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Γυναίκες και ΗΙV λοίμωξη

➢ Οι γυναίκες είναι ιδιαίτερα ευάλωτες στον HIV

➢ Προσβάλλονται όλες οι ηλικιακές ομάδες

➢ Υπάρχουν σημαντικές διαφορές σχετιζόμενες με το φύλο, 

που χρήζουν διερεύνησης και δημιουργούν ιδιαίτερες 

προκλήσεις στην αντιμετώπιση της νόσου 



Γυναίκες και HIV λοίμωξη

➢ Ειδικοί πληθυσμοί

✓ μετανάστριες

✓ επαγγελματίες του σεξ

✓ ΧΕΝ

➢ Συχνά, αντιμετώπιση πολύπλοκων πολιτισμικών, 

κοινωνικών και ψυχολογικών καταστάσεων

➢ Διεπιστημονική προσέγγιση για αποτελεσματικότερη 

παρέμβαση  



Summary of the global HIV epidemic (2017)
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New HIV diagnoses in women, 
by age group, EU-EEA, 2007-2016
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ART coverage by sex among adults (2017)
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Επιδημιολογία 

ΚΕΕΛΠΝΟ, Δεκέμβριος 2017

➢ 16.669 άτομα με HIV/AIDS

✓ 17,16% γυναίκες

➢ 4.094 άτομα με AIDS

➢ 2.745 θάνατοι

➢ 9.199 υπό ART





Διαγνώσεις σε άτομα αλλοδαπής 

εθνικότητας (έως 31/12/2017)

➢ Συνολικός αριθμός HIV+: 2371 (18,5%)

➢ Συνολικός αριθμός διαγνώσεων AIDS: 674 (16,4%)

➢ Αριθμός ανδρών: 1968 (64,6%)

➢ Αριθμός γυναικών: 1071 (35,2%)

➢ Επικρατέστερος τρόπος μετάδοσης: ετεροφυλοφιλική 

επαφή



Διαγνώσεις ανά φύλο και εθνικότητα

(έως 31/12/2017) 





Διαφορές σχετιζόμενες με το φύλο

➢ Τιμή ιικού φορτίου στην πρώιμη λοίμωξη

➢ Διαφορά στην επίπτωση ορισμένων καιροσκοπικών λοιμώξεων

➢ Διαφορές στην εμφάνιση ανεπιθυμήτων ενεργειών και 

τοξικότητας από τα αντιρετροϊκά

➢ Επιπλοκές σχετιζόμενες αποκλειστικά με το γυναικείο φύλο

➢ Εγκυμοσύνη 

➢ Ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις και συνθήκες μετάδοσης της νόσου

➢ Δυνατότητα πρόσβασης σε εξειδικευμένη και υψηλού επιπέδου 

υγειονομική φροντίδα



Νοσηρότητα και θνητότητα 

➢ Προ HAART

✓ υψηλότερα ποσοστά λόγω δυσκολίας πρόσβασης στη θεραπεία σε 

εξειδικευμένα κέντρα

➢ Μετά HAART

✓ μικρότερο ποσοστό υπό αντιρετροϊκή θεραπεία

✓ καθυστερημένη διάγνωση

✓ επιβίωση παρόμοια με των ανδρών 3 χρόνια μετά τη διάγνωση 

(μικρότερη θνητότητα στον αναπτυσσόμενο κόσμο)

✓ AIDS: κύρια αιτία θανάτου γυναικών που ανήκουν σε μειονότητες 

✓ μεγαλύτερη θνητότητα εγχρώμων γυναικών σε σχέση με τις λευκές 

καθώς και γυναικών με χρόνια κατάθλιψη



Φραγμοί στην περίθαλψη γυναικών με 

HIV λοίμωξη

➢ Πρακτικά αίτια

✓ φροντίδα παιδιών

✓ φροντίδα οικείων με HIV λοίμωξη

✓ δυσκολία μετακίνησης 

✓ έλλειψη ασφάλισης

➢ Ψυχολογικά, κοινωνικά και πολιτισμικά αίτια

✓ φόβος στιγματισμού

✓ άρνηση της νόσου

✓ έλλειψη εμπιστοσύνης στο σύστημα υγείας

✓ ενδοοικογενειακή ή άλλης μορφής βία





Βιολογικές διαφορές

Ιικό φορτίο

➢ Χαμηλότερο ιικό φορτίο σε σχέση με τους άνδρες σε πρώιμο 

στάδιο, χωρίς διαφορά στη θνητότητα

➢ Η αρχική τιμή ιικού φορτίου (πρωτολοίμωξη) στις γυναίκες δεν 

αποτελεί προγνωστικό δείκτη

➢ Αυξημένος κίνδυνος (1,6 φορές) εξέλιξης σε AIDS με ίδιες τιμές 

ιικού φορτίου και CD4+



Ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις

➢ Ανεπαρκής μελέτη των ψυχοκοινωνικών επιπτώσεων της 

HIV λοίμωξης στις γυναίκες

➢ Υψηλή συχνότητα ψυχικών διαταραχών

✓ αρνητική επίδραση στις κοινωνικές σχέσεις και την ποιότητα 

ζωής 

✓ αρνητική επίδραση στη συμμόρφωση στην  

αντιρετροϊκή αγωγή και στην αντιμετώπιση των 

ανεπιθύμητων ενεργειών



Γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας και 

HIV λοίμωξη

➢ Στην Ευρώπη, 69% των γυναικών με πρόσφατη διάγνωση  

ΗΙV λοίμωξης βρίσκονται σε αναπαραγωγική ηλικία (15-50 

ετών)

➢ Επιλογή αντισυλληπτικής μεθόδου

➢ Αυξανόμενος αριθμός γυναικών με επιθυμία τεκνοποίησης 

✓ υψηλά ποσοστά σύλληψης και χαμηλά ποσοστά κάθετης 

μετάδοσης σε γυναίκες υπό HAART 

➢ Στειρότητα και υπογονιμότητα πιο συχνές σε γυναίκες με

HIV λοίμωξη



Αντισύλληψη και HIV λοίμωξη

Κριτήρια επιλογής

➢ Αποτελεσματικότητα διαφόρων αντισυλληπτικών 

μεθόδων

➢ Πρόληψη μετάδοσης HIV και άλλων ΣΜΝ

➢ Φαρμακευτικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ 

αντιρετροϊκών και ορμονικών σκευασμάτων



Γυναικείο 

προφυλακτικό
Συμμόρφωση?

Στείρωση

Ενδομήτρια 

σπειράματα
Απαιτείται ιατρική 

παρακολούθηση

Αντισυλληπτικές 

μέθοδοι

Μακράς διαρκείας
Εμφυτεύσιμα ενδομήτρια 

συστήματα

Δισκία 
Ευρέως διαθέσιμα

Ενέσιμα
Χρησιμοποιούνται 

σπανιότερα

Ανδρικό προφυλακτικό
Αποδεδειγμένη ελάττωση κινδύνου 

μετάδοσης HIV

Ορμονικά σκευάσματα 
Αποτελεσματικά, φαρμακευτικές 

αλληλεπιδράσεις

1. Heikinheimo et al. Hum Reprod Update 2009;15:165–76.

2. Cates et al. J Acquir Immune Defic Syndr 2005;38 (Suppl. 1):S8–10.

3. Mitchell et al. Sex Transm Infect2004;80:167-–73.

4. Cejtin et al. AIDS 2003;17:1702–4.

5. Richardson et al. AIDS 2007;21:749–53.

6. Waters et al. J Fam Plann Reprod Health Care 2006;32:10–4.



Drug Interactions Between Hormonal 

Contraceptives and ARVs

Slide credit: clinicaloptions.comWHO Guidelines. June 2016.

Hormonal 

Contraceptive

NRTI PI NNRTI INSTI

Any* ATV LPV DRV RTV EFV NVP ETR RPV DTG RAL EVG/c

Combined oral 

contraceptives

Etonogestrel or 

levonorgestrel

implant

Transdermal 

ethinyl estradiol

Norethisterone

(norethindrone)

DMPA

injectable

No clinically significant interaction or interaction unlikely

Potential interaction that may require monitoring or regimen alteration

*Includes 3TC, ABC, AZT, ddI, d4T, FTC, TDF.

http://www.clinicaloptions.com/oncology


Αντισύλληψη και HIV λοίμωξη

Συνιστάται  η χορήγηση ενός ορμονικού σκευάσματος για 

την πρόληψη της εγκυμοσύνης σε συνδυασμό με τη χρήση 

προφυλακτικού για την αποφυγή μετάδοσης του ιού και 

άλλων ΣΜΝ



Γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας και HIV 

λοίμωξη

➢ Αυξημένος κίνδυνος  μόλυνσης μετά την εμμηνόπαυση

➢ Συναισθηματικά, σεξουαλικά και ψυχολογικά προβλήματα

➢ Εντονότερα συμπτώματα εμμηνόπαυσης και αύξηση επιπολασμού 

πρόωρης (≤ 40 έτη) εμμηνόπαυσης (5,2 vs 1,8%)

➢ Συννοσηρότητες

✓ καρδιαγγειακός κίνδυνος

✓ σακχαρώδης διαβήτης

✓ λιποδυστροφία

✓ οστεοπενία και αύξηση κινδύνου καταγμάτων

✓ αύξηση κινδύνου εμφάνισης νεοπλασιών

✓ νευρογνωσιακές διαταραχές



Χειρισμός εμμηνόπαυσης στο 

πλαίσιο της ΗΙV λοίμωξης

➢ Υγιεινός τρόπος ζωής (άσκηση, δίαιτα)

➢ Διακοπή καπνίσματος

➢ Καλή συμμόρφωση στη HAART

➢ Συμπτωματική αγωγή

➢ Εναλλακτικές θεραπείες

➢ Επί αποτυχίας των ανωτέρω, θεραπεία ορμονικής 

υποκατάστασης



Θεραπεία ορμονικής υποκατάστασης  

στο πλαίσιο της ΗΙV λοίμωξης

➢ Προσεκτικά επιλεγμένος πληθυσμός γυναικών χωρίς 

παράγοντες κινδύνου 

➢ Χορήγηση της ελάχιστης αποτελεσματικής δόσης για το 

βραχύτερο δυνατόν διάστημα

➢ Αλληλεπιδράσεις οιστρογόνων και/ή προγεστερόνης 

με HAART



Αυξημένος κίνδυνος εμφράγματος σε 

γυναίκες με HIV λοίμωξη

➢Health care system-based cohort study using a large data registry with 3851 HIV and 

1,044,589 non-HIV patients (October 1996−June 2004)

➢Aim: to determine acute myocardial infarction rates and cardiovascular risk factors in 

patients with HIV, compared with patients without HIV

➢Acute MI was identified by International Classification of Diseases coding criteria

Triant et al. J Clin Endocrinol Metab 2007;92:2506–12.
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Αντιμετώπιση καρδιαγγειακού κινδύνου σε 

γυναίκες με ΗΙV λοίμωξη

➢ Διακοπή καπνίσματος

➢ Ρύθμιση αρτηριακής υπέρτασης

➢ Δίαιτα και αντιμετώπιση υπερχοληστερολαιμίας

➢ Ρύθμιση ΣΔ

➢ Φυσική δραστηριότητα/άσκηση

➢ Αντιμετώπιση κατάθλιψης

➢ Χορήγηση αγωγής για τη θεραπεία και την πρόληψη των 

καρδιαγγειακών νοσημάτων



Buchacz K, et al. 18th CROI 2011. Abstract 786.

Αύξηση συχνότητας  ΣΔ σε γυναίκες με 

HIV λοίμωξη

➢ 752 HIV-positive US women (≥ 6 months of ART) participating in two CDC 

studies (HOPS and SUN cohorts) 2003–2006

➢ Diabetes was associated with older age, Hispanic race/ethnicity, body mass 

index ≥ 30 kg/m2, hepatitis C virus infection and PI use (specific PIs not 

specified)

Characteristic
Black

(n=414)

White

(n=219)

Hispanic

(n=119)

Overall 

p value

Median age, years (IQR) 41 (34, 47) 42 (38,48) 43 (37, 49) 0.003

Years of HAART, median (IQR) 3.5 (2.1, 5.7) 5.3 (3.4, 7.4) 4.5 (2.4, 6.5) < 0.001

Diabetes, % (CI)* 13.5 (10.4-17.2) 11.0 (7.2-15.9) 22.7 (15.5-31.3) 0.011

Impaired glucose control, % (CI)* 6.0 (4.0 – 8.8) 7.8 (4.6-12.1) 8.4 (4.1-14.9) 0.563

* Each condition defined by diagnosis, treatment, or laboratory results, including, for diabetes: fasting glucose > 125 mg/dL or two 

random glucose measurements > 200 mg/dL or two hemoglobin A1c (HbA1c) measurements ≥ 7.0%; for impaired glucose control

(excluding diabetes): fasting glucose 110-125 mg/dL or two random glucose measurements 140-200 mg/dL or single HbA1c ≥ 6.5% 

(without normal glucose). IQR, interquartile range

Diabetes among HAART-experienced HIV-infected women, HOPS and SUN studies, 2003-2006



Λιποδυστροφία σε γυναίκες με HIV λοίμωξη

➢ Διαφορές στον επιπολασμό και την κλινική εικόνα

✓ σπανιότερα λιποατροφία

✓ λιποϋπερτροφία κεντρικού τύπου

➢ Ανάγκη μελετών πριν και μετά την εμμηνόπαυση





Αυξημένος κίνδυνος χαμηλής οστικής 

πυκνότητας σε γυναίκες με HIV λοίμωξη 

Yin et al. J Endocrinol Metab 2010;95:620–9.

➢ Χαμηλότερη οστική πυκνότητα, υψηλότερα επίπεδα  δεικτών οστικού 

μεταβολισμού σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες

➢ Αυξημένος κίνδυνος  καταγμάτων  
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Increased fracture incidence in middle-aged HIV-
infected and HIV-uninfected women:  updated results 

from the women's interagency HIV study

Risk factors in multivariate model: HIV, age, white race, cocaine, IVDU

Sharma, et al. JAIDS Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes. 70(1):54-61, September 1, 2015.



Αντιμετώπιση οστεοπόρωσης σε 

γυναίκες με ΗΙV λοίμωξη

➢ Σύσταση της EACS (2018) για μέτρηση οστικής 

πυκνότητας (DXA) σε

✓ μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες 

✓ γυναίκες 40-50 ετών υψηλού κινδύνου για κάταγμα (δεκαετής 

κίνδυνος >20%  με FRAX score)

✓ γυναίκες με ιστορικό  οστεοπορωτικού κατάγματος  ή υψηλού 

κινδύνου για πτώση

✓ κλινικά έκδηλο υπογοναδισμό

✓ λήψη κορτικοειδών



Αντιμετώπιση οστεοπόρωσης σε 

γυναίκες με ΗΙV λοίμωξη

➢ Στρατηγικές για την ελάττωση του κινδύνου ανάπτυξης 

οστεοπόρωσης

✓ άσκηση με βάρη 

✓ επαρκής πρόσληψη ασβεστίου/συμπληρώματα βιταμίνης D

✓ αποφυγή καπνίσματος και αλκοόλ

✓ αποφυγή αντιρετροϊκών που ελαττώνουν την οστική 

πυκνότητα

✓ χορήγηση αγωγής για τη θεραπεία και την πρόληψη της 

οστεοπόρωσης



Επίπτωση νεοπλασιών σε γυναίκες με 

HIV λοίμωξη

➢ Αύξηση κινδύνου εμφάνισης, καιροσκοπικών και μη, νεοπλασιών 

με την πάροδο του χρόνου 

✓ Non-Hodgkin’s λέμφωμα  ≥ 7 φ

✓ σάρκωμα Kaposi ≥  200 φ

✓ καρκίνος τραχήλου  μήτρας  ≥ 3 φ 

✓ καρκίνος πρωκτού  ≥ 9 φ

Hessol et al. JAIDs 2004;36:978-85. 2. National Cancer Institute, HIV Infection and Cancer Risk, 

updated 16 May 2011. Accessed Mar 2012. 3. Grulich et al. Lancet 2007;370:59–67.



Relative risk of cancer among HIV+ and HIV-, 
age >65 yrs

Cancer Type

Incidence Rate* (N) Hazard Ratio (95% CI)

HIV+ HIV- Unadjusted Adjusted†

Kaposi Sarcoma 63.5 (12) 0.9 (398) 68.81 (38.14-124.15) 104.49 (56.66-192.69)

Non-Hodgkin Lymphoma 304.0 (57) 113.2 (49,918) 2.63 (1.97-3.51) 3.48 (2.59-4.67)

Diffuse Large B-cell Lymphoma 139.0 (26) 30.1 (13,235) 4.53 (3.02-6.80) 6.24 (4.14-9.41)

Burkitt Lymphoma 16.1 (3) 0.7 (304) 22.73 (7.24-71.37) 25.15 (7.99-79.14)

Other Specified 75.0 (14) 68.3 (30,071) 1.07 (0.62-1.83) 1.36 (0.79-2.34)

Unspecified 75.0 (14) 14.4 (6,308) 5.10 (2.97-8.76) 7.61 (4.41-13.12)

Hodgkin Lymphoma 42.3 (8) 4.0 (1,752) 10.50 (5.18-21.29) 11.50 (5.65-23.42)

Anus 141.9 (27) 5.0 (2,212) 27.68 (18.56-41.27) 29.96 (19.98-44.92)

Liver 116.5 (22) 22.2 (9,806) 5.15 (3.33-7.98) 4.86 (3.12-7.56)

Lung 582.0 (111) 336.6 (148,217) 1.69 (1.35-2.12) 1.78 (1.42-2.23)

Colorectum 212.6 (40) 230.0 (101,085) 0.91 (0.65-1.27) 1.08 (0.77-1.51)

Breast‡ 325.5 (16) 362.1 (94,257) 0.88 (0.51-1.52) 0.96 (0.56-1.65)

Prostate‡ 805.1 (111) 854.2 (148,504) 0.92 (0.73-1.17) 0.78 (0.61-0.99)

*Incidence is per 100,000 person-years.
†Hazard ratios are adjusted for sex, race, age at start of follow-up, and calendar year at start of follow-up.
‡Breast cancer incidence was only assessed among women. Prostate cancer incidence was only assessed among men.

National Cancer Institute: 835,450 in US CA registry; HIV+ from 5% Medicare, 469,954 pts

Yanik E, et al. 22nd CROI; Seattle, WA; February 23-26, 2015. Abst. 725.



Δυσπλασία και καρκίνος τραχήλου μήτρας

➢ Αύξηση κινδύνου ανάπτυξης LSIL, HSIL, ατυπίας (ASCUS) και 

καρκινώματος

➢ Παράγοντες κινδύνου

✓ Βαθμός ανοσοκαταστολής (CD4+)

✓ Συλλοίμωξη με HPV (γονότυποι υψηλού και μετρίου κινδύνου:16, 18, 52,58)

✓ Ηλικία 

✓ Δερματική ανεργία

➢ Ο ρόλος της ART αμφιλεγόμενος

➢ Απαραίτητος ο περιοδικός έλεγχος με test PAP ± κολποσκόπηση

➢ Εμβολιασμός έναντι του HPV με το 9δυναμο εμβόλιο 

(9-26 ετών, εμβολιαστικό σχήμα: 0, 1-2, 6 μήνες)



Κατευθυντήριες οδηγίες για προληπτικό έλεγχο του 

καρκίνου του τραχήλου της μήτρας σε γυναίκες με HIV 

λοίμωξη

Γυναίκες <30 ετών

➢ Pap test μετά τη διάγνωση της HIV λοίμωξης και κατόπιν κάθε 

12 μήνες

➢ Εάν 3 διαδοχικά Pap test είναι φυσιολογικά, Pap test κάθε 3 

έτη

➢ Δεν συνιστάται HPV test στις γυναίκες <30 ετών



Κατευθυντήριες οδηγίες για προληπτικό έλεγχο του 

καρκίνου του τραχήλου της μήτρας σε γυναίκες με HIV 

λοίμωξη

Γυναίκες ≥30 ετών

➢ Pap test αρχικά και κάθε 12 μήνες

➢ Εάν 3 διαδοχικά Pap test είναι φυσιολογικά, Pap test κάθε 3 έτη

➢ Εάν υπάρχει δυνατότητα σύγχρονου ελέγχου με HPV test

✓ Αρχικά Pap test και HPV test

✓ Εάν είναι αρνητικός, τότε έλεγχος ανά 3ετία

✓ Εάν το Pap test είναι φυσιολογικό και το HPV test θετικό:

▪ Επανάληψη σε 1 χρόνο

▪ Εάν το επαναληπτικό Pap test είναι παθολογικό ή το HPV test θετικό: κολποσκόπηση



Αντιμετώπιση νεοπλασιών σε γυναίκες με 

ΗΙV λοίμωξη

➢ Η χορήγηση HAART ελαττώνει σημαντικά τον κίνδυνο 

των καιροσκοπικών νεοπλασιών

➢ Προληπτικός έλεγχος για πρώιμη διάγνωση και θεραπεία

➢ Οι αλληλεπιδράσεις αντιρετροϊκών και ογκολογικών 

φαρμάκων είναι συχνές αλλά προβλέψιμες και 

αντιμετωπίσιμες

➢ Απαιτείται συνεργασία λοιμωξιολόγου και ογκολόγου



Νευρογνωσιακές διαταραχές σε γυναίκες 

με HIV λοίμωξη

➢ Υψηλότερος  επιπολασμός  γνωσιακών διαταραχών συγκριτικά 

με γυναίκες χωρίς HIV λοίμωξη

➢ Οι γυναίκες υπολείπονται σημαντικά σε δοκιμασίες κινητικών και 

μαθησιακών δεξιοτήτων συγκριτικά με τους άντρες με HIV 

λοίμωξη

➢ Παράγοντες κινδύνου

✓ ναδίρ CD4+

✓ υψηλό ιικό φορτίο στο ΕΝΥ 

✓ συλλοίμωξη με HCV

✓ ηλικία

✓ κάθετη μετάδοση (έφηβες)

✓ ΣΔ και άλλοι παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου

✓ καταθλιπτική συμπτωματολογία/ψυχική νόσος





Αντιρετροϊκή θεραπεία στις γυναίκες



Κλινικές μελέτες αντιρετροϊκών σε γυναικείο 

πληθυσμό

➢ Αλληλεπιδράσεις μεταξύ ART και ορμονικών 

σκευασμάτων/αντισυλληπτικών

➢ Ασφάλεια ART στην εγκυμοσύνη

➢ Διαφορές σχετιζόμενες με το φύλο 

✓ φυσιολογία

✓ κατανομή βάρους

✓ φαρμακοδυναμική

✓ διαταραχές εμφάνισης σώματος 



➢ Οι περισσότερες μελέτες αντιρετροϊκών σε άνδρες

➢ Συμμετοχή ~19% γυναικών σε συστηματικές ανασκοπήσεις 

κλινικών μελετών

✓ αποκλεισμός λόγω μη χρήσης αξιόπιστης αντισυλληπτικής μεθόδου, 

εγκυμοσύνης, θηλασμού

➢ Δεδομένα από μελέτες σε γυναίκες: GRACE, WAVES, ARIA

Curno MJ, et al. Acquir Immune Defic Syndr 2016; 71:181-188

Κλινικές μελέτες αντιρετροϊκών σε γυναικείο 

πληθυσμό



GRACE: DRV/RTV + Optimized Background 

Regimen in Tx-Exp’d Pts

▪ North American, open-label, phase IIIb trial evaluating sex-
based differences in efficacy and safety (N = 429)

– 67% of participants were women, 84% of participants were black 
or Hispanic

▪ Specific measures are needed to retain HIV-positive women in 
clinical trials

Slide credit: clinicaloptions.com

Wk 48 Outcome, % Women Men P value

Virologic response

▪ By ITT analysis

▪ Excluding pts who withdrew*

50.9

73.0

58.5

73.5

.067

.44

Discontinuations 32.8 23.2 .042

*For reasons other than virologic failure.

Currier J, et al. Ann Intern Med. 2010;153:349-357. 

http://www.clinicaloptions.com/oncology


WAVES: EVG/COBI/FTC/TDF vs ATV + RTV + 

FTC/TDF in Tx-Naive Women

▪ International, randomized, controlled, double-blind phase III trial

– Primary endpoint: Wk 48 HIV-1 RNA < 50 c/mL

▪ Fewer discontinuations due to AEs with EVG/COBI (5 vs 19)

▪ Among pts with VF and resistance data, 3 developed resistance 
mutations to study drugs in ATV arm vs 0 in EVG arm

EVG/COBI/FTC/TDF QD +

Placebos for ATV, RTV, and FTC/TDF QD

(n = 289)

ATV + RTV + FTC/TDF QD +

Placebo for EVG/COBI/FTC/TDF QD

(n = 286)

Women

with HIV-1 RNA

≥ 500 copies/mL; 

no previous ART; 

eGFR ≥ 70 mL/min

(N = 575)

Wk 48

Slide credit: clinicaloptions.comSquires K, et al. Lancet HIV. 2016;3:e410-e420.

Stratified by

HIV-1 RNA VL

and race

Wk 48 

HIV-1 RNA < 

50 c/mL, %

87

81

Δ: 6.5% 

(95% CI: 

0.4-12.6)

http://www.clinicaloptions.com/oncology


ARIA: DTG/ABC/3TC vs ATV + RTV + 

FTC/TDF in Treatment-Naive Women

▪ International, randomized, open-label, phase IIIb trial

– Primary endpoint: Wk 48 HIV-1 RNA < 50 c/mL

▪ Fewer discontinuations due to AEs with DTG (4 vs 7)

▪ Among pts with VF and resistance data, 1 developed resistance 
mutation to study drugs in ATV arm vs 0 in DTG arm

DTG/ABC/3TC QD 

(n = 248)

ATV + RTV + FTC/TDF QD

(n = 247)

Women

with HIV-1 RNA

≥ 500 copies/mL; 

no previous ART; 

HLA-B*5701 negative;

CrCl ≥ 50 mL/min

(N = 495)

Wk 48

Slide credit: clinicaloptions.com

Johnson M, et al. HIV Glasgow 2016. Abstract P035.

Hagins D, et al. IDWeek 2016. Abstract 949.

Stratified by

HIV-1 RNA VL

and CD4+ count

Wk 48 

HIV-1 RNA < 

50 c/mL, %

82

71

Δ: 10.5% 

(95% CI: 

3.1-17.8)

http://www.clinicaloptions.com/oncology


Study 104/111: EVG/COBI/FTC/TAF vs 

EVG/COBI/FTC/TDF in Trt-Naive Women 

▪ Wk 48 results of phase III studies

‒ In women, at Wk 48 EVG/COBI/FTC/TAF associated with 
numerically less spine and hip BMD loss, significantly less decline 
in eGFR, numerically greater decline in proteinuria 

Orkin C, et al. EACS 2015. Abstract 798. Slide credit: clinicaloptions.com
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http://www.clinicaloptions.com/oncology


Έλεγχος πριν την έναρξη ART

➢ Έλεγχος ρουτίνας κοινός και στα δύο φύλα

➢ Test κύησης

➢ Συζήτηση για επιθυμία τεκνοποίησης/είδος αντισυλληπτικής 

μεθόδου



Επιλογή αντιρετροϊκού σχήματος

➢ Δεν υπάρχουν κατευθυντήριες οδηγίες ειδικά για γυναίκες με 

εξαίρεση την εγκυμοσύνη

➢ Συχνότερες οι ΑΕ στις γυναίκες. Επιλογή σχήματος με την 

μικρότερη αναμενόμενη τοξικότητα

➢ Συζήτηση και ενημέρωση της ασθενούς για την καλύτερη 

αποδοχή του προτεινόμενου σχήματος



Επιλογή ART στις γυναίκες αναπαραγωγικής 

ηλικίας

➢ Αποφυγή σχημάτων με DTG

✓ Αναφορά ανωμαλιών του νευρικού σωλήνα επί λήψης DTG τις πρώτες 4 

εβδομάδες κύησης (4/426 νεογνά, 0,94%)

✓ Αλλαγή DTG εάν υπάρχει προγραμματισμός εγκυμοσύνης

✓ Εναλλακτικά σχήματα με: RAL, DRV/r, ATZ/r, EFV ή RPV (εάν CD4≥ 

200/μl, VL< 100.000 cp/ml)

➢ Επί εγκυμοσύνης, άμεση έναρξη ART



➢ Raltegravir: ευρέως χρησιμοποιούμενο από 2007-2008. Καμία 

αναφορά τερατογένεσης (Επιφυλάξεις για χορήγηση INSTIs σε 

πρώιμη κύηση)

➢ Όχι σχήματα με cobicistat (ελάττωση επιπέδων αντιρετροϊκών στην 

κύηση), bictegravir (παρόμοια δομή με DTG, έλλειψη δεδομένων)

➢ Όχι TAF στην κύηση (έλλειψη εμπειρίας)

➢ Επί εγκυμοσύνης, άμεση έναρξη ART

Επιλογή ART στις γυναίκες αναπαραγωγικής 

ηλικίας



Αποτελεσματικότητα ART

➢ Συγκρίσιμη με των ανδρών

➢ Διαφορές μεταξύ ανδρών-γυναικών για ορισμένα αντιρετροϊκά

✓ άγνωστη αιτία (τοξικότητητα, φαρμακοκινητική, άλλα αίτια?)

➢ Δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για έκδοση κατευθυντηρίων 

οδηγιών αναλόγως του φύλου

➢ Απαιτούνται κλινικές δοκιμές αποτελεσματικότητας σε γυναικείο 

πληθυσμό αντί της εξαγωγής συμπερασμάτων από μελέτες σε 

άνδρες



Ανεπιθύμητες ενέργειες ART

➢ Μειωμένη ανοχή, υψηλότερο ποσοστό διακοπής θεραπείας

➢ Υψηλότερο ποσοστό εμφάνισης εξανθήματος (NVP, EFV)

➢ Υψηλότερο ποσοστό ηπατοτοξικότητας από NVP (CD4+>250/μl)

➢ Υψηλότερο ποσοστό διακοπής χωρίς ιολογική αποτυχία

➢ Πιθανά αίτια:

✓ φαρμακοκινητικές διαφορές λόγω ΒΣ ή μεταβολισμού του φαρμάκου

✓ ορμονικοί παράγοντες

➢ Δεν υπάρχει σαφής διαφορά στην εμφάνιση ΣΔ ή λιποδυστροφίας

➢ Από ορισμένες μελέτες διαπιστώθηκαν

✓ αυξημένος κίνδυνος συσσώρευσης λίπους vs λιποατροφίας

✓ μειωμένος κίνδυνος υπερλιπιδαιμίας σε σχέση με τους άνδρες



Συμμόρφωση

➢ Δεν βρέθηκαν διαφορές σχετιζόμενες με το φύλο

➢ Υψηλότερα ποσοστά παραγόντων που σχετίζονται με κακή 

συμμόρφωση

✓ φροντίδα συγγενών με HIV ή άλλες λοιμώξεις 

✓ φόβος αποκλεισμού

✓ ανεπιθύμητες ενέργειες

✓ αλλαγές στην εμφάνιση του σώματος (λιποδυστροφία)

✓ ψυχικές και νευρογνωσιακές διαταραχές



Κύηση και HIV λοίμωξη



HIV acquisition per sex act is elevated in pregnancy 
and postpartum

Subjects:

2,751 HIV-negative women 
from serodifferent couples in 
two longitudinal prevention 
studies in Africa

Partners in Prevention HSV/HIV 
Transmission Study

Partners PrEP Study

Adapted from Thomson KA, et al. Presented at CROI 2018; Oral Presentation #45.

HIV Infectivity per 1000 Sex Acts



Partners Studies: Increased Risk of Female HIV 

Acquisition in Late Pregnancy and Postpartum

▪ N = 2751 HIV-negative women in relationship with HIV-positive ART-naive men 
followed until first evidence of HIV infection linked to male study partners

✓ 78 incident HIV infections occurred during follow-up; 22.4% became pregnant

▪ In adjusted model, HIV acquisition risk per sex act was increased 3-fold in late 
pregnancy and 4-fold postpartum

1. Thomson KA, et al. CROI 2018. Abstract 45. 

2. Thomson KA, et al. J Infect Dis. 2018;[Epub ahead of print]. Slide credit: clinicaloptions.com

RR of HIV Acquisition by Reproductive Stage
Base Model* Adjusted Model†

RR (95% CI) P Value RR (95% CI) P Value

Not pregnant or postpartum 1.00 -- 1.00 --

Early pregnancy through postpartum 4.97 (2.95-8.38) < .001 2.76 (1.58-4.81) < .001

▪ Early pregnancy (0-13 wks gestation) 3.20 (1.24-8.25) .02 2.07 (0.78-5.49) .14

▪ Late pregnancy (14 wks to delivery/loss) 5.54 (2.62-11.69) < .001 2.82 (1.29-6.15) .01

▪ Postpartum (delivery to 6 mos or less for 

losses)
7.80 (3.04-20.02) < .001 3.97 (1.50-10.51) .01

*Adjusted for condom use, reproductive stage. †Adjusted for condom use, reproductive stage, female age, active PrEP use, HIV-1 RNA of male partner.

http://www.clinicaloptions.com/




Starting ART in early pregnancy: 
options*

NOT RECOMMENDED  

PK issues
Cobicistat

OD DRV/r

Foetal Health concerns:
DTG

[? INSTI class effect]

*Only if benefit  justifies the potential risk to fetus
*Only if benefit  justifies the potential risk to fetus
If VL <100,000 c/ml; $ Not clear if DTG NTD signal is a class effect
DHHS:https://aidsinfo.nih.gov/guidelines/html/3/perinatal/
IAS USA Saag MS et al. JAMA 2018;320:379-396. 6. BHIVA Guidelines. EACS. Available from: http://www.eacsociety.org/guidelines/eacs-guidelines/eacs--
guidelines.html 2. BHIVA guidelines on the management of pregnancy for women living with HIV www.bhiva/org/documents(in consultation)

Insufficient Pregnancy safety data:

TAF

BIC

EVG/c

DOR

OD RAL 1200mg 

https://aidsinfo.nih.gov/guidelines/html/3/perinatal/


Starting ART in early pregnancy: 
options*

NOT RECOMMENDED   

TDF or ABC

3TC or FTC

NRTI NNRTI INSTI PI

RPV* 

EFV
RAL

ATV/r QD

DRV BD

PK issues
Cobicistat

OD DRV/r

Foetal Health concerns:
DTG

[? INSTI class effect]

*Only if benefit  justifies the potential risk to fetus
*If VL <100,000 c/ml; 
DHHS:https://aidsinfo.nih.gov/guidelines/html/3/perinatal/
IAS USA Saag MS et al. JAMA 2018;320:379-396. 6. BHIVA Guidelines. EACS. Available from: http://www.eacsociety.org/guidelines/eacs-guidelines/eacs--
guidelines.html 2. BHIVA guidelines on the management of pregnancy for women living with HIV www.bhiva/org/documents(in consultation)

Insufficient Pregnancy safety data:

TAF

BIC

EVG/c

DOR

OD RAL 1200mg 

https://aidsinfo.nih.gov/guidelines/html/3/perinatal/


▪ At latest analysis on July 15, 2018[2]

– NTD prevalence with DTG exposure 
at conception: 4/596
(0.67%; 95% CI: 0.26% to 1.7%)

– NTD prevalence with DTG started 
during pregnancy: 1/3104
(0.03%; 95% CI: 0.01% to 0.18%)

▪ Next formal analysis to occur after 
March 31, 2019, which will include 
72% of national births

Tsepamo: Neural Tube Defects and DTG 

Exposure

▪ Unplanned analysis of ongoing birth 
outcomes surveillance study among 
Botswanan women ± HIV infection[1,2]

1. Zash R, et al. N Engl J Med. 2018;[Epub ahead of print]. 2. Zash R, et al. AIDS 2018. Session TUSY15.
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Slide credit: clinicaloptions.com

http://www.clinicaloptions.com/hiv


DHHS Statement on Use of DTG-Containing 

Regimens at Time of Conception

▪ NIH-funded birth surveillance study 
from Botswana reported an increased 
risk of neural tube defects in infants 
whose mothers became pregnant 
while receiving DTG-based therapy

– n = 4 cases of 426 assessed (0.9%; 
higher rate than that reported with 
non-DTG-based regimens)

– No evidence of neural tube defects in 
infants whose mothers initiated DTG-
based therapy during pregnancy

▪ Interim recommendations:

– HCPs encouraged to counsel women 
of childbearing age who are receiving 
DTG about this potential risk; women 
with a desire to become pregnant 
should discuss alternative ART 
options

– Women of childbearing age not 
planning to become pregnant may 
initiate DTG-based ART with prior 
negative pregnancy test and practice 
of consistent contraceptive method

– Pregnant women currently receiving  
DTG should not stop ART and should 
speak with their HCP

Slide credit: clinicaloptions.comDHHS Statement. May 2018.

http://www.clinicaloptions.com/hiv


*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. 

Guidance on the Use of DTG in Women

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

Slide credit: clinicaloptions.com

http://www.clinicaloptions.com/hiv


Antiretroviral Pregnancy Registry: First Trimester 
Exposures

RAL Prevalence Lower 95% CI Upper 95% CI MADCP

8 /278 2.88 1.22 5.59 2.72

Antiretroviral Pregnancy Registry; July. 31, 2017.

No report of Neural Tube defect in the APR 
(July 31st 2017)



Antiretroviral Pregnancy Registry; July. 31, 2017.



“ Our findings summarize the data leading to the recommendation of the DHHS treatment guidelines 
to consider RAL as the preferred integrase inhibitor in ARV-naive pregnant women.”



A Review of the Efficacy, Safety, and 
Pharmacokinetics of Raltegravir in Pregnancy

• A total of 278 maternal-infant pairs 

• 69% from retrospective case reports/series, 31% from 3 prospective clinical studies

• ~50% peer-reviewed data

• 87% were from resource-rich settings

• Maternal ARV history:  9.3% naïve, 33% experienced, 58% not reported

• Maternal outcomes were not frequently reported. The only consistently 
reported effect was a reversible and transient increase in liver 
transaminase.



A Review of the Efficacy, Safety, and 
Pharmacokinetics of Raltegravir in Pregnancy 

• Most infants were born without adverse outcomes; of the reported events, 
there was no consistency among type or severity.

• No Neural Birth defect reported.

• 83% (122/147 cases) received ZDV infusion at delivery and 
79% (143/182 cases) underwent Caesarean section

• There were 2 cases where the infant tested positive after birth: 

• one was likely an in utero transmission before initiation of raltegravir

• details on maternal viral load at delivery, drug resistance and adherence were 
lacking in the second case



Sibiude J, IAS 2017, Abs. MOAB0204

479 Newborns exposed to RAL :
‒ 140 (29,2 %), 1st trimester
‒ 339 (78,8 %), 2nd/3rd trimester

% of Birth Defects according RAL introduction time

Key message: 
RAL was used in all stages of pregnancy with similar 
rates of Birth Defects.
No association between Birth Defects & in utero RAL 
exposure.

Birth Defects

Raltegravir OR (IC 95 %) p

1st trimester 1,6 (0,7 - 4,1) 0,29

2nd/3rd trimester 1

p = 0,29

p = 0,42

Malformations
congénitales

0

2

4

1

3

5

6

Malformations 
cardiaques congénitales

5,7

3,5

2,1

1,2

1st trimester

2nd/3rd trimester

%

RAL & Pregnancy: French experience ANRS-EPF 

(2008 - 2015)



Number & Type of birth defects among the 479 Newborns

Exposed 1st Trimester N Exposed 2nd or 3rd Trimester N

Hypoplasia of pulmonary arteries* 1 Atrio-ventricular Canal 1

Anomalous pulmonary venous return 1 Pulmonary valve stenosis 1

Patent ductus arteriosus 1 Patent ductus arteriosus 1

Coarctation of aorta 1

Polydactyly 2 Polydactyly 3

Congenital hip dislocation 1

Posterior urethral valves 1 Multicystic dysplastic kidneys 1

Kidney Cyst* 1

Splenic cyst 1 Ovarian cyst 1

Down syndrome 1 CHARGE association 1

Congenital CMV 1

RAL & Pregnancy: French experience ANRS-EPF 

(2008 - 2015)

Sibiude J, IAS 2017, Abs. MOAB0204



Ghosn J, IAS 2017, Abs. MOPEC0599

Retrospective Analysis of 94 pregnant women treated with RAL-containing regimens:

- 33/94 (35 %) women were already treated with RAL before the pregnancy.

- 11/94 women (12%) were treated during the 2nd trimester (2 switched to improve tolerance and 9 
intensifications of their ART regimen).

- 50/94 (53%) were treated during the 3rd trimester (16 late HIV diagnosis and 34 intensifications of their 
ART regimen at the end of the pregnancy).

RAL & Pregnancy: French retrospective Study

COFERAL

Time for RAL introduction % VL < 50 cop/ml at delivery

Before Pregnancy n=33 82

2nd trimester n=11 54,5

3rd   trimester n=50 56



Ghosn J, IAS 2017, Abs. MOPEC0599

RAL & Pregnancy: French retrospective Study

COFERAL

Virology ARN-VIH-1 % < 50 cop/ml 71 %

Immunology CD4/mm3 Median (min, max) 560 (63 , 1698)

Newborns

ZDV Prophylaxy (iv) n = 84 59,5 %

ZDV post-partum n = 76 100 %

HIV negative n = 89 100 %

Birth defects n = 91 0

Key message:
RAL appears safe and efficacious in this “real-life” study : 
• 53% of women initiated RAL during 3rd trimester for intensification or late presentation 
• Achievement of an undetectable HIV-RNA at delivery in 70% of pregnant women overall 

- 82% when started before pregnancy. 
- 56% when started during the third trimester. 

• All documented newborns were HIV-negative. 
• No birth defects were reported



Design:
- Prospective Cohort from Thailand.
- 101 Women starting ARV treatment after 32 weeks

pregnancy (74%) or with VL>1000 cop/ml at W32 (26%)
- Treatment : TDF/3TC/EFV (50%) or ZDV/3TC + LPV/r (50%) 
- Intensification with RAL 400 mg BID
- ZDV/3TC + NVP in newborns

Results:

- RAL median duration before delivery: 21 days

- VL < 1000 cop/ml at delivery: 78 % 

- VL < 50 cop/ml at delivery: 46 %

- HIV transmission : 

2,7 % (IC 95 % : 0,3 - 9,5) vs 7,4 % in local historic cohort.

Thepnarong N, IAS 2017, Abs. WEAC0202

Quadritherapy with RAL intensification in Late

presenters Pregnant women

Key message : 
• Clear benefit to RAL intensification
• 21 days pre-delivery might not be

enough.
• No birth defects among the 73 newborns.



Raltegravir vs LPV/r for late presenters pregnant

women (Brasil).

C. Brites & al, HIV Clinical Trials https://doi.org/10.1080/15284336.2018.1459343

Study Design AZT, 3TC, RAL

AZT, 3TC, LPV/r

0 Week 2Screening Week 4 Week 6 Delivery

Primary endpoint: VL <50 cop/mL at delivery (Snapshot)
Study terminated by IRB after enrollment of 33 patients,
due to a significant difference between groups.

Key message : 
• RAL was significantly more effective than LPV/r in providing VL< 50 cop/mL at delivery
• RAL promoted a faster decay in VL in comparison to LPV/r at all time points
• LPV/r was less well tolerated than RAL (mostly due to GI AE). There was neither discontinuation

nor deaths in this trial
• No cases of MTCT detected
• RAL is a safe and effective option to treat late-presenters HIV-positive pregnant women, and might be a first-line 

option for treatment of HIV-infected late-presenting pregnant women

Open-label, randomized 

1:1 (N=44)



Αντιρετροϊκή θεραπεία στην κύηση

EACS Guidelines 2018



Current DHHS Recommendations: ART in 

Pregnant Women

▪ HIV-infected women with virologic suppression on well-tolerated ART should continue that 
regimen in pregnancy (exceptions: didanosine, stavudine, treatment-dose RTV should not 
be continued due to toxicity)

Recommendations for ART-Naive Pregnant Women

Guideline Status NRTIs PIs INSTIs NNRTIs

Preferred

ABC/3TC

FTC/TDF

3TC + TDF

ATV/RTV*

DRV/RTV*† RAL*†

Alternative 3TC/ZDV† LPV/RTV*† EFV*

RPV*‡

Insufficient data to 

recommend§
FTC/TAF BIC/FTC/TAF RPV/FTC/TAF

See following slides for recommendations for DTG.

*In addition to preferred 2-NRTI backbone. †Must be used twice daily in pregnancy. ‡Use only if pretreatment HIV-1 RNA ≤ 100,000 

c/mL and CD4+ cell count ≥ 200 cells/mm3.§Agents/regimens not listed not recommended.

DHHS Perinatal Guidelines. May 2018. Slide credit: clinicaloptions.com

http://www.clinicaloptions.com/hiv


Antiretroviral and intrapartum management of pregnant HIV-infected women and their infants in resource-rich settings, UpToDate, Feb. 13, 2019



Αντιμετώπιση της  εγκύου με ΗΙV λοίμωξη

Κατευθυντήριες οδηγίες χορήγησης αντιρετροϊκής αγωγής και θεραπείας καιροσκοπικών λοιμώξεων σε ενήλικες και εφήβους με HIV λοίμωξη

(ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.)  



Πρόληψη της ΗΙV λοίμωξης στις 

γυναίκες



Should women take PreP?
CDC estimated lifetime risk for HIV infection for women 

in the US

R
is

k 
(1

 in
 n

)

Total Black Hispanic NHOPI AI/AN White Asian

Hess K, et al. 23rd CROI; Boston, MA; February 22-25, 2016. Abst. 52.



Σχετική αποτελεσματικότητα των διαφόρων 

στρατηγικών πρόληψης



Αποτελεσματικότητα της PreP στις γυναίκες

(συμμόρφωση ή βιολογικές διαφορές)

➢ TDF/FTC

✓ Partners Prep   65–70%

✓ TDF2 62%

✓ FEM Prep, VOICE    not effective

➢ Tenofovir gel 20–50% depended on adherence

➢ Dapivirine ring 27–56% depended on adherence and age 

(acceptability)

Sheth, J Virus Erad; 2016; 2(3):149



Πρωτοβάθμια φροντίδα γυναικών με HIV λοίμωξη

➢ Εμφάνιση συννοσηροτήτων με το πέρασμα του χρόνου

➢ HIV και ART συνδέονται με ΣΔ, καρδιαγγειακή νόσο, νευρογνωσιακές 

διαταραχές, νεφρική ανεπάρκεια, οστεοπόρωση

➢ Μικρότερος καρδιαγγειακός κίνδυνος στην D:A:D αλλά λιγότερο συχνή 

λήψη αγωγής πλην της αντιϋπερτασικής



Πρωτοβάθμια φροντίδα γυναικών με HIV λοίμωξη

➢ Σε γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας, σύσταση για διατήρηση καλής 

θρέψης και πρόσληψη φυλλικού οξέος 400μg/ημ.

➢ Αυξημένος κίνδυνος για ορισμένες μη σχετιζόμενες με το AIDS

νεοπλασίες (πρωκτού, πνεύμονα)

➢ Χαμηλότερος για την ηλικία κίνδυνος για νεοπλασίες παχέος εντέρου και 

στήθους

✓ διαφορά στον κίνδυνο ή στη συχνότητα προληπτικού ελέγχου σε σχέση 

με HIV (-)?

➢ Ικανοποίηση ψυχοκοινωνικών αναγκών 



Συμπεράσματα

➢ Η HIV λοίμωξη προσβάλλει γυναίκες κάθε ηλικίας

➢ Κοινωνικοοικονομικές διαφορές και βιολογικοί παράγοντες  

καθορίζουν  συχνά τη μετάδοση, την κλινική εικόνα, την 

ανταπόκριση στη θεραπεία και την εξέλιξη της HIV λοίμωξης 

στις γυναίκες

➢ Χρειάζονται περισσότερες μελέτες για την καλύτερη κατανόηση 

των διαφορών μεταξύ ανδρών και γυναικών με HIV λοίμωξη



Συμπεράσματα

➢ Απαιτείται διεπιστημονική προσέγγιση για τη βελτίωση της 

παρεχόμενης περίθαλψης στις ασθενείς με HIV λοίμωξη

➢ Η θεραπεία πρέπει να εξατομικεύεται ανταποκρινόμενη στις 

συνθήκες  ζωής και τις ιδιαίτερες ανάγκες της γυναίκας με HIV 

λοίμωξη




