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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

• Ασθενής Σ.Α, άνδρας, ομοφυλόφιλος

• Έτος γέννησης:1984

• Επάγγελμα: φοιτητής

• Διάγνωση: 7-7-2006, μετά από διάγνωση του ερωτικού συντρόφου

• Ασυμπτωματικός

• Ατομικό αναμνηστικό: ελεύθερο

• Κλινικά: ήπια ακμή



• Αριθμός CD4 λεμφοκυττάρων=223 cells/ml

• HIV-RNA=368.000 copies/ml

• Γονότυπος: χωρίς μεταλλάξεις αντοχής

• Στάδιο: Α2 κατά CDC

• Έναρξη θεραπείας 3-8-2006 με Truvada/Kaletra

• Πρώτη μεταβολή 21-1-2008, λόγω επιδεινούμενων γαστρεντερικών 

ενοχλημάτων, σε Truvada/Reyataz/r

• Δεύτερη μεταβολή 3-1-2015 σε Stribild (απλοποίηση σχήματος)



• Σε όλο αυτό το διάστημα: άριστη συμμόρφωση, σταθερά μη 

ανιχνεύσιμο ιικό φορτίο

• Από τα μέσα του 2015 εμφάνιση κατάθλιψης

• Πολλαπλές επισκέψεις σε ψυχιάτρους

• Αντικαταθλιπτική αγωγή (μεταβαλλόμενη) με σιταλοπράμη, 

βενζοδιαζεπίνες, μιρταζαπίνη, παροξετίνη κλπ



• Ο ασθενής αποδίδει την εμφάνιση της συμπτωματολογίας του στο 

Stribild

• Kατόπιν επιμονής του, αλλά και λόγω αλληλεπιδράσεων του 

Elvitegravir και του Cobicistat με τα αντικαθλιπτικά (μιρταζαπίνη, 

παροξετίνη), αποφασίζεται η μεταβολή της αντιρετροϊκής θεραπείας 









• Πιθανές επιλογές νέου σχήματος:

• Darunavir, NNRTI, Dolutegravir, Raltegravir

• Darunavir: όχι, λόγω αλληλεπιδράσεων

• ΝΝRΤΙ (πχ Efavirenz, Rilpivirine): όχι, λόγω κατάθλιψης

• Dolutegravir: σε κατάθλιψη;

• Raltegravir: σε κατάθλιψη; (από εμπειρία: ψυχιατρικές παρενέργειες 

σπάνιες, όχι αλληλεπιδράσεις: επιλογή)



RALTEGRAVIR



DOLUTEGRAVIR







• Ο ασθενής αποδέχθηκε χωρίς δισταγμό την αλλαγή του σχήματος και 

της δοσολογίας των αντιρετροϊκών

• Έτσι, από τον Ιούλιο 2015 ο ασθενής αρχίζει Truvada και Isentress (400 

mg X2)

• O ίδιος αισθάνεται καλά με την νέα θεραπεία

• Η συμμόρφωσή του, όπως πάντοτε, είναι πολύ καλή

• Η ψυχιατρική του συμπτωματολογία βελτιώνεται (πιθανότερο: 

αποτέλεσμα της ψυχιατρικής αγωγής, όχι η αλλαγή του Stribild)

• H παρακολούθηση συνεχίζεται



ΗΜ/ΝΙΑ CD4 VL

7/7/2006 223 368.000

20/9/2006 308 <20

5/12/2006 421 <20

23/4/2007 345 <20

10/9/2007 335 <20

16/1/2008 471 <20

26/5/2008 435 <20

7/10/2008 492 <20

28/1/2009 437 <20

15/6/2009 576 <20

17/11/2009 473 <20

3/5/2010 534 <20

25/10/2010 557 <20

29/3/2011 483 <20

3/11/2011 446 <20

12/3/2012 452 <20

7/11/2012 536 <20

11/12/2012 478 <20

15/5/2013 463 <20

22/10/2013 561 <20

24/3/2014 570 <20

23/9/2014 351 27

13/11/2014 479 <20

27/4/2015 594 <20

13/10/2015 438 43

22/3/2016 642 <20

28/9/2016 466 <20

20/3/2017 444 <20

16/10/2017 487 <20

8/5/2018 484 <20

10/12/2018 442 <20



ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ «ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ» ΤΟ RALTEGRAVIR;

• Ασθενείς με δυσανεξία (ή παρενέργειες) σε άλλα φάρμακα (ΝΝRTIs, 

αναστολείς πρωτεάσης)

• Aσθενείς που λαμβάνουν και άλλα φάρμακα (αντικαταθλιπτικά, 

στατίνες, μεθαδόνη, ρετινοειδή, φάρμακα για ηπατίτιδα C, αντιόξινα, 

«εναλλακτικά» κλπ)

• Ασθενείς που διαβάζουν το φύλλο οδηγιών του φαρμάκου και 

παθαίνουν πανικό (μαγική λέξη: λιποδυστροφία!)

• Ασθενείς που δεν θέλουν απαραιτήτως STR




