adult-and-adolescent-guidelines (accessed May 2017)
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WHO < 7 ημέρες

Πότε ξεκινάμε

Πόσο γρήγορα και άμεσα θα ξεκινήσουμε…







Άμεση (ταχεία) έναρξη ART μετά από τη 

διάγνωση: a real-world evaluation

• 13% ασθενών ξεκίνησε αντιρετροϊκή αγωγή εντός 14 ημερών από τη 
διάγνωση

• 25% εντός 30 ημερών
• 35% > 1 έτος 
• 1997-2017 ΗΠΑ
• Η άμεση έναρξη οδήγησε σε  λιγότερες νοσηλείες και OIs στο διάστημα 

που μεσολάβησε

Benson et al HIV Glasgow 2018





Γενικά κριτήρια επιλογής

• Μακροχρόνια αποτελεσματικότητα (ιολογική 
καταστολή, ανοσολογική αποκατάσταση)

• Ασφάλεια

• Υψηλός γενετικός φραγμός

• Πρόληψη αντοχής

• Ανεπιθύμητες ενέργειες

• Κόστος (..μειώνεται)

ΚΕΕΛΠΝΟ 2017



Κριτήρια επιλογής αρχικού αντιρετροϊκού 
σχήματος 

➢ Συννοσηρότητα

➢ Δέσμευση του ασθενούς για σταθερή λήψη της αγωγής

➢ Δοσολογικό σχήμα (αριθμός δισκίων, δόσεις, 
διατροφικοί περιορισμοί)

➢ Τοξικότητα

➢ Φαρμακευτικές αλληλεπιδράσεις

➢ Εγκυμοσύνη ή επιθυμία για τεκνοποίηση

➢ Δοκιμασία αντοχής

ΚΕΕΛΠΝΟ 2017









Ευχαριστώ για την προσοχή σας
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Projected age distribution of PLWHIV in the Netherlands3

Year

1. WHO. Moving from death sentence to chronic disease management. 2006; 2. The 

Antiretroviral Therapy Cohort Collaboration. Lancet HIV 2017 [Epub ahead of print]; 3. Smit 

M et al. Lancet Infect Dis 2015;15:810–818

Projected age distribution of HIV (+) patients 
(Smit M et al Lancet 2015)


