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ΞΟΝΙΝΓΝΠ
Ζ εηζαγσγή ηεο αληηξεηξντθήο ζεξαπείαο πςειήο δξαζηηθφηεηαο (HAART) απφ ην 1996
έρεη ηξνπνπνηήζεη ζεκαληηθά ηελ πνξεία ηεο HIV ινίκσμεο, απμάλνληαο ηελ επηβίσζε
θαη βειηηψλνληαο ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ αζζελψλ. Ξαξφια απηά, ε HIV ινίκσμε
εμαθνινπζεί λα απνηειεί κηα πνιχπινθε λνζνινγηθή νληφηεηα, ελψ έρεη απμεζεί
ζεκαληηθά θαη ν αξηζκφο ησλ δηαζέζηκσλ αληηξεηξντθψλ θαξκάθσλ. Νη ηαηξνί πνπ
παξαθνινπζνχλ HIV αζζελείο θαινχληαη θαζεκεξηλά λα ιάβνπλ θαίξηεο απνθάζεηο,
ζρεηηθά κε ηε ρνξήγεζε ηνπ βέιηηζηνπ αληηξεηξντθνχ ζεξαπεπηηθνχ ζρήκαηνο,
ιακβάλνληαο ππφςε πνιιέο παξακέηξνπο. Ξαξάιιεια, δηαξθψο πξνζηίζεληαη λέα
επηζηεκνληθά δεδνκέλα θαη αλαηξνχληαη παιαηφηεξα.
Πην πεδίν ηεο Ηαηξηθήο, νη θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο πάληα απνηεινχζαλ γηα ηνπο
θιηληθνχο έλα ρξήζηκν εξγαιείν ζχλνςεο ηεο ππάξρνπζαο επηζηεκνληθήο γλψζεο θαη
ιήςεο εκπεξηζηαησκέλσλ απνθάζεσλ. Πην πλεχκα απηφ ζπληάρζεθαλ θαη νη
ηξέρνπζεο νδεγίεο απφ ην Γξαθείν HIV Ινίκσμεο & Πεμνπαιηθψο Κεηαδηδφκελσλ
Λνζεκάησλ (Π.Κ.Λ.) ηνπ Θέληξνπ Διέγρνπ θαη Ξξφιεςεο Λνζεκάησλ θαη ηελ
Διιεληθή Δηαηξεία Κειέηεο θαη Αληηκεηψπηζεο ηνπ AIDS, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ
Διιεληθή Δηαηξεία Ινηκψμεσλ. Νη παξνχζεο ζπζηάζεηο απνηεινχλ πξντφλ
ζπζηεκαηηθήο αλαζθφπεζεο ησλ Δπξσπατθψλ θαη ησλ Ακεξηθαληθψλ νδεγηψλ
ρνξήγεζεο αληηξεηξντθήο αγσγήο θαη έρνπλ πξνζαξκνζηεί ζηα ειιεληθά δεδνκέλα.
Βαζηθφο ζηφρνο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ νδεγηψλ είλαη ε δηεπθφιπλζε ησλ ηαηξψλ ζηελ
παξαθνινχζεζε θαη ζεξαπεία ησλ αζζελψλ κε HIV ινίκσμε.
Ξξέπεη λα ηνληζηεί φηη νη ζπγθεθξηκέλεο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ρνξήγεζεο
αληηξεηξντθήο αγσγήο ηζρχνπλ κέρξη λα πξνθχςνπλ λέεο επηζηεκνληθέο εμειίμεηο,
θαζψο ηα επηζηεκνληθά δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ζηελ HIV/AIDS ινίκσμε αλαλεψλνληαη
ζπλερψο. Ζ πεξηνδηθή επηθαηξνπνίεζε ησλ νδεγηψλ απνηειεί επνκέλσο επηβεβιεκέλε
αλάγθε.
Πε θάζε πεξίπησζε, ειπίδνπκε ην παξφλ πφλεκα λα απνηειέζεη έλα ρξήζηκν βνήζεκα
ζηνλ θαζεκεξηλφ αγψλα πνπ δίλνπλ νη θιηληθνί ηαηξνί γηα ηε ζεξαπεία ησλ αζζελψλ κε
HIV ινίκσμε.
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Ππληνκνγξαθίεο αληηξεηξντθψλ
θαξκάθσλ
3TC= lamivudine
ABC= abacavir
ATV= Atazanavir
COBI= cobisistat
d4T= stavudine
ddI= didanosine
DLV= delavirdine
DRV= darunavir
DTG=dolutegravir
EFV= efavirenz
ENF= enfuvirtide
ETV= etravirine
EVG= elvitegravir
FPV= fos-ampenavir
FTC= emtricitabine
IDV= indinavir
INSTIs= αλαζηνιείο ηληεγθξάζεο
LPV= lopinavir
MVC= maraviroc
NRTIs= λνπθιενζηδηθνί αλαζηνιείο αληίζηξνθεο
κεηαγξαθάζεο
NNRTIs= κε λνπθιενζηδηθνί αλαζηνιείο αληίζηξνθεο
κεηαγξαθάζεο

Άιιεο ζπληνκνγξαθίεο
ACE= κεηαηξεπηηθφ έλδπκν ηεο αγγεηνηελζίλεο
ALP= αιθαιηθή θσζθαηάζε
ALT= ακηλνηξαλζθεξάζε ηεο αιαλίλεο
aMDRD= abbreviated Modification of Diet in Renal Disease formula
ART= αληηξεηξντθή αγσγή
AST= αζπαξηηθή ακηλνηξαλζθεξάζε
AUC (area under the curve)= επηθάλεηα θάησ απφ ηελ θακπχιε
BMD= κέηξεζε νζηηθήο ππθλφηεηαο
BMI= δείθηεο κάδαο ζψκαηνο
CKD= ρξφληα λεθξηθή λφζνο
CMV= θπηηαξνκεγαιντφο
CNS= Θεληξηθφ Λεπξηθφ Πχζηεκα
COPD= ρξφληα απνθξαθηηθή πλεπκνλνπάζεηα
CSF= Δγθεθαινλσηηαίν γξφ
CVD= θαξδηναγγεηαθή λφζνο
CXR= αθηηλνγξαθία ζψξαθνο
DDAs=άκεζα δξψληα αληηηθά
DEXA= απνξξφθεζε αθηίλσλ Σ δηπιήο ελέξγεηαο
DOT=άκεζα επνπηεπφκελε ζεξαπεία
ECG= ειεθηξνθαξδηνγξάθεκα
eGFR= εθηηκψκελνο ξπζκφο ζπεηξακαηηθήο δηήζεζεο
FDC= ζπλδπαζκφο ζηαζεξήο δνζνινγίαο
FRAΡ= εξγαιείν εθηίκεζεο θηλδχλνπ θαηάγκαηνο

NVP= nevirapine

HAV= ηφο ηεο επαηίηηδαο Α

PIs= αλαζηνιείο πξσηεάζεο

HBV= ηφο ηεο επαηίηηδαο Β

PIs/r= αλαζηνιείο πξσηεάζεο εληζρπκέλνη κε ritonavir

HCV= ηφο ηεο επαηίηηδαο C

RAL= raltegravir

HDL-c= HDL-ρνιεζηεξφιε

RPV= rilpivirine

HIVAN= HIV-ζρεηηδφκελε λεθξνπάζεηα

RTV= ritonavir

HOMA - IR= Homeostasis Model of Assessment - Insulin
Resistance

SQV= saquinavir
TDF= tenofovir
TPV= tipranavir

HPV= ηφο ησλ αλζξσπίλσλ ζεισκάησλ
HSR= αληίδξαζε ππεξεπαηζζεζίαο

ZDV= zidovudine

IGRA=δνθηκαζία απειεπζέξσζεο ηληεξθεξφλεο-γ
LDL-c= LDL- ρνιεζηεξφιε
IHD= ηζραηκηθή θαξδηνπάζεηα
LGV= αθξνδίζην ιεκθνθνθθίσκα
IV= ελδνθιεβίσο
Mg= καγλήζην
MSM= άλδξεο πνπ έρνπλ ζεμνπαιηθέο επαθέο κε άλδξεο
NASH= κε αιθννιηθή ζηεαηνεπαηίηηδα
PHS= ζχλδξνκν πξσηνινίκσμεο
PPD= θεθαζαξκέλν πξσηετληθφ παξάγσγν
PSA= εηδηθφ πξνζηαηηθφ αληηγφλν
PTH= παξαζπξενεηδηθή νξκφλε
RBV= ribavirin
STI= ζεμνπαιηθψο κεηαδηδφκελεο ινηκψμεηο
TC= νιηθή ρνιεζηεξφιε
TDM= παξαθνινχζεζε ζεξαπεπηηθψλ επηπέδσλ
θαξκάθσλ
TG= ηξηγιπθεξίδηα
UA/C= ιφγνο αιβνπκίλεο νχξσλ/ θξεαηηλίλε (ζε δείγκα
νχξσλ)
UP/C= ιφγνο πξσηεΐλεο νχξσλ / θξεαηηλίλε (ζε δείγκα
νχξσλ)
VL= ηηθφ θνξηίν

VL= ηηθφ θνξηίν
WB= western blot
Zn= ςεπδάξγπξνο
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Θαηά ηε
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Δθηίκεζε
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Ππρλφηεηα
παξαθνινχζεζεο

Ξαξαηεξήζεηο

ΗΠΡΝΟΗΘΝ
Ηαηξηθφ

ην

+

Νηθνγελεηαθφ ηζηνξηθφ (π.ρ.
πξψηκε θαξδηναγγεηαθή λφζνο,
δηαβήηεο, ππέξηαζε, ΣΛΑ)

+

Ξιήξεο ηαηξηθφ ηζηνξηθφ,
νπνίν πεξηιακβάλεη:

Φαξκαθεπηηθή αγσγή

Ξαξειζνχζεο θαη
ζπλλνζεξφηεηεο

(i)

ηξέρνπζεο

Ηζηνξηθφ εκβνιηαζκψλ

Πηελ πξψηε
επίζθεςε

+

Πε
αιιαγή
επαλεθηίκεζε

θέληξνπ

παξαθνινχζεζεο,

Ξξψηκε θαξδηναγγεηαθή λφζνο: θαξδηναγγεηαθά
ζπκβάκαηα ζε ζπγγελή πξψηνπ βαζκνχ
(άλδξαο <55, γπλαίθα <65 εηψλ)

+

+

+

+
Κέηξεζε ηίηινπ αληηζσκάησλ θαη εκβνιηαζκφο
φπνπ ελδείθλπηαη

+

1

Τπρνθνηλσληθφ

Ρξφπνο δσήο (θαηαλάισζε
αιθνφι, θάπληζκα, δηαηξνθή,
αεξνβηθή άζθεζε, ρξήζε
λαξθσηηθψλ νπζηψλ)
Δξγαζία

+

+

6-12 κήλεο

+

+

Υο ελδείθλπηαη
Πε θάζε επίζθεςε

Αζθαιηζηηθή θαηάζηαζε

+

+

Τπρηθή θαηάζηαζε

+

+

Νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε

+

Ξαξνρή ζπκβνπιψλ
ρξεηάδεηαη

θαη

ζηήξημεο,

εάλ

Ξαξνρή ζπκβνπιεπηηθήο, εάλ ρξεηάδεηαη

Έιεγρνο
ζπληξφθνπ
βξίζθνληαη ζε θίλδπλν

(Πχληξνθνο θαη παηδηά)
Πεμνπαιηθή θαη
αλαπαξαγσγηθή πγεία

Ξην ηαθηηθή παξαθνινχζεζε αηφκσλ κε
ηδηαίηεξα επηβιαβείο ζπλήζεηεο ηνπ ηξφπνπ
δσήο

Πεμνπαιηθφ ηζηνξηθφ

+

6-12 κήλεο

Αζθαιείο ζεμνπαιηθέο επαθέο

+

Υο ελδείθλπηαη

Θαηάζηαζε HIV
νξνζεηηθφηεηαο ζπληξφθνπ

+

Υο ελδείθλπηαη

1

θαη

Αληηκεηψπηζε
δεηεκάησλ
ζεμνπαιηθή δπζιεηηνπξγία

παηδηψλ

εάλ

ζρεηηθψλ

κε

Δλεκέξσζε γηα ηνλ θίλδπλν κεηάδνζεο κέζσ
ζεμνπαιηθήο επαθήο, φπνπ ελδείθλπηαη
Λα εμεηάδεηαη ην ελδερφκελν έλαξμεο ART ζε
δεπγάξηα
δηαθνξεηηθήο
θαηάζηαζεο
HIV

θαη απνθάιπςε ηεο λφζνπ
Θέκαηα ζχιιεςεο

νξνζεηηθφηεηαο

+

Υο ελδείθλπηαη

+

HIV ΛΝΠΝΠ
Ηνινγία

Δπηβεβαίσζε ζεηηθήο
δνθηκαζίαο HIV αληηζσκάησλ

+

HIV RNA
θνξηίν)

+

πιάζκαηνο

(ηηθφ

Έιεγρνο γνλνηππηθήο αληνρήο
θαη θαζνξηζκφο ππνηχπνπ

Έιεγρνο ηξνπηζκνχ R5
ππνδνρέα (εάλ δηαηίζεηαη)

+

+

3-6 κήλεο

+/-

Πε πεξίπησζε
ηνινγηθήο
απνηπρίαο

Ξην ζπρλή παξαθνινχζεζε ηνπ επηπέδνπ ηνπ
HIV RNA θαηά ηελ έλαξμε ηεο ART
Έιεγρνο γνλνηππηθήο αληνρήο πξηλ ηελ έλαξμε
ηεο ART, εάλ δελ είρε ειεγρζεί αξρηθά ή αλ
ππάξρεη πηζαλφηεηα επηινίκσμεο

Έιεγρνο, εάλ πξφθεηηαη ην αληηξεηξντθφ ζρήκα
λα πεξηιακβάλεη αληαγσληζηή ηνπ R5 ππνδνρέα

+/-

2

Αλνζνινγία

Απφιπηνο αξηζκφο θαη
εθαηνζηηαία αλαινγία ησλ
CD4 (πξναηξεηηθά θαη ησλ
CD8)

+

+

HLA B5701 (εάλ δηαηίζεηαη)

+

+/-

3-6 κήλεο

(ii)

Λα εμεηαζηεί ην ελδερφκελν ιηγφηεξν ζπρλήο
παξαθνινχζεζεο γηα αζζελείο ππφ
αληηξεηξντθή αγσγή ζε ζηαζεξή θαηάζηαζε, κε
πςειφ αξηζκφ CD4 (ii)
Έιεγρνο πξηλ ηελ έλαξμε αληηξεηξντθνχ
ζρήκαηνο πνπ πεξηιακβάλεη ην abacavir, εάλ
δελ έρεη ειεγρζεί αξρηθά.

ΠΙΙΝΗΚΥΜΔΗΠ
ΠΚΛ

Ηνγελείο επαηίηηδεο

Νξνινγηθφο έιεγρνο ζχθηιεο

+

Δηεζίσο/σο
ελδείθλπηαη

Λα εμεηαζηεί ην ελδερφκελν πην ζπρλήο
παξαθνινχζεζεο, εάλ αλήθεη ζε νκάδα κε
ζπκπεξηθνξέο πςεινχ θηλδχλνπ

Ξξνζπκπησκαηηθφο έιεγρνο
γηα ΠΚΛ

+

Δηεζίσο/σο
ελδείθλπηαη

Έιεγρνο, εάλ αλήθεη ζε νκάδα κε
ζπκπεξηθνξέο πςεινχ θηλδχλνπ

Νξνινγηθφο έιεγρνο
επαηίηηδαο Α

+

Δηεζίσο/σο
ελδείθλπηαη

Έιεγρνο εάλ αλήθεη ζε νκάδα πςεινχ
θηλδχλνπ, εκβνιηαζκφο εάλ δελ έρεη αλνζία

Έιεγρνο επαηίηηδαο C

+

Δηήζηνο έιεγρνο εάλ παξακέλεη ζε νκάδα κε
ζπκπεξηθνξέο πςεινχ θηλδχλνπ. Κέηξεζε HCV
RNA ζε πεξίπησζε ζεηηθήο εμέηαζεο
αληηζσκάησλ ή επί ππνςίαο νμείαο ινίκσμεο.
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Φπκαηίσζε

Άιια

Έιεγρνο επαηίηηδαο Β

+

Αθηηλνγξαθία ζψξαθνο

+

Γεξκναληίδξαζε θπκαηίλεο,
εάλ ν αξηζκφο ησλ CD4> 400

+

IGRA ζε επηιεγκέλνπο
πιεζπζκνχο πςεινχ θηλδχλνπ
(εάλ δηαηίζεηαη)

+

Νξνινγηθφο έιεγρνο γηα ηνλ ηφ
ηεο αλεκεπινγηάο-δσζηήξα

+

Δκβνιηαζκφο φπνπ ελδείθλπηαη

Νξνινγηθφο
έιεγρνο
ηιαξά/παξσηίηηδα

γηα

+

Δκβνιηαζκφο φπνπ ελδείθλπηαη

Νξνινγηθφο
ηνμφπιαζκα

γηα

+

έιεγρνο

Δκβνιηαζκφο εάλ δελ έρεη αλνζία. Δηήζηνο
έιεγρνο ζε αζζελείο κε ζπκπεξηθνξέο πςεινχ
θηλδχλνπ.

+

Δπαλέιεγρνο ζε
πεξίπησζε έθζεζεο
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Αθηηλνγξαθία ζψξαθνο ζε ηαθηηθή βάζε, ζε
αζζελείο απφ πιεζπζκνχο κε πςειφ
επηπνιαζκφ θπκαηίσζεο.

Νξνινγηθφο
έιεγρνο
κεγαινθπηηαξντφ

γηα

+

Νξνινγηθφο
ιετζκάληα

γηα

+/-

Έιεγρνο αλάινγα κε ηαμηδησηηθφ ηζηνξηθφ ή ηελ
θαηαγσγή ή ηε δηακνλή

Έιεγρνο γηα ηξνπηθά παξάζηηα

+/-

Έιεγρνο αλάινγα κε ηαμηδησηηθφ ηζηνξηθφ ή ηελ
θαηαγσγή ή ηε δηακνλή

έιεγρνο

ΚΖ ΙΝΗΚΥΓΔΗΠ ΠΛΛΝΠΖΟΝΡΖΡΔΠ
Γεληθή αίκαηνο

+

Αηκνζθαηξηλνπάζεηεο

+

Έιεγρνο ζε αζζελείο πςεινχ θηλδχλνπ

G6PD

+

Έιεγρνο ζε αζζελείο πςεινχ θηλδχλνπ

Πχζηαζε ζψκαηνο

Γείθηεο κάδαο ζψκαηνο

+

+

Θαξδηναγγεηαθή
λφζνο

Δθηίκεζε
θαξδηαγγεηαθνχ
θηλδχλνπ (Framingham score
(iii)
)

+

+

ΖΘΓ

+

+/-

Δηεζίσο

Αξηεξηαθή πίεζε

+

+

Δηεζίσο

Αηκαηνινγία

πέξηαζε

3-12 κήλεο

+

Δηεζίσο
Θα πξέπεη λα γίλεηαη ζε φινπο ηνπο άλδξεο
> 40 εηψλ θαη ηηο γπλαίθεο > 50 εηψλ ρσξίο
CVD
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ΖΘΓ αλαθνξάο πξηλ ηελ έλαξμε αγσγήο κε
αληηξεηξντθά θάξκαθα, πνπ ζρεηίδνληαη κε
πξνβιήκαηα αγσγηκφηεηαο.

(iv)

Ιηπίδηα

TC, HDL-c, LDL-c, TG

Γιπθφδε

Γιπθφδε πιάζκαηνο

Ξλεπκνληθή λφζνο

Αθηηλνγξαθία ζψξαθνο

+

+

Δηεζίσο

Δπαλέιεγρνο ζε θαηάζηαζε λεζηείαο εάλ
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηαηξηθή παξέκβαζε (π.ρ.
≥ 8 ψξεο ρσξίο ζεξκηδηθή πξφζιεςε)

+

+

6-12 κήλεο

Γνθηκαζία αλνρήο γιπθφδεο / HbA1c, εάλ ηα
επίπεδα γιπθφδεο λεζηείαο είλαη 100 – 125
mg/dl

Υο ελδείθλπηαη

Αθηηλνγξαθία ζψξαθνο, εάλ ππάξρεη παιαηφ
ηζηνξηθφ πλεπκνληθήο λφζνπ

Υο ελδείθλπηαη

Έιεγρνο
γηα
ρξφληα
απνθξαθηηθή
πλεπκνλνπάζεηα ζε άηνκα πςεινχ θηλδχλνπ (xii)

+/-

Ππηξνκέηξεζε

Ζπαηηθή λφζνο

Λεθξηθή λφζνο

Δθηίκεζε θηλδχλνπ (v)

+

+

Δηεζίσο

AST/ALT, ALP, ρνιεξπζξίλε

+

+

3-12 κήλεο

+

+

Δηεζίσο

Δθηίκεζε θηλδχλνπ

eGFR (aMDRD)

(vii)

(vi)

+

3-12 κήλεο

+
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Ξην ζπρλή παξαθνινχζεζε πξηλ ηελ έλαξμε θαη
θαηά ηε δηάξθεηα ζεξαπείαο κε επαηνηνμηθά
θάξκαθα

Ξην ζπρλή παξαθνινχζεζε εάλ ππάξρνπλ
παξάγνληεο θηλδχλνπ γηα ΣΛΑ θαη/ή πξηλ ηελ
έλαξμε θαη θαηά ηε ζεξαπεία κε λεθξνηνμηθά
θάξκαθα (ix)

Δμέηαζε νχξσλ κε dipstick

(viii)

+

+

Δηεζίσο

Aζβέζηην, θψζθνξνο, ALP

+

+

6-12 κήλεο

Δθηίκεζε θηλδχλνπ(x) (FRAX®
(xi)
ζε αζζελείο > 40 εηψλ)

+

+

2 έηε

Βηηακίλε D

25(OH) βηηακίλε D

+

Λεπξνγλσζηαθή
αλεπάξθεηα

Δξσηεκαηνιφγην ειέγρνπ

+

+

2 έηε

Θαηάζιηςε

Δξσηεκαηνιφγην

+

+

1-2 έηε

Έιεγρνο ζε αζζελείο πςεινχ θηλδχλνπ

Θαξθίλνο

Καζηνγξαθία

1-3 έηε

Γπλαίθεο ειηθίαο 50-70 εηψλ

PAP - test (ηξαρειηθφ
επίρξηζκα)

1-3 έηε

Πεμνπαιηθψο ελεξγέο γπλαίθεο

Oζηηθή λφζνο

Υο ελδείθλπηαη
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Θάζε 6 κήλεο εάλ eGFR<60 ml/min. Πε
πεξίπησζε πξσηετλνπξίαο ≥1+ θαη/ή eGFR <60
ml/min, λα γίλεηαη UP/C ή UA/C

DXA ζε ζπγθεθξηκέλνπο αζζελείο

Έιεγρνο ζε αζζελείο πςεινχ θηλδχλνπ
Έιεγρνο φισλ ησλ αζζελψλ ρσξίο ζεκαληηθέο
ζπγρπηηθέο
θαηαζηάζεηο.
Πε
πεξίπησζε
παζνινγηθψλ απνηειεζκάησλ ή επί εκθάληζεο
ζπκπησκάησλ, αθνινπζείζηε ηνλ ζρεηηθφ
αιγφξηζκν γηα ηελ πεξαηηέξσ εθηίκεζε ηνπ
αζζελνχο.

Ξξσθηνζθφπεζε θαη PAP test (MSM)

1-3 έηε

Γελ έρεη ηεθκεξησζεί ην φθεινο

πεξερνγξάθεκα
θεηνπξσηεΐλε

6 κήλεο

πφ ακθηζβήηεζε/ Άηνκα κε θίξξσζε θαη
άηνκα κε HBV αλεμαξηήησο ηνπ ζηαδίνπ
ίλσζεο

θαη

άιθα

PSA ζηνπο άλδξεο

Πχκθσλα κε
δηεζλείο νδεγίεο

Άιια

πφ ακθηζβήηεζε

i. Αλαζθφπεζε φισλ ησλ ζπγρνξεγνχκελσλ θαξκάθσλ πνπ κπνξεί λα αιιειεπηδξάζνπλ κε ηα αληηξεηξντθά θάξκαθα ή λα απμήζνπλ ηηο ζπλλνζεξφηεηεο.
ii. Δάλ ν αζζελήο είλαη ζηαζεξφο ππφ ART, κε κε αληρλεχζηκν ηηθφ θνξηίν θαη αξηζκφ CD4>350/mm3, λα εμεηάδεηαη ην ελδερφκελν ιηγφηεξν ζπρλήο παξαθνινχζεζεο ησλ CD4, θάζε
6-12 κήλεο.
iii. Βιέπε www.cphiv.dk/tools.aspx. Δάλ θάπνηνη αζζελείο ιακβάλνπλ θαξκαθεπηηθή αγσγή γηα ηνλ έιεγρν ηεο δπζιηπηδαηκίαο, θαη/ή ηεο ππέξηαζεο, ηα απνηειέζκαηα ζα πξέπεη λα
εξκελεχνληαη κε πξνζνρή.
iv. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο LDL-cholesterol ζε πεξηπηψζεηο πνπ ηα TG δελ είλαη πςειά, βιέπε www.cphiv.dk/tools.aspx.
v. Πηνπο παξάγνληεο θηλδχλνπ γηα ρξφληα επαηηθή λφζν πεξηιακβάλνληαη: αιθνφι, ηνγελήο επαηίηηδα, παρπζαξθία, δηαβήηεο, αληίζηαζε ζηελ ηλζνπιίλε, ππεξιηπηδαηκία, επαηνηνμηθά
θάξκαθα.
vi. Πηνπο παξάγνληεο θηλδχλνπ γηα ρξφληα λεθξηθή λφζν πεξηιακβάλνληαη: ππέξηαζε, δηαβήηεο, CVD, νηθνγελεηαθφ ηζηνξηθφ, αθξηθαληθή εζληθφηεηα, ηνγελήο επαηίηηδα, ρακειφο
ηξέρσλ αξηζκφο CD4, θάπληζκα, πξνρσξεκέλε ειηθία, ζπγρνξήγεζε λεθξνηνμηθψλ θαξκάθσλ.
vii. eGFR: ρξήζε ηνπ aMDRD (abbreviated modification of diet in renal disease formula) κε βάζε ηελ θξεαηηλίλε ηνπ νξνχ, ην θχιν, ηελ ειηθία θαη ηελ εζληθφηεηα (βιέπε:
www.cphiv.dk/tools.aspx ). Ζ εμίζσζε Cockroft – Gault κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο ελαιιαθηηθή.
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viii. Νξηζκέλνη ζπζηήλνπλ ην UA/C ή ην UP/C σο πξνζπκπησκαηηθφ έιεγρν γηα πξσηετλνπξία ζε φινπο ηνπο αζζελείο. UA/C: αληρλεχεη θπξίσο ζπεηξακαηηθή λφζν, ρξεζηκνπνηείηαη ζε
αζζελείο κε ζαθραξψδε δηαβήηε. UP/C: αληρλεχεη ηελ νιηθή πξσηεΐλε ζην πιαίζην ζπεηξακαηηθήο θαη ζσιελαξηαθήο λφζνπ.
ix. Δπηπιένλ πξνζπκπησκαηηθφο έιεγρνο απαηηείηαη γηα αζζελείο πνπ ιακβάλνπλ tenofovir θαη ίζσο νξηζκέλνπο PIs, π.ρ. ATV θαη LPV/r.
x. Θιαζηθνί παξάγνληεο θηλδχλνπ: πξνρσξεκέλε ειηθία, ζειπθφ γέλνο, ππνγνλαδηζκφο, νηθνγελεηαθφ ηζηνξηθφ θαηάγκαηνο ηζρίνπ, ρακειφο BMI (≤19 kg/m2), έιιεηςε βηηακίλεο D,
θάπληζκα, έιιεηςε θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ηζηνξηθφ θαηαγκάησλ ρακειήο θφξηηζεο, θαηάρξεζε αιθνφι (>3 κνλάδεο/εκέξα), έθζεζε ζε ζηεξνεηδή (ηνπιάρηζηνλ 5mg γηα
>3κήλεο).
xi. Βιέπε: www.shef.ac.uk/FRAX
xii. Άηνκα άλσ ησλ 35 εηψλ, πνπ έρνπλ έλα παξάγνληα θηλδχλνπ (θαπληζηέο ή πξψελ θαπληζηέο) θαη πνπ παξνπζηάδνπλ δχζπλνηα κεηά απφ θφπσζε, ρξφλην βήρα, ηαθηηθή παξαγσγή
πηπέισλ, ζπρλέο βξνγρίηηδεο ην ρεηκψλα ή ζπξηγκφ.
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Αληηξεηξντθή αγσγή ησλ HIV νξνζεηηθψλ αζζελψλ

Δθηίκεζε εηνηκφηεηαο θαη ςπρνινγηθή ππνζηήξημε αζζελνχο σο πξνο ηελ
έλαξμε θαη ζπλέρηζε ηεο ART

Πηφρνο: Γηεπθφιπλζε ηεο ιήςεο απφθαζεο γηα έλαξμε ART (γηα αζζελείο πνπ έρνπλ έλδεημε
ζχκθσλα κε ηηο δηεζλείο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο) θαη ζπλέρηζή ηεο/παξακνλή ζε απηή. Ζ
επηηπρία ηεο αληηξεηξντθήο αγσγήο απαηηεί ηελ εηνηκφηεηα ελφο αηφκνπ λα μεθηλήζεη ζεξαπεία,
αιιά θαη λα ζπκκνξθσζεί σο πξνο απηή δηαρξνληθά.
[Γηα ηελ ηαπηνπνίεζε ηνπ ζηαδίνπ εηνηκφηεηαο γηα έλαξμε ART, ρξεζηκνπνηνχληαη νη ηερληθέο
WEMS: Waiting (> 3sec), Echoing, Mirroring, Summarising].

Έιεγρνο θαη ζπδήηεζε αλαθνξηθά κε πξνβιήκαηα θαη θαηαζηάζεηο πνπ
δηεπθνιχλνπλ (ηε ιήςε ηεο απφθαζεο θαη ηε ζπκκφξθσζε ηνπ αζζελνχο)
Ππζηεκαηηθή εθηίκεζε ησλ θάησζη:
Θαηάζιηςε
Θαηάρξεζε αιθνφι ή ρξήζε
ηνμηθψλ νπζηψλ
Λεπξνγλσζηαθέο δηαηαξαρέο

Ππδήηεζε ζρεηηθά κε:
Αζθαιηζηηθή θάιπςε θαη πξνκήζεηα
θαξκάθσλ
Ξαξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε
ζεξαπεία
Θνηλσληθή ζηήξημε θαη αλαθνίλσζε ηεο HIV
νξνζεηηθφηεηαο

Αλαγλψξηζε, ζπδήηεζε θαη κείσζε πξνβιεκάησλ φπνπ είλαη δπλαηφ!

(Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο, βιέπε: EACS Guidelines, Version 7.2, Part II, “Assesing HIVpositive Persons’ Readiness to start and maintain ART”)
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Ππζηάζεηο γηα ηελ έλαξμε ζεξαπείαο ζε πξσηνζεξαπεπφκελνπο HIV
αζζελείο(i)
Ρξέρσλ αξηζκφο CD4
ιεκθνθπηηάξσλ (ii,iii)

Θαηάζηαζε

350-500

>500

Αζπκπησκαηηθή HIV ινίκσμε

C

C

Γηα ηε κείσζε ηνπ θηλδχλνπ κεηάδνζεο ηνπ HIV

C

C

Ππκπησκαηηθή HIV ινίκσμε (CDC B ή C) ζπκπεξηι. ηεο
θπκαηίσζεο

R

R

Ξξσηνινίκσμε

C

C

Θχεζε (πξηλ ην ηξίην ηξίκελν)

R

R

HIV-ζρεηηδφκελε λεθξνπάζεηα

R

R

HIV-ζρεηηδφκελε λεπξνγλσζηαθή αλεπάξθεηα

R

R

Ιέκθσκα Hodgkin

R

R

HPV - ζρεηηδφκελνη θαξθίλνη

R

R

Άιινη κε ζρεηηδφκελνη κε ην AIDS θαξθίλνη πνπ απαηηνχλ
ρεκεηνζεξαπεία θαη/ή αθηηλνζεξαπεία

C

C

Απηνάλνζε λφζνο

C

C

ςειφο θίλδπλνο γηα CVD (>20% εθηηκψκελνο 10εηήο θίλδπλνο) ή
ηζηνξηθφ CVD

C

C

HBV πνπ απαηηεί ζεξαπεία

R

R

HBV πνπ δελ απαηηεί ζεξαπεία

R(iv)

C

HCV γηα ηελ νπνία ιακβάλεηαη ζεξαπεία ή είλαη ππφ εμέηαζε ε
έλαξμή ηεο

R(v)

C

HCV γηα ηελ νπνία δελ είλαη εθηθηή ε ιήςε ζεξαπείαο

R

C

Θαηαζηάζεηο πνπ (πηζαλψο) ζρεηίδνληαη κε ηελ HIV
ινίκσμε, δηαθνξεηηθέο απφ απηέο ηνπ ζηαδίνπ Β ή C ηεο
λφζνπ:

Σξφληα ηνγελήο επαηίηηδα
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(i),(ii)

H έλαξμε ART ζπζηήλεηαη ζε φινπο ηνπο HIV νξνζεηηθνχο αζζελείο κε ηξέρνληα αξηζκφ
CD4<350 θπηη./κl
Γηα άηνκα κε CD4>350 θπηη./κl, ε ιήςε ηεο απφθαζεο γηα έλαξμε αληηξεηξντθήο ζεξαπέηαο πξέπεη λα
είλαη εμαηνκηθεπκέλε θαη λα εμεηάδεηαη, εηδηθά εάλ ν αζζελήο επηζπκεί θαη είλαη έηνηκνο λα μεθηλήζεη ηε
ιήςε αγσγήο, εκθαλίδεη νπνηαδήπνηε απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ θαη/ή γηα
νπνηνδήπνηε άιιν πξνζσπηθφ ιφγν.
Σξεηάδεηαη ν απαξαίηεηνο ρξφλνο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ αζζελνχο, ψζηε λα επηηεπρζεί ε πιήξεο
απνδνρή θαη ζπκκφξθσζή ηνπ.
Ν έιεγρνο γνλνηππηθήο αληνρήο ζπζηήλεηαη θαηά ηε δηάγλσζε ηεο HIV ινίκσμεο, δηαθνξεηηθά πξηλ
ηελ έλαξμε ηνπ πξψηνπ ζεξαπεπηηθνχ ζρήκαηνο. Δάλ δε δηαηίζεηαη, ην ζρήκα πξψηεο γξακκήο ζα
πξέπεη λα πεξηιακβάλεη κία αληηπξσηεάζε καδί κε ξηηνλαβίξε γηα θαξκαθνελίζρπζε. Ξξηλ ηελ έλαξμε
ηεο ζεξαπείαο, ζα πξέπεη λα γίλεη κέηξεζε ηνπ ηηθνχ θνξηίνπ θαη ηνπ αξηζκνχ ησλ CD4, ψζηε λα
ππάξρεη κηα αξρηθή εθηίκεζε θαη λα είλαη δπλαηή ε αμηνιφγεζε ηεο κεηέπεηηα απφθξηζεο ζηε ζεξαπεία.

(iii)

C: (considered) ζα πξέπεη λα εμεηάδεηαη ην ελδερφκελν έλαξμεο ART θαη λα ζπδεηάηαη κε ην HIV
νξνζεηηθφ άηνκν.
R: (recommended) ζπζηήλεηαη έλαξμε ART

(iv)

Βιέπε ελδείμεηο γηα ρνξήγεζε ζεξαπείαο γηα επαηίηηδα Β ζε αζζελείο κε HBV/HIV ζπιινίκσμε.

(v)

Ππζηήλεηαη ε έλαξμε ART γηα ηε βειηηζηνπνίεζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο ζεξαπείαο γηα ηελ
επαηίηηδα C.
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Ξξνηεηλφκελα ζρήκαηα γηα πξσηνζεξαπεπφκελνπο αζζελείο
Δπηινγή 1
θαξκάθνπ απφ
ηε ζηήιε Α θαη 1
ζπλδπαζκνχ
NRTI απφ ηε
ζηήιε Β*

Α

NNRTI
EFV1
RPV2

Ππζηήλεηαη

Δλαιιαθηηθέο
ζεξαπείεο

Β

NRTI
ABC/3TC7
ή TDF/FTC

Ξαξαηεξήζεηο

-

ABC/3TC ζε έλα δηζθίν
TDF/FTC ζε έλα δηζθίν
EFV/TDF/FTC ζε έλα δηζθίν
RPV/ TDF/FTC ζε έλα δηζθίν

PI/r
ATV/r4
DRV/r4

ABC/3TC7
ή TDF/FTC

- ATV/r:300/100 mg qd§
- DRV/r:800/100 mg qd

ΗNSTI
EVG+COBI

TDF/FTC

- EVG/COBI/TDF/FTC ζε έλα δηζθίν9

RAL

TDF/FTC
ή ABC/3TC

- RAL:400 mg bid≦

DTG10

TDF/FTC
ή ABC/3TC

- DTG: 50 mg qd

PI/r
FPV/r

- 700/100 mg bid ή 1400/200 mg qd
- 400/100 mg bid ή 800/200 mg qd
- 1000/100 mg bid

LPV/r5
SQV/r
NNRTI
NVP3
NRTI
ddI/3TC ή ddI/ FTC8
TDF/3TC
ZDV/3TC

- ZDV/3TC ζε έλα δηζθίν

CCR5 antagonist
MVC6

- Έιεγρνο ηξνπηζκνχ R5 ππνδνρέα

*Γελφζεκα αληηξεηξντθά θάξκαθα ππάξρνπλ δηαζέζηκα θαη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ, αξθεί λα
αληηθαζηζηνχλ ηελ ίδηα θαξκαθεπηηθή νπζία θαη λα κε δηαζπνχλ ηνπο ζπζηελφκελνπο ζπλδπαζκνχο
ζηαζεξήο δνζνινγίαο.
§
qd: 1 θνξά ηελ εκέξα
≦
bid: 2 θνξέο ηελ εκέξα
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1. EFV: δε ζπληζηάηαη ζε έγθπεο γπλαίθεο ή ζε γπλαίθεο πνπ δε ρξεζηκνπνηνχλ απνηειεζκαηηθή
κέζνδν αληηζχιιεςεο, φρη ελεξγφ ζε HIV-2 θαη HIV-1 ππφηππν Ν.
2. RPV: κφλν αλ VL<100.000 c/ml. Αληελδείθλπηαη ε ζπγρνξήγεζε κε PPI, ελψ νη H2 αληαγσληζηέο
πξέπεη λα ιακβάλνληαη 12h πξηλ ή 4h κεηά ην RPV.
3. NVP: ρξήζε κε ηδηαίηεξε πξνζνρή ζε γπλαίθεο κε CD4>250 θαη ζε άλδξεο κε CD4>400/κL, θαη
κφλν εάλ ηα νθέιε ππεξηζρχνπλ ηνπ θηλδχλνπ. ρη ελεξγφ ζε HIV-2 θαη HIV-1 ππφηππν Ν.
4. H κειέηε Castle (Castle study) (LPV/r vs. ATV/r) έδεημε θαιχηεξε αλνρή ηνπ ATV/r. Ζ
ζπγρνξήγεζε κε PPI αληελδείθλπηαη ζε αζζελείο πνπ έρνπλ ιάβεη ζην παξειζφλ αληηξεηξντθή
ζεξαπεία. Δάλ ε ζπγρνξήγεζε θξίλεηαη αλαγθαία, ζπζηήλεηαη ζηελή θιηληθή παξαθνινχζεζε, θαη
δφζεηο ηνπ PPI πνπ αληηζηνηρνχλ ζε 20mg omeprazole δε ζα πξέπεη λα ππεξβαίλνληαη θαη ζα
πξέπεη λα ιακβάλνληαη 12 ψξεο πξηλ ην ATV/r.
H κειέηε ARTEMIS (LPV/r vs. DRV/r) έδεημε κεγαιχηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη θαιχηεξε
αλνρή ηνπ DRV/r.
5. Ζ ηπραηνπνηεκέλε κειέηε ACTG 5124 έδεημε ρακειφηεξε ηνινγηθή απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ LPV/r
vs. EFV, ελψ δελ παξαηεξήζεθαλ PI κεηαιιάμεηο επί απνηπρίαο ηνπ LPV/r + 2 NRTIs. Υζηφζν,
παξαηεξήζεθαλ PI κεηαιιάμεηο επί απνηπρίαο ηνπ LPV/r + EFV. Ρν LPV/r λα ρξεζηκνπνηείηαη ζε
πεξηπηψζεηο φπνπ ε απνξξφθεζε απφ ην ζηφκα απνηειεί ηε κφλε ελαιιαθηηθή, ηδηαίηεξα θαηά ηε
λνζειεία ζε κνλάδα εληαηηθήο ζεξαπείαο.
6. Γελ έρεη αδεηνδνηεζεί ζηελ Δπξψπε γηα πξσηνζεξαπεπφκελνπο αζζελείο.
7. ΑΒC: αληελδείθλπηαη ν ζπλδπαζκφο ζε αζζελείο κε HLA B*5701 ζεηηθφ. Αθφκε θη αλ είλαη
αξλεηηθφ, επηβάιιεηαη ε ελεκέξσζε ηνπ αζζελνχο ζρεηηθά κε ηνλ θίλδπλν εκθάληζεο αληίδξαζεο
ππεξεπαηζζεζίαο (HSR). Ρν ΑΒC ζα πξέπεη λα ρνξεγείηαη κε πξνζνρή ζε αζζελείο κε VL>100.000
αληίγξαθα/ml.
8. Κφλν ζε πεξίπησζε κε δηαζεζηκφηεηαο ή κε αλνρήο ζε άιια NRTIs. (Γηα Β.Π.<60kg, λα
ρξεζηκνπνηείηαη ην Videx ησλ 250mg θαη φρη ησλ 400mg.)
9. Γε ζα πξέπεη λα γίλεηαη έλαξμε ζε άηνκα κε eGFR<70 ml/min. Ππζηήλεηαη λα κε γίλεηαη έλαξμε
κε EVG/COBI/TDF/FTC ζε άηνκα κε eGFR<90 ml/min, εθηφο αλ είλαη ε ζεξαπεία εθινγήο.
10. DTG: δελ έρεη ιάβεη ηηκή, αιιά κπνξεί λα ρνξεγεζεί απν ην ΗΦΔΡ κέζσ ζπγθεθξηκέλεο
δηαδηθαζίαο.
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Ξξσηνινίκσμε HIV

Νξηζκφο πξσηνινίκσμεο HIV
Έθζεζε πςεινχ θηλδχλνπ πξηλ 2-8 εβδνκάδεο, θαη
αληρλεχζηκν ηηθφ θνξηίν ζην πιάζκα (p24 Ag θαη/ή HIV RNA>1.000 αλη./ml)
θαη/ή
αξλεηηθφο ή ακθίβνινο νξνινγηθφο έιεγρνο (αξλεηηθή ή αζζελψο ζεηηθή ELISA θαη
W.B.≤ 1 δψλε) ζπλ HIV ηηθφ θνξηίν
Πχζηαζε: επηβεβαίσζε HIV ινίκσμεο κε έιεγρν αληηζσκάησλ HIV (WB), κεηά απφ 2
εβδνκάδεο.
Θεξαπεία
Ππληζηάηαη ζεξαπεία εάλ:
 Αζπκπησκαηηθή πξφζθαηε HIV ινίκσμε κε ηηθφ θνξηίν> 1000 αλη./ml ή
ζεηηθφ p24 Αg
 Δπηβεβαησκέλα CD4<350/κL ηνλ 3ν κήλα, ή αξγφηεξα
 Ππκπησκαηηθή πξσηνινίκσμε
 πάξρνπλ λνζήκαηα πνπ θαζνξίδνπλ ην AIDS
 Πνβαξή λφζνο / εκκέλνπζα ζπκπησκαηνινγία (ηδηαίηεξα απφ ην ΘΛΠ)
Δάλ ζθεθηφκαζηε έλαξμε ζεξαπείαο ζηε θάζε ηεο πξσηνινίκσμεο, νη αζζελείο είλαη
πξνηηκφηεξν λα ζπκκεηέρνπλ ζε θιηληθή δνθηκή.
Έιεγρνο γνλνηππηθήο αληνρήο
Ππζηήλεηαη ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο απφ ηε ζηηγκή ηεο δηάγλσζεο ηεο HIV
πξσηνινίκσμεο, αθφκε θαη εάλ δε γίλεη έλαξμε αληηξεηξντθήο αγσγήο.
Πε πεξίπησζε πνπ δελ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί, θχιαμε δείγκαηνο πιάζκαηνο γηα
έιεγρν αξγφηεξα.
Κεηάδνζε
Αλαγλψξηζε άιισλ Π.Κ.Λ., κεηαμχ ησλ νπνίσλ είλαη: ε ζχθηιε, ε γνλφξξνηα, ηα
ριακχδηα (νπξεζξίηηδα θαη αθξνδίζην ιεκθνθνθθίσκα), ν HPV, ε επαηίηηδα Β θαη ε
επαηίηηδα C.
Ππκβνπιεπηηθή θαζνδήγεζε ηνπ λενδηαγλσζζέληνο αζζελνχο γηα ηνλ πςειφ θίλδπλν
κεηάδνζεο θαη γηα ηα κέηξα πξνθχιαμεο (ρξήζε πξνθπιαθηηθνχ), θαζψο θαη γηα ηνλ
εληνπηζκφ θαη έιεγρν ησλ ζεμνπαιηθψλ ζπληξφθσλ.
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Ρξνπνπνίεζε αγσγήο γηα αζζελείο πνπ έρνπλ επηηχρεη ηηθή θαηαζηνιή
(επηβεβαησκέλν ηηθφ θνξηίν πιάζκαηνο <50 c/ml)

Δλδείμεηο:
1. Ρξνπνπνίεζε ζε πεξίπησζε άκεζεο εκθάληζεο ηνμηθφηεηαο ή πξνο απνθπγή
ελδερφκελεο ηνμηθφηεηαο/ηεξαηνγέλεζεο
 Ρεθκεξησκέλε ηνμηθφηεηα θαη/ή παξελέξγεηεο
 Γηαρείξηζε θαξκαθεπηηθψλ αιιειεπηδξάζεσλ
 Ξξνγξακκαηηζκέλε θχεζε
2. Ρξνπνπνίεζε γηα πξφιεςε καθξνπξφζεζκσλ ηνμηθνηήησλ
 Ξξφιεςε καθξνπξφζεζκσλ ηνμηθνηήησλ (πξνιεπηηθή ηξνπνπνίεζε)
 Κεγάιε ειηθία θαη/ή ζπλλνζεξφηεηα κε ελδερφκελεο αξλεηηθέο επηπηψζεηο
ησλ θαξκάθσλ ηνπ ηξέρνληνο ζρήκαηνο, π.ρ. ζηνλ θαξδηαγγεηαθφ θίλδπλν, ζε
κεηαβνιηθέο παξακέηξνπο
3. Ρξνπνπνίεζε γηα απινπνίεζε ζρήκαηνο
 Δπηζπκία απινπνίεζεο ζρήκαηνο
 Ρν ζρήκα πνπ ρνξεγείηαη δελ ζπζηήλεηαη πιένλ

Βαζηθέο αξρέο:
1.

Έλα ζρήκα ην νπνίν πεξηέρεη αληηπξσηεάζε κε θαξκαθνελίζρπζε (boosted-PI)
κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί γηα απινπνίεζε, πξφιεςε ή βειηίσζε ησλ κεηαβνιηθψλ
δηαηαξαρψλ ή βειηίσζε ηεο ζπκκφξθσζεο πξνο κε θαξκαθνεληζρπκέλα (unboosted)
Atazanavir, NNRTI ή Raltegravir, κφλν εάλ ηα 2 NRTIs πνπ απνκέλνπλ ζην ζρήκα
είλαη δξαζηηθά.
2. Απινπνίεζε ελφο ζχλζεηνπ ζπλδπαζηηθνχ ζρήκαηνο ζε πξνζεξαπεπκέλνπο αζζελείο
κε α) ππνθαηάζηαζε ησλ θαξκάθσλ πνπ είλαη δχζθνιν λα ρνξεγεζνχλ (Enfuvirtide)
θαη/ή κε κεησκέλε δξαζηηθφηεηα (NRTI ζε πεξίπησζε πνιιαπιήο αληνρήο ζε NRTI)
θαη/ή ρακειή αλνρή θαη β) πξνζζήθε ελφο λένπ θαιψο αλεθηνχ, απινχζηεξνπ θαη
ελεξγνχ παξάγνληα (-σλ).
3. Ρξνπνπνίεζε απφ bid ζε qd NNRTI γηα απινπνίεζε, πξφιεςε καθξνπξφζεζκεο
ηνμηθφηεηαο
4. Πε πεξίπησζε εθδήισζεο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηαο πνπ ζρεηίδεηαη κε ζπγθεθξηκέλν
αληηξεηξντθφ θάξκαθν, ηξνπνπνίεζε ζε αληηξεηξντθφ θάξκαθν ηεο ίδηαο θαηεγνξίαο.
5. Ρξνπνπνίεζε απφ PI/r ζε NNRTI γηα απινπνίεζε, πξφιεςε ή βειηίσζε κεηαβνιηθψλ
δηαηαξαρψλ θαη δηεπθφιπλζε ηεο ζπκκφξθσζεο. Ρν NVP θαη ην RPV πιενλεθηνχλ
ζην κεηαβνιηθφ πξνθίι. Ρν EFV θαη ην RPV πιενλεθηνχλ ζην φηη πεξηιακβάλνληαη ζε
ζπλδπαζκφ ζηαζεξήο δνζνινγίαο (Atripla, Eviplera).
6. Αλαζθφπεζε ηνπ πιήξνπο ηζηνξηθνχ ηεο ART θαη ησλ δηαζέζηκσλ απνηειεζκάησλ
ειέγρνπ γνλνηππηθήο αληνρήο.
7. Απνθπγή ηξνπνπνίεζεο πξνο έλα αληηξεηξντθφ θάξκαθν κε ρακειφ γελεηηθφ θξαγκφ
φηαλ ην βαζηθφ ζρήκα έρεη κεησκέλε δξαζηηθφηεηα ιφγσ πξνεγνχκελσλ
(αξρεηνζεηεκέλσλ) κεηαιιάμεσλ.
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Γε ζπληζηψληαη:
1. Γηαθνπηφκελε ζεξαπεία, δηαδνρηθέο ή παξαηεηακέλεο δηαθνπέο ζεξαπείαο
2. Ππλδπαζκφο δχν θαξκάθσλ, π.ρ. 1 NRTI + 1 NNRTI ή 1 NRTI + 1 PI ρσξίο ritonavir
ή 1 NRTI + RAL, ή 2 NRTIs.
3. Συνδυασμός τριών NRTIs
Άιινη ζπλδπαζκνί:
Ζ κνλνζεξαπεία κε PI/r κε bid LPV/r ή qd DRV/r, κπνξεί λα απνηειεί ελαιιαθηηθή αγσγή γηα
αζζελείο κε δπζαλεμία ζε NRTIs ή γηα απινπνίεζε αγσγήο ή γηα ρξήζηεο λαξθσηηθψλ
νπζηψλ κε ηεθκεξηψκελε ζπρλή δηαθνπή ηεο cART. Κηα ηέηνηνπ είδνπο αγσγή εθαξκφδεηαη
κφλν ζε αζζελείο ρσξίο απνηπρία πξνεγνχκελεο αγσγήο κε PIs, πνπ είραλ ηηθφ θνξηίν <50
c/ml ηνπιάρηζηνλ ηνπο ηειεπηαίνπο 6 κήλεο θαη πνπ δε λνζνχλ απφ ρξφληα επαηίηηδα Β.
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Ηνινγηθή απνηπρία

Νξηζκφο

Γεληθά Κέηξα

Αληηκεηψπηζε
ηνινγηθήο
απνηπρίαο (VF)

Πε πεξίπησζε
αλάδεημεο
κεηαιιάμεσλ
αληνρήο

Δπηβεβαησκέλε κέηξεζε HIV RNA>50 αληίγξαθα/ml 6 κήλεο κεηά ηελ
έλαξμε ή ηξνπνπνίεζε ηεο αληηξεηξντθήο αγσγήο.
Αλαζθφπεζε αλακελφκελεο δξαζηηθφηεηαο ζρήκαηνο
Δθηίκεζε ζπκκφξθσζεο, αλνρήο, αιιειεπίδξαζεο θαξκάθσλ,
αιιειεπίδξαζεο θαξκάθσλ-θαγεηνχ, ςπρνινγηθψλ παξακέηξσλ
Έιεγρνο γνλνηππηθήο αληνρήο θαηά ηε δηάξθεηα ιήςεο ηνπ
ζρήκαηνο πνπ απνηπγράλεη (ζπλήζσο δηαζέζηκνο γηα VL>350500 c/ml θαη ζε εμεηδηθεπκέλα εξγαζηήξηα γηα ρακειφηεξα
επίπεδα ηαηκίαο) θαη έιεγρνο ηζηνξηθνχ γνλνηππηθήο αληνρήο γηα
αξρεηνζεηεκέλεο κεηαιιάμεηο.
Έιεγρνο ηξνπηζκνχ
Πχζηαζε γηα κέηξεζε ησλ επηπέδσλ ησλ θαξκάθσλ
Αλαζθφπεζε πξνεγνχκελεο αληηξεηξντθήο αγσγήο
Αλαγλψξηζε ζεξαπεπηηθψλ επηινγψλ, ελεξγψλ θαη δπλεηηθά
ελεξγψλ ζπλδπαζκψλ θαξκάθσλ.
Δάλ ην HIV RNA>50 θαη <500-1000 αληίγξαθα/ml
Έιεγρνο γηα ζπκκφξθσζε
Δπαλέιεγρνο ηνπ HIV RNA 1 κε 2 κήλεο αξγφηεξα
Δάλ δελ είλαη εθηθηφ λα πξαγκαηνπνηεζεί έιεγρνο γνλνηππηθήο αληνρήο,
πξνηείλεηαη ε ηξνπνπνίεζε ηνπ ζρήκαηνο βάζεη ηνπ ηζηνξηθνχ
ζεξαπεηψλ θαη αληνρήο.
Δάλ ην HIV RNA>500-1000 αληίγξαθα/κL, ζχζηαζε γηα έιεγρν
γνλνηππηθήο αληνρήο. Ζ αιιαγή ζα εμαξηεζεί απφ ηα απνηειέζκαηα ηνπ
ειέγρνπ ηεο γνλνηππηθήο αληνρήο θαη ηνπ ηζηνξηθνχ αληνρήο.
Δάλ δελ παξαηεξεζνχλ κεηαιιάμεηο αληνρήο: επαλεθηίκεζε ηεο
ζπκκφξθσζεο, θαξκαθνθηλεηηθή κειέηε
Δάλ παξαηεξεζνχλ κεηαιιάμεηο αληνρήο: ηξνπνπνίεζε ηνπ
ζρήκαηνο βάζεη ηνπ ηζηνξηθνχ ιήςεο θαξκάθσλ.
Πηφρνο ηνπ λένπ ζρήκαηνο: HIV RNA<400 αληίγξαθα/ml 3 κήλεο κεηά,
HIV RNA<50 c/ml 6 κήλεο κεηά
Γεληθέο ζπζηάζεηο:
Σξήζε 2 ή πξνηηκφηεξν 3 ελεξγψλ θαξκάθσλ ζην λέν ζρήκα
(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ελεξγψλ θαξκάθσλ απφ ηηο
πξνεγνχκελεο ρξεζηκνπνηεζείζεο θαηεγνξίεο)
Θάζε ζρήκα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ έλα πιήξσο
ελεξγφ PI/r (π.ρ. Darunavir/r) θαη έλα θάξκαθν απφ κηα
θαηεγνξία πνπ δελ έρεη μαλαρξεζηκνπνηεζεί, π.ρ. αλαζηνιέα
ζχληεμεο, ηληεγθξάζεο ή CCR5 (κεηά απφ έιεγρν ηξνπηζκνχ), ή
1 NNRTI (π.ρ. etravirine) κεηά απφ έιεγρν γνλνηππηθήο αληνρήο
Απνθχγεηε ηελ αιιαγή, εάλ είλαη δηαζέζηκα <2 ελεξγά θάξκαθα
βάζεη ηεο γνλνηππηθήο αληνρήο, εθηφο αλ πξφθεηηαη γηα αζζελείο
κε ρακειφ αξηζκφ CD4 (<100 θπη/κl) ή πςεινχ θηλδχλνπ γηα
θιηληθή επηδείλσζε. Πηφρνο είλαη ε δηαηήξεζε ηεο αλνζνινγηθήο
ιεηηνπξγίαο κέζσ ηεο παξνδηθήο κείσζεο ηνπ HIV RNA (>1 log
κείσζε) κε επαλαρνξήγεζε.
Δάλ ππάξρνπλ πεξηνξηζκέλεο ζεξαπεπηηθέο επηινγέο, ρξήζε
πεηξακαηηθψλ θαξκάθσλ εληφο θιηληθψλ δνθηκψλ (αιιά
απνθπγή ηεο ιεηηνπξγηθήο κνλνζεξαπείαο)
Γελ ζπληζηάηαη ε δηαθνπή ηεο ζεξαπείαο
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Πθέςε γηα ζπλέρηζε ηνπ 3TC ή ηνπ FTC, αθφκε θαη ζηελ
πεξίπησζε δηαπηζησκέλεο κεηάιιαμεο αληνρήο (Κ184V/l)
Δάλ ππάξρνπλ πνιιέο ζεξαπεπηηθέο επηινγέο, ηα θξηηήξηα γηα
ηελ πξνηηκψκελε επηινγή είλαη: απιφηεηα ηνπ ζρήκαηνο,
εθηίκεζε θηλδχλνπ ηνμηθφηεηαο, αιιειεπηδξάζεηο θαξκάθσλ,
κειινληηθή ζεξαπεία δηάζσζεο
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Θεξαπεία ηεο HIV νξνζεηηθήο εγθχνπ γπλαίθαο
Νη έγθπεο γπλαίθεο ζα πξέπεη λα παξαθνινπζνχληαη κεληαίσο θαη φζν ην δπλαηφλ πην ζηελά έσο ηελ
πξνβιεπφκελε εκεξνκελία ηνθεηνχ.
Θξηηήξηα έλαξμεο αληηξεηξντθήο αγσγήο Ηζρχνπλ ηα ίδηα φπσο θαη ζηηο κε έγθπεο γπλαίθεο
ζε έγθπεο γπλαίθεο
Πηφρνο ζεξαπείαο ζηηο έγθπεο γπλαίθεο
Ξιήξεο ηηθή θαηαζηνιή θαηά ην ηξίην ηξίκελν ηεο θχεζεο
θαη ηδηαίηεξα θαηά ηνλ ηνθεηφ
Ηζρχνπλ ηα ίδηα φπσο θαη ζηηο κε έγθπεο, δειαδή πξηλ ηελ
Έιεγρνο γνλνηππηθήο αληνρήο
έλαξμε αληηξεηξντθήο αγσγήο θαη ζε πεξίπησζε ηνινγηθήο
απνηπρίαο
ΠΔΛΑΟΗΑ
1. Γπλαίθεο πνπ ζθνπεχνπλ λα κείλνπλ 1. Δάλ βξίζθνληαη ππφ αγσγή κε EFV, αιιαγή ζε άιιν
έγθπεο, ελψ ιακβάλνπλ ήδε αληηξεηξντθή
NNRTI ή PI/r ιφγσ θηλδχλνπ εκθάληζεο αλσκαιηψλ ηνπ
αγσγή
λεπξηθνχ ζσιήλα.
2. Θχεζε ελψ ιακβάλνπλ ήδε αληηξεηξντθή 2. Ππλέρηζε αληηξεηξντθήο αγσγήο, εθηφο αλ ιακβάλεη
αγσγή
EFV: αιιαγή ζε άιιν ζθεχαζκα (NVP ή PI/r), αλ ε
θχεζε είλαη κηθξφηεξε ησλ 8 εβδνκάδσλ (ιφγσ ηνπ
θηλδχλνπ εκθάληζεο αλσκαιηψλ ηνπ λεπξηθνχ ζσιήλα)
3. Θχεζε ελψ δελ έρνπλ αξρίζεη αληηξεηξντθή 3. Έλαξμε αληηξεηξντθήο αγσγήο ζηελ αξρή ηνπ 2νπ
αγσγή, αλεμάξηεηα απφ ην αλ πιεξνχλ ηα
ηξηκήλνπ ηεο θχεζεο (ηζρπξή έλδεημε ρνξήγεζεο)
θξηηήξηα (CD4) γηα έλαξμε.
4. Γπλαίθεο
πνπ
αξρίδνπλ
λα 4. Άκεζε έλαξμε αληηξεηξντθήο αγσγήο θαη ελδερνκέλσο
παξαθνινπζνχληαη
κεηά
ηελ
28ε
πξνζζήθε raltegravir γηα ηελ επίηεπμε γξήγνξεο
εβδνκάδα ηεο θχεζεο
κείσζεο ηνπ ηηθνχ θνξηίνπ, ζε πεξίπησζε πςεινχ ηηθνχ
5. Γπλαίθεο ησλ νπνίσλ ην ηηθφ θνξηίν δελ
θνξηίνπ.
είλαη κε αληρλεχζηκν ζην ηξίην ηξίκελν.
5. Έιεγρνο
αληνρήο
θαη
ελδερνκέλσο
πξνζζήθε
raltegravir, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί γξήγνξε πηψζε
ηνπ ηηθνχ θνξηίνπ.
πσο θαη ζηε κε έγθπν, αιιά :
NVP: δε ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ έλαξμε, αιιά κπνξεί λα
ζπλερηζηεί εάλ έρεη γίλεη έλαξμε πξηλ ηελ θχεζε
Αληηξεηξντθή αγσγή θαηά ηελ θχεζε
EFV: ζα πξέπεη λα απνθεχγεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ
πξψηνπ ηξηκήλνπ ιφγσ αχμεζεο ηεο πηζαλφηεηαο
εκθάληζεο αλσκαιηψλ ηνπ λεπξηθνχ ζσιήλα
Κεηαμχ ησλ PIs λα πξνηηκψληαη: LPV/r ή SQV/r ή ATV/r
RAL, DRV/r: κπνξνχλ λα ζπλερηζηνχλ
Φάξκαθα πνπ αληελδείθλπληαη ζηελ θχεζε

ddI + d4T, ηξηπιφο ζπλδπαζκφο κε NRTIs

ΗV ρνξήγεζε zidovudine θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Ακθίβνιν ην φθεινο εάλ HIV RNA<50 c/ml
ηνθεηνχ
Mηα δφζε nevirapine θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Γελ ζπληζηάηαη
ηνθεηνχ
Θαηζαξηθή ηνκή
Ακθίβνιν ην φθεινο εάλ HIV RNA<50 c/ml ηελ 34-36ε
εβδνκάδα θχεζεο. Πε απηή ηελ πεξίπησζε, δελ
αληελδείθλπηαη ν θπζηνινγηθφο ηνθεηφο.
Βιέπε θαη «Θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο γηα ηε ρξήζε αληηξεηξντθψλ θαξκάθσλ ζηελ έγθπν HIV νξνζεηηθή γπλαίθα γηα ηελ
πξνζηαζία ηεο πγείαο ηεο θαη παξεκβάζεηο γηα ηελ πξφιεςε ηεο θάζεηεο κεηάδνζεο ηνπ HIV».
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ΑRT ζε ζπιινίκσμε ΡΒ/ΖΗV
Άηνκα κε TB ζα πξέπεη λα μεθηλνχλ ηελ θαζηεξσκέλε αληηθπκαηηθή ζεξαπεία κε 2 κήλεο
rifampin/isoniazid/pyrazinamide +/- ethambutol, πνπ αθνινπζείηαη απφ 4 κήλεο
rifampin/isoniazid (ε επηινγή ησλ θαξκάθσλ θαη ε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο εμαξηάηαη απφ ηελ
επαηζζεζία ησλ θαξκάθσλ θαη ηελ εζηία ηεο λφζνπ).
ινη νη αζζελείο κε TB/HIV ζπιινίκσμε ζα πξέπεη λα μεθηλνχλ ART αλεμαξηήησο ηνπ
αξηζκνχ ησλ CD4. H επνπηεία ηεο ζεξαπείαο θαη ε αμηνιφγεζε ηεο ζπκκφξθσζεο είλαη πνιχ
ζεκαληηθέο.

Ξξνηεηλφκελνο ρξφλνο έλαξμεο ηεο αληηξεηξντθήο αγσγήο ζε ζπιινίκσμε
TB/HIV βάζεη ησλ CD4.
Απφιπηνο αξηζκφο CD4,
θχηηαξα/κL
<100(*)
>100(**)

Σξφλνο έλαξμεο HAART
Ακέζσο κφιηο ε αληηθπκαηηθή ζεξαπεία γίλεη
αλεθηή, θαη φπνηε είλαη απηφ δπλαηφ εληφο 2
εβδνκάδσλ.
Κπνξεί λα θαζπζηεξήζεη κέρξη ην δηάζηεκα κεηαμχ
8εο θαη 12εο εβδνκάδαο αληηθπκαηηθήο αγσγήο,
ηδηαίηεξα φηαλ ππάξρνπλ πξνβιήκαηα κε ηηο
αιιειεπηδξάζεηο ησλ θαξκάθσλ, ηε ζπκκφξθσζε
θαη ηηο ηνμηθφηεηεο ησλ θαξκάθσλ.

(*) Πε άηνκα πνπ μεθηλνχλ ART κε ρακειφ αξηζκφ CD4 θαη ζε απηά κε πξψηκε έλαξμε ART, ππάξρεη ν θίλδπλνο

εκθάληζεο ηνπ ζπλδξφκνπ αλνζνινγηθήο απνθαηάζηαζεο (IRIS). Θα πξέπεη λα εμεηάδεηαη ην ελδερφκελν
ρνξήγεζεο θνξηηθνζηεξνεηδψλ γηα ηε ζεξαπεία ηνπ ζπκπησκαηηθνχ IRIS, κε δνζνινγίεο θαη δηάξθεηα
πξνζαξκνζκέλεο ζχκθσλα κε ηελ απφθξηζε.
(**) Ξαξφηη ηα ζηνηρεία πξνηείλνπλ έλα θαηψηαην φξην ηεο ηάμεσο ησλ 50 θπηη/κL, εμαηηίαο ηεο θαζεκεξηλήο

κεηαβιεηφηεηαο ησλ CD4, έλα θαηψηαην φξην ησλ 100 θπηη/κL κπνξεί λα είλαη πην θαηάιιειν.

Ραπηφρξνλε ρνξήγεζε αληηθπκαηηθψλ θαη αληηξεηξντθψλ θαξκάθσλ

Ξξνηεηλφκελα αληηξεηξντθά ζρήκαηα πξψηεο γξακκήο ζε αζζελείο ππφ
αληηθπκαηηθή αγσγή
Κεηαμχ ησλ πξνηεηλφκελσλ ζρεκάησλ γηα πξσηνζεξαπεπφκελνπο HIV αζζελείο, πξνηηκάηαη
ν ζπλδπαζκφο EFV/TDF/FTC ή EFV/ABC/3TC (κε πξνζαξκνγή ηεο δνζνινγίαο ηνπ EFV, εάλ
ρξεηάδεηαη).
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Δλαιιαθηηθά:
1. Δάλ VL<100.000 c/ml, ζα κπνξνχζε πξνζσξηλά λα ρξεζηκνπνηεζεί ν ζπλδπαζκφο
ζηαζεξήο δνζνινγίαο ZDV/ABC/3TC bid +/- tenofovir, κέρξη λα νινθιεξσζεί ε
αληηθπκαηηθή ζεξαπεία.
2. Rifampicin ζπλ δηπιή δνζνινγία LPV/r ή κε RTV ππεξ-εληζρπκέλν (400mg bd) ζπλ LPV.
Δάλ δελ είλαη δπλαηή ε ρξήζε ησλ θαξκάθσλ απηψλ ιφγσ αληνρήο/δπζαλεμίαο, απαηηείηαη ε
βνήζεηα εηδηθνχ.
PI/r +TDF/FTC, ρξεζηκνπνηψληαο rifabutin, αληί γηα rifampicin
Σξήζε κε πξνζνρή

Πεκαληηθέο θαξκαθεπηηθέο αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ART θαη Rifampicin/
Rifabutin

Θαηεγνξία
αληηξεηξντθψλ
θαξκάθσλ

Ππγθεθξηκέλα αληηξεηξντθά
θάξκαθα

NRTIs

Φαξκαθεπηηθέο αιιειεπηδξάζεηο θαη πξνηεηλφκελε
πξνζαξκνγή ηεο δνζνινγίαο ελφο ή θαη ησλ δχν
θαξκάθσλ
Rifampicin: ζπλήζεο δνζνινγία φισλ ησλ θαξκάθσλ
Rifabutin: ζπλήζεο δνζνινγία φισλ ησλ θαξκάθσλ

PI/r

NNRTIs

ATV/r, DRV/r, LPV/r ή SQV/r

Rifampicin: δελ ζπζηήλεηαη

Έιεγρνο επαηηθψλ ελδχκσλ θαη
φπνηε είλαη δπλαηφ
παξαθνινχζεζε ζεξαπεπηηθψλ
επηπέδσλ ηνπ PI/r

Rifabutin: δνζνινγία 150 mg x 3/εβδνκάδα. PI/r:
ζπλήζεο δνζνινγία

EFV

Rifampicin: Γελ απαηηείηαη αιιαγή ζηε δνζνινγία.
EFV: ζπλήζεο δνζνινγία (νξηζκέλνη ζπζηήλνπλ 800mg
αλ δελ είλαη έγρξσκνο Αθξηθαλφο). Ππζηήλεηαη λα γίλεηαη
θαξκαθνθηλεηηθή κειέηε ησλ αληηξεηξντθψλ κεηά απφ 2
εβδνκάδεο.
Rifabutin: 450mg εκεξεζίσο. EFV: ζπλήζεο δνζνινγία

NVP

Rifampicin, Rifabutin: δελ ζπζηήλνληαη

RPV

Rifampicin: δελ ζπζηήλεηαη
Rifabutin: ζπλήζεο δνζνινγία. Ζ δνζνινγία ηνπ RPV ζα
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πξέπεη λα απμάλεηαη (ρνξήγεζε κε πξνζνρή)
ETV

Rifampicin: δελ ζπζηήλεηαη
Rifabutin: ζπλήζεο δνζνινγία θαη ησλ δχν θαξκάθσλ
(ιίγα δεδνκέλα – ρνξήγεζε κε πξνζνρή)

INSTI

EVG

Rifampicin: δελ ζπζηήλεηαη
Rifabutin: δνζνινγία 150 mg x 3/εβδνκάδα. EVG:
ζπλήζεο δνζνινγία

RAL

Rifampicin: ζπλήζεο δνζνινγία. RAL 800 mg bd (θαη ε
ζπλήζεο δνζνινγία κπνξεί επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζεί)
Rifabutin: ζπλήζεο δνζνινγία θαη γηα ηα δχν θάξκαθα
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Γηάγλσζε θαη ζεξαπεία αλζεθηηθήο θαη ιαλζάλνπζαο TB ζε HIV νξνζεηηθά
άηνκα

Γηάγλσζε πηζαλήο πνιπαλζεθηηθήο ΡΒ (MDRTB)/ ππεξαλζεθηηθήο TB (XDRTB)
Ξξνεγεζείζα αληηθπκαηηθή αγσγή.
Δπαθή κε επηβεβαησκέλν θξνχζκα ΚDR/XDR.
Γέλλεζε, ηαμίδη ή εξγαζία ζε πεξηνρή ελδεκηθή γηα MDRTB.
Ηζηνξηθφ θαθήο ζπκκφξθσζεο.
Κε θιηληθή βειηίσζε κε ηε ζπλήζε ζεξαπεία θαη/ή επίρξηζκα πηπέισλ ζεηηθφ κεηά
απφ 2 κήλεο. ΡΒ ζεξαπεία ή ζεηηθή θαιιηέξγεηα ζηνπο 3 κήλεο.
Άζηεγνη, άηνκα πνπ δηακέλνπλ ζε παλδνρεία θαη, ζε κεξηθέο ρψξεο, ηδξπκαηνπνίεζε
πξφζθαηα ή ην ηξέρνλ ρξνληθφ δηάζηεκα.

Ραρεία δηάγλσζε
Ρν ζχζηεκα Gene Xpert (ή άιιε παξφκνηα ηερλνινγία) έρεη ην πιενλέθηεκα έγθαηξεο
δηάγλσζεο ηεο θαξκαθεπηηθήο αληνρήο. Ρν ηεζη επαηζζεζίαο ηνπ θαξκάθνπ είλαη ζεκαληηθφ
ζηε βειηηζηνπνίεζε ηεο ζεξαπείαο.
Νξηζκέλεο ρψξεο/πεξηνρέο δελ δηαζέηνπλ θακία απφ ηηο παξαπάλσ κεζφδνπο θαη
ρξεζηκνπνηνχλ εκπεηξηθή πξνζέγγηζε.

Θεξαπεία
Θάζε δφζε ηνπ MDR/XDR ζρήκαηνο ζα πξέπεη λα δίλεηαη σο άκεζα επνπηεπφκελε ζεξαπεία
(directly observed therapy - DOT) θαζφιε ηε δηάξθεηα ηεο αγσγήο.
Ρα ζεξαπεπηηθά ζρήκαηα ζα πξέπεη λα απνηεινχληαη απφ ηνπιάρηζηνλ 4 ελεξγά θάξκαθα κε
βάζε:
1. Ρν ηεζη επαηζζεζίαο γηα Isoniazid, Rifampicin, θζνξηνθηλνιφλεο θαη ελέζηκνπο
παξάγνληεο.
2. Ρν ηζηνξηθφ πξνεγνχκελεο ζεξαπείαο.
3. Ρα δεδνκέλα επηηήξεζεο ηεο πεξηνρήο.
4. Ρν θάξκαθν λα κελ πεξηιακβάλεηαη ζηα ζρήκαηα πνπ ρνξεγνχληαη ζηελ πεξηνρή.
Ξεξηζζφηεξα απφ 4 θάξκαθα ζα πξέπεη λα ρνξεγνχληαη, αλ ην πξφηππν επαηζζεζίαο
(sensitivity pattern) είλαη άγλσζην, ή ακθηζβεηείηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ελφο ή
πεξηζζνηέξσλ θαξκαθεπηηθψλ παξαγφλησλ.
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Δπηινγέο θαξκάθσλ
Ρα ζρήκαηα ζπρλά πεξηιακβάλνπλ 5-7 θάξκαθα.
Ππκπεξηιακβάλνληαη θάξκαθα απφ ηηο νκάδεο 1-5 (βιέπε παξαθάησ) κε ηεξαξρηθή ζεηξά
βάζεη ηεο δξαζηηθφηεηαο.
1. Σνξήγεζε νπνηνπδήπνηε απφ ηνπο παξάγνληεο πξψηεο εθινγήο (Νκάδα 1) p.os. πνπ
είλαη πηζαλφ λα είλαη απνηειεζκαηηθφο.
2. Σνξήγεζε κηαο δξαζηηθήο ακηλνγιπθνζίδεο ή πνιππεπηηδίνπ, ελέζηκα (Νκάδα 2).
3. Σνξήγεζε κηαο θζνξηνθηλνιφλεο (Νκάδα 3).
4. Σνξήγεζε ησλ θαξκάθσλ ηεο ελαπνκείλαζαο Νκάδαο 4, ψζηε λα ζπκπιεξσζεί έλα
ζρήκα ηνπιάρηζηνλ 4 δξαζηηθψλ θαξκάθσλ.
5. Γηα ζρήκαηα κε ιηγφηεξα απφ 4 δξαζηηθά θάξκαθα, λα εμεηάδεηαη ην ελδερφκελν
πξνζζήθεο 2 θαξκάθσλ ηεο Νκάδαο 5.
Ρν ζρήκα ζα πξέπεη λα επαλεθηηκάηαη θαη λα ηξνπνπνηείηαη, αλ ρξεηάδεηαη, φηαλ είλαη
δηαζέζηκα ηα απνηειέζκαηα ηνπ ηεζη επαηζζεζίαο.
Νκάδα 1:

Pyrazinamide (Z)

Ξαξάγνληεο πξψηεο εθινγήο p.os.

Ethambutol (E)
Rifabutin (RFB)
Kanamycin (Km)

Νκάδα 2:

Amikacin (Am)

Δλέζηκνη παξάγνληεο

Capreomycin (CM)
Streptomycin (S)
Levofloxacin (LFX)

Νκάδα 3:

Moxifloxacin (MFX)

Φζνξηνθηλνιφλεο

Ofloxacin (OFX)
Gatifloxacin (G)
Para-aminosalicylic acid (PAS)

Νκάδα 4:
Ξαξάγνληεο δεχηεξεο
βαθηεξηνζηαηηθά p.os.

Cycloserine (CS)
εθινγήο

–

Terizidone (TRD)
Ethionamide (ETO)
Protionamide (PTO)
Clofazimine (CFZ)
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Linezolid (LZD)
Νκάδα 5:

Amoxicillin/Clavulanate (Amx/CLV)

Ξαξάγνληεο κε αζαθή ξφιν ζηε
ζεξαπεία ηεο αλζεθηηθήο θπκαηίσζεο

Thioacetazone (THZ)
Imipenem/Cilastatin (IPM/CLV)
ςειήο δφζεο Ηsoniazid (H- 16-20
mg/kg/εκέξα)
Clarithromycin (CLR)

Γηάξθεηα ηεο MDR/XDR ζεξαπείαο
8 κήλεο εληαηηθήο θάζεο ρνξεγψληαο 5 ή πεξηζζφηεξα θάξκαθα, αθνινπζνχκελε απφ 12
κήλεο ρνξήγεζεο 3 θαξκάθσλ αλάινγα ηελ αληαπφθξηζε, π.ρ. 8 κήλεο ζεξαπείαο κε Ε, Km,
OFX, PTO θαη CS, αθνινπζνχκελε απφ 12 κήλεο κε OFX, PTO θαη CS.

Φαξκαθεπηηθέο αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ αληηξεηξντθήο αγσγήο θαη MDR/XDR
ζρεκάησλ
Δθηφο αλ ρξεζηκνπνηείηαη ην RBT, ρνξήγεζε ζπλήζσλ δνζνινγηψλ αιιά κε πξνζνρή, θαζψο
ππάξρνπλ ιίγα δεδνκέλα αλαθνξηθά κε πηζαλέο θαξκαθεπηηθέο αιιειεπηδξάζεηο (βιέπε
ΖΑΑRT ζε ζπιινίκσμε ΡΒ/ΖΗV - Φαξκαθεπηηθέο αιιειεπηδξάζεηο θαη πξνηεηλφκελε πξνζαξκνγή ηεο
δνζνινγίαο ελφο ή θαη ησλ δχν θαξκάθσλ).

Θεξαπεία ιαλζάλνπζαο TB
Ρα άηνκα ηα νπνία ζεσξνχληαη εμ αξρήο πςεινχ θηλδχλνπ γηα ιαλζάλνπζα ΡΒ (εθηίκεζε
βαζηζκέλε ζηε γεσγξαθηθή πξνέιεπζε, +/- ART θαη ην επίπεδν ησλ CD4 θπηηάξσλ) θαη
έρνπλ ζεηηθή δεξκναληίδξαζε Κantoux (ή IGRA), κπνξεί λα έρνπλ ην κεγαιχηεξν φθεινο
ηεο ρεκεηνπξνθπιαθηηθήο ζεξαπείαο.
Θεξαπεπηηθά ζρήκαηα γηα ιαλζάλνπζα ΡΒ πεξηιακβάλνπλ:
Φάξκαθα

Γηάξθεηα

Rifinah

Ζκεξεζίσο γηα 3 κήλεο

Isoniazid

Ζκεξεζίσο γηα 6 κήλεο

Rifampicin

Ζκεξεζίσο γηα 4 κήλεο

Rifapentine κε Isoniazid

Δβδνκαδηαίσο γηα 3 κήλεο

Rifampin κε Isoniazid

2 θνξέο ηελ εβδνκάδα γηα 3 κήλεο
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Ξξνθχιαμε κεηά απφ έθζεζε ζηνλ HIV (PEP)
Ζ ΞΟΝΦΙΑΜΖ ΚΔΡΑ ΑΞΝ ΔΘΘΔΠΖ (PEP) ΠΛΗΠΡΑΡΑΗ ΑΛ

Ρχπνο έθζεζεο

Αίκα

Άηνκν - Ξεγή

πνδφξηνο ή ελδνκπτθφο
ηξαπκαηηζκφο κε IV ή IM βειφλα,
ή ελδναγγεηαθή ζπζθεπή
Γηαδεξκηθφο ηξαπκαηηζκφο κε
αηρκεξφ αληηθείκελν (λπζηέξη),
βειφλα IM ή SC, βειφλα
ρεηξνπξγηθψλ ξακκάησλ
Δπαθή >15min βιελλνγφλνπ ή κε
άζηθηνπ δέξκαηνο

Γελλεηηθέο
εθθξίζεηο

Ξξσθηηθή ή θνιπηθή ζεμνπαιηθή
επαθή

Σξήζηεο IV
λαξθσηηθψλ
νπζηψλ

Ξαζεηηθή ζηνκαηηθή επαθή κε
εθζπεξκάηηζε
Απφ θνηλνχ ρξήζε ζχξηγγαο,
βειφλαο, πιηθνχ πξνεηνηκαζίαο ή
νπνηνπδήπνηε άιινπ πιηθνχ

HIV+
ή
άγλσζηε νξνζεηηθφηεηα, αιιά χπαξμε
παξαγφλησλ θηλδχλνπ γηα HIV

HIV+

HIV+
ή
άγλσζηε νξνζεηηθφηεηα, αιιά χπαξμε
παξαγφλησλ θηλδχλνπ γηα HIV
HIV+
HIV+

Ππληζηάηαη γξήγνξνο έιεγρνο ηνπ αηφκνπ-πεγή γηα HCV θαη HIV (εάλ δελ είλαη γλσζηφ)
Δάλ ν αζζελήο-πεγή είλαη HIV+ θαη ιακβάλεη αληηξεηξντθή αγσγή, δηελέξγεηα ειέγρνπ
γνλνηππηθήο αληνρήο, εάλ είλαη αληρλεχζηκν ην ηηθφ θνξηίν
Δμαηνκίθεπζε ηεο PEP κε βάζεη ην ηζηνξηθφ ζεξαπείαο θαη ηνπο πξνεγνχκελνπο ειέγρνπο
αληνρήο ηνπ αηφκνπ-πεγή
Έλαξμεο πξνθχιαμεο ηδαληθά <4 ψξεο, θαη φρη κεηά ηηο 48 ψξεο
Γηάξθεηα ηεο πξνθπιαθηηθήο αγσγήο: 4 εβδνκάδεο
Πχλεζεο ζρήκα PEP: TDF/FTC (ελαιιαθηηθά ZDV/3TC) + LPV/r δηζθία 400/100mg bid
Ξιήξεο έιεγρνο ζεμνπαιηθψο κεηαδηδφκελσλ λνζεκάησλ, ζε πεξίπησζε ζεμνπαιηθήο έθζεζεο
Ξαξαθνινχζεζε:
 Νξνινγηθφο έιεγρνο HIV, HBV θαη HCV, ηεζη θπήζεσο (γπλαίθεο) εληφο 48 σξψλ απφ ηελ
έθζεζε
 Δπαλεθηίκεζε ηεο έλδεημεο γηα έλαξμε πξνθπιαθηηθήο αγσγήο, απφ εηδηθφ ζηελ HIV ινίκσμε,
εληφο 48-72 σξψλ
 Δθηίκεζε αλνρήο ηνπ ζρήκαηνο πξνθχιαμεο
 Έιεγρνο ηξαλζακηλαζψλ, HCV-RNA κε PCR θαη νξνινγηθφο έιεγρνο γηα HCV ηνλ πξψην
κήλα, εάλ ε πεγή είλαη HCV+ (γλσζηφ ή πηζαλφ)
Δπαλάιεςε νξνινγηθνχ ειέγρνπ HIV κεηά απφ 2 θαη 4 κήλεο, νξνινγηθφο έιεγρνο γηα ζχθηιε
κεηά απφ έλα κήλα απφ ηε ζεμνπαιηθή επαθή

27

Πεκείσζε:
Βιέπε παξάξηεκα γηα:
«Αληηξεηξντθά θάξκαθα θαη θαηεγνξίεο θαξκάθσλ: ζπρλέο/ζνβαξέο αλεπηζχκεηεο
ελέξγεηεο»
«Αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ αληηξεηξντθψλ θαη κε, θαξκάθσλ»
«Αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ αληηθαηαζιηπηηθψλ θαη αληηξεηξντθψλ θαξκάθσλ»
«Αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ αληηππεξηαζηθψλ θαη αληηξεηξντθψλ θαξκάθσλ»
«Αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ αλαιγεηηθψλ θαη αληηξεηξντθψλ θαξκάθσλ»
«Αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ αλζεινλνζηαθψλ θαη αληηξεηξντθψλ θαξκάθσλ»
«Ππζηάζεηο γηα ηε δνζνινγία ησλ αληηξεηξντθψλ θαξκάθσλ ζε αζζελείο κε επαηηθή
δπζιεηηνπξγία»
«Ξξνζαξκνγή δνζνινγίαο αληηξεηξντθψλ ζε λεθξηθή δπζιεηηνπξγία»
«Σνξήγεζε αληηξεηξντθψλ ζε άηνκα κε δπζθνιία ζηελ θαηάπνζε»
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Γηαρείξηζε ησλ HIV νξνζεηηθψλ αζζελψλ κε κε ινηκψδεηο
ζπλλνζεξφηεηεο

Νη κε-κεηαδνηηθέο ζπλλνζεξφηεηεο πεξηιακβάλνπλ: θαξδηαγγεηαθέο, λεθξηθέο, επαηηθέο,
κεηαβνιηθέο, νζηηθέο παζήζεηο, λενπιαζίεο, δηαηαξαρέο ηνπ ΘΛΠ θαη ζεμνπαιηθή
δπζιεηηνπξγία. Απηέο νη ζπλλνζεξφηεηεο γίλνληαη νινέλα θαη πην ζεκαληηθέο γηα ηνπο HIV
νξνζεηηθνχο αζζελείο, σο απνηέιεζκα ηνπ απμεκέλνπ πξνζδφθηκνπ επηβίσζεο πνπ
πξνθχπηεη απφ ηελ απνηειεζκαηηθή ART. Δπηπιένλ, νξηζκέλνη παξάγνληεο θηλδχλνπ πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηελ HIV ινίκσμε κπνξεί λα ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμή ηνπο, φπσο ε
ελεξγνπνίεζε ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ, ε θιεγκνλή θαη ε ππεξπεθηηθφηεηα, πνπ ζρεηίδνληαη κε
αλεμέιεγθην πνιιαπιαζηαζκφ ηνπ HIV, νη ζπιινηκψμεηο (π.ρ. HCV), ε ίδηα ε ART θαη ε
εκκέλνπζα αλνζναλεπάξθεηα. Ζ πξφιεςε ή ε αληηκεηψπηζε απηψλ ησλ λνζεξνηήησλ ζπρλά
ζπλεπάγεηαη ηελ πνιπθαξκαθία, πνπ απμάλεη ηνλ θίλδπλν ηεο πιεκκεινχο ζπκκφξθσζεο.
Δπηπξφζζεηα, νη πηζαλέο θαξκαθεπηηθέο αιιειεπηδξάζεηο κε ηελ ART ζα πξέπεη λα
ιακβάλνληαη ππφςε πξηλ ηελ έλαξμε νπνηαζδήπνηε ζεξαπείαο.

Ξξνζνρή!
Πρεηηθά κε ηε ζεξαπεπηηθή αληηκεηψπηζε ησλ ζπλλνζεξνηήησλ πνπ αθνινπζνχλ, ζα
πξέπεη λα αθνινπζνχληαη ηα ζεξαπεπηηθά πξσηφθνιια ηνπ ΔΝΦ!
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Σξήζε ελδνθιέβησλ λαξθσηηθψλ νπζηψλ θαη HIV
Νη ελδνθιέβηεο θαη κε, παξάλνκεο λαξθσηηθέο νπζίεο πεξηιακβάλνπλ: ηελ εξσίλε, ηελ
θνθαΐλε, ηε καξηρνπάλα θαη λαξθσηηθέο νπζίεο πνπ δηαθηλνχληαη ζε θέληξα λπρηεξηλήο
δηαζθέδαζεο (club drugs) (π.ρ. methamphetamine, ketamine, gamma-hydroxybutyrate,
amyl-nitrate). Νη πην ζπρλά ρξεζηκνπνηνχκελεο παξάλνκεο λαξθσηηθέο νπζίεο πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηελ HIV ινίκσμε είλαη ε εξσίλε θαη ηα δηεγεξηηθά (π.ρ. θνθαΐλε θαη
ακθεηακίλεο). Υζηφζν, ε ρξήζε λαξθσηηθψλ νπζηψλ πνπ δηαθηλνχληαη ζε θέληξα λπρηεξηλήο
δηαζθέδαζεο έρεη απμεζεί ζεκαληηθά ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη είλαη ζπλήζεο κεηαμχ ησλ HIV
νξνζεηηθψλ αηφκσλ θαη απηψλ πνπ δηαηξέρνπλ πςειφ θίλδπλν λα κνιπλζνχλ απφ ηνλ HIV. Ζ
ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ «club drugs» θαη ηεο πςεινχ θηλδχλνπ ζεμνπαιηθήο ζπκπεξηθνξάο
ησλ MSM είλαη πην ηζρπξή γηα ηε methamphetamine θαη ην amyl nitrate.
Ξξνθιήζεηο ζηε ζεξαπεία ησλ HIV νξνζεηηθψλ ρξεζηψλ ελδνθιέβησλ λαξθσηηθψλ νπζηψλ
είλαη:
1. Κηα ζεηξά απφ επηπιεγκέλεο ζπλλνζεξφηεηεο ζσκαηηθήο θαη ςπρηθήο θχζεσο
2. Ζ πεξηνξηζκέλε πξφζβαζε ζε πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε
3. Ζ αλεπαξθήο ζπκκφξθσζε ζηε ζεξαπεία
4. Νη αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο θαη ε ηνμηθφηεηα ησλ θαξκάθσλ
5. Ζ αλάγθε γηα ζεξαπεία απεμάξηεζεο
6. Νη αιιειεπηδξάζεηο θαξκάθσλ πνπ δπζρεξαίλνπλ ηελ αληηξεηξντθή αγσγή
πνθείκελα λνζήκαηα ησλ ρξεζηψλ ελδνθιέβησλ θαη κε νπζηψλ, νδεγνχλ ζε αχμεζε ηεο
λνζεξφηεηαο θαη ηεο ζλεηφηεηαο. Πε απηά ζπκπεξηιακβάλνληαη: επαηίηηδα Β θαη C,
θπκαηίσζε, ινηκψμεηο δέξκαηνο θαη καιαθψλ κνξίσλ, επαλαιακβαλφκελεο βαθηεξηαθέο
ινηκψμεηο, ελδνθαξδίηηδα. Άιιεο ζπρλέο ζπλνζεξφηεηεο είλαη νη δηαηαξαρέο ηνπ επηπέδνπ
ζπλείδεζεο, λεπξνινγηθά θαη λεθξηθά λνζήκαηα. Δπηπιένλ, νη πξναλαθεξζείζεο
ζπλλνζεξφηεηεο ζπλεπάγνληαη πςειφηεξν θίλδπλν έθζεζεο ζε ππεξβνιηθή δφζε ζηνπο HIV
νξνζεηηθνχο ρξήζηεο ελδνθιέβησλ λαξθσηηθψλ νπζηψλ, ιφγσ ππάξρνπζαο αλαπλεπζηηθήο,
επαηηθήο ή λεπξνινγηθήο δπζιεηηνπξγίαο.
Ξαξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ρακειά πνζνζηά ιήςεο αληηξεηξντθήο αγσγήο κεηαμχ ησλ
ρξεζηψλ πεξηιακβάλνπλ: ηελ ελεξγφ ρξήζε νπζηψλ, ηε κηθξφηεξε ειηθία, ην γπλαηθείν
θχιν, ηελ ειιηπή πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε, ηελ πξφζθαηε θπιάθηζε, ηελ έιιεηςε πξφζβαζεο
ζε πξνγξάκκαηα απνθαηάζηαζεο θαη ηελ έιιεηςε εμεηδηθεπκέλσλ επαγγεικαηηψλ πγείαο.
Δπηπιένλ, ην θαηά θαλφλα αζηαζέο πξφηππν δσήο ησλ ρξεζηψλ, ν ηζρπξφο εζηζκφο ζηηο
νπζίεο θαη νη ζπλήζσο εζθαικέλεο αληηιήςεηο ζρεηηθά κε ηνπο θηλδχλνπο, ηηο επηπηψζεηο θαη
ηα νθέιε ηεο ART, ζπκβάιινπλ ζηε κεησκέλε ζπκκφξθσζε ησλ αηφκσλ απηψλ.
Ρν πξψην βήκα ζηελ πξναγσγή ηεο θξνληίδαο θαη ζεξαπείαο ησλ αηφκσλ απηψλ,
είλαη ε αλαγλψξηζε ηεο χπαξμεο πξνβιήκαηνο θαηάρξεζεο νπζηψλ.
Πηε ζπλέρεηα, νη θιηληθνί γηαηξνί ζα πξέπεη λα εζηηάζνπλ ζηελ αλαγλψξηζε ζπλλνζεξνηήησλ
(ζσκαηηθψλ θαη ςπρηαηξηθψλ) θαη ζπγρνξεγνχκελσλ θαξκάθσλ, ζηελ αληαιιαγή βεινλψλ
θαη ζπξίγγσλ, ζηε κείσζε ζεμνπαιηθψλ ζπκπεξηθνξψλ πςεινχ θηλδχλνπ θαη ζηηο
ζηξαηεγηθέο κείσζεο ηεο βιάβεο.
Ρα απιά ζρήκαηα θαίλεηαη φηη εληζρχνπλ ηε ζπκκφξθσζε ζηελ αγσγή.
Θα πξέπεη λα επηιέγνληαη αληηξεηξντθά θάξκαθα κε ρακειφηεξν θίλδπλν εκθάληζεο
επαηηθψλ θαη λεπξνςπρηαηξηθψλ αλεπηζχκεησλ ελεξγεηψλ θαη ειάρηζηεο αιιειεπηδξάζεηο κε
ηε κεζαδφλε.
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Απνηειεζκαηηθφηεηα ζεξαπείαο ζηνλ πιεζπζκφ ησλ HIV νξνζεηηθψλ ρξεζηψλ
παξάλνκσλ λαξθσηηθψλ νπζηψλ
Ξαξφηη νη ρξήζηεο παξάλνκσλ λαξθσηηθψλ νπζηψλ ππνεθπξνζσπνχληαη ζε θιηληθέο δνθηκέο
γηα ηελ HIV ζεξαπεία, δηαζέζηκα ζηνηρεία δείρλνπλ φηη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ART ζε
απηνχο – φηαλ δελ θάλνπλ ελεξγφ ρξήζε – είλαη παξφκνηα κε εθείλε πνπ παξαηεξείηαη ζε
άιινπο. Δπηπιένλ, ε ζεξαπεπηηθή απνηπρία ζε απηφλ ηνλ πιεζπζκφ γεληθά ζρεηίδεηαη κε ην
βαζκφ πνπ ε ρξήζε δηαηαξάζζεη ηηο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο, παξά κε ηελ ίδηα ηε
ρξήζε.
Αλ θαη αξθεηνί ρξήζηεο κπνξνχλ λα ειέγμνπλ ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ηε ρξήζε λαξθσηηθψλ
νπζηψλ γηα αξθεηφ ρξνληθφ δηάζηεκα, ψζηε λα επσθειεζνχλ απφ ηε θξνληίδα, ε ζεξαπεία
απεμάξηεζεο είλαη ζπρλά απαξαίηεηε γηα ηελ επηηπρή αληηκεηψπηζε ηνπ HIV. Ζ έληαμε ζε
πξνγξάκκαηα απεμάξηεζεο θαη ε θαηάιιειε ππνζηήξημε θαη πξνζνρή ζηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο
απηνχ ηνπ πιεζπζκνχ, απνηεινχλ θχξηα ζπζηαηηθά ηεο επηηπρεκέλεο HIV ζεξαπείαο.
Θαζνξηζηηθά γηα ην ζθνπφ απηφ είλαη ε ζηέγαζε, επέιηθηα θαη θνηλνηηθήο βάζεο ζεκεία
θξνληίδαο γηα ηνλ HIV πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ εμνηθεησκέλν θαη κε θαηαθξηηηθφ
πξνζσπηθφ, εμεηδηθεπκέλν ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ εχξνπο ησλ αλαγθψλ ησλ ρξεζηψλ θαη
ζηελ αλάπηπμε απνηειεζκαηηθψλ ζηξαηεγηθψλ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ζπκκφξθσζεο ζηε
θαξκαθεπηηθή αγσγή. Απηέο νη ζηξαηεγηθέο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ, αλ είλαη εθηθηφ, ηε
ρξήζε ππνζηεξηθηηθψλ κεραληζκψλ ζπκκφξθσζεο, φπσο ε ηξνπνπνηεκέλε άκεζα
επνπηεπφκελε ζεξαπεία (mDOT).

Αληηξεηξντθή αγσγή θαη ζεξαπεία ππνθαηάζηαζεο ζε εμαξηψκελνπο απφ νπηνεηδή

Ζ επηινγή ησλ αληηξεηξντθψλ θαξκάθσλ ζε απηφλ ηνλ πιεζπζκφ ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε πξνζνρή
ιφγσ ησλ ππνθείκελσλ επαηηθψλ, λεθξηθψλ, λεπξνινγηθψλ, ςπρηαηξηθψλ, γαζηξεληεξηθψλ θαη
αηκαηνινγηθψλ δηαηαξαρψλ, πνπ παξνπζηάδνπλ ζε πςειή ζπρλφηεηα νη ρξήζηεο. Νη ζεξαπείεο
ππνθαηάζηαζεο νπηνεηδψλ, φπσο ε methadone θαη ε buprenorphine/naloxone θαη ε παξαηεηακέλεο
απνδέζκεπζεο naltrexone ρξεζηκνπνηνχληαη ζπρλά γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο εμάξηεζεο απφ
νπηνεηδή, ζε HIV νξνζεηηθνχο αζζελείο.

Methadone θαη ART
Ζ πην ζπρλή ζεξαπεπηηθή επηινγή γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο εμάξηεζεο απφ νπηνεηδή
Καθξάο δξάζεο αγσληζηήο νπηνεηδψλ ππνδνρέσλ, ρνξεγείηαη απφ ηνπ ζηφκαηνο
Ζ ρξήζε ηεο έρεη ζπζρεηηζηεί κε: κείσζε ηεο ρξήζεο εξσίλεο, κείσζε ηεο απφ θνηλνχ
ρξήζεο βεινλψλ θαη ζπξίγγσλ θαη βειηησκέλε πνηφηεηα δσήο.
Ξηζαλή εκθάληζε ζπλδξφκνπ ζηέξεζεο ή ππεξβνιηθήο δφζεο, αχμεζε ηεο ηνμηθφηεηαο ηεο
methadone, θαη/ή κείσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ART. Ρα EFV, NVP, LPV/r έρνπλ
ζπζρεηηζηεί κε ζεκαληηθή κείσζε ησλ επηπέδσλ ηεο methadone. Νη θιηληθέο εθδειψζεηο
παξνπζηάδνληαη ζπλήζσο κεηά απφ 7 εκέξεο ζπγρνξήγεζεο θαη κπνξνχλ λα
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αληηκεησπηζηνχλ κε αχμεζε ηεο δνζνινγίαο ηεο methadone, ζπλήζσο θαηά 5-mg έσο 10mg εκεξεζίσο, κέρξη λα επηηεπρζεί ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα.

Buprenorphine θαη ART
Κεξηθφο αγσληζηήο ησλ κ-νπηνεηδψλ ππνδνρέσλ, ρνξεγείηαη σο ππνγιψζζην, ζπρλά ζε θνηλφ
ζθεχαζκα κε naloxone.
Ν ρακειφηεξνο θίλδπλνο αλαπλεπζηηθήο θαηαζηνιήο θαη ππεξβνιηθήο δφζεο, ζπγθξηηηθά κε
ηε methadone, επηηξέπεη ηε ζπληαγνγξάθεζε απφ θιηληθνχο γηαηξνχο ζηελ πξσηνβάζκηα
θξνληίδα.
Νξηζκέλεο κειέηεο δείρλνπλ φηη έρεη πην επλντθφ πξνθίι θαξκαθεπηηθψλ αιιειεπηδξάζεσλ,
ζε ζρέζε κε ηε methadone.
Naltrexone θαη ART
Δλδνκπτθή έγρπζε παξαηεηακέλεο απειεπζέξσζεο naltrexone κία θνξά ην κήλα: έρεη
εγθξηζεί πξφζθαηα γηα ηελ πξφιεςε ηεο ππνηξνπήο αζζελψλ πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζε
πξφγξακκα απεμάξηεζεο απφ νπηνεηδή. Δπίζεο, ελδείθλπηαη σο ζεξαπεία έλαληη ηεο
εμάξηεζεο απφ ην αιθνφι.
Γε κεηαβνιίδεηαη απφ ην CYP450 θαη δελ αλακέλνληαη αιιειεπηδξάζεηο κε ηνπο PIs θαη ηνπο
NNRTIs.

32

Φαξκαθεπηηθέο αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ART θαη θαξκάθσλ πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε ζεξαπεία ηεο εμάξηεζεο απφ νπηνεηδή

Ππγρνξεγνχκελν
θάξκαθν
Buprenorphine

Methadone

ART

Ππζηάζεηο / Ξαξαηεξήζεηο

EFV

Γελ αλαθέξνληαη ζπκπηψκαηα ζπλδξφκνπ ζηέξεζεο. Γελ
απαηηείηαη ηξνπνπνίεζε δνζνινγίαο.
Υζηφζν, ζπληζηάηαη παξαθνινχζεζε γηα εκθάληζε
ζπκπησκάησλ ζπλδξφκνπ ζηέξεζεο.
ETR
Γελ απαηηείηαη ηξνπνπνίεζε δνζνινγίαο.
ATV
Λα κε ζπγρνξεγείηαη buprenorphine κε unboosted ATV
ATV/r
Ξαξαθνινχζεζε γηα θαηαζηνιή.
Κπνξεί λα ρξεηαζηεί κείσζε ηεο δνζνινγίαο ηεο
buprenorphine.
DRV/r
Γελ απαηηείηαη ηξνπνπνίεζε δνζνινγίαο.
FPV/r
Γελ απαηηείηαη ηξνπνπνίεζε δνζνινγίαο.
TPV/r
Δλδερνκέλσο παξαθνινχζεζε ησλ επηπέδσλ ηνπ TPV.
3TC, ddI, TDF, ρη ζεκαληηθέο αιιειεπηδξάζεηο.
ZDV, NVP,
Γελ απαηηείηαη ηξνπνπνίεζε ηεο δνζνινγίαο.
LPV/r
ABC, d4T, FTC, Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία.
ETR, IDV +/RTV, SQV/r,
RAL, MVC,T20
ABC
Γελ απαηηείηαη ηξνπνπνίεζε ηεο δνζνινγίαο.
D4T
Γελ απαηηείηαη ηξνπνπνίεζε ηεο δνζνινγίαο.
ZDV
Ξαξαθνινχζεζε γηα αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο ζρεηηδφκελεο
κε ην ZDV.
EFV
Ππρλή εκθάληζε ζπλδξφκνπ ζηέξεζεο νπηνεηδψλ. Ππρλά
απαηηείηαη αχμεζε δνζνινγίαο ηεο methadone.
NVP
Ππρλή εκθάληζε ζπλδξφκνπ ζηέξεζεο νπηνεηδψλ. Ππρλά
απαηηείηαη αχμεζε δνζνινγίαο ηεο methadone .
ATV/r, DRV/r,
Κε πίζαλε ε εκθάληζε ζπλδξφκνπ ζηέξεζεο νπηνεηδψλ,
FPV/r, IDV/r,
αιιά κπνξεί ζπάληα λα ζπκβεί.
LPV/r, SQV/r,
Ππλήζσο, δελ απαηηείηαη ηξνπνπνίεζε ζηε δνζνινγία ηεο
TPV/r
methadone.
Υζηφζν, ζπληζηάηαη παξαθνινχζεζε γηα ζχλδξνκν
ζηέξεζεο νπηνεηδψλ θαη αχμεζε δφζεο
methadone
ζχκθσλα κε ηηο θιηληθέο ελδείμεηο.
FPV
Ξαξαθνινχζεζε θαη ηηηινπνίεζε ηεο δνζνινγίαο ηεο
methadone ζχκθσλα κε ηηο θιηληθέο ελδείμεηο.
ddI (EC
ρη ζεκαληηθέο αιιειεπηδξάζεηο.
capsule), 3TC, Γελ απαηηείηαη ηξνπνπνίεζε ζηε δνζνινγία.
TDF, ETR,
RTV, ATV,
IDV, RAL
FTC, MVC,T20

Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία.
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Σαξαθηεξηζηηθά θαξκάθσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο ζεξαπεία ππνθαηάζηαζεο
κε νπηνεηδή (i)
Σαξαθηεξηζηηθφ
Απαηηνχκελε δνζνινγία γηα ηελ
απνθπγή ζπκπησκάησλ ζηεξεηηθνχ
ζπλδξφκνπ, ζχκθσλα κε ην βαζκφ
εμάξηεζεο απφ ηα νπηνεηδή

Methadone
Γξακκηθή ζρέζε (απφ 10-300
mg ηελ εκέξα)

Γξακκηθή ζρέζε κφλν γηα άηνκα κε
ιηγφηεξε εμάξηεζε απφ ηα νπηνεηδή –
κέγηζηε επίδξαζε (κέγηζηε εκεξήζηα
δφζε 24 mg)

Νη
ζπγθεληξψζεηο
ηεο
methadone
ζην
πιάζκα
κεηψλνληαη αλ ρνξεγείηαη καδί
κε NNRTIs ή PIs:

Νη ζπγθεληξψζεηο ηεο buprenorphine
θαη ηεο norbuprenorphine ζην πιάζκα
κεηψλνληαη αλ ζπγρνξεγνχληαη κε
NNRTIs θαη απμάλνληαη κε νξηζκέλνπο
PIs

- NVP & EFV: ↓50%
- ETV: ↓ <10%
Αιιειεπηδξάζεηο κε ARV

Buprenorphine

- EFV: ↓ έσο 50%(Β) θαη 70% (Λ)

- LPV/r: ↓ 50%

- ATV/r, IDV, SQV/r: ↑ 50-100% (B &
N)

- SQV/r, DRV/r, FPV/r: ↓1525%

- DRV/r: ↑ 50%(N)

- ATV/r, IDV: ↓ <10%

Ζ B κεηψλεη ην ΑΡV. Λα κε
ρξεζηκνπνηείηαη ρσξίο ritonavir ή
cobicistat boosting

Δκθάληζε ζπλδξφκνπ ζηέξεζεο αλ ζπλδπάδεηαη κε αληηξεηξντθά πνπ
κεηψλνπλ ηε ζπγθέληξσζε ζην πιάζκα θαη θίλδπλνο θαξκαθεπηηθήο
ηνμηθφηεηαο αλ απηά ηα αληηξεηξντθά δηαθνπνχλ. Ρν αληίζηξνθν αλ ηα
αληηξεηξντθά απμάλνπλ ηε ζπγθέληξσζή ηεο ζην πιάζκα.
Λαη

ρη αλ ρξεζηκνπνηείηαη ζε
ζπλδπαζκέλν δηζθίν κε naloxone

Ξαξάηαζε QT δηαζηήκαηνο ζην ΖΘΓ

Λαη (δνζνεμαξηψκελε πηζαλφηεηα
εκθάληζεο (ii))

ρη

Θίλδπλνο εκθάληζεο δπζθνηιηφηεηαο

ςειφο

ςειφο

Γηζθίν ή ζε πγξή κνξθή

πνγιψζζην δηζθίν

Λαη

Λαη

Θίλδπλνο ππεξδνζνινγίαο

Κνξθή ρνξήγεζεο
Θίλδπλνο πεξαηηέξσ επηδείλσζεο ζε
άηνκα κε πθηζηάκελε επαηηθή
δπζιεηηνπξγία
(i)

«Αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ αλαιγεηηθψλ θαη αληηξεηξντθψλ θαξκάθσλ»

(ii)

Ζ δηελέξγεηα ΖΘΓ ζπζηήλεηαη γηα θαζεκεξηλή δνζνινγία methadone πνπ ππεξβαίλεη ηα 50 mg. Ηδηαίηεξε πξνζνρή ζε ζπγρνξήγεζε
κε άιια θάξκαθα κε γλσζηφ θίλδπλν παξάηαζεο ηνπ QT δηαζηήκαηνο (π.ρ. νξηζκέλνη PIs φπσο SQV/r, φπσο θαη albuterol ή
salbutamol, amiodarone, amitriptyline, astemizole, chloroquine, clomipramine θαη moxifloxacin)
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Κέζνδνη ειέγρνπ γηα θαξθίλν (screening)

Ξξφβιεκα

Αζζελείο

Δμέηαζε

Όθεινο

Ππρλφηεηα
ειέγρνπ

Δπηπξφζζεηα
ζρφιηα

Θαξθίλνο
πξσθηνχ

MSM

Γαθηπιηθή
εμέηαζε +/- PAP
test

1-3 ρξφληα

Δάλ παζνινγηθφ PAP
test, νξζνζθφπεζε

Θαξθίλνο
καζηνχ

Γπλαίθεο 5070 εηψλ

Mαζηνγξαθία

Θαξθίλνο
ηξαρήινπ ηεο
κήηξαο

Πεμνπαιηθά
ελεξγέο
γπλαίθεο

PAP test

Άγλσζην –
ζπληζηάηαη
απφ
νξηζκέλνπο
εηδηθνχο
Κείσζε
ζλεηφηεηαο
απφ θαξθίλν
ηνπ καζηνχ
Κείσζε
ζλεηφηεηαο
απφ θαξθίλν
ηνπ ηξαρήινπ

Θαξθίλνο
παρένο εληέξνπ

Άηνκα 50-70
εηψλ

Ρεζη αλίρλεπζεο
ιαλζάλνπζαο
αηκνξξαγίαο ζηα
θφπξαλα

1-3 ρξφληα

Ζπαηνθπηηαξηθφ
θαξθίλσκα

Άηνκα κε
θίξξσζε ηνπ
ήπαηνο θαη
άηνκα κε
HBV/HCV
ινίκσμε
αλεμαξηήησο
ηνπ ζηαδίνπ
Άλδξεο >50
εηψλ

πεξερνγξαθηθφο
έιεγρνο θαη άιθα
θεηνπξσηεΐλε

Κείσζε
ζλεηφηεηαο
απφ θαξθίλν
ηνπ παρέσο
εληέξνπ
Ξξψηκε
δηάγλσζε,
απμάλεη ηελ
πηζαλφηεηα
γηα
ρεηξνπξγηθή
εμαίξεζε
(θαη ίαζε)
Δμέηαζε PSA
ππφ
ακθηζβήηεζε

Θαξθίλνο
πξνζηάηε

Γαθηπιηθή
εμέηαζε +/- PSA

1-3 ρξφληα

1-3 ρξφληα

Ζ ειηθηαθή νκάδαζηφρνο πξέπεη λα
πεξηιακβάλεη ην εχξνο
ειηθίαο κεηαμχ 30-59
εηψλ. Κεγαιχηεξα
δηαζηήκαηα κεηαμχ ησλ
ειέγρσλ, εάλ ηα
πξνεγνχκελα ηεζη ήηαλ
θαη’ επαλάιεςε
αξλεηηθά.
Ρν φθεινο είλαη νξηαθφ

Θάζε 6 κήλεο

1-3 ρξφληα

πέξ: πξψηκε δηάγλσζε
Θαηά: πεξζεξαπεία,
ρσξίο κείσζε
ζλεηφηεηαο πνπ
ζρεηίδεηαη κε ηνλ
θαξθίλν

Νη παξαπάλσ έιεγρνη ζα πξέπεη θαηά πξνηίκεζε λα γίλνληαη σο κέξνο ησλ εζληθψλ πξνγξακκάησλ πξνζπκπησκαηηθνχ
ειέγρνπ ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ. Ξαξφηη ην non-Hodgkin’s ιέκθσκα έρεη πςειφηεξε επίπησζε ζηα HIV-νξνζεηηθά
άηνκα ζε ζρέζε κε ην γεληθφ πιεζπζκφ, πξνο ην παξφλ είλαη άγλσζην αλ κπνξεί λα ειεγρζεί πξνζπκπησκαηηθά.
Ξξνζεθηηθή δεξκαηνινγηθή εμέηαζε ζα πξέπεη λα γίλεηαη ηαθηηθά γηα ηελ αλίρλεπζε θαξθίλσλ, φπσο ζάξθσκα Kaposi,
βαζηθνθπηηαξηθφ θαξθίλσκα θαη θαθφεζεο κειάλσκα.
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Ξαξεκβάζεηο ζηηο ζπλήζεηεο δσήο
Ξαξέκβαζε

Γηαθνπή ηνπ
θαπλίζκαηνο

Γηαηηνιφγην

Αξρέο
Άκεζε ζχζηαζε γηα ηελ αλάγθε δηαθνπήο ηνπ θαπλίζκαηνο
Δάλ ν αζζελήο δελ αληηδξά ζεηηθά, πξνζπαζήζηε λα ηνλ παξαθηλήζεηε θαη λα
ηνλίζεηε ηα βξαρππξφζεζκα νθέιε (εμνηθνλφκεζε ρξεκάησλ γηα θαιχηεξα
πξάγκαηα, βειηίσζε γεχζεο ζην θαγεηφ, δέξκαηνο θαη αλαπλεπζηηθήο
ιεηηνπξγίαο) θαη ηα καθξνπξφζεζκα νθέιε (πξφιεςε ΣΑΞ, ΠΛ, AEE, θαξθίλνπ
ηνπ πλεχκνλα)
Δάλ ν αζζελήο αληαπνθξίλεηαη, πξνζπαζήζηε λα νξίζεη εκεξνκελία δηαθνπήο,
θαη εθαξκφζηε ζχζηεκα επηβξάβεπζεο.
Σξεζηκνπνηείζηε ππνθαηάζηαζε ληθνηίλεο (δηαδεξκηθά, ηζίρια, ζπξέη),
varenicline ή bupropion, εάλ είλαη απαξαίηεην θαηά ηε δηάξθεηα απνηνμίλσζεο
(πξνζνρή: ηφζν ην varenicline, φζν θαη ην bupropion, κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ
αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο απφ ην ΘΛΠ, ελψ ην bupropion είλαη δπλαηφλ λα
αιιειεπηδξά κε PIs θαη NNRTIs)
Δμεηάζηε ηελ πεξίπησζε παξαπνκπήο ηνπ αζζελνχο ζε εηδηθφ θέληξν δηαθνπήο
ηνπ θαπλίζκαηνο
Ξξνβιέςεηε ππνηξνπέο, αμηνινγήζηε θαη εμεγήζηε ηηο, σο κέξνο ηεο
δηεξγαζίαο απφζπξζεο κέρξη ηελ ηειηθή απνρή απφ ηε ληθνηίλε
Νη παξεκβάζεηο ζην δηαηηνιφγην δελ ζα πξέπεη λα επεξεάδνπλ ηηο δηαηξνθηθέο
απαηηήζεηο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ ζσζηή απνξξφθεζε ησλ
αληηξεηξντθψλ θαξκάθσλ
Γηαηεξήζηε ζε ηζνξξνπία ηε ζεξκηδηθή πξφζιεςε κε ηελ ελεξγεηαθή
θαηαλάισζε
Ξεξηνξίζηε ηελ πξφζιεςε θνξεζκέλσλ ιηπαξψλ, ρνιεζηεξφιεο θαη
επεμεξγαζκέσλ πδαηαλζξάθσλ
Κεηψζηε ηε ζπλνιηθή πξφζιεςε ιίπνπο ζε <30%, θαη ηεο δηαηηεηηθήο
ρνιεζηεξφιεο ζε <300mg/εκέξα
Ρνλίζηε ηε ζεκαζία πξφζιεςεο ιαραληθψλ, θξνχησλ θαη πξντφλησλ
δεκεηξηαθψλ κε ίλεο
Κεηψζηε ηελ θαηαλάισζε πνηψλ θαη θαγεηψλ κε πξνζζήθε ζαθράξσλ.
Δπηιέμηε θαη παξαζθεπάζηε ηξνθέο κε ιίγν ή θαζφινπ αιάηη. Πηφρνο: ε
θαηαλάισζε ιηγφηεξσλ απφ 1500 mg λαηξίνπ ηελ εκέξα.
Ρνλίζηε ηε ζεκαζία θαηαλάισζεο ςαξηψλ, πνπιεξηθψλ (ρσξίο ην δέξκα) θαη
άπαρνπ θξέαηνο
Δμεηάζηε ηελ παξαπνκπή ζε δηαηηνιφγν θαη ηελ ηήξεζε εκεξνινγίνπ
εβδνκαδηαίαο θαηαγξαθήο θαγεηψλ θαη πνηψλ πξνθεηκέλνπ λα αλαθαιπθζνχλ
νη «θξπκκέλεο» ζεξκίδεο
Απνθπγή δηαηηεηηθήο θξαηπάιεο
Πε αζζελείο κε απίζρλαζε ζρεηηδφκελε κε ηνλ HIV θαη δπζιηπηδαηκία, ξίμηε ην
πεξηζζφηεξν βάξνο ζηελ απίζρλαζε θαη εμεηάζηε ηελ πεξίπησζε παξαπνκπήο
ζε δηαηηνιφγν
πέξβαξνη αζζελείο πξέπεη λα παξαθηλεζνχλ λα ράζνπλ βάξνο. Νη δίαηηεο
πείλαο δε ζπληζηψληαη (δπλεηηθή κείσζε ησλ κεραληζκψλ άκπλαο). Νη
πεξηπηψζεηο ππνζηηηζκνχ πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη. Φπζηνινγηθφ εχξνο
BMI:18,5-24,9. πέξβαξνο:25-29,9. Ξαρχζαξθνο:>30 (kg/m2 ).
Νη αθφινπζεο εξσηήζεηο βνεζνχλ ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο κέζεο θαηαλάισζεο
αιθνφι:
1. Ξφζν ζπρλά θαηαλαιψλεηε αιθνφι: πνηέ, ≤1/κήλα, 2-4x/κήλα, 2-
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Άζθεζε

3x/εβδνκάδα, >4x/εβδνκάδα.
2. Αλ θαηαλαιψλεηε αιθνφι, ηί πνζφηεηα θάζε θνξά ηππηθά θαηαλαιψλεηε;
1-2, 3-4, 5-6, 7-9, >10 πνηά
3. Ξφζεο θνξέο έρεηε θαηαλαιψζεη 6 πνηά ή πεξηζζφηεξα ζε κία πεξίζηαζε;
Ξνηέ, <1/κήλα, 1x/κήλα, 1x/εβδνκάδα, ζρεδφλ θαζεκεξηλά
Ζ πξφζιεςε αιθνφι ζα πξέπεη λα πεξηνξηζηεί ζην έλα πνηφ ηελ εκέξα ζηηο
γπλαίθεο θαη ζηα δχν πνηά ηελ εκέξα ζηνπο άλδξεο (<20-40 g/d)
Ηδηαίηεξα, άηνκα κε επαηηθή λφζν, πξνβιήκαηα ζπκκφξθσζεο, κε
ηθαλνπνηεηηθή αχμεζε ησλ CD4 θπηηάξσλ, φγθνπο, ηζηνξηθφ θπκαηίσζεο,
δηάξξνηα θαη άιιεο θαηαζηάζεηο ζρεηηδφκελεο κε κεγάιε θαηαλάισζε αιθνφι
ζα πξέπεη λα παξνηξχλνληαη λα κεηψζνπλ ή λα δηαθφςνπλ ηελ θαηαλάισζε
αιθνφι.
Δληζρχζηε ηνλ ελεξγφ ηξφπν δηαβίσζεο γηα ηελ πξφιεςε ηεο παρπζαξθίαο, ηεο
ππέξηαζεο θαη ηνπ δηαβήηε.
Έκθαζε ζηε ζπρλή, κεηξίαο εληάζεσο άζθεζε, παξά ζηελ εληαηηθή άζθεζε
Δλζάξξπλζε γηα κεηξίνπ επηπέδνπ, απηνξξπζκηδφκελε, θπζηθή δξαζηεξηφηεηα
(ζθάιεο, πνδήιαην ή βάδηζε γηα ηε δνπιεηά, θνιχκβεζε, πνδειαζία,
πεδνπνξία θηι.)
Δπίηεπμε θαιήο θαξδηαγγεηαθήο ιεηηνπξγίαο (π.ρ. 30 ιεπηά γξήγνξνπ
βαδίζκαηνο >5 εκέξεο ηελ εβδνκάδα)
Γηαηήξεζε κπτθήο δχλακεο θαη επθακςίαο ησλ αξζξψζεσλ
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Ξξφιεςε θαξδηαγγεηαθήο λφζνπ
Αξρέο: Ν βαζκφο ηεο πξνζπάζεηαο γηα ηελ πξφιεςε ηεο θαξδηαγγεηαθήο λφζνπ εμαξηάηαη απφ
ηνλ απφιπην θίλδπλν γηα θαξδηαγγεηαθή λφζν (CVD), ν νπνίνο κπνξεί λα ππνινγηζηεί
ρξεζηκνπνηψληαο ηελ εμίζσζε Framingham (http://www.cphiv.dk/tools.aspx)i. Ρα πξνιεπηηθά
κέηξα είλαη πνηθίια θαη απαηηνχλ ηελ ζπκκεηνρή θαξδηνιφγσλ, εηδηθά εάλ ν θίλδπλνο γηα CVD
είλαη κεγάινο θαη πάληα ζε αζζελείο κε ηζηνξηθφ CVD.

Δθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ ζηα επφκελα 10 ρξφληα

i

Ππκβνπιεπηηθή ζρεηηθά κε αιιαγέο ζηε δηαηξνθή θαη ηνλ ηξφπν δσήο
ζε φινπο ηνπο αζζελείο. Ξηζαλψο, ηξνπνπνίεζε ηνπ αληηξεηξντθνχ
ζρήκαηνο εάλ ν 10εηήο θίλδπλνο γηα CVD ≥20%ii

Θάπληζκα

Αλαγλψξηζε ησλ ηξνπνπνηήζηκσλ παξαγφλησλ
θηλδχλνπ iii

Αξηεξηαθή πίεζε

Ξήμε

Πάθραξν

Ιηπίδηα

Θεξαπεπηηθή αγσγή
αλ: ζπζηνιηθή
ΑΞ≥140 ή δηαζηνιηθή
ΑΞ≥90mmHg (εηδηθά
αλ ν 10εηήο θίλδπλνο
≥ 20%)

Θεξαπεπηηθή αγσγή αλ:
ηεθκεξησκέλε CVD ή
ειηθία ≥50 θαη 10εηήο
θίλδπλνο ≥ 20%

Δπηβεβαίσζε Π.Γ. θαη
ζεξαπεία κε
θαξκαθεπηηθή αγσγή

Θεξαπεπηηθή αγσγή
iv
αλ: ηεθκεξησκέλε
CVD ή Π.Γ. ηχπνπ 2
ή 10εηήο θίλδπλνο ≥
20%

Πηφρνο

Πηφρνο - Λ/Α

Δάλ
Άιινη
δηαβεηηθφο ή
πξνεγνχκελε
CVD ή ρξφληα
λεθξηθή
λφζνο
+
πξσηετλνπξία
Ππζηνιηθή
ΑΞ<130
Γηαζηνιηθή
ΑΞ<80

<140
<90

Πηφρνο HbA1C <6,57,0%

Πηφρνο
Βέιηηζηα Ππλήζε
ΡC

Θεξαπεία
Θεξαπεία κε
αθεηπινζαιηθπιηθφ νμχ
75-150 mg v

< 155

< 190

LDL < 80

< 115

Θεξαπεία

Θεξαπεία
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i.
ii.

iii.

iv.

v.

Απηή ε εθηίκεζε ζα πξέπεη λα επαλαιακβάλεηαη εηεζίσο ζε φινπο ηνπο αζζελείο ππφ παξαθνινχζεζε,
ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε έγθαηξε έλαξμε ησλ πνηθίισλ παξεκβάζεσλ.
Νη επηινγέο γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο ART πεξηιακβάλνπλ: (1) αληηθαηάζηαζε ελφο PI/r κε NNRTI, RAL ή
κε έλα άιιν PI/r πνπ είλαη γλσζηφ φηη πξνθαιεί ιηγφηεξεο κεηαβνιηθέο δηαηαξαρέο, (2) αληηθαηάζηαζε
d4T,ZDV ή ABC κε TDF, ή ρξήζε ζρήκαηνο πνπ δελ πεξηιακβάλεη NRTI.
Απφ ηνπο ηξνπνπνηήζηκνπο παξάγνληεο πνπ πεξηγξάθνληαη, ε ζεξαπεπηηθή αγσγή θπιάζζεηαη γηα
νξηζκέλεο ππν-νκάδεο φπνπ ην φθεινο είλαη κεγαιχηεξν απφ ηελ πηζαλή δεκία. Λα ζεκεησζεί φηη ππάξρεη
ζπλδπαζκέλν φθεινο απφ ηηο παξεκβάζεηο. Γηα θάζε 10mmHg κείσζεο ηεο ζπζηνιηθήο πίεζεο, γηα θάζε
39 mg/dl (1 mmol/L) κείσζε ηεο TC θαη κε ηε ρνξήγεζε αθεηπινζαιηθπιηθνχ νμένο, ν θίλδπλνο γηα IHD
κεηψλεηαη θαηά 20-25% (ε επίδξαζε είλαη αζξνηζηηθή). Ζ δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο κεηψλεη ηνλ θίλδπλν
γηα IHD θαηά 50% θαη απηφ είλαη αζξνηζηηθφ ζηηο άιιεο παξεκβάζεηο.
Ρα φξηα πνπ δίλνληαη γηα ηελ LDL ρξεζηκνπνηνχληαη γηα θαζνδήγεζε θαη δελ είλαη απφιπηα – εθθξάδνληαη
σο mg/dL. Πε πεξίπησζε πνπ ε LDL δελ κπνξεί λα ππνινγηζηεί εμαηηίαο ησλ πςειψλ επηπέδσλ ησλ
ηξηγιπθεξηδίσλ, πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί ην επηζπκεηφ φξην ηεο non-HDL-c (TC κείνλ HDL-c), πνπ είλαη
30mg/dL πςειφηεξν απφ ηνλ αληίζηνηρν LDL-c ζηφρν.
Πηνηρεία αλαθνξηθά κε ην φθεινο ζε άηνκα ρσξίο ηζηνξηθφ CVD (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηαβεηηθψλ)
είλαη ιηγφηεξν εκθαλή. Ζ αξηεξηαθή πίεζε ζα πξέπεη λα ειέγρεηαη θαιά πξηλ ρνξεγεζεί αζπηξίλε ζε ηέηνηα
πεξίπησζε.
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Γηάγλσζε ηεο ππέξηαζεο
Δπίπεδα αξηεξηαθήο πίεζεο (mmHg)i

+

Γηάγλσζε θαη βαζκνιφγεζε ηεο ππέξηαζεο

Άιινη παξάγνληεο
θηλδχλνπ θαη ηζηνξηθφ
λφζνπ

Φπζηνινγηθή:
ΠΞ 120-129
Ή ΓΞ 80-84

Αλψηαην θπζηνινγηθφ
φξην: ΠΞ 130-139
Ή ΓΞ 85-89

πέξηαζε ζηαδίνπ 1:
ΠΞ 140-159
Ή ΓΞ 90-99

πέξηαζε ζηαδίνπ 2:
ΠΞ 160-179
Ή ΓΞ 100-109

πέξηαζε ζηαδίνπ 3:
ΠΞ >180
Ή ΓΞ >110

Σσξίο άιινπο παξάγνληεο
θηλδχλνπ

Ππλήζεο θίλδπλνο

Ππλήζεο θίλδπλνο

Θακία παξέκβαζε

Θακία παξέκβαζε

Κηθξφο πξνζηηζέκελνο
θίλδπλνο
Αιιαγή ηξφπνπ δσήοii

Κηθξφο πξνζηηζέκελνο
θίλδπλνο
Αιιαγή ηξφπνπ δσήοii

3 ή πεξηζζφηεξνη
παξάγνληεο θηλδχλνπiii ή
βιάβε νξγάλσλ-ζηφρσλiv ή
δηαβήηεο

Κέζνο πξνζηηζέκελνο
θίλδπλνο

ςειφο πξνζηηζέκελνο
θίλδπλνο

Κέζνο πξνζηηζέκελνο
θίλδπλνο
Αιιαγή ηξφπνπ δσήο
γηα πνιινχο κήλεοii θαη
ζηε ζπλέρεηα πηζαλή
έλαξμε ζεξαπείαο
Κέζνο πξνζηηζέκελνο
θίλδπλνο
Αιιαγή ηξφπνπ δσήο
γηα πνιινχο κήλεο θαη
ζηε ζπλέρεηα πηζαλή
έλαξμε ζεξαπείαο
ςειφο πξνζηηζέκελνο
θίλδπλνο

ςειφο πξνζηηζέκελνο
θίλδπλνο
Άκεζε έλαξμε ζεξαπείαο
θαη αιιαγή ηξφπνπ δσήοii

1-2 παξάγνληεο θηλδχλνπiii

Κηθξφο πξνζηηζέκελνο
θίλδπλνο
Αιιαγή ηξφπνπ δσήο
γηα πνιινχο κήλεοii θαη
ζηε ζπλέρεηα πηζαλή
έλαξμε ζεξαπείαο
Κέζνο πξνζηηζέκελνο
θίλδπλνο
Αιιαγή ηξφπνπ δσήο
γηα πνιινχο κήλεοii θαη
ζηε ζπλέρεηα πηζαλή
έλαξμε ζεξαπείαο
ςειφο πξνζηηζέκελνο
θίλδπλνο

Αιιαγή ηξφπνπ δσήοii

Έλαξμε ζεξαπείαο θαη
αιιαγή ηξφπνπ δσήοii
Ξνιχ πςειφο
πξνζηηζέκελνο
θίλδπλνο
Άκεζε έλαξμε
ζεξαπείαο θαη αιιαγή
ηξφπνπ δσήοii

Έλαξμε ζεξαπείαο θαη
αιιαγή ηξφπνπ δσήοii
Ξνιχ πςειφο
πξνζηηζέκελνο
θίλδπλνο
Άκεζε έλαξμε
ζεξαπείαο θαη αιιαγή
ηξφπνπ δσήοii

Έλαξμε ζεξαπείαο θαη
αιιαγή ηξφπνπ δσήοii
Ξνιχ πςειφο
πξνζηηζέκελνο
θίλδπλνο
Άκεζε έλαξμε
ζεξαπείαο θαη αιιαγή
ηξφπνπ δσήοii

Άκεζε έλαξμε ζεξαπείαο
θαη αιιαγή ηξφπνπ δσήοii
Ξνιχ πςειφο
πξνζηηζέκελνο θίλδπλνο

Πρεηηδφκελεο θιηληθέο
θαηαζηάζεηοv

ςειφο πξνζηηζέκελνο
θίλδπλνο
Έλαξμε ζεξαπείαο θαη
αιιαγή ηξφπνπ δσήοii

Ξνιχ πςειφο
πξνζηηζέκελνο θίλδπλνο
Άκεζε έλαξμε ζεξαπείαο
θαη αιιαγή ηξφπνπ δσήοii
Ξνιχ πςειφο
πξνζηηζέκελνο θίλδπλνο

Άκεζε έλαξμε ζεξαπείαο
θαη αιιαγή ηξφπνπ δσήοii

40
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ii.
iii.
iv.
v.

ΠΞ= ζπζηνιηθή αξηεξηαθή πίεζε, ΓΞ= δηαζηνιηθή αξηεξηαθή πίεζε. Σξεηάδνληαη επαλεηιεκκέλεο κεηξήζεηο
αξηεξηαθήο πίεζεο γηα ηελ ηαμηλφκεζε ηεο ππέξηαζεο.
Βιέπε «Ξαξεκβάζεηο ζηηο ζπλήζεηεο δσήο».
Νη παξάγνληεο θηλδχλνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ ειηθία (>45 εηψλ γηα ηνπο άλδξεο, >55 εηψλ γηα ηηο γπλαίθεο), ην
θάπληζκα, ην νηθνγελεηαθφ ηζηνξηθφ πξψηκεο CVD θαη ηε δπζιηπηδαηκία.
Βιάβε νξγάλνπ-ζηφρνπ: ππεξηξνθία αξηζηεξήο θνηιίαο, ππεξερνγξαθηθή έλδεημε αζεξσκάησζεο,
κηθξνιεπθσκαηηλνπξία)
Πρεηηδφκελεο θιηληθέο θαηαζηάζεηο: CVD, IHD, ρξφληα λεθξηθή λφζνο, πεξηθεξηθή αξηεξηνπάζεηα, πξνρσξεκέλε
ακθηβιεζηξνεηδνπάζεηα
ΞΟΝΔΗΓΝΞΝΗΖΠΖ: Ξξνζνρή ζηηο θαξκαθεπηηθέο αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ αληηυπεξηαζηθψλ θαξκάθσλ θαη
Βιέπε: «Αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ αληηππεξηαζηθψλ θαη αληηξεηξντθψλ θαξκάθσλ»

ART.
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Γηάγλσζε δηαβήηε ηχπνπ 2
Γηαγλσζηηθά θξηηήξηα i:
Γιπθφδε πιάζκαηνο
λεζηείαο mg/dl
(mmol/l) ii

Γνθηκαζία αλνρήο ζηε
γιπθφδε (GTT) ζηηο 2h
mg/dl (mmol/L) iii

HbA1c iv
(mmol/L)

Γηαβήηεο

≥126 (7.0) ή -----------

≥200 (11,1)

6,5% (ειηθία ≥ 48
εηψλ)

Γηαηαξαρή αλνρήο ζηε
γιπθφδε
(IGT)

<126 (7.0) θαη ---------

140-199 (7,8 – 11,00)

Ξξν-δηαβήηεο

<140 (7,8)

5,7 – 6,4% (ειηθία
39-47 εηψλ)

Γηαηαξαρή γιπθφδεο
λεζηείαο (IFG)

100-125 (5,7 – 6,9)

i. πσο νξίδεηαη απφ ηνλ ΞΝ θαη ηε Γηεζλή Νκνζπνλδία Γηαβήηε (2005).
ii. Έλα παζνινγηθφ απνηέιεζκα πξέπεη λα επαλαιακβάλεηαη πξηλ ηελ επηβεβαίσζε ηεο δηάγλσζεο.
iii. Ππληζηάηαη ζηνπο αζζελείο κε γιπθφδε πιάζκαηνο λεζηείαο 100-125 mg/dL (5,7-6,9 mmol/L), θαζψο κπνξεί λα
δηαγλψζεη αζζελείο κε έθδειν δηαβήηε.
iv. Λα κε ρξεζηκνπνηείηαη ε HbA1c παξνπζία αηκνζθαηξηλνπαζεηψλ, ειαηησκέλνπ ρξφλνπ δσήο ησλ εξπζξνθπηηάξσλ θαη
ζνβαξήο επαηηθήο ή λεθξηθήο λφζνπ. Κπνξεί ε ηηκή ηεο λα βγεη ςεπδψο πςειή φηαλ ζπγρνξεγνχληαη ζπκπιεξψκαηα
ζηδήξνπ, βηηακίλεο C θαη Δ, θαζψο θαη ζε πξνρσξεκέλε ειηθία (>70 εηψλ: HbA1c + 0.4%). Νη ηηκέο ηεο HbA1c ζε HIV
νξνζεηηθνχο αζζελείο πνπ ιακβάλνπλ αληηξεηξντθή αγσγή, θαη εηδηθά ABC, ηείλνπλ λα ππνεθηηκνχλ ην ζαθραξψδε
δηαβήηε ηχπνπ 2. Θαη ε IGT θαη ε IFG απμάλνπλ ηελ θαξδηαγγεηαθή λνζεξφηεηα θαη ζλεηφηεηα θαη απμάλνπλ ηνλ
θίλδπλν γηα αλάπηπμε δηαβήηε θαηά 4-6 θνξέο. Πηνπο αζζελείο απηνχο πξέπεη λα ζπζηεζεί αιιαγή ηξφπνπ δσήο θαη νη
παξάγνληεο θαξδηαγγεηαθνχ ηνπο θηλδχλνπ λα εθηηκεζνχλ θαη λα αληηκεησπηζηνχλ.
O Π.Γ. ηχπνπ Η ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο εζληθέο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο.

42

Γπζιηπηδαηκία

Αξρέο: ςειφηεξα επίπεδα LDL-c απμάλνπλ ηνλ θαξδηαγγεηαθφ θίλδπλν, νπφηε ε κείσζή ηεο
νδεγεί ζε κείσζε ηνπ θηλδχλνπ. Ρν αληίζεην ηζρχεη, πηζαλφλ, γηα ηελ HDL-c. Ζ ζεκαζία ησλ
πςειφηεξσλ απφ ην θπζηνινγηθφ επηπέδσλ ησλ TG ζηελ αχμεζε ηνπ θαξδηαγγεηαθνχ θηλδχλνπ
είλαη ιηγφηεξν μεθάζαξε, θαζψο δελ έρεη δηαπηζησζεί ε χπαξμε αλεμάξηεζεο ζπζρέηηζεο ησλ
επηπέδσλ TG κε ηνλ θίλδπλν CVD. Δπηπιένλ, δελ έρεη απνζαθεληζηεί ην θιηληθφ φθεινο ηεο
ζεξαπείαο ηεο κεηξίνπ βαζκνχ ππεξηξηγιπθεξηδαηκίαο. Ξνιχ πςειά επίπεδα TG (>900 mg/dl ή
>10 mmol/L) κπνξεί λα απμήζνπλ ηνλ θίλδπλν παγθξεαηίηηδαο. Ζ δίαηηα (απμεκέλε
θαηαλάισζε ςαξηψλ), ε άζθεζε, ε δηαηήξεζε θπζηνινγηθνχ ζσκαηηθνχ βάξνπο, ε κεησκέλε
θαηαλάισζε αιθνφι θαη ε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο ηείλνπλ λα βειηηψζνπλ ηα επίπεδα ηεο
HDL θαη ησλ ηξηγιπθεξηδίσλ. Ζ κείσζε ηεο πξφζιεςεο θνξεζκέλσλ ιηπαξψλ βειηηψλεη ηα
επίπεδα ηεο LDL. Δάλ ηα κέηξα απηά δελ είλαη απνηειεζκαηηθά, πηζαλψο λα ρξεηάδεηαη αιιαγή
ζηελ ART θαη ζηε ζπλέρεηα, ζηνπο αζζελείο πςεινχ θηλδχλνπ, ρνξήγεζε ππνιηπηδαηκηθήο
αγσγήο. Νη ζηαηίλεο ζα πξέπεη λα ρνξεγνχληαη ζε φζνπο έρνπλ εγθαηεζηεκέλε αγγεηαθή λφζν
θαη ζε απηνχο κε ζαθραξψδε δηαβήηε ηχπνπ 2 ή κε απμεκέλν θίλδπλν θαξδηαγγεηαθήο λφζνπ,
αλεμάξηεηα απφ ηα επίπεδα ησλ ιηπηδίσλ.

Φαξκαθεπηηθή αγσγή δπζιηπηδαηκίαο
Θαηεγνξία

Πηαηίλεο

Φάξκαθν

i

ii

Αtorvastatin

Αλεπηζχκεηεο
ελέξγεηεο

10-80 mg qd

Γαζηξεληεξηθέο
δηαηαξαρέο,
θεθαιαιγία,
αυπλία,
ξαβδνκπφιπζε
(ζπάληα) θαη
θαξκαθεπηηθή
επαηίηηδα

Fluvastatin

iii

20-80 mg qd

Pravastatin

iii

20-80 mg qd

Rosuvastatin

5-40 mg qd

ii

10-40 mg qd

ii

Simvastatin
Κείσζε ηεο
απνξξφθεζεο
ηεο
ρνιεζηεξφιεο

Γνζνινγία

Ezetimibe

iv

10 mg qd

Γαζηξεληεξηθέο
δηαηαξαρέο

Νδεγίεο γηα ηε ρξήζε ησλ
ζηαηηλψλ καδί κε ηελ ART
Σνξήγεζε κε
Σνξήγεζε κε
PI/r
NNRTI

Έλαξμε κε
ρακειή δφζεv
(max: 40mg)
Δλδερνκέλσο
πςειφηεξε
δφζεvi
Δλδερνκέλσο
πςειφηεξε
δφζεvi, vii
Έλαξμε κε
ρακειή δφζεv
(max: 20mg)
Αληελδείθλπηαη

Δλδερνκέλσο
πςειφηεξε
δφζεvi
Δλδερνκέλσο
πςειφηεξε
δφζεvi
Δλδερνκέλσο
πςειφηεξε
δφζεvi
Έλαξμε κε
ρακειή δφζεv

Δλδερνκέλσο
πςειφηεξε
δφζεvi
Γελ είλαη γλσζηή θακία
αιιειεπίδξαζε κε ηελ ART

i
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i. Ζ ρνξήγεζε ζηαηίλεο πξνηηκάηαη σο ζεξαπεία πξψηεο γξακκήο. Γηαθνξεηηθέο ζηαηίλεο έρνπλ δηαθνξεηηθή ηθαλφηεηα
κείσζεο ησλ επηπέδσλ LDL-c.
ii, iii, iv. Γηα ηα επίπεδα ζηφρνο ηεο LDL-c βιέπε ην θεθάιαην «Ξξφιεςε θαξδηαγγεηαθήο λφζνπ». Πε άηνκα ζηα νπνία
είλαη δχζθνιε ε επίηεπμε ησλ επηπέδσλ-ζηφρσλ, ζπληζηάηαη εθηίκεζε απφ εηδηθφ.
ii, iii, iv. Ρν αλακελφκελν εχξνο ηεο κείσζεο ηεο LDL-c: (ii) 60-100 mg/dl (1.5-2.5 mmol/L), (iii) 35-60 mg/dl (0.8-1.5
mmol/L), (iv) 10-20 mg/dl (0.2-0.5 mmol/L) Πε άηνκα ζηα νπνία είλαη δχζθνιε ε επίηεπμε ησλ επηπέδσλ-ζηφρσλ,
ζπληζηάηαη εθηίκεζε απφ εηδηθφ.
v, vi. Ζ αληηξεηξντθή αγσγή κπνξεί λα αλαζηέιιεη (ηνμηθφηεηα απφ ηε ζηαηίλε, κείσζε δφζεο) (v) ή λα απμάλεη (=
κεησκέλε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ζηαηίλεο, πξννδεπηηθή αχμεζε ηεο δφζεο πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ην αλακελφκελν
φθεινο) (vi) ηελ απέθθξηζε ηεο ζηαηίλεο.
vii. Δμαίξεζε: Αλ ζπγρνξεγείηαη κε DRV/r, έλαξμε κε ρακειφηεξε δφζε Pravastatin.
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Νζηηθή λφζνο: δηάγλσζε θαη πξφιεςε
ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ

Νζηενπελία
Κεηεκκελνπαπζηαθέο
γπλαίθεο θαη άλδξεο ≥ 50
εηψλ, Ρ-score -1 έσο ≥ 2,5

Νζηενπφξσζε
Κεηεκκελνπαπζηαθέο
γπλαίθεο θαη άλδξεο ≥ 50
εηψλ Ρ-score ≤ -2,5
Ξξνεκκελνπαπζηαθέο
γπλαίθεο θαη άλδξεο <50
εηψλ κε Z-score ≤ -2 θαη
νζηενπνξσηηθά
θαηάγκαηα

Νζηενκαιαθία

ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΑ

ΞΑΟΑΓΝΛΡΔΠ ΘΗΛΓΛΝ

Κεησκέλε νζηηθή
κάδα
Απμεκέλνο θίλδπλνο
θαηαγκάησλ ζε
αζζελείο κε HIV
Απνπζία
ζπκπησκάησλ κέρξη
ηελ εκθάληζε
θαηαγκάησλ

Δθηίκεζε θιαζηθψλ
παξαγφλησλ θηλδχλνπ

Ππρλά ζηελ HIV
ινίκσμε
Δπηπνιαζκφο
νζηενπελίαο: έσο θαη
60%
Δπηπνιαζκφο
νζηενπφξσζεο: έσο
θαη 10-15%
Ξνιππαξαγνληηθή
αηηηνινγία
Διάηησζε νζηηθήο
ππθλφηεηαο κε ηελ
έλαξμε ηεο
αληηξεηξντθήο
αγσγήο
Κεγαιχηεξε
ειάηησζε ηεο
νζηηθήο ππθλφηεηαο
κε έλαξμε
ζπγθεθξηκέλσλ
αληηξεηξντθψλ i

Γηαηαξαρή ηεο
ελαπφζεζεο
αζβεζηίνπ ζηα νζηά
Απμεκέλνο θίλδπλνο
θαηαγκάησλ θαη
νζηηθνχ πφλνπ
Έιιεηςε ηεο
βηηακίλεο D κπνξεί
λα πξνθαιέζεη
θεληξνκειηθή κπτθή
αδπλακία
ςειφο
επηπνιαζκφο
(>80%) έιιεηςεο

ii

Λα γίλεη DXA ζε θάζε αζζελή
κε ≥1 απφ ηα εμήοiii:
1. Κεηεκκελνπαπζηαθέο
γπλαίθεο
2. Άλδξεο ≥ 50 εηψλ
3. Ηζηνξηθφ θαηαγκάησλ
ρακειήο θφξηηζεο
4. Απμεκέλνο θίλδπλνο
πηψζεο iv
5. Θιηληθφο ππνγνλαδηζκφο
(ζπκπησκαηηθφο)
6. Ιήςε γιπθνθνξηηθνεηδψλ
απφ ηνπ ζηφκαηνο
(ειάρηζηε δφζε: 5mg
πξεδληδφλεο/ηζνδπλάκνπ
απηήο γηα >3 κήλεο)
Ξξνηηκάηαη λα γίλεη DXA πξηλ
ηελ έλαξμε αγσγήο , ζε
αζζελείο κε ηνπο παξαπάλσ
παξάγνληεο θηλδχλνπ. Λα
εθηηκεζεί ε επίδξαζε ησλ
παξαγφλησλ θηλδχλνπ ζηνλ
θίλδπλν θαηαγκάησλ
ζπκπεξηιακβάλνληαο ηα
απνηειέζκαηα ηνπ DXA ζην
FRAX.(www.shef.ac.uk/FRAX)
- Κφλν αλ ειηθία >40 εηψλ
- Κπνξεί λα ππνεθηηκεζεί ν
θίλδπλνο ζε HIV
νξνζεηηθνχο αζζελείο
- Θεσξήζηε ηνλ HIV σο αηηία
δεπηεξνγελνχο
νζηενπφξσζεο v
Πθνχξν δέξκα
Γηαηξνθηθέο ειιείςεηο
Διιηπήο έθζεζε ζηνλ ήιην
Γπζαπνξξφθεζε
Ξαρπζαξθία
Απψιεηα θσζθφξνπ απφ
ηνπο λεθξνχο vii

ΓΗΑΓΛΥΠΡΗΘΔΠ ΔΜΔΡΑΠΔΗΠ
Ππηλζεξνγξάθεκα DXA
Απνθιεηζκφο δεπηεξνγελψλ
αηηίσλ εάλ ε νζηηθή
ππθλφηεηα είλαη παζνινγηθήvi
Ξιάγηα (πξνθίι)
αθηηλνγξαθία ηεο
ζπνλδπιηθήο ζηήιεο (νζθπτθήο
θαη ζσξαθηθήο κνίξαο) εάλ ε
κέηξεζε ηεο νζηηθήο ππθλφηεηαο
δειψλεη νζηενπφξσζε, ή ζε
παξνπζία ζεκαληηθήο κείσζεο ηνπ
χςνπο ή θχθσζεο

Κέηξεζε 25-OH βηηακίλεο D ζε
φινπο ηνπο αζζελείο
ng/ml
nmol/L
Έιιεηςε
<10
<25
Αλεπάξθεηα <20
<50
Δάλ ρακειή, εμεηάζηε ην
αζβέζηην, ην θψζθνξν, ηελ
αιθαιηθή θσζθαηάζε θαη ηα
επίπεδα ηνπ PTH. Δπί
ππνθσζθαηαηκίαο, εμεηάζηε ην
ελδερφκελν χπαξμεο ζπλδξφκνπ
Fanconi.
Πε έιιεηςε, λα εμεηάδεηαη ην
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Νζηενλέθξσζε

i.

ii.

iii.

iv.
v.
vi.
vii.

βηηακίλεο D ζε
ζεηξέο αζζελψλ κε
HIV ινίκσμε
Έκθξαθην ηεο
επηθπζηαθήο πιάθαο
ησλ καθξψλ νζηψλ
πνπ νδεγεί ζε νμχ
νζηηθφ πφλν
Ππάληα, αιιά
απμεκέλνο
επηπνιαζκφο ζηελ
HIV ινίκσμε.

ελδερφκελν αλαπιήξσζεο ηεο
βηηακίλεο D, εάλ ελδείθλπηαη.
Ξαξάγνληεο θηλδχλνπ:
- Σακειά επίπεδα CD4
ιεκθνθπηηάξσλ
- Έθζεζε ζε
γιπθνθνξηηθνεηδή
- Δλδνθιέβηα ρξήζε
λαξθσηηθψλ

MRI

Ξαξαηεξείηαη κε έλαξμε ζρεκάησλ πνπ πεξηιακβάλνπλ TDF θαη νξηζκέλνπο PIs. Δπηπιένλ απψιεηα ή αχμεζε νζηηθήο
ππθλφηεηαο παξαηεξνχληαη ζε αιιαγέο ζε ζρήκαηα πνπ πεξηέρνπλ ή δηαθφπηνπλ ην TDF, αληίζηνηρα. Γελ έρεη
πξνζδηνξηζηεί θιηληθή ζπζρέηηζε κε θίλδπλν θαηαγκάησλ.
Θιαζηθνί παξάγνληεο θηλδχλνπ: πξνρσξεκέλε ειηθία, ζειπθφ γέλνο, ππνγνλαδηζκφο, νηθνγελεηαθφ ηζηνξηθφ θαηαγκάησλ
ηζρίνπ, ρακειφ BMI (≤19 kg/m2), έιιεηςε βηηακίλεο D, θάπληζκα, κεησκέλε θπζηθή δξαζηεξηφηεηα, ηζηνξηθφ θαηαγκάησλ
ρακειήο θφξηηζεο, θαηάρξεζε αιθνφι (>3 κνλάδεο/εκέξα), έθζεζε ζε ζηεξνεηδή (ειάρηζηε δφζε: 5mg
πξεδληδφλεο/ηζνδπλάκνπ απηήο γηα >3 κήλεο)
Δάλ ην Ρ-score είλαη θπζηνινγηθφ, επαλάιεςε κεηά απφ 3-5 ρξφληα ζηηο νκάδεο 1 θαη 2. Γελ ππάξρεη αλάγθε γηα
επαλέιεγρν κε DEXA ζηηο νκάδεο 3 θαη 4, εθηφο εάλ αιιάμνπλ νη παξάγνληεο θηλδχλνπ, θαη επαλεμέηαζε ηεο νκάδαο 5
κφλν εάλ ζπλερίδεηαη ε ρξήζε ζηεξνεηδψλ.
Falls Risk Assessment Tool (FRAT): www.health.vic.gov.au/agedcare/maintaining/falls/downloads/ph frat.pdf)
Αλ θαη δελ έρεη αμηνινγεζεί ε ρξήζε ηνπ HIV ζην FRAX, σο δεπηεξνγελνχο αηηίαο νζηενπφξσζεο, βνεζά ζηελ εθηίκεζε
ηνπ θηλδχλνπ γηα θάηαγκα αηφκσλ πςεινχ θηλδχλνπ κε ρακειή νζηηθή ππθλφηεηα.
Αηηίεο δεπηεξνγελνχο νζηενπφξσζεο: πεξπαξαζπξενεηδηζκφο, ππεξζπξενεηδηζκφο, δπζαπνξξφθεζε,
ππνγνλαδηζκφο/ακελφξξνηα, απηνάλνζα λνζήκαηα, ζαθραξψδεο δηαβήηεο, ρξφληα λεθξηθή λφζνο.
Γηα ηε δηάγλωζε θαη αληηκεηώπηζε ηεο απώιεηαο θωζθόξνπ από ηνπο λεθξνύο βιέπε ην θεθάιαην «Ελδείμεηο θαη
εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο γηα ηελ εγγύο ζωιελαξηαθή λεθξνπάζεηα»
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Έιιεηςε βηηακίλεο D: Γηάγλσζε
Βηηακίλε D
Έιιεηςε:

<10 ng/mL (<25 nmol/L)
Αλεπάξθεηα:

Γηάγλσζε
25-πδξνμπβηηακίλε D (25[OH]D)
Πε έιιεηςε, έιεγρνο παξαζνξκφλεο
(PTH), αζβεζηίνπ, θσζθφξνπ, αιθαιηθήο
θσζθαηάζεο

<20 ng/mL (<50 nmol/L)
Ζ έιιεηςε βηηακίλεο D κπνξεί λα κελ
ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηνλ HIV, αθνχ
εκθαλίδεηαη ηφζν ζε HIV(+), φζν θαη ζε
HIV(-) άηνκα.
Ξαξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ρακειή
βηηακίλε D:

Πθνχξν δέξκα
Κεησκέλε δηαηξνθηθή πξφζιεςε
Απνθπγή ειηαθήο έθζεζεο

Έιεγρνο επηπέδνπ βηηακίλεο D ζε άηνκα
κε ηζηνξηθφ:

ρακειήο νζηηθήο ππθλφηεηαο θαη/ή
θαηαγκάησλ
πςεινχ θηλδχλνπ γηα θαηάγκαηα
Δθηίκεζεο ηνπ επηπέδνπ ηεο βηηακίλεο D
ζε αζζελείο κε άιινπο παξάγνληεο πνπ
ζρεηίδνληαη κε ρακειφηεξα επίπεδα ηεο
βηηακίλεο D (βι. αξηζηεξή ζηήιε)

Γπζαπνξξφθεζε
Ξαρπζαξθία
Σξφληα λεθξηθή λφζνο
Νξηζκέλα αληηξεηξντθά θάξκαθα
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Κείσζε θαηαγκάησλ ζε HIV-νξνζεηηθά άηνκα

Κείσζε ηνπ θηλδχλνπ
γηα θαηάγκαηα

Ξξνζπάζεηα κείσζεο ησλ πηψζεσλ κέζσ ηεο αληηκεηψπηζεο ησλ
θηλδχλσλ πηψζεο i
Γηαζθάιηζε επαξθνχο δηαηξνθηθήο πξφζιεςεο αζβεζηίνπ (1-1,2g
εκεξεζίσο) θαη βηηακίλεο D (800-2000 IU εκεξεζίσο)
Ξαξαπνκπή ζε εζληθέο/ηνπηθέο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ζρεηηθά κε ηε
ζεξαπεία ηεο νζηενπφξσζεο
- Δάλ δελ ππάξρνπλ δηαζέζηκεο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο, λα
εμεηαζηεί ην ελδερφκελν ρνξήγεζεο ζεξαπείαο κε δηθσζθνληθάii
ζε φιεο ηηο κεηεκκελνπαπζηαθέο γπλαίθεο θαη ζε άλδξεο >50
εηψλ (BMD T-score ≤-2.5) θαη ζε απηνχο κε ηζηνξηθφ
παζνινγηθψλ θαηαγκάησλ. Λα εμεηάδεηαη ε ρνξήγεζε ζεξαπείαο
βάζεη ηνπ BMD, θαζψο θαη άιισλ παξαγφλησλ θηλδχλνπ γηα
θαηάγκαηα, εηδηθά ηεο ειηθίαο.
- Σνξήγεζε δηθσζθνληθψλ καδί κε αζβέζηην θαη βηηακίλε D
- ρη ζεκαληηθέο αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ δηθσζθνληθψλ θαη
αληηξεηξντθψλ
- Πε πξσηνζεξαπεπφκελνπο, λα επηιέγνληαη αληηξεηξντθά
ζθεπάζκαηα ηα νπνία δηαηεξνχλ ηελ νζηηθή ππθλφηεηα (BMD)iii
- Αλ έρεη γίλεη ε δηάγλσζε νζηεπφξσζεο θαη απαηηείηαη ζεξαπεία,
λα βειηηζηνπνηείηαη ε ART, ψζηε λα δηαηεξεζεί ή λα βειηησζεί ε
νζηηθή ππθλφηεηαiv
Πε επηπιεγκέλεο πεξηπηψζεηο νζηενπφξσζεο (π.ρ. λένη άλδξεο,
πξνεκκελνπαπζηαθέο γπλαίθεο, επαλαιακβαλφκελα θαηάγκαηα
παξά ηελ νζηενπξνζηαηεπηηθή ζεξαπεία), απεπζπλζείηε ζε
ελδνθξηλνιφγν
Πε νζηενπνξσηηθφ αζζελή ππφ δηθσζθνληθά, επαλάιεςε DXA
κεηά απφ δχν ρξφληα θαη αλάγθε επαλεθηίκεζεο γηα
ζπλερηδφκελε ζεξαπεία κεηά απφ 3-5 ρξφληα.

i. Fall Risk Assessment Tool- FRAT, www.health.vic.gov.au/agedcare/maintaining/falls/downloads/ph_frat.pdf
ii. Θεξαπεία κε δηθσζθνληθά κε έλα απφ : Alendronate 70mg 1 θνξά ηελ εβδνκάδα p.os., Risendronate 35 mg 1
θνξά ηελ εβδνκάδα p.os., Ibandronate 150mg κεληαίσο p.os. ή 3mg i.v. θάζε 3 κήλεο, Zolendronic acid 5 mg
i.v. 1 θνξά ην ρξφλν
iii. Ζ απψιεηα ηεο νζηηθήο ππθλφηεηαο είλαη κεγαιχηεξε ηνλ πξψην ρξφλν κεηά ηελ έλαξμε ηεο ART (κεγαιχηεξε
απψιεηα φηαλ ηα αληηξεηξντθά ζρήκαηα πεξηιακβάλνπλ TDF θαη νξηζκέλνπο PIs. Λα εμεηάδεηαη ην ζρεηηθφ
θφζηνο/φθεινο φηαλ ρνξεγνχληαη απηνί νη παξάγνληεο ζε άηνκα πςεινχ θηλδχλνπ γηα θαηάγκαηα.
iv. Πε άηνκα ππφ απνηειεζκαηηθή αληηξεηξντθή αγσγή, κηα αιιαγή ζε TDF κπνξεί λα νδεγήζεη ζε πεξαηηέξσ κείσζε
ηεο νζηηθήο ππθλφηεηαο, ελψ ε αιιαγή απφ TDF ζε άιιν παξάγνληα (παξάιιεια κε βειηηζηνπνίεζε ησλ
επηπέδσλ ηεο βηηακίλεο D) ζε κηα κειέηε κε ειηθησκέλα άηνκα κε ρακειή BMD νδήγεζε ζε απμεκέλε BMD.
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Λεθξηθή λφζνο: Γηάγλσζε θαη Αληηκεηψπηζε
Γηάγλσζε Λεθξηθήο Λφζνπ
eGFR (η)

Ξξσηετλνπξία (ii)

UP/C

(iii)

< 50

UP/C (iii)
50-100

UP/C (iii)>100

≥60 ml/min
30-59 ml/mini
Ραθηηθή
παξαθνινχζεζεv
Έιεγρνο γηα παξάγνληεο θηλδχλνπ γηα
XNA θαη λεθξνηνμηθά θάξκαθα,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ART.
Γηαθνπή ή πξνζαξκνγή ησλ
δνζνινγηψλ ησλ θαξκάθσλ φπνπ
απαηηείηαη v
πεξερνγξάθεκα λεθξψλ
Ξαξνπζία αηκαηνπξίαο, αλεμαξηήησο
επηπέδνπ πξσηετλνπξίαο: παξαπνκπή
ζε λεθξνιφγν
Ξαξαπνκπή ζε λεθξνιφγν ζε
πεξίπησζε λέαο XNA ή πξννδεπηηθήο
κείσζεο ηνπ eGFR

<30 ml/min
Έιεγρνο γηα παξάγνληεο θηλδχλνπ
γηα XNA θαη λεθξνηνμηθά θάξκαθα,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ART.
Γηαθνπή ή πξνζαξκνγή ησλ
δνζνινγηψλ ησλ θαξκάθσλ φπνπ
απαηηείηαη v
πεξερνγξάθεκα λεθξψλ
Δπείγνπζα παξαπνκπή ζε
λεθξνιφγν

Αληηκεηψπηζε ηεο HIV–ζρεηηδφκελεο λεθξηθήο λφζνπ
Ξξφιεςε πξντνχζαο λεθξηθήο λφζνπ
1. Αληηξεηξντθή αγσγή

2. Έλαξμε αλαζηνιέσλ κεηαηξεπηηθνχ
ελδχκνπ ηεο αγγεηνηελζίλεο ή
αληαγσληζηψλ ππνδνρέσλ αγγεηνηελζίλεο ΗΗ
εάλ: α) ππέξηαζε, θαη/ή
β) πξσηετλνπξία
3. Γεληθά κέηξα:
Α) Απνθπγή λεθξνηνμηθψλ θαξκάθσλ
Β) Αιιαγή ζπλεζεηψλ δσήο (θάπληζκα,
βάξνο, δηαηξνθή)
Γ) Αληηκεηψπηζε δπζιηπηδαηκίαοviii θαη
ζαθραξψδνπο δηαβήηεix
Γ) Ξξνζαξκνγή δνζνινγηψλ θαξκάθσλ
φπνπ απαηηείηαη

vi

Ξαξαηεξήζεηο
Άκεζε έλαξμε ART επί ηζρπξήο ππνςίαο HIVζρεηηδφκελεο λεθξνπάζεηαο vii ή HIV-ζρεηηδφκελεο
λφζνπ αλνζνζπκπιεγκάησλ θαη ζχζηαζε γηα βηνςία
λεθξνχ
Πηελή παξαθνινχζεζε eGFR θαη θαιίνπ νξνχ θαηά
ηελ έλαξμε ηεο ζεξαπείαο ή ηελ αχμεζε ηεο
δνζνινγίαο
Δπίπεδα-ζηφρνο αξηεξηαθήο πίεζεο: <130/80
mmHg
H ρξφληα λεθξηθή λφζνο θαη ε πξσηετλνπξία
απνηεινχλ αλεμάξηεηνπο παξάγνληεο θηλδχλνπ γηα
θαξδηαγγεηαθή λφζν.
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i.

eGFR: ρξήζε aMDRD βάζεη ηεο θξεαηηλίλεο ηνπ νξνχ, ηνπ θχινπ, ηεο ειηθίαο θαη ηεο εζληθφηεηαο. Δλαιιαθηηθά κπνξεί
λα ρξεζηκνπνηεζεί ε εμίζσζε Cockcroft-Gault (CG).
Δάλ δελ ήηαλ γλσζηή ε χπαξμε ρξφληαο λεθξηθήο λφζνπ, λα επηβεβαησζεί ε παζνινγηθή eGFR κεηά απφ 2 εβδνκάδεο. Ζ
ρξήζε Cobisistat θαη αλαζηνιέσλ πξσηεάζεο ζρεηίδεηαη κε αχμεζε ηεο θξεαηηλίλεο πιάζκαηνο / κείσζε ηνπ eGFR ιφγσ
αλαζηνιήο ησλ κεηαθνξέσλ θξεαηηλίλεο ησλ εγγχο ζσιελαξίσλ, ρσξίο δηαηαξαρή ηεο ζπεηξακαηηθήο δηήζεζεο.

ii. Αλάιπζε νχξσλ: έιεγρνο αηκαηνπξίαο κε ρξήζε ηαηλίαο dipstick. Γηα ηνλ έιεγρν πξσηετλνπξίαο έιεγρνο κε ηαηλία
dipstick θαη αλ ≥1+ έιεγρνο UP/C, ή έιεγρνο κε UP/C. Ζ πξσηετλνπξία νξίδεηαη σο εκκέλνπζα αλ επηβεβαησζεί ζε ≥ 2
κεηξήζεηο πνπ απέρνπλ > 2-3 εβδνκάδεο.Δάλ δελ δηαηίζεηαη UP/C λα γίλεη ρξήζε UA/C (βιέπε ππνζεκείσζε iii).
iii. O έιεγρνο κε UP/C ζε νχξα κηαο νχξεζεο πξνηηκάηαη έλαληη ηνπ UA/C, θαζψο αληρλεχεη ηηο νιηθέο πξσηεΐλεο νχξσλ ζην
πιαίζην ζπεηξακαηηθήο θαη ζσιελαξηαθήο λφζνπ. O έιεγρνο κε UA/C αληρλεχεη θπξίσο ζπεηξακαηηθή λφζν θαη κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηεζεί φπνπ δελ είλαη δηαζέζηκνο ν έιεγρνο κε UP/C, αιιά δελ ελδείθλπηαη γηα ηνλ έιεγρν ζσιελαξηαθήο
πξσηετλνπξίαο κεηά απφ θαξκαθεπηηθή λεθξνηνμηθφηεηα (π.ρ. κεηά ηε ρνξήγεζε TDF). Δάλ κεηξάηαη θαη ην UP/C θαη
ην UA/C, κεγαιχηεξε ηηκή UP/C ζπγθξηηηθά κε ηελ UA/C είλαη ελδεηθηηθή ηεο χπαξμεο ζσιελαξηθήο πξσηετλνπξίαο. Νη
ηηκέο ειέγρνπ γηα ηελ UA/C είλαη: < 30, 30-70 θαη > 70. Ζ UA/C ζα πξέπεη λα παξαθνινπζείηαη ζε αζζελείο κε
ζαθραξψδε δηαβήηε. Ν ιφγνο UP/C ππνινγίδεηαη σο πξσηεΐλε νχξσλ (mg/l) / θξεαηηλίλε νχξσλ (mmol/l). Κπνξεί
επίζεο λα εθθξαζηεί σο mg/mg. Ζ κεηαηξνπή απφ mg ζε mmol θξεαηηλίλεο γίλεηαη πνιιαπιαζηάδνληαο κε ην
ζπληειεζηή 0,000884.
iv. Δπαλάιεςε eGFR θαη γεληθήο νχξσλ ζχκθσλα κε ηνλ Ξίλαθα «Δθηίκεζε HIV νξνζεηηθψλ αζζελψλ θαηά ηελ αξρηθή θαη
θαη ηηο αθφινπζεο επηζθέςεηο».
v. Ρξνπνπνίεζε δνζνινγίαο ηεο ART ζε πεξίπησζε δηαηαξαρήο ηεο λεθξηθήο ιεηηνπξγίαο: βιέπε παξάξηεκα
«Ξξνζαξκνγή δνζνινγίαο αληηξεηξντθψλ ζε λεθξηθή δπζιεηηνπξγία»
vi. Αληηκεηψπηζε ζε ζπλεξγαζία κε λεθξνιφγν.
vii. πνςία HIV-ζρεηηδφκελεο λεθξνπάζεηαο επί καχξεο θπιεηηθήο θαηαγσγήο θαη UP/C >100mg/mmol, απνπζία
αηκαηνπξίαο.
viii. Βιέπε νδεγίεο γηα αληηκεηψπηζε δπζιηπηδαηκίαο.
ix. Βιέπε νδεγίεο γηα αληηκεηψπηζε ζαθραξψδνπο δηαβήηε.
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ART: Φαξκαθεπηηθή λεθξνηνμηθφηεηα
Λεθξηθή δηαηαξαρή*

Αληηξεηξντθφ
θάξκαθν

Δγγχο ζσιελαξηνπάζεηα ζε ζπλδπαζκφ
κε νπνηνδήπνηε απφ ηα παξαθάησ:

Δθηίκεζε:

Δμεηάζεηο γηα εγγχο ζσιελαξηνπάζεηα/
Πχλδξνκν Fanconi iii

1. Ξξσηετλνπξία: dipstick νχξσλ>1, ή
θιηληθά επηβεβαησκέλε αχμεζε ηνπ
UP/C > 30 mg/mmol i
2. Ξξννδεπηηθή κείσζε ηνπ eGFR θαη
eGFR <90ml/min ii .

Αληηκεηψπηζε

Tenofovir

3. Φσζθαηνπξία iii: επηβεβαησκέλε
ππνθσζθαηαηκία δεπηεξνπαζήο ζε
απψιεηα θσζθφξνπ ζηα νχξα

Δπί παξνπζίαο ππνθσζθαηαηκίαο
λεθξηθήο πξνειεχζεσο εμεηάζηε ηελ
πηζαλφηεηα χπαξμεο λεθξηθήο νζηηθήο
λφζνπ: Κέηξεζε 25(OH) βηηακίλεο D,
PTH, DEXA
Λα εμεηάδεηαη ην ελδερφκελν δηαθνπήο
ηνπ tenofovir εάλ:

Ξξννδεπηηθή κείσζε ηνπ eGFR ρσξίο
άιιε αηηηνινγία
Δπηβεβαησκέλε ζεκαληηθή
ππνθσζθαηαηκία λεθξηθήο πξνέιεπζεο
ρσξίο άιιε αηηηνινγία
Δπηβεβαησκέλε
νζηενπελία/νζηενπφξσζε παξνπζία
θσζθαηνπξίαο/λεθξηθήο
ζσιελαξηνπάζεηαο
Λεθξνιηζίαζε:

Δθηίκεζε:

1. Θξπζηαιινπξία
2. Αηκαηνπξία

iV

Indinavir

3. Ξπνπξία

Atazanavir

4. Άιγνο πιάγηαο νζθπηθήο ρψξαο

(Darunavir)

5. Νμεία λεθξηθή αλεπάξθεηα

Δμέηαζε νχξσλ γηα
θξπζηαιινπξία/ιίζνπο
Απνθιεηζκφο άιισλ αηηίσλ
λεθξνιηζίαζεο
Απεηθφληζε ηεο λεθξηθήο νδνχ
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αμνληθήο
ηνκνγξαθίαο
Λα εμεηάδεηαη ην ελδερφκελν δηαθνπήο
ηνπ indinavir/ atazanavir εάλ:

Δπηβεβαησκέλνη λεθξηθνί ιίζνη
πνηξνπηάδνλ άιγνο πιάγηαο νζθπηθήο
ρψξαο +/- αηκαηνπξία
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Γηάκεζε λεθξνπάζεηα:

1. Ξξννδεπηηθή κείσζε ηνπ eGFR

Δθηίκεζε:
ii

2. Πσιελαξηαθή πξσηετλνπξία iii
/αηκαηνπξία
3. Ζσζηλνθηινπξία (εάλ νμεία)

πεξερνγξάθεκα λεθξνχ
Indinavir
Atazanavir

Ξαξαπνκπή ζε λεθξνιφγν
v

Λα εμεηάδεηαη ην ελδερφκελν δηαθνπήο
ηνπ indinavir εάλ:

Ξξννδεπηηθή κείσζε ηνπ eGFR ρσξίο
άιιε αηηηνινγία

* Ζ ρνξήγεζε ηνπ COBI, αιιά θαη ησλ PIs, ζρεηίδεηαη κε κηα αχμεζε ηεο θξεαηηλίλεο ηνπ νξνχ/ κείσζε ηεο eGRF, ιφγσ
αλαζηνιήο ησλ κεηαθνξέσλ θξεαηηλίλεο ησλ εγγχο ζσιελαξίσλ, ρσξίο δηαηαξαρή ηεο ζπεηξακαηηθήο δηήζεζεο.
i UP/C ζε δείγκα νχξσλ: Ν ιφγνο πξσηεΐλεο νχξσλ/θξεαηηλίλεο ζε mg/mmol αληρλεχεη ηελ νιηθή πξσηεΐλε ησλ νχξσλ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ζπεηξακαηηθήο θαη ηεο ζσιελαξηαθήο πξνέιεπζεο πξσηεΐλεο. Ζ αλάιπζε ησλ νχξσλ κε
dipstick αληρλεχεη ηε ιεπθσκαηηλνπξία σο δείθηε ζπεηξακαηηθήο λφζνπ θαη δελ είλαη ζε ζέζε λα αληρλεχζεη ζσιελαξηαθή
βιάβε.
ii eGRF, ζχκθσλα κε ηελ εμίζσζε aMDRD. H εμίζσζε Cockcroft- Gault κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο ελαιιαθηηθή.
iii Βιέπε «Δλδείμεηο θαη εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο γηα ηελ εγγχο ζσιελαξηαθή λεθξνπάζεηα».
iv Ππλήζσο παξαηεξείηαη κηθξνζθνπηθή αηκαηνπξία.
v To ATV κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κείσζε ηεο eGRF – ρσξίο θιηληθά αληρλεχζηκε λεθξνιηζίαζε – αιιά ε αθξηβήο παζνινγία
θαη ε θιηληθή ζεκαζία παξακέλνπλ αδηεπθξίληζηεο.
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Δλδείμεηο θαη εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο γηα ηελ εγγχο ζσιελαξηαθή
λεθξνπάζεηα
Δλδείμεηο γηα ηελ αλίρλεπζε
ηεο εγγχο ζσιελαξηαθήο
λεθξνπάζεηαο
Ξξννδεπηηθή κείσζε ηνπ
eGFR(i) θαη eGFR <90 mL/min
ρσξίο άιιε αηηία θαη/ή

Γηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο(iv) γηα ηελ
εγγχο ζσιελαξηαθή λεθξνπάζεηα

θσζθφξνο αίκαηνο θαη απέθθξηζε
θσζθφξνπ ζηα νχξα(vi)
γιπθφδε νξνχ θαη γιπθνδνπξία

Δπηβεβαησκέλε
ππνθσζθαηαηκία(ii) θαη/ή

δηηηαλζξαθηθά νξνχ θαη pH νχξσλ(vii)

Δπηβεβαησκέλε αχμεζε ηνπ
ιφγνπ UP/C(iii)

επίπεδα νπξηθνχ νμένο ζην αίκα θαη
απέθθξηζε νπξηθνχ νμένο ζηα νχξα(viii)

Λεθξηθή αλεπάξθεηα αθφκε
θαη φηαλ είλαη ζηαζεξή (eGFR
<60 mL/min)

θάιην νξνχ θαη απέθθξηζε θαιίνπ ζηα
νχξα

Λα εμεηάδεηαη ην
ελδερφκελν δηαθνπήο
ηνπ tenofovir αλ:
Δπηβεβαησκέλε εγγχο
ζσιελαξηαθή
λεθξνπάζεηα ρσξίο
άιιε αηηία

Πσιελαξηαθή πξσηετλνπξία(v)

i eGFR: εθηηκψκελνο ξπζκφο ζπεηξακαηηθήο δηήζεζεο, ζχκθσλα κε ηελ εμίζσζε MDRD (Modification of Diet in Renal
Disease - MDRD). H εμίζσζε Cockcroft- Gault κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο ελαιιαθηηθή.
ii Φσζθφξνο νξνχ <0,8 mmol/L, ή ζχκθσλα κε ηα φξηα πνπ ηζρχνπλ: ελδερφκελν χπαξμεο λεθξηθήο νζηηθήο λφζνπ,
ηδηαίηεξα αλ ε αιθαιηθή θσζθαηάζε απμεζεί απφ ηελ αξρηθή ηηκή ζπζηήλεηαη κέηξεζε 25(OH) βηηακίλεο D, PTH
iii UP/C ζε δείγκα νχξσλ: Ν ιφγνο πξσηεΐλεο νχξσλ/θξεαηηλίλεο ζε mg/mmol αληρλεχεη ηελ νιηθή πξσηεΐλε ησλ νχξσλ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ζπεηξακαηηθήο θαη ηεο ζσιελαξηαθήο πξνέιεπζεο πξσηεΐλεο. Ζ αλάιπζε ησλ νχξσλ κε
dipstick αληρλεχεη ηελ αιβνπκηλνπξία σο δείθηε ζπεηξακαηηθήο λφζνπ θαη δελ είλαη ζε ζέζε λα αληρλεχζεη ζσιελαξηαθή
βιάβε.
iv Γελ είλαη μεθάζαξν πνηα εμέηαζε είλαη ε θαιχηεξε γηα ηε δηάγλσζε ηεο λεθξηθήο ηνμηθφηεηαο πνπ ζρεηίδεηαη κε ην
tenofovir. Ζ λεθξνπάζεηα ηνπ εγγχο ζσιελαξίνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ: πξσηετλνπξία, ππνθσζθαηαηκία, ππνθαιηαηκία,
ππννπξηραηκία, λεθξηθή νμέσζε, γιπθνδνπξία κε θπζηνινγηθά επίπεδα ζαθράξνπ αίκαηνο. Ζ λεθξηθή αλεπάξθεηα θαη ε
πνιπνπξία κπνξεί λα ζρεηίδνληαη. Ππλεζέζηεξα, παξαηεξνχληαη κφλνλ νξηζκέλεο απφ απηέο ηηο αλσκαιίεο.
v Νη δηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο γηα ηε ζσιελαξηαθή πξσηετλνπξία πεξηιακβάλνπλ ηηο retinol binding protein, α1- ή β2 κηθξνζθαηξηλνπξία, cystatin C, ακηλνμπνπξία.
vi Υο ηκεκαηηθή απέθθξηζε ηνπ θσζθφξνπ (FEPhos): (PO4 νχξσλ / PO4 νξνχ) / (θξεαηηλίλε νχξσλ / θξεαηηλίλε νξνχ) ζε
έλα δείγκα νχξσλ πνπ ζπιιέγεηαη ην πξσί ζε λεζηεία. Ξαζνινγηθφ > 0,2 (> 0,1 κε θσζθφξν νξνχ < 0,8 mmol/L).
vii Γηηηαλζξαθηθά νξνχ <21 mmol/L θαη pH νχξσλ> 5,5 ππνδειψλνπλ λεθξηθή ζσιελαξηαθή νμέσζε.
viii Ρκεκαηηθή απέθθξηζε νπξηθνχ νμένο (FEUricAcid): (Νπξηθφ νμχ νχξσλ) /Νπξηθφ νμχ νξνχ) / (Θξεαηηλίλε νχξσλ/
Θξεαηηλίλε νξνχ) ζε δείγκα νχξσλ πνπ ζπιιέγεηαη ην πξσί ζε λεζηεία. Ξαζνινγηθφ > 0,1.
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Δξγαζηεξηαθφο έιεγρνο θαη αληηκεηψπηζε ηνπ HIV αζζελνχο κε απμεκέλεο
ΑLT/AST
Αλαγλψξηζε πηζαλήο αηηίαο αχμεζεο ησλ επαηηθψλ ελδχκσλ, αθνινπζψληαο ηα αθφινπζα βήκαηα:
Ιακβάλεη ν αζζελήο θάπνην δπλεηηθά επαηνηνμηθφ θάξκαθν/
θπηηθφ πξντφλ/ παξάλνκε λαξθσηηθή νπζία;

ΝΣΗ

ΛΑΗ
Γηαθνπή ή αληηθαηάζηαζε ηνπ θαξκάθνπ, εάλ είλαη
δπλαηφλ – εάλ εκπιέθεηαη ART, λα κελ επεξεάδεηαη ε
απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζρήκαηνο

ΒΖΚΑ 1

ΛΑΗ
ΛΑΗ
Δμαθάληζε επαηηθψλ
αλσκαιηψλ

ΝΣΗ

ΛΑΗ
Ξξνζαξκνγή ζεξαπεπηηθνχ ζρήκαηνο αλαιφγσο
πνπηεχεζηε πξφζθαηε / ρξφληα θαηάρξεζε αιθνφι;

ΝΣΗ

ΛΑΗ
Πχζηαζε γηα δηαθνπή ηεο θαηάρξεζεο αιθνφι θαη
παξαθνινχζεζε ησλ AST/ALT (κπνξεί λα απαηηεζνχλ 48 εβδνκάδεο, πξνθεηκέλνπ ε βειηίσζε λα γίλεη εκθαλήο)
Ξεγαίλεηε ζην
βήκα 2
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Απνθιεηζκφο ηνγελνχο επαηίηηδαο
Δμέηαζε γηα:
Ζπαηίηηδα Α (HAV IgM), εάλ δελ είλαη γλσζηή ε θαηάζηαζε, ή ν
αζζελήο δελ έρεη αλνζία

(-)

ΒΖΚΑ 2

(+ ): Αλάινγε αληηκεηψπηζε
Νμεία / Σξφληα HBV (HbsAg) ή HCV (HCV-Ab, HCV-RNA), εάλ δελ είλαη
γλσζηφ ην αλ είλαη θνξέαο, ή ν αζζελήο δελ έρεη αλνζία

(-)

( + ): Αληηκεηψπηζε ζχκθσλα κε ηηο
θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο γηα ηελ επαηίηηδα

Ξεγαίλεηε ζην
βήκα 3

ΒΖΚΑ 3

Αλαγλψξηζε άιισλ αηηηψλ αχμεζεο ησλ ΑST/ ALT

Πηεάησζε
NASH i (κεηαβνιηθφ
Πχλδξνκν- Π.Γ.)
HCV ζρεηηδφκελε
ζηεάησζε

Νδψδεο αλαγελλεΆιιεο ηνγελείο
Κε επαηηθά αίηηα
ηηθή ππεξπιαζία (ζπ- παζήζεηο (CMV, αχμεζεο AST/
ρλφηεξα ζε αζζελείο EBV, Hep E)
ALT)
κε HIV ινίκσμε)
- θνηιηνθάθε
- κπνπάζεηα
- ππιαία ππέξηαζε
- θαξδηαθή αλεπάξθεηα

ΠΔ ΝΙΔΠ ΡΗΠ ΞΔΟΗΞΡΥΠΔΗΠ
ΛΑ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΡΑΗ:
- πεξερνγξάθεκα ήπαηνο
- Βηνςία ήπαηνο

Ππάληεο δηαηαξαρέο:
- απηνάλνζε
επαηίηηδα
- αηκνρξσκάησζε
- Λ. Wilson
- Αλεπάξθεηα
άιθα-1 αληηζξπςίλεο

Δάλ έρνπλ απνθιεηζηεί φιεο νη αηηίεο
αχμεζεο ησλ AST/ALT, πηζαλψο ε
αηηία λα είλαη ε κεγάιε αχμεζε ηνπ HIV ηηθνχ
θνξηίνπ

Θηξξσηηθνί αζζελείο

i

κε αιθννιηθή ζηεαηνεπαηίηηδα

55

Θίξξσζε ηνπ ήπαηνο: Ραμηλφκεζε θαη επηηήξεζε

Νξηζκέλα αληηξεηξντθά κε απμεκέλν θίλδπλν γηα επαηνηνμηθφηεηα, φπσο tipranavir ή nevirapine ζα πξέπεη λα
απνθεχγνληαη ζην ζπγθεθξηκέλν πιεζπζκφ αζζελψλ. Πηελ ESLD, απμεκέλα επίπεδα ηνπ EFV έρεη πεξηγξαθεί
φηη κπνξεί λα απμάλνπλ ηνλ θίλδπλν ηνμηθφηεηαο απφ ην ΘΛΠ. Δίλαη ζεκαληηθφ φκσο, λα ζεκεησζεί φηη ε
έλαξμε ηεο ΑRT ζε θηξξσηηθνχο αζζελείο έρεη απνδεηρζεί φηη απμάλεη ηε ζπλνιηθή επηβίσζε θαη γηα ην ιφγν
απηφ ζπζηήλεηαη ηδηαίηεξα ζε απηνχο ηνπο αζζελείο, φηαλ ελδείθλπηαη.

Ραμηλφκεζε ηεο ζνβαξφηεηαο ηεο θίξξσζεο θαηά Child-Pugh
Βαζκνί (*)

Νιηθή ρνιεξπζξίλε,
mg/dl (κmol/l)
Αιβνπκίλε νξνχ,

1

2

3

<2 (<34)

2-3 (34-50)

>3(>50)

>35 (>507)

28-35 (406-507)

<28 (<406)

<1.7

1.71-2.20

>2.20

φρη

Ήπηνο/κέηξηνο

Πνβαξφο

Αληαπνθξίλεηαη ζε
δηνπξεηηθά

Γελ αληαπνθξίλεηαη ζε
δηνπξεηηθά

Βαζκνχ Η-ΗΗ

Βαζκνχ ΗΗΗ-IV

(ή θαηαζηέιιεηαη
κε θαξκαθεπηηθή
αγσγή)

(ή αλζηζηάκελε)

g/l (κmol/l)
INR

Αζθίηεο

Ζπαηηθή
εγθεθαινπάζεηα

φρη

(

*)5-6 βαζκνί: Α θαηεγνξία
7-9 βαζκνί: Β θαηεγνξία

10-15 βαζκνί: Γ θαηεγνξία
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Αιγφξηζκνο γηα παξαθνινχζεζε θηξζψλ θαη πξσηνγελή πξνθχιαμε
Γηάγλσζε ηεο θίξξσζεο
Δλδνζθφπεζε ηνπ αλψηεξνπ πεπηηθνχ

ρη θηξζνί

Θηξζνί βαζκνχ Η

Θηξζνί βαζκνχ ΗΗ-ΗΗΗ

Δπαλελδνζθφπεζε

Δπαλελδνζθφπεζε

Propranolol

3-4 ρξφληα

εηεζίσο

80-160 mg/εκέξα

δπζαλεμία

Απνιίλσζε ησλ θηξζψλ
Βιέπε θαη παξάξηεκα: «Ππζηάζεηο γηα ηε δνζνινγία ησλ αληηξεηξντθψλ θαξκάθσλ ζε αζζελείο κε επαηηθή
δπζιεηηνπξγία»
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Γηάγλσζε επαηνλεθξηθνχ ζπλδξφκνπ (HRS)
πνςία HRS ζε άηνκν κε θίξξσζε θαη αζθίηε θαη επίπεδν θξεαηηλίλεο > 1.5 mg/dL. H δηάγλσζε
γίλεηαη δηα απνθιεηζκνχ. Ξξηλ ηεζεί ε δηάγλσζε ζα πξέπεη λα απνθιεηζηνχλ θαη λα
αληηκεησπηζηνχλ ηα παξαθάησ:
Πήςε (ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ θαιιηέξγεηεο)
Κείσζε ηνπ ελδναγγεηαθνχ φγθνπ (αηκνξξαγία, δηάξξνηα, ππεξδηνχξεζε)
Γηάγλσζε

Αγγεηνδηαζηαιηηθά
Νξγαληθή λεθξηθή αλεπάξθεηα (ίδεκα νχξσλ, ππεξερνγξάθεκα λεθξψλ)
Ρα δηνπξεηηθά ζα πξέπεη λα δηαθφπηνληαη θαη λα απμάλεηαη ν ελδναγγεηαθφο φγθνο κε iv
αιβνπκίλε.
Αλ ε λεθξηθή δπζιεηηνπξγία επηκέλεη παξά ηα παξαπάλσ, ηίζεηαη ε δηάγλσζε ηνπ
επαηνλεθξηθνχ ζπλδξφκνπ.
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Ιηπνδπζηξνθία: Ξξφιεςε
Ιηπναηξνθία

Ιηπνυπεξηξνθία

Ξξφιεςε
Ξξφιεςε
Απνθπγή d4T θαη ZDV ή πξνιεπηηθή
Θακία απνδεδεηγκέλα απνηειεζκαηηθή ζηξαηεγηθή
αληηθαηάζηαζή ηνπο
Ρν ATV/r έρεη ζρεηηζηεί κε κεγαιχηεξε αχμεζε
Πρήκαηα πνπ πεξηιακβάλνπλ ritonavir-boosted
ιίπνπο θεληξηθά ζε ζρέζε κε ην EFV
PIs νδεγνχλ ζε κεγαιχηεξε άζξνηζε ιίπνπο
Ζ αχμεζε ηνπ βάξνπο είλαη αλακελφκελε θαη
ζηα άθξα, ζε ζρέζε κε ζρήκαηα πνπ
αληαλαθιά ηελ αληαπφθξηζε ζηελ ART
πεξηιακβάλνπλ ΛNRTIs.
Κείσζε ηνπ βάξνπο ή απνθπγή ηεο αχμεζεο
Πρήκαηα πνπ δελ πεξηιακβάλνπλ NRTIs
βάξνπο κπνξεί λα κεηψζεη ηελ ελαπφζεζε
νδεγνχλ
ζε
κεγαιχηεξε
αχμεζε
ζπιαγρληθνχ ιίπνπο
/ζπγθέληξσζε ιίπνπο, ζε ζρέζε κε ζρήκαηα
Απνθπγή εηζπλεφκελεο fluticasone (θαη πηζαλψο
πνπ πεξηιακβάλνπλ NRTIs.
θαη άιισλ εηζπλεφκελσλ θνξηηθνζηεξνεηδψλ) κε
Αλαζηνιείο CCR5 ππνδνρέσλ θαη ηληεγθξάζεο
ritonavir-boosted PI, θαζψο κπνξεί λα νδεγήζεη
δελ έρνπλ ζρεηηζηεί κε ιηπναηξνθία ζε
ζε
Πχλδξνκν
Cushing
ή
επηλεθξηδηαθή
επίζεκα θαηαγεγξακκέλεο κειέηεο, αλ θαη
αλεπάξθεηα.
απηφ δελ απνδεηθλχεηαη απφ ζπγθξηηηθέο
κειέηεο.

πεξγαιαθηαηκία θαη Γαιαθηηθή Νμέσζε: Ξξφιεςε θαη δηάγλσζε
Ξαξάγνληεο θηλδχλνπ

Ξξφιεςε / δηάγλσζε

Ππκπηψκαηα

Σξήζε ddI>d4T>ZDV
HCV/HBV ζπιινίκσμε
Σξήζε ribavirin
Ζπαηηθή λφζνο
Σακειφο αξηζκφο CD4
Θχεζε
Γπλαηθείν θχιν
Ξαρπζαξθία

Απνθχγεηε ζπλδπαζκφ d4T + ddI
Ραθηηθφο έιεγρνο ηνπ γαιαθηηθνχ νμένο δε
ζπληζηάηαη – δελ πξνβιέπεη ηνλ θίλδπλν
γαιαθηηθήο νμέσζεο
Κέηξεζε ηνπ γαιαθηηθνχ νμένο,
δηηηαλζξαθηθψλ, αεξίσλ αίκαηνο + pH επί
ζπκπησκάησλ ελδεηθηηθψλ ππεξγαιαθηαηκίαο
Πηελή παξαθνινχζεζε γηα εκθάληζε
ζπκπησκάησλ εάλ >1 παξάγνληαο θηλδχλνπ

πεξγαιαθηαηκία:
αλεμήγεηε λαπηία,
θνηιηαθφ άιγνο,
επαηνκεγαιία,
απμεκέλα επίπεδα ALT
θαη/ή AST, απψιεηα
βάξνπο
Νμέσζε: δχζπλνηα,
αδπλακία, αξξπζκίεο,
Πχλδξνκν ηχπνπ
Guillain-Barré
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Ραμίδη θαη HIV ινίκσμε

Αλαβνιή ηνπ ηαμηδηνχ κέρξη θιηληθήο ζηαζεξνπνίεζεο θαη
θαζνξηζκνχ ηεο αληηξεηξντθήο αγσγήο.
Σνξήγεζε ηαηξηθψλ ζπληαγψλ θαη παξαπεκπηηθψλ γηα
έθηαθηα πεξηζηαηηθά
Γεληθέο νδεγίεο

Σνξήγεζε ηαηξηθψλ βεβαηψζεσλ γηα εηζαγσγή πξνζσπηθψλ
θαξκάθσλ/ ζπξηγγψλ
Κεηαθνξά ησλ αληηξεηξντθψλ θαξκάθσλ κνηξαζκέλα θαηά
ην ήκηζπ ζηε βαιίηζα θαη ζηε ρεηξαπνζθεπή
Ξξνζνρή γηα κε εγθεθξηκέλα θάξκαθα

Αληηξεηξντθή αγσγή

Γηαηεξήζηε ηηο ψξεο ιήςεο ησλ θαξκάθσλ (π.ρ. 23.00) φηαλ
αιιάδεη ε δψλε ψξαο, κεηψλνληαο ην δηάζηεκα γηα ηελ επφκελε
δφζε φηαλ ηαμηδεχεηε αλαηνιηθά.
1. Ρήξεζε ηεο πγηεηλήο ησλ ηξνθίκσλ
Βαθηεξηαθή εληεξνθνιίηηδα π.ρ. Salmonella, Shigella,
Campylobacter
Ξαξαζίησζε εληέξνπ

Απμεκέλε εππάζεηα i ησλ HIV
νξνζεηηθψλ αηφκσλ

Cyclospora,
Cryptosporidium, Isospora,
Microsporidia

2. Ξξφιεςε δεγκάησλ εληφκσλ
Δληνκναπσζεηηθά

(DEET ≥30%, permethrin)

Δινλνζία

ρεκεηνπξνθχιαμε/επείγνπζα
ζεξαπεία ii

Θίηξηλνο ππξεηφο

βι. πίλαθα εκβνιηαζκψλ

Ιετζκαλίαζε

Ξξνζνρή γηα ζθλίπεο (sand
flies) (ζθχινπο)

Γηα επηπιένλ πιεξνθνξίεο: www.hivtravel.org
i

ii

εμαηηίαο ηνπ ρακεινχ αξηζκνχ CD4, ιφγσ θαηαζηξνθήο απφ ηνλ HIV ηνπ ζρεηηδφκελνπ κε ην έληεξν
ιεκθηθνχ ηζηνχ (GALT)
Βιέπε θαη παξάξηεκα: «Αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ αλζεινλνζηαθψλ θαη αληηξεηξντθψλ θαξκάθσλ»
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Δκβνιηαζκφο θαη HIV ινίκσμε

Δκβνιηαζκφο ζχκθσλα κε ηηο εζληθέο νδεγίεο γηα ηνλ πγηή πιεζπζκφ.
Αλαβνιή δηελέξγεηαο πνιπζαθραξηδηθνχ εκβνιίνπ έσο φηνπ ηα CD4 ≥200 θπηη./κL.
Δπαλάιεςε εκβνιηαζκψλ πνπ δηελεξγήζεθαλ κε CD4 <200/κL (CD4% < 14) κεηά ηελ
αλνζνινγηθή απνθαηάζηαζε.
Δπεηδή ε (αλνζηαθή) απάληεζε ζηνλ εκβνιηαζκφ κπνξεί λα είλαη ζεκαληηθά ρακειφηεξε
ζηνπο HIV νξνζεηηθνχο αζζελείο, ζα πξέπεη λα εμεηαζηεί ην ελδερφκελν κέηξεζεο
ηίηινπ αληηζσκάησλ, γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ εκβνιηαζκνχ.
Γηα εκβφιηα πνπ πεξηέρνπλ δψληεο εμαζζελεκέλνπο νξγαληζκνχο
νδεγηψλ γηα ην γεληθφ πιεζπζκφ):

(i)

(επηπξφζζεηα ησλ

 Αλεκεπινγηάο, ηιαξάο, παξσηίηηδαο, εξπζξάο, θίηξηλνπ ππξεηνχ:
αληελδείθλπληαη εάλ CD4 <200/κL (14%) θαη/ή AIDS
 Ρχθνπ θαη πνιηνκπειίηηδαο, απφ ηνπ ζηφκαηνο (OPV): αληελδείθλπληαη,
θαζψο ππάξρνπλ αδξαλνπνηεκέλα εκβφιηα

Αηηηνινγία εκβνιηαζκνχ HIV
νξνζεηηθψλ αηφκσλ
Ηφο γξίπεο

Ηφο ησλ
αλζξσπίλσλ
ζεισκάησλ
(HPV)

Ζπαηίηηδα Β
(HBV)

ςειφηεξε ζπρλφηεηα πλεπκνλίαο

Ξαξαηεξήζεηο

Δηεζίσο

Απμεκέλε ζπρλφηεηα ζπιινίκσμεο κε
ηνλ HIV. ςειφηεξε ζπρλφηεηα ηνπ
θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ θαη ηνπ
πξσθηνχ.

Δκβνιηαζκφο αληξψλ θαη
γπλαηθψλ ζχκθσλα κε ηηο
εζληθέο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο.
Αλ ε HPV ινίκσμε έρεη
εγθαηαζηαζεί, ε
απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ
εκβνιίνπ ακθηζβεηείηαη.

Απμεκέλε ζπρλφηεηα ζπιινίκσμεο κε
ηνλ HIV. H HIV ινίκσμε επηηαρχλεη
ηελ επηδείλσζε ηεο επαηηθήο λφζνπ

Δκβνιηαζκφο αλ είλαη HBV
νξναξλεηηθνί. Γηπιή δφζε
(40κg) θαη ελδνδεξκηθφο
εκβνιηαζκφο ζε φζνπο δελ
αληαπνθξίλνληαη, ηδηαίηεξα ζε
απηνχο κε ρακειφ αξηζκφ CD4
θαη πςειφ ηηθφ θνξηίν.
Δπαλάιεςε δφζεσλ κέρξη ηα
HBs αληηζψκαηα ≥ 10 IU/L - 100
IU/L, ζχκθσλα κε ηηο εζληθέο
θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο.

61

Ζπαηίηηδα Α
(HAV)

Neisseria ηεο
κεληγγίηηδαο

Ξλεπκνληφθνθθνο
(Streptococcus
pneumonia)

Ηφο αλεκεπινγηάο

Ηφο θίηξηλνο
ππξεηνχ

Αλάινγα κε ην πξνθίι θηλδχλνπ
(ηαμίδη, MSM, ρξήζε ελδνθιέβησλ
λαξθσηηθψλ νπζηψλ, ελεξγφο
επαηίηηδα Β ή C)

πσο ζην γεληθφ πιεζπζκφ

ςειφηεξε ζπρλφηεηα θαη
ζνβαξφηεηα ηεο δηεζεηηθήο λφζνπ

Δκβνιηαζκφο αλ είλαη HAV
νξναξλεηηθνί. Έιεγρνο ηίηινπ
αληηζσκάησλ ζε άηνκα πνπ
αλήθνπλ ζε πιεζπζκφ πςεινχ
θηλδχλνπ.
Σνξήγεζε ζπδεπγκέλνπ
εκβνιίνπ (2 δφζεηο), αλ είλαη
δηαζέζηκν, έπεηηα ζπλέρηζε κε
πνιπζαθραξηδηθφ εκβφιην.
Λα εμεηάδεηαη ην ελδερφκελν
ρνξήγεζεο ηνπ ζπδεπγκέλνπ
13-δχλακνπ εκβνιίνπ αληί ηνπ
PPV-23 πνιπζαθραξηδηθνχ
εκβνιίνπ (ii)
Αλακλεζηηθή δφζε κεηά απφ 5
ρξφληα κε ην PPV-23 (iii)

ςειφηεξε ζπρλφηεηα θαη
ζνβαξφηεηα θαη ηεο αλεκεπινγηάο θαη
ηνπ έξπεηα δσζηήξα
πνρξεσηηθφο ν εκβνιηαζκφο γηα
ηαμίδη ζε ζπγθεθξηκέλεο ρψξεο
(ρνξήγεζε επηζηνιήο απαιιαγήο, εάλ
δελ ππάξρεη πξαγκαηηθφο θίλδπλνο
έθζεζεο)

Δκβνιηαζκφο, εάλ είλαη
νξναξλεηηθφο
Αληελδείθλπηαη ζε πεξίπησζε
παιαηάο ή ηξέρνπζαο
αηκαηνινγηθήο λενπιαζίαο ή
πάζεζεο ηνπ ζχκνπ αδέλα
Πρεηηθή αληέλδεημε ζε ειηθία
>60 εηψλ

i. Ζ ρνξήγεζε εκβνιίσλ κε δψληεο εμαζζελεκέλνπο κηθξννξγαληζκνχο ζα πξέπεη λα γίλεηαη, είηε ηαπηφρξνλα,
είηε κε κεζνδηάζηεκα 4 εβδνκάδσλ.
ii.To 13-δχλακν ζπδεπγκέλν εκβφιην κπνξεί λα αληηθαηαζηήζεη ην 23-δχλακν πνιπζαθραξηδηθφ εκβφιην, σο
πην αλνζνγφλν.
iii.H επαλαιακβαλφκελε εκβνιηαζηηθή ελίζρπζε κπνξεί λα κεηξηάζεη ηελ αλνζνινγηθή απάληεζε.
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Πεμνπαιηθή θαη αλαπαξαγσγηθή πγεία γπλαηθψλ θαη αλδξψλ πνπ δνπλ κε
ηνλ HIV

Κεηάδνζε ηνπ HIV κέζσ ηεο ζεμνπαιηθήο επαθήο
Απνηειεζκαηηθά κέηξα γηα ηε κείσζε ηεο κεηάδνζεο ηνπ HIV κέζσ ηεο ζεμνπαιηθήο
επαθήο, πεξηιακβάλνπλ:
Κέηξα

Πρφιηα

Σξήζε αλδξηθνχ ή γπλαηθείνπ
πξνθπιαθηηθνχ

Ξξνθχιαμε κεηά ηελ έθζεζε
(PEP)

Απνηειεζκαηηθά ζε ζεξαπεπφκελα θαη κε
ζεξαπεπφκελα HIV-νξνζεηηθά άηνκα
Λα εμεηάδεηαη ην ελδερφκελν ρνξήγεζεο ζε
πεξηπηψζεηο
απξνθχιαθηεο
πξσθηηθήο
ή
θνιπηθήο επαθήο, αλ ν έλαο ζχληξνθνο έρεη
αληρλεχζηκν HIV ηηθφ θνξηίν θαη ν άιινο
ζχληξνθνο είλαη νξναξλεηηθφο.
Λα ρνξεγείηαη ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ θαη εληφο
72 σξψλ απφ ηελ έθζεζε.

ART γηα ηνλ HIV νξνζεηηθφ
ζχληξνθν

Θεσξείηαη απνηειεζκαηηθή κεηά απφ 6 κήλεο
πιήξσο θαηαζηαιηηθήο αληηξεηξντθήο αγσγήο,
αλ δελ ππάξρνπλ ελεξγά ΠΚΛ.
Λα εμεηάδεηαη ην ελδερφκελν ρνξήγεζεο ζε
πεξηπηψζεηο π.ρ. δεπγαξηψλ δηαθνξεηηθνχ HIV
status.

Αλαπαξαγσγηθή πγεία
Ρα ζέκαηα αλαπαξαγσγηθήο πγείαο ζα πξέπεη θαηά πξνηίκεζε λα ζπδεηψληαη θαη κε ηνπο
δπν ζπληξφθνπο, εηδηθά ζε δεπγάξηα κε δηαθνξεηηθφ HIV status. Ρα RAL, RPV θαη NRTIs
δελ έρνπλ παξνπζηάζεη αιιειεπηδξάζεηο κε ηα απφ ηνπ ζηφκαηνο αληηζπιιεπηηθά.
Ξξνζέγγηζε γηα δεπγάξηα κε δηαθνξεηηθφ HIV status πνπ επηζπκνχλ λα
απνθηήζνπλ παηδηά
Ν πξνζπκπησκαηηθφο έιεγρνο γηα ΠΚΛ (θαη ε ζεξαπεπηηθή αληηκεηψπηζε, αλ απαηηείηαη)
είλαη ππνρξεσηηθφο θαη γηα ηνπο δπν ζπληξφθνπο.
Γηα HIV νξνζεηηθέο γπλαίθεο πνπ επηζπκνχλ λα ζπιιάβνπλ:
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1.

Απνθπγή ρνξήγεζεο ddI, d4T ή ηξηψλ NRTIs. Απνθπγή EFV ζην πξψην ηξίκελν.
Κεηαμχ ησλ PI/r, πξνηηκήζηε LPV/r, SQV/R ή ΑTV/r, ελψ αλ ιακβάλνπλ ήδε NVP,
RAL ή DRV/r κπνξνχλ λα ζπλερίζνπλ ηελ αγσγή ηνπο.
2. Λα εμεηάδεηαη ην ελδερφκελν ρνξήγεζεο ζεξαπείαο ζηνλ HIV νξνζεηηθφ ζχληξνθν
πξνθεηκέλνπ λα κεησζεί ν θίλδπλνο κεηάδνζεο ζηνλ HIV νξναξλεηηθφ ζχληξνθν.

Θακία κέζνδνο δελ είλαη κεκνλσκέλα πιήξσο απνηειεζκαηηθή έλαληη ηεο κεηάδνζεο ηνπ
HIV. Ξαξαθάησ αλαθέξνληαη επηιεγκέλα κέηξα κε απμεκέλε αζθάιεηα γηα δεπγάξηα κε
δηαθνξεηηθφ HIV status ρσξίο ελεξγά ΠΚΛ:
Απξνθχιαθηε ζεμνπαιηθή επαθή θαηά ηε δηάξθεηα πεξηφδσλ κέγηζηεο γνληκφηεηαο
(θαζνξηζκέλσλ κέζσ παξαθνινχζεζεο ηεο σνξξεμίαο), αλ ν/ε HIV νξνζεηηθφο/ή
ζχληξνθνο έρεη κε αληρλεχζηκν ηηθφ θνξηίν.
Θνιπηθή έγρπζε ζπέξκαηνο θαηά ηε δηάξθεηα πεξηφδσλ κέγηζηεο γνληκφηεηαο, αλ ν
ζχληξνθνο είλαη HIV νξναξλεηηθφο.
Θαζαξηζκφο ζπέξκαηνο, κε ή ρσξίο έγρπζε ζπέξκαηνο δηα-θπηηαξνπιαζκαηηθά, αλ
ν ζχληξνθνο είλαη HIV νξνζεηηθφο.

Ξξνζπκπησκαηηθφο έιεγρνο γηα ΠΚΛ θαη αληηκεηψπηζε
Ξξνζπκπησκαηηθφο έιεγρνο γηα ΠΚΛ πξέπεη λα γίλεηαη ζε φια ηα ζεμνπαιηθψο ελεξγά HIV
νξνζεηηθά άηνκα θαηά ηε ζηηγκή ηεο δηάγλσζεο, έπεηηα εηεζίσο ή νπνηαδήπνηε ζηηγκή
αλαθεξζνχλ ζπκπηψκαηα. Νη δηαγλσζηηθέο δηαδηθαζίεο ζα πξέπεη λα αθνινπζνχλ ηηο
εζληθέο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο.
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Θεξαπεία
Σιακχδηα

Γνλφξξνηα

HPV
ινίκσμε

Πρφιηα

Doxycycline (100 mg bd γηα 7-10 εκέξεο) ή Ofloxacin
(200 mg bd), Erythromycin (500 mg qd γηα 7 εκέξεο) ή
Azithromycin (1 g άπαμ).
Γηα Αθξνδίζην Ιεκθνθνθθίσκα, Doxycycline (100 mg bd
γηα ηνπιάρηζηνλ 3 εβδνκάδεο).

Κπνξεί λα πξνθαιέζεη πξσθηίηηδα
αλζεθηηθή ζηε ζεξαπεία ζε HIV
νξνζεηηθνχο MSM.

Ππζηήλεηαη ζεξαπεία αλάινγα κε ην γεσγξαθηθφ πξνθίι
αληνρήο.
Δπηινγέο: Ciprofloxacin (500 mg p.os. άπαμ),
Levofloxacin (250 mg p.os. άπαμ), ή Ceftriaxone (250 mg
im άπαμ).
Σνξήγεζε Αzithromycin (1 g p.os. άπαμ) γηα ηελ
ηαπηφρξνλε ζεξαπεία ζπιινίκσμεο κε ριακχδηα.
Ζ ζεξαπεία ησλ θνλδπισκάησλ απνηειεί πξφθιεζε.
Δθαξκνγή ρεηξνπξγηθήο αθαίξεζεο κε laser, θσηνπεμίαο,
θξπνζεξαπείαο θ.ά.
H αληηκεηψπηζε ησλ πξν-δηεζεηηθψλ, θαζψο θαη ησλ
πεξη- θαη δηα-πξσθηηθψλ βιαβψλ ζα πξέπεη λα γίλεηαη
ζχκθσλα κε ηηο εζληθέο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο.

Κπνξεί λα πξνθαιέζεη πξσθηίηηδα,
πξνζηαηίηηδα θαη επηδηδπκίηηηδα.
Πηηο γπλαίθεο ζπρλά αζπκπησκαηηθή.

Λα εμεηάδεηαη ην ελδερφκελν
ζπιινίκσμεο κε Neisseria Gonorrhoeae.

Δθηεηακέλε αληνρή ζηε fluoroquinolone.

Δίλαη θπξίσο αζπκπησκαηηθή. Ζ
ππνηξνπή ησλ θνλδπισκάησλ είλαη
ζπρλή.
Ρν test PAP ηξαρειηθνχ επηρξίζκαηνο
ζπζηήλεηαη ζε φιεο ηηο HIV νξνζεηηθέο
γπλαίθεο.
Ξξνζπκπησκαηηθφο έιεγρνο πξσθηηθήο
HPV ινίκσμεο θαη PAP επηρξίζκαηνο ζα
πξέπεη λα γίλεηαη ζε φια ηα HIV
νξνζεηηθά άηνκα πνπ έρνπλ πξσθηηθέο
επαθέο.
Λα γίλεηαη πςειήο αλάιπζεο
νξζνζθφπεζε ζε πεξίπησζε χπνπησλ
θπηηαξνινγηθψλ επξεκάησλ (ε
ςειάθεζε ηνπ νξζνχ ή ε εμσηεξηθή
επηζθφπεζε δελ επαξθνχλ).

HSV2
ινίκσμε

Ξξσηνινίκσμε: Αcyclovir (400-800 mg p.os. TID) ή
Valacyclovir (500 mg bd) γαη 5 εκέξεο.

Ζ ζεξαπεία ηνπ HSV2 κεκνλσκέλα δελ
απνηξέπεη ηελ κεηάδνζε ηνπ HIV θαη
κφλν κεξηθψο πξνιακβάλεη ηελ εμέιημε
ηεο HIV ινίκσμεο.

Πχθηιε

Ξξσηνγελήο/δεπηεξνγελήο ζχθηιε: Benzathine
penicillin G (2.4 εθαη. IU im άπαμ)
Θαζπζηεξεκέλε ιαλζάλνπζα ζχθηιε θαη ζχθηιε
άγλσζηεο δηάξθεηαο: Benzathine penicillin G (2.4 εθαη.
IU im εβδνκαδηαία ζηηο κέξεο 1, 8 θαη 15). Δλαιιαθηηθέο
ζεξαπείεο, φπσο ε Doxycycline (100 mg bd) ή ε
Erythromycin (2 g/εκέξα) γηα 2 εβδνκάδεο ζεσξνχληαη
ιηγφηεξν απνηειεζκαηηθέο.
Λεπξνζχθηιε: Penicillin G (6x3-4 εθαη. IU iv γηα
ηνπιάρηζηνλ 2 εβδνκάδεο.

Αλακέλεηε άηππν νξνινγηθφ έιεγρν θαη
θιηληθέο εθδειψζεηο.
Δμέηαζε ΔΛ ζε άηνκα κε λεπξνινγηθέο
εθδειψζεηο.
Ζ επηηπρήο ζεξαπεία εμαθαλίδεη ηα
θιηληθά ζπκπηψκαηα θαη /ή κεηψλεη ην
VDRL test θαηά 2 επίπεδα ηίηισλ.
Ν νξνινγηθφο έιεγρνο δελ κπνξεί λα
δηαρσξίζεη ηελ επαλαινίκσμε απφ ηελ
επαλελεξγνπνίεζε

65

Πεμνπαιηθή δπζιεηηνπξγία ΖΗV νξνζεηηθψλ αηφκσλ

Ζ ζεμνπαιηθή δπζιεηηνπξγία απνηειεί έλα θνηλφ πξφβιεκα ζε HIV νξνζεηηθνχο άλδξεο (A) θαη γπλαίθεο (Γ).
Δπίζεο, ε επηδείλσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ζπρλά ππνδηαγηγλψζθεηαη. πάξρνπλ θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο γηα
ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ζεμνπαιηθήο δπζιεηηνπξγίαο ζην γεληθφ πιεζπζκφ γηα ηνπο άλδξεο, αιιά φρη γηα ηηο
γπλαίθεο. Πε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ζα πξέπεη λα ζπζηήλεηαη παξαπνκπή ζε ελδνθξηλνιφγν, θιηληθφ
ςπρνιφγν θαη θαξδηνιφγν.

Δθηίκεζε

1ν ΒΖΚΑ

Ιήςε γεληθνχ
ζεμνπαιηθνχ
ηζηνξηθνχ:

Δξσηήζεηο
Ξφζν ηθαλνπνηεκέλνη είζηε απφ ηε ζεμνπαιηθή ζαο
δηαινγήο γηα φια δσή; Αληηκεησπίδεηε ζεμνπαιηθά πξνβιήκαηα πνπ
ηα HIV+ άηνκα:
ρξεηάδνληαη πξνζνρή; Αλάγθε γηα πξφιεςε γηα
ΠΚΛ; Αληηζχιιεςε; Διπίδεο γηα δεκηνπξγία
νηθνγέλεηαο;
1. Δπηζπκία (έιιεηςε ζεμνπαιηθήο επηζπκίαο ή
libido, αζπκθσλία επηζπκίαο κε ην ζχληξνθν,
απνζηξνθή πξνο ηε ζεμνπαιηθή δξαζηεξηφηεηα)

2ν ΒΖΚΑ

Ξνηα
είλαη
ε
αθξηβήο θχζε ηνπ
πξνβιήκαηνο;
2. Γηέγεξζε
[δπζθνιίεο
κε
θπζηθή
θαη/ή
ππνθεηκεληθή ζεμνπαιηθή δηέγεξζε, δπζθνιίεο ή
Όηαλ
Πε πνηα θάζε/εηο
αληθαλφηεηα επίηεπμεο ζηχζεο
επαξθνχο
ππάξρνπλ
ηνπ θχθινπ
αθακςίαο γηα ζεμνπαιηθή επαθή (Α) – (π.ρ.
παξάπνλα
ζεμνπαιηθήο
ζηπηηθή δπζιεηηνπξγία), έιιεηςε ή αλεπάξθεηα
ζρεηηθά κε ηε αληαπφθξηζεο
λπρηεξηλψλ ζηχζεσλ (Α), πξνβιήκαηα ιίπαλζεο
ζεμνπαιηθή
πθίζηαηαη ην
(Γ), δπζθνιία δηαηήξεζεο ηεο δηέγεξζεο]
δσή:
πξφβιεκα;
3. Νξγαζκφο (δπζθνιίεο βίσζεο νξγαζκνχ)
4. Ξφλνο
(πφλνο
θαηά
ηε
ζεμνπαιηθή
δξαζηεξηφηεηα,
δπζθνιίεο
θαηά
ηελ
θνιπηθή/πξσθηηθή δηείζδπζε - άγρνο, κπτθή
ζχζπαζε, έιιεηςε ζεμνπαιηθήο ηθαλνπνίεζεο θαη
επραξίζηεζεο
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Τπρνινγηθά
θνηλσληνινγηθά
πξνβιήκαηα;

ή Πηηγκαηηζκφο, κεηαβνιή
ηεο εηθφλαο ηνπ ζψκαηνο,
θαηάζιηςε, θφβνο
κφιπλζεο ελφο HIVαξλεηηθνχ ζπληξφθνπ;

Πρεηηθή
ζπλλνζεξφηεηα;

3ν ΒΖΚΑ

Αλαγλψξηζε
ησλ αηηηψλ:

Θαξδηναγγεηαθή λφζνο
(ζεκείσζε: εάλ είλαη
δπλαηή ε νινθιεξσκέλε
ζεμνπαιηθή αληαπφθξηζε π.ρ. κε άιιν ζχληξνθν, κε
απλαληζκφ ή κε λπρηεξηλέο
ζηχζεηο- ηφηε δελ
εκπιέθνληαη κείδνλεο
ζσκαηηθνί παξάγνληεο)

Φαξκαθεπηηθή
αγσγή,
παξάγνληεο
πνπ
αθνξνχλ
ζηνλ
ηξφπν δσήο;

Φάξκαθα πνπ ζρεηίδνληαη
κε ζεμνπαιηθή
δπζιεηηνπξγία:
(1) ςπρνηξφπα
(αληηθαηαζιηπηηθά,
αληηεπηιεπηηθά,
αληηςπρσηηθά,
βελδνδηαδεπίλεο),
(2) ππνιηπηδαηκηθά
(ζηαηίλεο, θηκπξάηεο),
(3) αληηυπεξηαζηθά (ACE
αλαζηνιείο, b-blockers, ablockers),
(4) άιια (omeprazole,
spironolactone,
metoclopramide,
finasteride, cimetidine),
(5) ε ζπκβνιή ηεο
αληηξεηξντθήο αγσγήο είλαη
ακθηιεγφκελε θαη ην
φθεινο απφ ελδερφκελε
αιιαγή ζρήκαηνο δελ έρεη
απνδεηρζεί.

Πεκεία
ππνγνλαδηζκνχ
ζηνπο άλδξεο;

Πεκεία αλεπάξθεηαο
ηεζηνζηεξφλεο (κεησκέλε
ζεμνπαιηθή δηέγεξζε θαη
libido, κεησκέλε
ζπρλφηεηα ζεμνπαιηθψλ

Ξαξαπνκπή ζε
θιηληθφ ςπρνιφγν

Ξαξαπνκπή ζε
νπξνιφγν,
αλδξνιφγν,
θαξδηνιφγν
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ζθέςεσλ θαη
θαληαζηψζεσλ, κεησκέλεο
ή θαη απνπζία λπρηεξηλψλ
ζηχζεσλ, κεησκέλε
επαηζζεζία γελλεηηθψλ
νξγάλσλ, απψιεηα
δσληάληαο, θφπσζε,
απψιεηα κπτθήο κάδαο θαη
κπτθήο δχλακεο θαη
κεησκέλε πνζφηεηα ηξηρψλ
ζψκαηνο)

Ξαξαπνκπή ζε
ελδνθξηλνιφγν
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Αληηκεηψπηζε ζεμνπαιηθήο δπζιεηηνπξγίαο αλδξψλ πνπ δνπλ κε ηελ HIV
ινίκσμε

Αληηκεηψπηζε ζηπηηθήο δπζιεηηνπξγίαο

Αληηκεηψπηζε πξφσξεο εθζπεξκάηηζεο

Αξρηθά PDE5-Is απφ ηνπ ζηφκαηνο (sildenafil, Λα εμεηαζηεί ην ελδερφκελν ζπκπεξηθνξηθψλ
tadalafil, vardenafil).
παξεκβάζεσλ θαη/ή παξνρήο ςπρνζεμνπαιηθήο
ζπκβνπιεπηηθήο.
ια ηνπιάρηζηνλ 30 ιεπηά πξηλ ηελ έλαξμε
ηεο ζεμνπαιηθήο δξαζηεξηφηεηαο
SSRIs, ηξηθπθιηθά αληηθαηαζιηπηηθά, clomipramine
θαη ηνπηθά αλαηζζεηηθά.
Κηθξφηεξε δνζνινγία αλ ν αζζελήο ιακβάλεη
Κηθξφηεξε δνζνινγία clomipramine θαη
PI/r
άιισλ ηξηθπθιηθψλ αληηθαηαζιηπηηθψλ, αλ ν
- sildenafil (25 mg θάζε 48 ψξεο)
αζζελήο ιακβάλεη PI/r
- tadalafil 5 mg δφζε εθφδνπ κε κέγηζηε
δφζε 10 mg ζε 72 ψξεο

Dapoxetine, βξαρείαο δξάζεο SSRI

- vardenafil 2,5 mg κέγηζηε δφζε ζε 72 ψξεο

Ζ αγσγή ζα πξέπεη λα ζπλερίδεηαη, θαζψο ε
ππνηξνπή είλαη αξθεηά πηζαλή κεηά απφ
δηαθνπή ηεο.

Tadalafil: έρεη ιάβεη άδεηα γηα ρξήζε σο
θαζεκεξηλή ζπλερήο ζεξαπεία.
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Θαηάζιηςε : δηάγλσζε θαη αληηκεηψπηζε

Πεκαζία
ςειφηεξνο επηπνιαζκφο θαηάζιηςεο ζε HIV νξνζεηηθνχο αζζελείο (20-40% έλαληη 7% ζην
γεληθφ πιεζπζκφ).
Πεκαληηθφο βαζκφο αληθαλφηεηαο θαη κηθξφηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ζεξαπείαο
ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάζιηςε.

Ξξνζπκπησκαηηθφο έιεγρνο θαη δηάγλσζε
Δλδείμεηο ειέγρνπ

Ξιεζπζκφο πςεινχ
θηλδχλνπ:
Νηθνγελεηαθφ ηζηνξηθφ
θαηάζιηςεο
Αηνκηθφ ηζηνξηθφ
επεηζνδίνπ θαηάζιηςεο
Ξξνρσξεκέλε ειηθία
Δθεβηθή ειηθία
Ηζηνξηθφ εζηζκνχ ζε
νπζίεο, ςπρηαηξηθήο ή
λεπξνινγηθήο πάζεζεο
ή ζνβαξνχ ζσκαηηθνχ
λνζήκαηνο
Σξήζε EFV θαη άιισλ
λεπξνηξφπσλ
θαξκάθσλεμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ

Ξξνζπκπησκαηηθφο
έιεγρνο

Θάζε 1-2 ρξφληα
Γχν θχξηα εξσηήκαηα:
1. Ληψζαηε ζπρλά
θαηαζιηπηηθνί,
ζηελνρσξεκέλνη, θαη
απειπηζκέλνη ηνπο
ηειεπηαίνπο κήλεο;
2. Έρεηε ράζεη ην
ελδηαθέξνλ ζαο γηα
δξαζηεξηφηεηεο πνπ
ζπλήζσο ζαο
επραξηζηνχλ;
Δηδηθά ζπκπηψκαηα ζηνπο
άλδξεο:
- Άγρνο, εμνπζέλσζε,
εθξήμεηο ζπκνχ,
εξγαζηνκαλία ή θαηάρξεζε
αιθνφι
- Απνθιεηζκφο νξγαληθψλ
αηηηψλ (ππνζπξενεηδηζκφο,
ππνγνλαδηζκφο, λφζνο ηνπ
Addison, θάξκαθα κε
αληηξεηξντθά, έιιεηςε
βηηακίλεο Β12)

Γηάγλσζε

Ππκπηψκαηα – εθηίκεζε αλά
ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα
Α. Ρνπιάρηζηνλ 2 εβδνκάδεο
θαηαζιηπηηθήο δηάζεζεο
Ή
Β. Απψιεηα ελδηαθέξνληνο
Ή
C. Κεησκέλε αίζζεζε
επραξίζηεζεο
Ππλ 4 έσο 7 απφ ηα αθφινπζα:
1. Κεηαβνιή ηνπ βάξνπο ≥5% ζε έλα
κήλα ή επηκέλνπζα κεηαβνιή ηεο
φξεμεο
2. αυπλία ή ππεξππλία
3. αιιαγέο ζε ςπρνθηλεηηθφ επίπεδν
4. θφπσζε
5. αίζζεκα ελνρήο θαη αλαμηφηεηαο
6. ειάηησζε ηεο ζπγθέληξσζεο θαη
ηεο απνθαζηζηηθφηεηαο
7. απηνθηνληθφο ηδεαζκφο ή απφπεηξα
απηνθηνλίαο
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Αληηκεηψπηζε
Βαζκφο
θαηάζιηςεο

i

Αξηζκφο
ζπκπησκάησλ
(Α-C + 1-7)

Απνπζία

<4

Κέηξηα

4

Δλδηάκεζε

5-6

Πνβαξή

>6

Βιέπε

παξάξηεκα:

Θεξαπεία

Ξαξαπνκπή ζε εηδηθφ

Ππκβνπιεπηηθή
ζηνρεπκέλε ζην
πξφβιεκα,
αληηθαηαζιηπηηθή
αγσγή i, ζχζηαζε γηα
θπζηθή
δξαζηεξηφηεηα
Έλαξμε
αληηθαηαζιηπηηθήο
αγσγήο i, εμέηαζε
ελδερνκέλνπ
παξαπνκπήο ζε εηδηθφ
Ξαξαπνκπή ζε εηδηθφ

Ξάληα, αλ ν ζεξάπσλ ηαηξφο
δελ έρεη εκπεηξία ζηε
ρνξήγεζε αληηθαηαζιηπηηθψλ
θαξκάθσλ
Θαηάζιηςε πνπ δελ
αληαπνθξίλεηαη ζηελ αγσγή
Απηνθηνληθφο ηδεαζκφο
Ξεξίπινθεο θαηαζηάζεηο,
φπσο: εζηζκφο ζε νπζίεο,
αγρψδεηο δηαηαξαρέο,
δηαηαξαρέο πξνζσπηθφηεηαο,
άλνηα, νμχ ζνβαξφ ζπκβάλ
πνπ έζεζε ζε θίλδπλν ηε δσή

ρη

«Αιιειεπηδξάζεηο

κεηαμχ

αληηθαηαζιηπηηθψλ

θαη

αληηξεηξντθψλ

θαξκάθσλ»
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Ραμηλφκεζε, δνζνινγία θαη αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο αληηθαηαζιηπηηθψλ θαξκάθσλ
Κεραληζκνί
δξάζεο θαη
ηαμηλφκεζε

Γνζνινγία
έλαξμεο

Ππλήζεο
δνζνινγία

Δπηθηλδπλφηεηα
ζε πεξίπησζε
ππεξδνζνινγίαο

Αυπλία θαη
ππεξδηέγεξζε

Λάξθσζε

Λαπηία ή
γαζηξεληεξηθέο
δηαηαξαρέο

Πεμνπαιηθή
δπζιεηηνπξγία

Αχμεζε
ζσκαηηθνχ
βάξνπο

mg/εκέξα
Δθιεθηηθνί αλαζηνιείο επαλαπξφζιεςεο ζεξνηνλίλεο
Paroxetine

10-20

20-40

ρακειή

+

-ή+

+

++

++

Sertraline

25-50

50-150

ρακειή

+

-ή+

+

+

+

Citalopram

10-20

20-40

ρακειή

+

-ή+

+

+

+

Escitalopram

5-10

10-20

ρακειή

+

-ή+

+

+

+

κέηξηα

++

-ή+

+

+

-ή+

ρακειή

-ή+

++

-ή+

-ή+

++

Κηθηήο ή δηπιήο δξάζεο αλαζηνιείο επαλαπξφζιεςεο
Venlafaxine

37,5 -75

75-225

Κηθηήο δξάζεο λεφηεξνη παξάγνληεο
Mirtazapine (5HT2 plus, 5-HT3
α2 αδξελεξγηθνί
ππνδνρείο)

- = θακία

30

+ = κέηξηα

30-60

++ = ζνβαξή

Πε αξθεηά άηνκα, ε έλαξμε αληηθαηαζιηπηηθψλ κπνξεί λα ζρεηίδεηαη κε αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο (ΓΔΠ δηαηαξαρέο, δάιε, άγρνο, θξίζεηο παληθνχ). Ζ έλαξμε κε ρακειφηεξεο δνζνινγίεο
(π.ρ. 10, 25 θαη 10 mg γηα ηα Paroxetine, Sertraline θαη Sitalopram, αληίζηνηρα) θαη ε ζηαδηαθή αχμεζε ζηηο αλσηέξσ πεξηγξαθφκελεο δνζνινγίεο κεηά απφ 4-7 εκέξεο κπνξεί λα
κεηψζεη ηηο αλεπηζχκεηεο απηέο ελέξγεηεο.
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Λεπξνγλσζηαθέο δηαηαξαρέο: δηάγλσζε θαη αληηκεηψπηζε

Αιγφξηζκνο γηα ηε δηάγλσζε θαη δηαρείξηζε λεπξνγλσζηαθψλ δηαηαξαρψλ (NCI)
πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ HIV ινίκσμε
ια ηα άηνκα, αλεμάξηεηα ηεο
χπαξμεο ζπκπησκάησλ θαη
ζεκείσλ NCI, Αζζελείο ρσξίο
πξνθαλείο θαηαζηάζεηο
πνπ λα δπζρεξαίλνπλ ηε
δηάγλσζε(i)

Αξρηθφο έιεγρνο γηα NCI:
3 εξσηήζεηο (3Q) (ii)

Φπζηνινγηθφο

Ξαζνινγηθφο

Δπαλάιεςε
ησλ 3
εξσηήζεσλ
κεηά απφ 2
ρξφληα

Δθηίκεζε γηα θαηάζιηςε θαη
πηζαλή ζεξαπεία
3Q εμέηαζε παζνινγηθή, αιιά απνθιεηζκφο ή
βέιηηζηε αληηκεηψπηζε θαηάζιηςεο

Λεπξνςπρνινγηθή μέηαζε

(iii)

Φπζηνινγηθή

Ξαζνινγηθή

Λεπξνινγηθή εμέηαζε
MRI εγθεθάινπ
Δμέηαζε ENY

(iv)

Απνθιεηζκφο άιισλ αηηηψλ
λεπξνγλσζηαθψλ δηαηαξαρψλ,
εθηφο ηεο HIV ινίκσμεο

Γηάγλσζε ζρεηηδφκελεο κε
HIV λεπξνγλσζηαθήο
δηαηαξαρήο (v)
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Δθηφο ART

πφ ART

Ηνγελήο δηαθπγή ζην
ΔΛ (vi)

Μεθηλήζηε ART (ζχκθσλα κε
ηηο γεληθέο θαηεπζπληήξηεο
νδεγίεο)
Λα εμεηαζηεί ην ελδερφκελν
λα πεξηιεθζνχλ δπλεηηθψο
δξαζηηθά θάξκαθα κε θαιή
δηεηζδπηηθφηεηα ζην ΘΛΠ (vii)

Βειηηζηνπνίεζε ART κέζσ ηνπ
γνλνηππηθνχ ειέγρνπ
θαξκαθεπηηθήο αληνρήο
πιάζκαηνο θαη ΔΛ(vii).
Λα εμεηαζηεί ην ελδερφκελν λα
πεξηιεθζνχλ δπλεηηθψο
δξαζηηθά θάξκαθα κε θαιή
δηεηζδπηηθφηεηα ζην ΘΛΠ (viii).

Δπαλάιεςε ηεο εμέηαζεο
ηνπ ΔΛ θαη άιισλ
εθηηκήζεσλ κεηά απφ ≥ 4
εβδνκάδεο

Άιιεο
θαηαζηάζεηο

(vii)

Ππλέρηζε ή ηξνπνπνίεζε
ηεο αληηξεηξντθήο αγσγήο
πνπ ήδε ιακβάλεη
(ζχκθσλα κε ηηο γεληθέο
θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο).
Δπαλεμεηάζηε άιιεο αηηίεο
NCI.

Δπαλεμεηάζηε ην
ελδερφκελν άιισλ αηηηψλ
NCI.

Ππληνκνγξαθίεο
ΔΛ = Δγθεθαινλσηηαίν γξφ
HAD= Πρεηηρφκελε κε ηνλ ΖIV άλνηα
MND=Ήπηα λεπξνγλσζηαθή δηαηαξαρή
MRI=Καγλεηηθή ηνκνγξαθία
NCI=Λεπξνγλσζηαθή Γηαηαξαρή

i. Αζζελείο κε εκθαλείο θαηαζηάζεηο πνπ δπζρεξαίλνπλ ηε δηάγλσζε λα κε ιακβάλνληαη ππφςε ζε απηφλ ηνλ
αιγφξηζκν.
Θαηαζηάζεηο πνπ δπζρεξαίλνπλ ηε δηάγλσζε (ζπγρπηηθνί παξάγνληεο):
1. Πνβαξέο ςπρηαηξηθέο θαηαζηάζεηο
2. Σξήζε ςπρνηξφπσλ θαξκάθσλ
3. Θαηάρξεζε αιθνφι
4. Δπαθφινπζα πξνεγνχκελσλ λεπξνινγηθψλ παζήζεσλ ή παζήζεσλ ηνπ ΘΛΠ
5. Ρξέρνπζεο λεπξνινγηθέο παζήζεηο ή παζήζεηο ηνπ ΘΛΠ
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ii. 3 εξσηήζεηο (3Q):
1.

Έρεηε ζπρλά απψιεηα κλήκεο (π.ρ. μερλάηε ζεκαληηθά γεγνλφηα αθφκε θαη ηα πην πξφζθαηα,
ξαληεβνχ θηι);

2.

Αηζζάλεζηε φηη έρεηε θάπνηα θαζπζηέξεζε ζηε ζθέςε ζαο, ην ζρεδηαζκφ δξαζηεξηνηήησλ ή ζηελ
επίιπζε πξνβιεκάησλ;

3.

Έρεηε δπζθνιία ζηελ ζπγθέληξσζε (π.ρ. ζε κηα ζπδήηεζε, ζε έλα βηβιίν, ή ζε κηα ηαηλία;)

Πε θάζε κηα εξψηεζε νη αζζελείο κπνξνχλ λα απαληήζνπλ : α) πνηέ, β) ζρεδφλ πνηέ, γ) λαη,
νπσζδήπνηε.
Νη αζζελείο ζεσξνχληαη φηη έρνπλ παζνινγηθφ απνηέιεζκα φηαλ έρνπλ απαληήζεη «λαη, νπσζδήπνηε»
ηνπιάρηζηνλ ζε κηα εξψηεζε.
iii. Ζ λεπξνςπρνινγηθή εμέηαζε ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηεζη ηα νπνία δηεξεπλνχλ ηνπο αθφινπζνπο
γλσζηηθνχο ηνκείο: επθξάδεηα,
εθηειεζηηθέο ιεηηνπξγίεο, ηαρχηεηα επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηψλ,
πξνζνρή/κλήκε, ιεθηηθή θαη ιεθηηθή κάζεζε, πξνθνξηθή θαη νπηηθή κλήκε, θηλεηηθέο δεμηφηεηεο θαη
αμηνιφγεζε ηεο θαζεκεξηλήο ηνπ ιεηηνπξγηθφηεηαο.
iv. MRI εγθεθάινπ θαη εμέηαζε ΔΛ
Απαηηνχληαη πξνθεηκέλνπ λα απνθιεηζηνχλ πεξαηηέξσ παζνινγίεο θαη λα ραξαθηεξηζηεί ε ζρεηηδφκελε κε ηελ
HIV ινίκσμε Λεπξνγλσζηαθή Γηαηαξαρή, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ηνπ επηπέδνπ HIV-RNA ηνπ
ENY, θαη φπνπ ρξεηάδεηαη έιεγρνο γνλνηππηθήο αληνρήο ζε δεχγε δεηγκάησλ ΔΛ θαη πιάζκαηνο.
v. Ξεξηιακβάλεη ηνπο νξηζκνχο HAD θαη MND
 Ζ HAD νξίδεηαη απφ: 1) ηελ παξνπζία ελδείμεσλ επίθηεηεο γλσζηαθήο δπζιεηηνπξγίαο, πεξηιακβαλνκέλσλ
ηνπιάρηζηνλ 2 γλσζηαθψλ ηνκέσλ, ην νπνίν ηεθκεξηψλεηαη απφ απνηειέζκαηα ηεο λεπξνςπρνινγηθήο
εμέηαζεο ηα νπνία είλαη θάησ ησλ 2 ηνπιάρηζηνλ ηππηθψλ απνθιίζεσλ απφ ηηο θπζηνινγηθέο κέζεο ηηκέο
γηα ηελ ειηθία θαη ηελ εθπαίδεπζε, 2) ήπηα δηαηαξαρή ζηηο θαζεκεξηλέο ιεηηνπξγίεο, 3) απνπζία ελδείμεσλ
άιισλ πξνυπαξρνπζψλ αηηηψλ γηα ηελ άλνηα


Ζ MND νξίδεηαη απφ: 1) ηελ παξνπζία ελδείμεσλ επίθηεηεο
γλσζηαθήο δπζιεηηνπξγίαο,
πεξηιακβαλνκέλσλ ηνπιάρηζηνλ 2 γλσζηαθψλ ηνκέσλ, ην νπνίν ηεθκεξηψλεηαη απφ απνηειέζκαηα ηεο
λεπξνςπρνινγηθήο εμέηαζεο ηα νπνία είλαη θάησ ηεο 1 ηνπιάρηζηνλ ηππηθήο απφθιηζεο απφ ηηο
θπζηνινγηθέο κέζεο ηηκέο γηα ηελ ειηθία θαη ηελ εθπαίδεπζε, 2) ήπηα δηαηαξαρή ζηηο θαζεκεξηλέο
ιεηηνπξγίεο, 3) απνπζία ελδείμεσλ άιισλ πξνυπαξρνπζψλ αηηηψλ γηα ηελ ΚΛD

vi. Νξηζκφο ηνγελνχο δηαθπγήο ζην ΔΛ= είηε VL ΔΛ>50 θαη VL πιάζκαηνο<50 c/ml, είηε VL ΔΛ θαη
πιάζκαηνο >50 c/ml, κε VL ΔΛ >1 log10 πςειφηεξν απφ ην VL πιάζκαηνο.
vii. ιεο νη θαηαζηάζεηο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηνλ νξηζκφ δηαθπγήο ζην ΔΛ.
viii. «Γπλεηηθψο δξαζηηθά ζην ΘΛΠ θάξκαθα»
-Ξαξάγνληεο κε απνδεδεηγκέλε δηεηζδπηηθφηεηα ζην ΘΛΠ:


NRTIs: ZDV, ABC*



NNRTIs: EFV, NVP



Boosted PIs: IND/r, LPV/r, DRV/r*



Άιιεο θαηεγνξίεο : MVC

-Φάξκαθα κε απνδεδεηγκέλε απνηειεζκαηηθφηεηα:
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NRTIs: ZDV, d4T, ABC



Boosted PIs: LPV/r

* ηαλ ρνξεγείηαη δχν θνξέο ηελ εκέξα. Ζ ρνξήγεζε κηα θνξά ηελ εκέξα ησλ θαξκάθσλ απηψλ, παξφηη
είλαη ζπλήζεο ζηελ θιηληθή πξάμε, δελ έρεη κειεηεζεί εθηελψο αλαθνξηθά κε ηελ επίδξαζε ζην ΘΛΠ/
δηεηζδπηηθφηεηα ζην ΔΛ.
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Θαηξνζθνπηθέο ινηκψμεηο
Ξξφιεςε θαη ζεξαπεία θαηξνζθνπηθψλ ινηκψμεσλ ζε HIV νξνζεηηθά άηνκα

Ξξσηνγελήο Ξξνθχιαμε
Λφζεκα
Ξλεπκνλία απφ Pneumocystis
jirovecii (carinii) θαη Toxoplasma
gondii

Φάξκαθν

Γνζνινγία

Evidence

Θεηηθέο ή αξλεηηθέο νξνινγηθέο
εμεηάζεηο γηα Ρνμνπιάζκσζε

TMP - SMX

BI

Αξλεηηθέο νξνινγηθέο εμεηάζεηο γηα
Ρνμνπιάζκσζε

Pentamidine

1 ds (160/800 mg)
3x/εβδνκάδα ή 1 ss (80/400
mg) εκεξεζίσο
300 mg ζε 6 ml λεξφ

Αξλεηηθέο νξνινγηθέο εμεηάζεηο γηα
Ρνμνπιάζκσζε
Αξλεηηθέο ή ζεηηθέο νξνινγηθέο
εμεηάζεηο γηα Ρνμνπιάζκσζε

Dapsone

1 x 100 mg po/εκέξα

BI

Αtovaquone
suspension

1 x 1500 mg po/εκέξα
(ιήςε κε θαγεηφ)

BI

Πρφιηα
Έλδεημε: CD4 <200 θπηη./κL
Γηαθνπή: αλ CD4>200 θπηη./κL
γηα δηάζηεκα 3 κελψλ ή CD4 100200 θπηη./κL θαη κε αληρλεχζηκν
ηηθφ θνξηίν γηα 3 κήλεο.

BI

1 x εηζπλνή/κήλα
Έιεγρνο γηα αλεπάξθεηα G-6-PD.

77

Θεηηθέο νξνινγηθέο εμεηάζεηο γηα
Ρνμνπιάζκσζε

Dapsone
+ Pyrimethamine
+ Leucovorin
Κπθνβαθηεξίδηα (εθηφο ηνπ Κ. Tuberculosis)
Azithromycin
ή
Claritromycin
Ιαλζάλνπζα Φπκαηίσζε
Isoniazid (INH)

Γεπηεξνγελήο Ξξνθχιαμε
Λφζεκα
Ξλεπκνλία απφ Pneumocystis
jirovecii (carinii) (PcP) θαη
Toxoplasma gondii
Θεηηθέο ή αξλεηηθέο νξνινγηθέο
εμεηάζεηο γηα Ρνμνπιάζκσζε
Αξλεηηθέο νξνινγηθέο εμεηάζεηο γηα

200 mg po 1x/εβδνκάδα
75 mg po 1x/εβδνκάδα
25 mg 1x/εβδνκάδα

BI

Έιεγρνο γηα αλεπάξθεηα G-6-PD.

1200 mg po 1x/εβδνκάδα

AI

2 x 500 mg/εκέξα p.o.

AI

Έλδεημε: CD4 <50 θπηη./κL
Γηαθνπή: αλ CD4 >100 θπηη./κL
γηα δηάζηεκα 3 κελψλ

5 mg/kg/εκέξα (max 300
mg) p.o.

AII

Έλδεημε: TST >5 mm ή ζεηηθή
IGRA ή ζηελέο επαθέο κε άηνκν κε
ελεξγφ θπκαηίσζε.
9 κήλεο

Πρφιηα
Γηαθνπή: αλ CD4 >200 θπηη./κL
γηα δηάζηεκα 3 κελψλ

+ Pyridoxine (Vit.
B6)

40 mg/εκέξα

Φάξκαθν

Γνζνινγία

Evidence

TMP - SMX

1 δηπιήο δξάζεο δηζθίν
(160/800 mg) 3x/εβδνκάδα
300 mg ζε 6 ml λεξφ

BI

Pentamidine

BI
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Ρνμνπιάζκσζε
Αξλεηηθέο νξνινγηθέο εμεηάζεηο γηα
Ρνμνπιάζκσζε
Αξλεηηθέο ή ζεηηθέο νξνινγηθέο
εμεηάζεηο γηα Ρνμνπιάζκσζε
Θεηηθέο νξνινγηθέο εμεηάζεηο γηα
Ρνμνπιάζκσζε

Γεπηεξνγελήο Ξξνθχιαμε
Λφζεκα
Δγθεθαιίηηδα απφ Toxoplasma
gondii

Dapsone

1νο κήλαο: 2 x εηζπλνέο,
Κεηά: 1 x εηζπλνή/ κήλα
1 x 100 mg po/εκέξα

Αtovaquone
suspension
Dapsone
+ Pyrimethamine
+ Leucovorin

1 x 1500 mg po/εκέξα
(ιήςε κε θαγεηφ)
1x 200 mg/εβδνκάδα p.o.
1x 75 mg/εβδνκάδα p.o.
1x 25 mg/εβδνκάδα p.o.

BI
BI

Έιεγρνο γηα αλεπάξθεηα G-6-PD.

Φάξκαθν

Γνζνινγία

Evidence

Πρφιηα

Sulfadiazine

2-3 g/εκέξα p.o. (ζε 2-4
δφζεηο)
1 x 50 mg/εκέξα p.o.
1 x 10-25 mg/εκέξα p.o.

ΑI

Γηαθνπή: αλ CD4 >200 θπηη./κL
γηα δηάζηεκα 3 κελψλ

Clindamycin

3 x 600 mg/εκέξα p.o.

BI

+ Pyrimethamine

1 x 50 mg/εκέξα p.o.

Δπηπξφζζεηε πξνθχιαμε γηα PCP
είλαη απαξαίηεηε.

+ Pyrimethamine
+ Leucovorin
ή

BI

Έιεγρνο γηα αλεπάξθεηα G-6-PD.
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+ Leucovorin
ή
Dapsone
+ Pyrimethamine
+ Leucovorin
ή
Αtovaquone
suspension
+ Pyrimethamine
+ Leucovorin

1 x 10-25 mg/εκέξα p.o.
1 x 200 mg/εβδνκάδα p.o.
1 x 75 mg/εβδνκάδα p.o.
1 x 25 mg/εβδνκάδα p.o.

BIΗ

Έιεγρνο γηα αλεπάξθεηα G-6-PD.

1 x 1500 mg po/εκέξα
(ιήςε κε θαγεηφ)
1 x 25 mg/εβδνκάδα p.o.
1 x 10 mg/εβδνκάδα p.o.

BIΗ

Fluconazole

1 x 200 mg/εκέξα p.o.

AI

Ρνπιάρηζηνλ 12 κήλεο.
Γηαθνπή θαη ζπδήηεζε, αλ CD4
>200 θπηη./κL.

Valganciclovir

1x 900 mg/εκέξα p.o. (κε
ιήςε θαγεηνχ)

AI

Γηαθνπή: αλ CD4 >200 θπηη./κL
γηα δηάζηεκα 3 κελψλ

5 mg/kg iv 5x/εβδνκάδα

AI

Tα νθζαικηθά εκθπηεχκαηα
Ganciclovir ζα πξέπεη λα
αληηθαζίζηαληαη θάζε 6-8
εβδνκάδεο κέρξη ηελ παξαηεηακέλε
απνθαηάζηαζε ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ.

100 mg/kg iv 5x/εβδνκάδα

AI

Θξππηνθνθθηθή κεληγγίηηδα

Ακθηβιεζηξνεηδίηηδα απφ CMV
Βιάβεο απεηιεηηθέο γηα ηελ φξαζε
+ Ganciclovir
νθζαικηθφ
εκθχηεπκα
ή Ganciclovir

ή Foscarnet
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ή Cidofovir +NaCl
+ Probenecid
Valganciclovir

Κηθξέο πεξηθεξηθέο βιάβεο ηνπ
ακθηβιεζηξνεηδνχο
Ινίκσμε κε ην κπθνβαθηεξίδην avium (MAC)
Clarithromycin
+ Ethambutol
ή Azithromycin
+ Ethambutol

Θεξαπεία θαηξνζθνπηθψλ ινηκψμεσλ
Λφζεκα
Φάξκαθν
Ξλεπκνλία απφ Pneumocystis
jirovecii (carinii) (PcP)
Θεξαπεία εθινγήο

TMP-SMX

5 mg/kg iv θάζε 2 εβδνκάδεο

BI

1x 900 mg/εκέξα p.o. (κε
ιήςε θαγεηνχ)

AI

2
1
1
1

AI

x
x
x
x

500 mg/εκέξα p.o.
15 mg/kg p.o.
500 mg/εκέξα p.o.
15 mg/kg p.o.

AII

Γηαθνπή: αλ CD4 >100 θπηη./κL
γηα δηάζηεκα 6 κελψλ θαη κεηά απφ
12 κήλεο ζεξαπείαο γηα MAC.

Γνζνινγία

Evidence

Πρφιηα

3 x 5 mg/kg/εκέξα TMP
iv/po +
3 x 25 mg/kg/εκέξα SMX
iv/po

AI

21 εκέξεο, έπεηηα
δεπηεξνγελήο πξνθχιαμε έσο
CD4 >200 θπηη./κL γηα >3 κήλεο.

81

Δλαιιαθηηθή ζεξαπεία γηα κέηξηα
έσο ζνβαξή PcP

+ Prednisone (αλ
PaO2 < 10 kPa ή < 70
mmHg, 15-30 min.
πξηλ ηε TMP-SMX)

2 x 40 mg/εκέξα p.o. 5
εκέξεο
1 x 40 mg/εκέξα p.o. 5
εκέξεο
1 x 20 mg/εκέξα p.o. 10
εκέξεο

AI

Pentamidine

1 x 4 mg/kg/εκέξα iv
(έγρπζε γηα 60 min)

AI

1 x 30 mg/εκέξα p.o.

AI

Έιεγρνο γηα αλεπάξθεηα G-6-PD.

ΒΗ

Έιεγρνο γηα αλεπάξθεηα G-6-PD.

ή Primaquine

Δλαιιαθηηθή ζεξαπεία γηα ήπηα έσο
ζνβαξή PcP

+ Clindamycin

3 x 600-900 mg iv

Primaquine

1 x 30 mg/εκέξα p.o.

+ Clindamycin

3 x 600 mg/εκέξα p.o.

ή Atovaquone
ελαηψξεκα

2 x 750 mg/εκέξα p.o.
(ιήςε κε θαγεηφ)

ΒΗ

ή Dapsone

1 x 100 mg/εκέξα p.o.

ΒΗ

+ Trimethoprim

3 x 5 mg/kg/εκέξα p.o.

θεινο θνξηηθνζηεξνεηδψλ αλ γίλεη
έλαξμε πξηλ ηηο 72 ψξεο.

Έιεγρνο γηα αλεπάξθεηα G-6-PD. Πε
πεξίπησζε εκθάληζεο εμαλζήκαηνο:
κείσζε ηεο δφζεο ηνπ TMP (50%),
αληηηζηακηληθά.
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Δγθεθαιίηηδα απφToxoplasma
gondii
Θεξαπεία εθινγήο

Pyrimethamine

1ε εκέξα: 200mg p.o.,
έπεηηα

AI

6 εβδνκάδεο, έπεηηα
δεπηεξνγελήο πξνθχιαμε έσο
CD4>200 θπηη./κL γηα >3 κήλεο.

AI

Δπηπξφζζεηε πξνθχιαμε γηα PcP
είλαη απαξαίηεηε.

Αλ ≥60 kg: 1 x 75 mg
p.o.
Αλ <60 kg: 1 x 50 mg
p.o.
+ Sulfadiazine

Αλ ≥60 kg: 2 x 3000
mg/εκέξα p.o./iv
Αλ <60 kg: 2 x 2000 mg/
εκέξα p.o./iv

Δλαιιαθηηθά:

+ Leucovorin

1 x 10-25 mg/εκέξα p.o.

Pyrimethamine

1ε εκέξα: 200mg p.o.,
έπεηηα
Αλ ≥60 kg: 1 x 75 mg
p.o.
Αλ <60 kg: 1 x 50 mg
p.o.
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+ Clindamycin

4 x 600-900 mg/εκέξα
p.o./iv

+ Leucovorin

2 x 5-10 mg/εκέξα p.o.

ή ΡΚP-SMX

2 x 5 mg/kg po TMP

BI

2 X 25 mg SMX/kg/p.o.
ή Pyrimethamine

1ε εκέξα: 200mg p.o.,
έπεηηα

ΒΗΗ

Αλ ≥60 kg: 1 x 75 mg
p.o.
Αλ <60 kg: 1 x 50 mg
p.o.
+ Atovaquone

2 x 1500 mg (ιήςε κε
ηξνθή)

+ Leucovorin

2 x 5-10 mg/εκέξα p.o.

ή Sulfadiazine

Αλ ≥60 kg: 4 x 1500
mg/εκέξα p.o./iv

BII

Αλ <60 kg: 4 x 1000 mg/
εκέξα p.o./iv
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+ Atovaquone

2 x 1500 mg (ιήςε κε
ηξνθή)

ή Pyrimethamine

1ε εκέξα: 200mg p.o.,
έπεηηα

BII

Αλ ≥60 kg: 1 x 75 mg
p.o.

+ Azithromycin
+ Leucovorin

Αλ <60 kg: 1 x 50 mg
p.o.
1 x 900-1200 mg/εκέξα
3 x 5-10 mg/εκέξα p.o.

Liposomal AmphoB

4 mg/kg/εκέξα iv

+ Flucytosine

4 x 25 mg/kg p.o.

Fluconazole

1 x 400 mg/εκέξα p.o.

Θξππηνθνθθηθή κεληγγίηηδα
Αξρηθή ζεξαπεία

Θεξαπεία Πηαζεξνπνίεζεο

AI

14 εκέξεο. Κεηά δηελέξγεηα
νζθπνλσηηαίαο παξαθέληεζεο: αλ ε
θαιιηέξγεηα ΔΛ είλαη ζηείξα,
αιιαγή ζε ζρήκα p.o. Ξξνζαξκνγή
δνζνινγίαο Flucytosin ζχκθσλα κε
ηε λεθξηθή ιεηηνπξγία γηα ηε
κείσζε ηεο ηνμηθφηεηαο ηνπ κπεινχ
ησλ νζηψλ.

AI

8 εβδνκάδεο (ή κέρξη ε
θαιιηέξγεηα ΔΛ λα είλαη αξλεηηθή),
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(δφζε εθφδνπ 800 mg ηελ 1ε
εκέξα)

έπεηηα δεπηεξνγελήο
πξνθχιαμε. Δπαλάιεςε
νζθπνλσηηαίαο παξαθέληεζεο κέρξη
ε πίεζε δηάλνημεο < 20 cm H20 ή
50% ηεο αξρηθήο ηηκήο.

Θαληηληίαζε
Πηνκαηνθαξπγγηθή θαληηληίαζε

Θαληηληηαζηθή νηζνθαγίηηδα

Fluconazole

150-200 mg p.o.

ή Ηtraconazole

1-2 x 100-200 mg/εκέξα p.o. AI
(πφζηκν δηάιπκα ζε
ζπλζήθεο λεζηείαο)

7-14 εκέξεο. Ξξνζνρή γηα
αιιειεπηδξάζεηο κε ηα ARVs.

ή Amphotericin B

3-6 παζηίιηεο ησλ 10
mg/εκέξα

7-14 εκέξεο

Fluconazole

400 mg p.o.

ή Ηtraconazole

AI

AI

Άπαμ ή κέρξη λα ππάξμεη βειηίσζε
(5-7 εκέξεο)

3 εκέξεο

ή 400 mg δφζε εθφδνπ,
έπεηηα 200 mg/εκέξα p.o.

10-14 εκέξεο

1-2 x 100-200 mg/εκέξα p.o. AI
(πφζηκν δηάιπκα ζε
ζπλζήθεο λεζηείαο )

10-14 εκέξεο
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Ινηκψμεηο απφ ηνλ ηφ ηνπ απινχ έξπεηα (HSV)
Αξρηθφο έξπεο ησλ γελλεηηθψλ
νξγάλσλ

Valacyclovir

2 x 1000 mg/εκέξα p.o.

AI

7-10 εκέξεο

ή Famciclovir

2 x 500 mg/εκέξα p.o.

AI

7-10 εκέξεο

ή Acyclovir

3 x 400 mg/εκέξα p.o.

AI

7-10 εκέξεο

Yπνηξνπηάδσλ έξπεο ησλ
γελλεηηθψλ νξγάλσλ (>6
επεηζφδηα/έηνο)

Valacyclovir

2 x 500 mg/εκέξα p.o.

AI

Σξφληα θαηαζηαιηηθή ζεξαπεία

Πνβαξέο βιελλνγνλνδεξκαηηθέο
βιάβεο

Acyclovir

3 x 5 mg/kg/εκέξα iv

AIII

3-4 εβδνκάδεο αθνχ νη βιάβεο
αξρίζνπλ λα ππνρσξνχλ, αιιαγή ζε
αγσγή p.o.

Δγθεθαιίηηδα

Acyclovir

3 x 10 mg/kg/εκέξα iv

AI

14-21 εκέξεο

Ινηκψμεηο απφ ηνλ ηφ αλεκεπινγηάο - δσζηήξα
Ξξσηνγελήο ινίκσμε αλεκεπινγηάο

Valacyclovir

3 x 1000 mg/εκέξα p.o.

AII

5-7 εκέξεο

Έξπεηαο Εσζηήξαο (κε δηάρπηε
λφζνο)

Valacyclovir

3 x 1000 mg/εκέξα p.o.

AII

10 εκέξεο

ή Famciclovir

3 x 500 mg/εκέξα p.o.

AII

10 εκέξεο

ή Acyclovir

3 x 5 mg/kg/εκέξα iv

AIII

10 εκέξεο

Acyclovir

3 x 10 mg/kg/εκέξα iv

AII

10-14 εκέξεο

Έξπεηαο Εσζηήξαο (δηάρπηε
λφζνο)
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Ινίκσμε απφ θπηηαξνκεγαιντφ (CMV)
Ακθηβιεζηξνεηδνπάζεηα

Ganciclovir

Γηα βιάβεο άκεζα απεηιεηηθέο γηα
ηελ φξαζε

ή Ganciclovir
νθζαικηθφ εκθχηεπκα

Γηα κηθξέο, πεξηθεξηθέο
ακθηβιεζηξνεηδηθέο βιάβεο

2 x 5 mg/kg/εκέξα iv

AI

3 εβδνκάδεο, κεηά
δεπηεξνγελήο πξνθχιαμε

AII

+ Valganciclovir

2 x 900 mg p.o.

AI

ή Valganciclovir

2 x 900 mg p.o.

AI

ή Foscarnet

2 x 90 mg p.o.

AI

5 mg/kg iv

BI

Ganciclovir

2 x 5 mg/kg/εκέξα iv

BI

3 εβδνκάδεο

ή Foscarnet

2 x 90 mg/kg iv

BI

3 εβδνκάδεο

ή Valganciclovir

2 x 900 mg p.o.

BII

Πε επηφηεξε λφζν, αλ ε αγσγή p.o.
είλαη θαιά αλεθηή.

Ganciclovir

2 x 5 mg/kg/εκέξα iv

BII

3-6 εβδνκάδεο

ή Cidofovir
+ Probenecid
+ Hydration
1x/εβδνκάδα
Νηζνθαγίηηδα/ Θνιίηηδα

Δγθεθαιίηηδα/ Κπειίηηδα
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ή Foscarnet

2 x 90 mg/kg iv

CIII

Βαθηεξηαθή αγγεηνκάησζε (Bartonella henselae, Bartonella quintana)
Doxocycline

2 x 100 mg/εκέξα p.o.

AII

ή Clarithromycin

2 x 500 mg/εκέξα p.o.

BIIΗ

Κέρξη λα ππάξμεη βειηίσζε (έσο 2
κήλεο)

Ινίκσμε πνπ νθείιεηαη ζην Κπθνβαθηεξίδην ηεο Φπκαηίσζεο (M. Tuberculosis)
Rifampicin
+ Isoniazid
+ Pyrazinamide
+ Ethambutol

Βάζεη ηνπ βάξνπο

AI

ή Rifabutin
Βάζεη ηνπ βάξνπο
+ Isoniazid
+ Pyrazinamide
+ Ethambutol
Ινίκσμε πνπ νθείιεηαη ζηα κπθνβαθηεξίδηα M. avium complex (MAC)

AI

Δλαιιαθηηθά

Clarithromycin

2 x 500 mg/εκέξα p.o.

AI

+ Ethambutol

1 x 15 mg/kg/εκέξα p.o.

AI

Ev. + Rifabutin

450 mg/εκέξα p.o.

CI

Αξρηθή θάζε (Rifampicin+ Isoniazid
+ Pyrazinamide+ Ethambutol) γηα 2
κήλεο, έπεηηα θάζε
ζηαζεξνπνίεζεο (Rifampicin+
Isoniazid) γηα 4 κήλεο.

12 κήλεο, έπεηηα δεπηεξνγελήο
πξνθχιαμε κέρξη CD4>100
θπηη./κL γηα >6 κήλεο.
Rifabutin αλ ππάξρεη ππνςία
αληνρήο, ζνβαξή αλνζνθαηαζηνιή
(CD4< 50 θπηη./κL), πςειφ
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Ev. + Levofloxacin

1 x 500 mg/εκέξα p.o.

CIII

ή Azithromycin

1 x 500 mg/εκέξα p.o.

AII

+ Ethambutol

1 x 15 mg/kg/εκέξα p.o.
δίλεηε δνζνινγία 500-600
mg/εκέξα.

βαθηεξηαθφ θνξηίν (>2 L CFU/ml
αίκαηνο), φρη ζπγρνξήγεζε κε ART
Nα εμεηάδεηαη ην ελδερφκελν
ρνξήγεζεο 4νπ θαξκάθνπ γηα
δηάρπηε λφζν.

Ινίκσμε πνπ νθείιεηαη ζηα κπθνβαθηεξίδηα M. kansasii
Rifampicin

600 mg/εκέξα p.o.

+ Isoniazid

1 x 300 mg/εκέξα p.o.

+ Ethambutol

20 mg/kg/εκέξα p.o.

AI

15-18 κήλεο

BI

15-18 κήλεο

ή
Rifampicin

600 mg/εκέξα p.o.

+ Clarithromycin

2 x 500 mg p.o.
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+ Ethambutol

15-20 mg/kg/εκέξα p.o.
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Ξαξάξηεκα
Πηαδηνπνίεζε HIV ινίκσμεο

Πχζηεκα ηαμηλφκεζεο ηεο HIV ινίκσμεο γηα ηνπο εθήβνπο θαη ελήιηθεο >13 εηψλ
ζχκθσλα κε ηνλ αλαζεσξεκέλν επξσπατθφ νξηζκφ (Ρειεπηαία αλαζεψξεζε: 1993)

Θιηληθέο Θαηεγνξίεο

A

Θαηεγνξίεο κε βάζε ηνλ
αξηζκφ ησλ CD4†

B

C

Αζπκπησκαηηθή HIV
ινίκσμε
HIV πξσηνινίκσμε
Γεληθεπκέλε
εκκέλνπζα
ιεκθαδελνπάζεηα
(PGL)

Ππκπησκαηηθή HIV
#
ινίκσμε , πνπ δελ
εκπίπηεη φκσο ζηηο
θαηεγνξίεο A ή C

Λφζνη ή ζχλδξνκα πνπ
πξνζδηνξίδνπλ ην AIDS‡

(1) ≥ 500 θχηηαξα/κL

A1

B1

C1

(2) 200 - 499 θχηηαξα/κL

A2

B2

C2

(3) < 200 θχηηαξα/κL

A3

B3

C3

# νη θαηαζηάζεηο πνπ εκπίπηνπλ ζηελ θαηεγνξία B παξαηίζεληαη ζηνλ πίλαθα 1
‡ νη λφζνη θαη ηα ζχλδξνκα πνπ πξνζδηνξίδνπλ ην AIDS παξαηίζεληαη ζηνλ πίλαθα 2
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ΞΗΛΑΘΑΠ 1

ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΞΝ ΔΚΞΗΞΡΝΛ ΠΡΖΛ ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ B

Πηελ θαηεγνξία B θαηαηάζζνληαη:
Θαηαζηάζεηο πνπ ζπλνδεχνληαη απφ θιηληθή ζπκπησκαηνινγία, αθνξνχλ HIV (+) ελήιηθεο ή
εθήβνπο θαη πιεξνχλ ηνπιάρηζηνλ 1 απφ ηα παξαθάησ θξηηήξηα:
α) απνδίδνληαη ζηελ HIV ινίκσμε ή απνηεινχλ έλδεημε δηαηαξαρήο ηεο θπηηαξηθήο αλνζίαο
β) ε θιηληθή ηνπο πνξεία ή ε αληηκεηψπηζή ηνπο επηπιέθεηαη ιφγσ ηεο ππνθείκελεο HIV ινίκσμεο
Ξαξαδείγκαηα θαηαζηάζεσλ πνπ εκπίπηνπλ ζηελ θαηεγνξία B
Βαθηεξηδηαθή αγγεηνκάησζε
Θαληηληίαζε ζηνκαηνθαξπγγηθή (κπθεηηαζηθή ζηνκαηίηηδα)
Θαληηληίαζε αηδνηνθνιπηθή (επηκέλνπζα, ππνηξνπηάδνπζα ή αλζεθηηθή ζηε ζεξαπεία)
Φιεγκνλψδεο λφζνο ηεο ππέινπ
Έξπεο δσζηήξαο (> 2 επεηζφδηα ή > 1 δεξκνηφκην)
Ιηζηεξίσζε
Γπζπιαζία ηξαρήινπ ηεο κήηξαο (κέηξηα / ζνβαξή) ή in situ θαξθίλσκα ηξαρήινπ ηεο κήηξαο
Γεληθή ζπκπησκαηνινγία, φπσο ππξεηφο (38,5° C) ή δηάξξνηα γηα > 1 κήλα
Ρξηρσηή ιεπθνπιαθία ζηφκαηνο
Ηδηνπαζήο ζξνκβνπεληθή πνξθχξα
Ξεξηθεξηθή λεπξνπάζεηα
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ΞΗΛΑΘΑΠ 2
ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΞΝ ΔΚΞΗΞΡΝΛ ΠΡΖΛ ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ C

ΛΝΠΝΗ Ή ΠΛΓΟΝΚΑ ΞΝ ΞΟΝΠΓΗΝΟΗΕΝΛ ΡΝ AIDS
Α. Θαηξνζθνπηθέο ινηκψμεηο
Θαληηληίαζε ηξαρείαο, βξφγρσλ ή πλεπκφλσλ
Θαληηληίαζε νηζνθάγνπ
Θνθθηδηνεηδνκχθσζε, δηάζπαξηε ή εμσπλεπκνληθή
Ηζηνπιάζκσζε, δηάζπαξηε ή εμσπλεπκνληθή
Θξππηνθφθθσζε, εμσπλεπκνληθή
Θξππηνζπνξηδίσζε κε δηάξξνηα (δηάξθεηαο πάλσ απφ 1 κήλα)
Ηζνζπνξηδίσζε κε δηάξξνηα ( δηάξθεηαο πάλσ απφ 1 κήλα)
Ξλεπκνλία απφ Pneumocystis jiroveci (παιαηφηεξν φλνκα P.carinii)
Δγθεθαιηθή ηνμνπιάζκσζε
Ακθηβιεζηξνεηδίηηδα απφ κεγαινθπηηαξντφ (CMV)
Λφζνο απφ κεγαινθπηηαξντφ (CMV) εθηφο ήπαηνο, ζπιελφο ή ιεκθαδέλσλ
Απιφο έξπεο: Έιθε (δηάξθεηαο > 1 κήλα), βξνγρίηηδα, πλεπκνλίηηδα, νηζνθαγίηηδα
Ξξννδεπηηθή πνιπεζηηαθή ιεπθνεγθεθαινπάζεηα (PML)
Ξλεπκνληθή θπκαηίσζε
Δμσπλεπκνληθή θπκαηίσζε
Ινίκσμε νθεηιφκελε ζηα κπθνβαθηεξίδηα M. avium complex (MAC) ή M. kansasii, δηάζπαξηε ή
εμσπλεπκνληθή
Ινίκσμε απφ άιια ή άηππα κπθνβαθηεξίδηα, δηάζπαξηε ή εμσπλεπκνληθή
Ξλεπκνλία, ππνηξνπηάδνπζα ζε δηάζηεκα 12 κελψλ
Πεςαηκία ππνηξνπηάδνπζα νθεηιφκελε ζε ζαικνλέιια (φρη φκσο S. typhi)
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Β. Άιια λνζήκαηα
Γηεζεηηθφο θαξθίλνο ηξαρήινπ ηεο κήηξαο
HIV εγθεθαινπάζεηα (άλνηα)
Πάξθσκα Kaposi
Ιέκθσκα Burkitt (ή αληίζηνηρνο φξνο)
Αλνζνβιαζηηθφ ιέκθσκα (ή αληίζηνηρνο φξνο)
Ξξσηνπαζέο ιέκθσκα ηνπ εγθεθάινπ
Πχλδξνκν απίζρλαζεο νθεηιφκελν ζε HIV
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Αληηξεηξντθά θάξκαθα θαη θαηεγνξίεο θαξκάθσλ: ζπρλέο / ζνβαξέο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο i

Γέξκα

Ξεπηηθφ

ABC

Δμάλζεκα*

Λαπηία*,
δηάξξνηα*

ZDV

Κειάγρξσζε νλχρσλ

Λαπηία

Ήπαξ

Κπνζθειεηηθφ

Θαξδηαγγεηαθφ

Νπξνγελλεηηθφ

Λεπξηθφ

Ιίπνο
Πψκαηνο

Κεηαβνιηθέο

Άιιεο

NRTI

d4T
ddI

Ξαγθξεαηίηηδα

ΗΖD

Πηεάησζε

Κπνπάζεηα,
Οαβδνκπφιπζε

Ιηπναηξν
-θία

Πηεάησζε
Πηεάησζε,
επαηηθή
ίλσζε

Ξεξηθεξηθή
λεπξνπάζεη
α

IHD

Γπζιηπηδαηκία,
ππεξγαιαθηαηκία

*Πχλδξνκν
πεξεπαηζζεζίαο
(HLA B*5701
εμαξηψκελε)
Αλαηκία

Γπζιηπηδαηκία,
ππεξγαιαθηαηκία
ππεξγαιαθηαηκία

3TC
FTC
TDF

Κείσζε
BMD,
νζηενκαιαθία,
↑ θίλδπλνο
θαηαγκάησλ

Κείσζε
GFR,
Πχλδξνκν
Fanconi
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NNRTI
EFV

Δμάλζεκα

Ζπαηίηηδα

ETV

Δμάλζεκα

NVP

Δμάλζεκα*

Ζπαηίηηδα
*

RPV

Δμάλζεκα

Ζπαηίηηδα

Μεξνδεξκί
α,
δπζηξνθία
νλχρσλ

Ίθηεξνο

Θαηάζιηςε,
Εάιε,
δηαηαξαρέο
χπλνπ

Γπζιηπηδαηκία
Γπλαηθνκαζηία

Ρεξαηνγέλεζε
Κεησκέλα επίπεδα
25 (ΝΖ) βηηακίλεο
D

*πεξεπαηζζεζία
(εμαξηψκελε απφ ην
θχιν θαη ηα CD4)
Θαηάζιηςε,
δηαηαξαρέο
χπλνπ,
θεθαιαιγία

PI
IDV

IHD

Λεθξνιηζίαζε

SQV

ATV

Γπζιηπηδαηκία,
ζαθραξψδεο
δηαβήηεο
Γπζιηπηδαηκία

Λαπηία θαη
δηάξξνηα ii

LPV
FPV

↑ Θνηιηαθνχ
ιίπνπο

IHD

Δμάλζεκα

Κείσζε
GFR

IHD
Ίθηεξνο,
ρνινιηζίαζε

Γπζιηπηδαηκία
Γπζιηπηδαηκία

Κείσζε
GFR,

Γπζιηπηδαηκία
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DRV

Λεθξνιηζίαζε
Λεθξνιηζίαζε

Δμάλζεκα

TPV

Ζπαηίηηδα

Γπζιηπηδαηκία
Δλδνθξάληα
αηκνξξαγία

Γπζιηπηδαηκία

ΑΛΑΠΡΝΙΔΗΠ ΠΛΡΖΜΖΠ
ENF

Ρνπηθέο
αληηδξάζεηο
ζην ζεκείν
ηεο έλεζεο

πεξεπαηζζεζία,

ΑΛΑΠΡΝΙΔΗΠ ΗΛΡΔΓΘΟΑΠΖΠ
RAL

Λαπηία

Κπνπάζεηα,
ξαβδνκπφιπζε

Θεθαιαιγία

ΑΛΑΠΡΝΙΔΗΠ CCR5 ΞΝΓΝΣΔΥΛ
MVC

Ζπαηίηηδα

IHD

↑ θηλδχλνπ
ινηκψμεσλ

i Με έντονα μαύρα γράμματα αναγράυονται οι «σστνές ανεπιθύμητες ενέργειες» (ζπκβάκαηα πνπ αλακέλεηαη λα εκθαληζηνύλ ζην 10%

ηνπιάρηζηνλ, εθ ηωλ HIV νξνζεηηθώλ αηόκωλ ππό ζεξαπεία).
Με θόθθηλα γξάκκαηα αλαγξάθνληαη νη «ζνβαξέο αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο» (ζπκβάκαηα πνπ κπνξεί λα ζέζνπλ ζε θίλδπλν ηε δωή
ελόο αηόκνπ θαη απνηεινύλ επείγνπζα ηαηξηθή θαηάζηαζε).
Με θαλνληθά καύξα γξάκκαηα αλαγξάθνληαη νη αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο πνπ δελ είλαη νύηε ζπρλέο, νύηε ζνβαξέο.
ii Η ζπρλόηεηα θαη ε βαξύηεηα δηαθέξνπλ κεηαμύ ηωλ δηαθόξωλ αληηξεηξνϊθώλ θαξκάθωλ.
* Αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο ζην πιαίζην αληηδξάζεωλ ππεξεπαηζζεζίαο
Σημείωση: νη αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ παξαπάλω πίλαθα δελ είλαη νη κόλεο, αιιά αληηπξνζωπεύνπλ ηηο πην ζεκαληηθέο πνπ ζα κπνξνύζαλ λα
απνδνζνύλ ζηα αληηξεηξνϊθά θάξκαθα. Η λαπηία, ε δηάξξνηα θαη ην εμάλζεκα εθδειώλνληαη ζπρλά ζε αζζελείο πνπ ιακβάλνπλ ART. Ωζηόζν, ηα ζπγθεθξηκέλα ζπκπηώκαηα
αλαγξάθνληαη ζηνλ πίλαθα γηα ηα θάξκαθα εθείλα πνπ ε θιηληθή εκπεηξία έρεη δείμεη όηη πηζαλόλ ππάξρεη κηα αηηηαθή ζρέζε.

98

Αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ αληηξεηξντθψλ θαη κε, θαξκάθσλ i
Κε
αληηξεηξντθά
θάξκαθα

ΦΑΟΚΑΘΑ ΘΔΛΡΟΗΘΝ ΛΔΟΗΘΝ ΠΠΡΖΚΑΡΝΠ

ΦΑΟΚΑΘΑ ΘΑΟΓΗΑΓΓΔΗΑΘΝ

atorvastatin

ΑΡV/
r

DRV/r

LPV/
r

EFV

ETV

↑

↑

↑490

↓43

↓37

%

%

%

NVP

RPV

MVC

RAL

ABC

FTC

3TC

TDF

ZDV

↓

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

fluvastatin

↔

↔

↔

↑

↑

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

pravastatin

↔

↑81%

↔

↓44

↓

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↑

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↓68

↓

↓

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

%

rosuvastatin

↑213

↑48%

%

simvastatin

↑

↑107
%

↑

↑

%

amlodipine

↑iii

↑

↑iii

↓

↓

↓

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

diltiazem

↑iii

↑

↑iii

↓69

↓E

↓

E

E

↔

↔

↔

↔

↔

↔

%

metroprolol

↑iii

↑

↑iii

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

verapamil

↑iii

↑

↑iii

↓

↓E

↓

E

E

↔

↔

↔

↔

↔

↔

warfarin

↑↓

↓

↓

↑↓

↑

↑↓

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

diazepam

↑

↑

↑

↓

↑

↓

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

midazolam
p.os.

↑

↑

↑

↑

↓

↓

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

triazolam

↑

↑

↑

↑

↓

↓

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

citalopram

↑iii

↑

↑iii

↓

↓

↓

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

mirtazapine

↑

↑

↑

↓

↓

↓

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

paroxetine

↑↓?

↓39%

↑↓?

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

sertraline

↓

↓49%

↓

↓39

↓

↓

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↓

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↓

↓

↔ iv

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

%

bupropion
pimozide

↓
↑iii

↓
↑

↓57

↓55

%

%

↑iii

↑
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Κε
αληηξεηξντθά
θάξκαθα

ΑΡV
/r

DRV/
r

LPV
/r

EFV

ETV

NVP

RPV

MVC

RAL

ABC

FTC

3TC

TDF

ZD
V

carbamazepi
ne

↑D

↑

↑D

↓27
%D

D

↓D

D

D

D

↑

↔

↔

↔

↑viii

lamotrigine

↓39

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

36%

↓ii

ii

↓50
%

%

phenytoin

↓D

↓D

↓D

↓D

D

↓D

D

D

D

D

↔

↔

↔

↓

boceprevir

D

↓32%

↓45

↓19

E

E

↔

↔

↔

↔

↔

↔

D44%

%D
34

%E
20%

↑10
%D

↓E

35%

viii

23%

ΦΑΟΚΑΘΑ ΔΛΑΛΡΗ ΙΝΗΚΥΜΔΥΛ

%

clarithromyci
n

↑iii

↑

↑iii

↓

↓E

↓

E

E

↔

↔

↔

↔

↔

D

fluconazole

↔

↔

↔

↔

E

E

E

↔

↔

↔

↔

↔

↔

E74

86%

%

itraconazole

↑E

↑E

↑E

↓

↓E

↓61%

E

rifabutin

↑

↑E

↑

↓

D

↑ 17%

D

D

D80%

50%

rifampicin

D72

D

E
*

37%

D

%

telaprevir

ΓΗΑΦΝΟΑ

100%

D26

D

%

D

58%

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

D40

D

↔

↔

↔

D4

%

7%

E

↔vi

30%

ii

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

E

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↓5%
E

E

↓E

E

E

↔

↔

↔

↔

↔

D

↔

D

↔

↔

↔

↔

D

↔

E

↔

↔

↔

↔

D

↔

↑

↑

↓

↓

↓

↔

↑?v

↓11%

↑?v

↔

↔

↔

↑67

↑6

↔

↓50

↓25

↔

%

%

↓20

↓35%

↓54

↓26

↓16

%E
17%

D40%

%

%D
7%

%

voriconazole

↓

↓

↓

↓E

↑E

αληηφμηλα

D

↔

↔

↔

PPIs

D

↔

↔

H2 blockers

D

↔

alfuzosin

↑

beclometaso
ne inhal.
buprenorphin
e

%

↓?

E

↔

↔

↔

31%

100

Κε
αληηξεηξντθά
θάξκαθα

ΑΡV
/r

DRV/
r

LPV
/r

EFV

ETV

NVP

RPV

MVC

RAL

ABC

FTC

3TC

TDF

ZD
V

budesonide
inhal.

↑

↑

↑

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

παξάγσγα
εξγνηακίλεο

↑

↑

↑

↑

↑

↓

E

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

ethinylestradi
ol

↓vi

↓

↓

↔vii

↔

↓

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

fluticasone
inhal.

↑

↑

↑

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

methadone

↓ii, iii

↓16%

↓53

↓52

↑6%

↓~50

↓16%

↔

↔

↓

↔

↔

↔

E2

%

iii

%

%

943
%

salmeterol
inhal.

↑ iii

↑

↑ iii

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

sildenafil

↑

↑

↑

↓

↓37

↓

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

%

βφηαλν Αγ.
Ησάλλε

D

D

D

D

D

D

D

D

↔

↔

↔

↔

↔

↔

varenicline

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

Ξαξαηεξήζεηο:
i. Γηα επηπξφζζεηεο θαξκαθεπηηθέο αιιειεπηδξάζεηο θαη πην ιεπηνκεξή δεδνκέλα θαξκαθνθηλεηηθήο
αιιειεπίδξαζεο, θαζψο θαη ηηο πξνζαξκνγέο ησλ δνζνινγηψλ βι. www.hiv-druginteractions.org
ii. ρη θαξκαθνθηλεηηθέο αιιαγέο κε unboosted PI.
iii. Ππζηήλεηαη παξαθνινχζεζε κε ΖΘΓ
iv. Ξξνζνρή φηαλ ζπγρνξεγείηαη rilpivirine κε άιιν θάξκαθν πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη παξάηαζε ηνπ QT
δηαζηήκαηνο.
v. Αχμεζε ζηε ζπγθέληξσζε ηνπ ελεξγνχ κεηαβνιίηε παξαηεξείηαη κε RTV (r) 100mg bd, αιιά ρσξίο
ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ επηλεθξηδηαθή ιεηηνπξγία.
vi. Αχμεζε ηεο ethinylestradiol κε unboosted ATV.
vii. Γελ παξαηεξείηαη κεηαβνιή ζηελ ethinylestradiol, αιιά

↓ ηεο progestin

viii. Ξηζαλφηεηα εκθάληζεο κπεινηνμηθφηεηαο
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Πχκβνια:
↑: απμεκέλε έθζεζε κε αληηξεηξνϊθνύ θαξκάθνπ
↓: κεηωκέλε έθζεζε κε αληηξεηξνϊθνύ θαξκάθνπ
↔: όρη ζεκαληηθή αιιειεπίδξαζε
Ε: απμεκέλε έθζεζε αληηξεηξνϊθνύ θαξκάθνπ
D: κεηωκέλε έθζεζε αληηξεηξνϊθνύ θαξκάθνπ
[Οη αξηζκνί αθνξνύλ ζε αύμεζε/κείωζε AUC ηωλ αληηξεηξνϊθώλ ή κε θαξκάθωλ βάζεη δεδνκέλωλ πνπ
πξνέξρνληαη από κειέηεο αιιειεπίδξαζεο.]
*: Γελ απαηηείηαη πξνζαξκνγή ηεο δνζνινγίαο ηνπ MVC απνπζία PI. Mε PI (εθηφο ησλ TPV/r, FPV/r)
ρνξήγεζε MVC 150mg bd.

Σξψκα:
δελ αλακέλεηαη θιηληθά ζεκαληηθή αιιειεπίδξαζε
απηά ηα θάξκαθα δελ πξέπεη λα ζπγρνξεγνχληαη
: πηζαλή αιιειεπίδξαζε πνπ ίζσο απαηηεί ζηελή παξαθνινχζεζε ή ηξνπνπνίεζε ηεο δνζνινγίαο ηνπ
θαξκάθνπ
πηζαλή αιιειεπίδξαζε αλακέλεηαη λα είλαη κηθξνχ βαζκνχ (<2 θνξέο ↑AUC ή <50%↓ AUC). Γελ
απαηηείηαη πξνζαξκνγή ηεο δνζνινγίαο εμαξρήο, εθηφο αλ ην θάξκαθν έρεη ζηελφ ζεξαπεπηηθφ
δείθηε.
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Αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ αληηθαηαζιηπηηθψλ θαη αληηξεηξντθψλ
θαξκάθσλ
Αληηθαηαζιηπηηθά

SSRI

SNRI

TCA

TeCA

Άιια

ΑΡV/r

DRV/
r

LPV/r

SQV/
r

RPV

MVC

RAL

Citalopram

↑a

↑

↑a

↑a

↓

↓

↓

↔

↔

↔

Escitalopram

↑a

↑

↑a

↑a

↓

↓

↓

↔

↔

↔

Fluvoxamine

↑

↑

↑

↑

↔

↔

↔

↔

↔

↔

Fluoxetine

↑

↑

↑

↑

↔

↔

↔

↔

↔

↔

Paroxetine

↑↓?

↓39%

↑↓?

↑↓?

↔

↔

↔

↔

↔

↔

Sertraline

↓

↓49%

↓

↓

↓39%

↓

↓

↔

↔

Duloxetine

↑↓

↑↓

↑↓

↑↓

↔

↔

↔

↔

↔

↔

Venlafaxine

↑

↑

↑

↑

↓

↓

↓

↔

D

↔

Amitriptyline

↑

↑

↑

↑b

↔

↔

↔

↔

↔

↔

Clomipramine

↑

↑

↑

↑b

↓

↓

↓

↔

↔

↔

Desipramine

↑

↑

↑5%

↑

↔

↔

↔

↔

↔

↔

Doxepine

↑

↑

↑

↑b

↔

↔

↔

↔

↔

↔

Imipramine

↑a

↑

↑a

↑a

↓

↓

↓

↔

↔

↔

Nortriptyline

↑a

↑

↑a

↑ab

↔

↔

↔

↔

↔

↔

Trimipramine

↑

↑

↑

↑

↔

↔

↔

↔

↔

↔

Maprotiline

↑

↑

↑

↑

↔

↔

↔

↔

↔

↔

Mianserine

↑

↑

↑

↑

↓

↓

↓

↔

↔

↔

Mirtazapine

↑

↑

↑

↑

↓

↓

↓

↔

↔

↔

Bupropion

↓

↓

↓57%

↓

↓55%

↔

↓

↔

↔

↔

Lamotrigine

↓32%

↓

↓50%

↓

↔

↔

↔

↔

↔

↔

Nefazodone

↑

↑

↑

↑

↓

↓Ε

↓

Ε

Ε

↔

D

D

D

D

D

D

D

D

D

↔

↑

↑

↑

↑b

↓

↓

↓

↔

↔

↔

Βότανο
Αγ.Ιωάννη
Trazodone

EFV

ETV

NVP
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↔

Πχκβνια:
↑: πηζαλά απμεκέλε έθζεζε αληηθαηαζιηπηηθνύ θαξκάθνπ
↓: πηζαλά κεηωκέλε έθζεζε αληηθαηαζιηπηηθνύ θαξκάθνπ
↔: όρη ζεκαληηθή αιιειεπίδξαζε
Ε: πηζαλά απμεκέλε έθζεζε αληηξεηξνϊθνύ θαξκάθνπ
D: πηζαλά κεηωκέλε έθζεζε αληηξεηξνϊθνύ θαξκάθνπ
a Ππζηήλεηαη παξαθνινχζεζε κε ΖΘΓ
b H ζπγρνξήγεζε αληελδείθλπηαη ζηελ Δπξψπε.
Νη αξηζκνί αλαθέξνληαη ζηε

↓ AUC ηνπ αληηθαηαζιηπηηθνχ, φπσο παξαηεξείηαη ζε κειέηεο αιιειεπίδξαζεο

θαξκάθσλ.
SSRI: εθιεθηηθνί αλαζηνιείο επαλαπξφζιεςεο ζεξνηνλίλεο
SNRI: αλαζηνιείο επαλαπξφζιεςεο ζεξνηνλίλεο θαη λνξαδξελαιίλεο
TCA: ηξηθπθιηθά αληηθαηαζιηπηηθά
TeCA: ηεηξαθπθιηθά αληηθαηαζιηπηηθά

Σξψκα:
δελ αλακέλεηαη θιηληθά ζεκαληηθή αιιειεπίδξαζε
απηά ηα θάξκαθα δελ πξέπεη λα ζπγρνξεγνχληαη
πηζαλή αιιειεπίδξαζε πνπ ίζσο απαηηεί ζηελή παξαθνινχζεζε ή ηξνπνπνίεζε ηεο δνζνινγίαο ηνπ
θαξκάθνπ
πηζαλή αιιειεπίδξαζε αλακέλεηαη λα είλαη κηθξνχ βαζκνχ (<2 θνξέο ↑AUC ή <50%↓ AUC). Γελ
απαηηείηαη πξνζαξκνγή ηεο δνζνινγίαο εμαξρήο.

Γηα επηπξφζζεηεο θαξκαθεπηηθέο αιιειεπηδξάζεηο θαη πην ιεπηνκεξή δεδνκέλα θαξκαθνθηλεηηθήο
αιιειεπίδξαζεο, θαζψο θαη ηηο πξνζαξκνγέο ησλ δνζνινγηψλ βι. www.hiv-druginteractions.org
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Αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ αληηππεξηαζηθψλ θαη αληηξεηξντθψλ
θαξκάθσλ

B blockers

Aληαγσληζηέο
αγγεηνηελζίλεο

Αλαζηνιείο ACE

Αληηππεξηαζηθά

ΑΡV
/r

DRV/
r

FPV
/r

IDV
/r

LPV
/r

SQV
/r

EFV

ETV

NVP

RPV

MVC

RAL

ABC

FTC

3TC

TDF

ZDV

Cilazapril

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

Enalapril

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

Lisinopril

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

Perindopril

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

Quinapril

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

Ramipril

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

trandolapril

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

Candesartan

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

Irbesartan

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↑

↑

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

Losartan

↓a

↓a

↓a

↓a

↓a

↓a

↑b

↑b

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

Olmesartan

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

Telmisartan

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

Valsartan

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

Atenolol

↔d

↔

↔

↔

↔d

↔d

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

Bisoprolol

↑d

↑

↑

↑

↑d

↑d

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

Carvedilol

↑↓d

↑↓

↑↓

↑↓

↑↓d

↑↓d

↑↓

↑↓

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

Metoprolol

↑d

↑

↑

↑

↑d

↑d

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

Propanolol

↑d

↑

↑

↑

↑d

↑d

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

Amlodipine

↑c

↑

↑

↑80

↑

↑c

↓

↓

↓

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↑

↑c

↓69

↓E

↓

E

E

↔

↔

↔

↔

↔

↔

Αλαζηνιείο αληιίαο
αζβεζηίνπ

%
Diltiazem

↑c

↑

↑

↑

%
Felodipine

↑c

↑

↑

↑

↑

↑c

↓

↓

↓

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

Lacidipine

↑c

↑

↑

↑

↑

↑c

↓

↓

↓

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

Lercanidipin
e

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↓

↓

↓

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔
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Γηνπξεηηθά
Άιια

Nicardipine

↑c

↑

↑

↑

↑

↑c

↓

↓E

↓

E

E

↔

↔

↔

↔

↔

↔

Nifedipine

↑c

↑

↑

↑

↑

↑c

↓

↓

↓

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

Nisoldipine

↑c

↑

↑

↑

↑

↑c

↓

↓

↓

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

verapamil

↑c

↑

↑

↑

↑

↑c

↓

↓E

↓

E

E

↔

↔

↔

↔

↔

↔

Amiloride

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

Bendroflum
ethiazide

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

Chlortalidon
e

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

Furosemide

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

E

↔

Indapamide

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↓

↓

↓

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

Torasemide

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↑

↑

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

Doxazosin

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↓

↓

↓

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

Spironolacto
ne

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

Πχκβνια:
↑: πηζαλά απμεκέλε έθζεζε αληηππεξηαζηθνύ θαξκάθνπ
↓: πηζαλά κεηωκέλε έθζεζε αληηππεξηαζηθνύ θαξκάθνπ
↔: όρη ζεκαληηθή αιιειεπίδξαζε
Ε: πηζαλά απμεκέλε έθζεζε αληηξεηξνϊθνύ θαξκάθνπ
D: πηζαλά κεηωκέλε έθζεζε αληηξεηξνϊθνύ θαξκάθνπ
a ην αξρηθφ θάξκαθν↓, αιιά ν ελεξγόο κεηαβνιίηεο ↑
b ην αξρηθφ θάξκαθν ↑, αιιά ν ελεξγόο κεηαβνιίηεο ↓
c ζπζηήλεηαη παξαθνινχζεζε κε ΖΘΓ
d θίλδπλνο παξάηαζεο ηνπ PR δηαζηήκαηνο
Νη αξηζκνί αλαθέξνληαη ζηε
θαξκάθσλ.

↓ AUC ηνπ αληηππεξηαζηθνχ, φπσο παξαηεξείηαη ζε κειέηεο αιιειεπίδξαζεο
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Σξψκα:
δελ αλακέλεηαη θιηληθά ζεκαληηθή αιιειεπίδξαζε
απηά ηα θάξκαθα δελ πξέπεη λα ζπγρνξεγνχληαη
πηζαλή αιιειεπίδξαζε πνπ ίζσο απαηηεί ζηελή παξαθνινχζεζε ή ηξνπνπνίεζε ηεο δνζνινγίαο ηνπ
θαξκάθνπ
πηζαλή αιιειεπίδξαζε αλακέλεηαη λα είλαη κηθξνχ βαζκνχ (<2 θνξέο ↑AUC ή <50%↓ AUC). Γελ
απαηηείηαη πξνζαξκνγή ηεο δνζνινγίαο εμαξρήο.

Γηα επηπξφζζεηεο θαξκαθεπηηθέο αιιειεπηδξάζεηο θαη πην ιεπηνκεξή δεδνκέλα θαξκαθνθηλεηηθήο
αιιειεπίδξαζεο, θαζψο θαη ηηο πξνζαξκνγέο ησλ δνζνινγηψλ βι. www.hiv-druginteractions.org
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Αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ αλαιγεηηθψλ θαη αληηξεηξντθψλ θαξκάθσλ
ΑΡV
/r

DRV/
r

FPV/
r

IDV/
r

LPV
/r

SQV
/r

EFV

ETV

NVP

RPV

MVC

RAL

ABC

FTC

3TC

TDF

Z
D
V

Aspirin

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

j

↔

Celecoxib

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↑a

↑a

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

j

↔

Diclofenac

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↑a

↑a

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↑j

↔

Ibuprofen

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↑a

↑a

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↑j

↔

Κε νπηνεηδή αλαιγεηηθά

Αλαιγεηηθά

b

Mefenamic acid

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↑a

↑a

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↑j

↔

Naproxen

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↑a

↑a

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↑j

↔
b

Nimesulide

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↑a

↑a

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

j

↔

Paracetamol

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

Piroxicam

↔

↔

↔

c

↔

↔

↑a

↑a

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

j

↔

Alfentanil

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↓

↓

↓

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

Buprenorphine

↑67

↑d

↔

↑

↔

↑

↓50

↓25

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

%

%

Νπηνεηδή αλαιγεηηθά

%

Codeine

↑g

↑g

↑g

↑g

↑g

↑g

↓g

↓g

↓g

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

Dihydrocodeine

↑↓

↑↓

↑↓

↑↓

↑↓

↑↓

↑↓

↓

↓

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

Fentanyl

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↓

↓

↓

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

Methadone

↓e

↓16

↓18

↓

↓53

↓52

↑6

↓~50

↓16

↔

↔

↓

↔

↔

↔

E

%

%

%

%

%

e

↓19
ef

%

%

%

e

Morphine

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↑

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

Oxycodone

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↓

↓

↓

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

Pethidine

↓h

↓h

↓h

↓ch

↓h

↓h

↓h

↔

↓h

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

Sufentanil

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↓

↓

↓

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

Tramadol

↑g

↑g

↑g

↑g

↑g

↑g

↓i

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔

↔
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Πχκβνια:
↑: πηζαλφηεηα απμεκέλεο έθζεζεο αλαιγεηηθνχ θαξκάθνπ
↓: πηζαλφηεηα κεησκέλεο έθζεζεο αλαιγεηηθνχ θαξκάθνπ
↔: φρη ζεκαληηθή αιιειεπίδξαζε
Δ: πηζαλφηεηα απμεκέλεο έθζεζεο αληηξεηξντθνχ θαξκάθνπ
D: πηζαλφηεηα κεησκέλεο έθζεζεο αληηξεηξντθνχ θαξκάθνπ
a Σνξεγείζηε ηε ρακειφηεξε ζπζηελφκελε δνζνινγία, ηδηαίηεξα ζε άηνκα κε παξάγνληεο θηδχλνπ γηα
θαξδηαγγεηαθέο παζήζεηο, ζε άηνκα κε θίλδπλν εκθάληζεο επηπινθψλ απφ ην γαζηξεληξεξηθφ, άηνκα κε
επαηηθή ή λεθξηθή αλεπάξθεηα θαη ζε ειηθσκέλα άηνκα.
b πηζαλφηεηα πξφζζεηεο κπεινηνμηθφηεηαο
c ζχζηαζε ηνπ θαηαζθεπαζηή
d ην αξρηθφ θάξκαθν (parent drug) δε κεηαβάιιεηαη, αιιά ν κεηαβνιίηεο απμάλεηαη
e θαη ηα δχν θάξκαθα κπνξνχλ δπλεηηθά λα παξαηείλνπλ ην QT δηάζηεκα. Ππζηήλεηαη παξαθνινχζεζε κε
ΖΘΓ
f ε ζπγρνξήγεζή ηνπο αληελδείθλπηαη ζηελ Δπξψπε
g πηζαλφηεηα κείσζεο ηεο επίδξαζεο ηνπ αλαιγεηηθνχ ιφγσ ηεο κεησκέλεο κεηαηξνπήο ηνπ ζηνλ ελεξγφ
κεηαβνιίηε
h ην αξρηθφ θάξκαθν κεηψλεηαη θαη αχμεζε ηνπ λεπξνηνμηθνχ κεηαβνιίηε
i ην αξρηθφ θάξκαθν κεηψλεηαη, αιιά φρη κεηαβνιή ηνπ ελεξγνχ κεηαβνιίηε
j πηζαλφο θίλδπλνο λεθξνηνμηθφηεηαο, ν νπνίνο απμάλεηαη αλ ην NSAID ιακβάλεηαη γηα κεγάιν ρξνληθφ
δηάζηεκα, αλ ην άηνκν έρεη ηζηνξηθφ λεθξηθήο δπζιεηηνπξγίαο, αλ έρεη ρακειφ ζσκαηηθφ βάξνο ή
ιακβάλεη άιια θάξκαθα πνπ κπνξεί λα απμήζνπλ ηελ έθζεζε ηνπ TDF. Ππγρνξήγεζε NSAIDs θαη TDF
πξνυπνζέηεη παξαθνινχζεζε ηεο λεθξηθήο ιεηηνπξγίαο.
Νη αξηζκνί αλαθέξνληαη ζηε ↓ ή ↑ AUC ηνπ αλαιγεηηθνχ, φπσο παξαηεξείηαη ζε κειέηεο αιιειεπίδξαζεο
θαξκάθσλ.

Σξψκα:
δελ αλακέλεηαη θιηληθά ζεκαληηθή αιιειεπίδξαζε
απηά ηα θάξκαθα δελ πξέπεη λα ζπγρνξεγνχληαη
πηζαλή αιιειεπίδξαζε πνπ ίζσο απαηηεί ζηελή παξαθνινχζεζε ή ηξνπνπνίεζε ηεο δνζνινγίαο ηνπ
θαξκάθνπ
πηζαλή αιιειεπίδξαζε αλακέλεηαη λα είλαη κηθξνχ βαζκνχ (< 2 θνξέο
απαηηείηαη πξνζαξκνγή ηεο δνζνινγίαο εμαξρήο

↑ AUC ή <50%↓ AUC). Γελ

Γηα επηπξφζζεηεο θαξκαθεπηηθέο αιιειεπηδξάζεηο θαη πην ιεπηνκεξή δεδνκέλα θαξκαθνθηλεηηθήο
αιιειεπίδξαζεο, θαζψο θαη ηηο πξνζαξκνγέο ησλ δνζνινγηψλ βι. www.hiv-druginteractions.org
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Αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ αλζεινλνζηαθψλ θαη αληηξεηξντθψλ
θαξκάθσλ
ΑΛΘΔΙΝΛΝΠΗΑΘΑ

ΔΛΓΔΗΜΖ (i)

ΛΛRTI
EFV, NVP, ETV

RPV, RAL, MVC

Mefloquine (M)

P/T

↓

→

CYP 3A4
Artemisinins/
Artemether (A)
(ii)

↓A &
Dihydroartemisin
T

CYP 2B6, 3A4, 2A6,
2C19
Lumefantrin (L)

A θαη κεηαβνιίηεο
ηνπ κεηψλνπλ NVP,
αιιά φρη EFV/ETR

PI
COBI (C)
→
Ρν M κπνξεί λα
κεηψζεη PI/C (RTV
πεξίπνπ θαηά 35%)

→
Α κπνξεί λα
κεηψζεη RPV, MVC

↑A
παξαθνινχζεζε
ηνμηθφηεηαο
(επαηηθήο)

→

↑ LPV απμάλεη ην L
θαηά 2-3 θνξέο

T

↓

P/T

↓
ETV απμάλεηαη

→

Doxycycline

P

Ξηζαλή ↓

→

→

Chloroquine
CYP 3A4, 2D6

T

→

→

Ξηζαλή ↑

CYP 3A4
Atovaquone (At)
(iii)

Proguanil (P)
(iv)

CYP 2C19

↓ At & P:
Λα ιακβάλεηαη κε
ιηπαξά γεχκαηα, λα
εμεηάδεηαη ην
ελδερφκελν
αχμεζεο ηεο
δνζνινγίαο

↓
Quinine (Q)

T

Λα εμεηάδεηαη ην
ελδερφκελν
αχμεζεο ηεο
δνζνινγίαο

(P)/T

Ξηζαλή ↑
αηκνιπηηθψλ
κεηαβνιηηψλ

CYP 3A4

Primaquine
CYP 2E1, 2B6,1A2,
2D6, 3A4

↑
→

Ρν RTV απμάλεη ην
Q θαηά 4 θνξέο: λα
εμεηάδεηαη ην
ελδερφκελν κείσζεο
ηεο δνζνινγίαο,
παξαθνινχζεζε
ηνμηθφηεηαο
(εκβνέο) CAVE: νη
PI & Q παξαηείλνπλ
ην QT δηάζηεκα

→

NA
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Βέιε: δείρλνπλ ηελ επίδξαζε ησλ αληηξεηξντθψλ θαξκάθσλ ζηα αλζεινλνζηαθά θάξκαθα/ ζηνπο βαζηθνχο κεηαβνιίηεο ηνπ

i

P (prophylaxis): ρξήζε σο πξνθπιαθηηθή αγσγή, T (treatment): ρξήζε σο ζεξαπεπηηθή αγσγή

ii Ρν A θαη ν θχξηνο κεηαβνιίηεο ηνπ, ην dihydroartemisinin, είλαη δξαζηηθέο νπζίεο (active compounds)
iii Ρν At απμάλεη ηα επίπεδα AZT θαηά 35%
iv Ζ ζπλέξγεηα κε ην Α ζρεηίδεηαη κε ην P, φρη κε ηνλ ελεξγφ κεηαβνιίηε ηνπ. Δπνκέλσο, πξνθαλψο, δελ
ππάξρεη θαζαξφ απνηέιεζκα επαγσγήο /αλαζηνιήο.

: δελ αλακέλεηαη θιηληθά ζεκαληηθή αιιειεπίδξαζε

: πηζαλή αιιειεπίδξαζε (λα εμεηάδεηαη ην ελδερφκελν ζεξαπείαο πξηλ ην ηαμίδη θαη
παξαθνινχζεζε -therapeutic drug monitoring-)
: θιηληθά ζεκαληηθή αιιειεπίδξαζε, λα κε ρνξεγείηαη ή λα ρνξεγείηαη κε πξνζνρή
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Ππζηάζεηο γηα ηε δνζνινγία ησλ αληηξεηξντθψλ θαξκάθσλ ζε
αζζελείο κε επαηηθή δπζιεηηνπξγία

Λνπθιενζηδηθνί θ Λνπθιενηηδηθνί Αλαζηνιείο Αληίζηξνθεο Κεηαγξαθάζεο

Abacavir

Child-Pugh Score 5-6: 200 mg BID (ρξήζε
πφζηκνπ δηαιχκαηνο)
Child-Pugh Score >6: Αληελδείθλπηαη

Didanosine

Αληελδείθλπηαη
Αλ ρξεζηκνπνηεζεί, φρη πξνζαξκνγή ηεο δνζνινγίαο

Stavudine

Αληελδείθλπηαη
Αλ ρξεζηκνπνηεζεί, φρη πξνζαξκνγή ηεο δνζνινγίαο

Emtricitabine

ρη πξνζαξκνγή ηεο δνζνινγίαο

Lamivudine

ρη πξνζαξκνγή ηεο δνζνινγίαο

Tenofovir

ρη πξνζαξκνγή ηεο δνζνινγίαο

Emtricitabine + Tenofovir

ρη πξνζαξκνγή ηεο δνζνινγίαο

Zidovudine

Κείσζε δνζνινγίαο θαηά 50% ή δηπιαζηαζκφο ηνπ
ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο κεηαμχ ησλ δφζεσλ, αλ
Child-Pugh >9.

Κε Λνπθιενζηδηθνί Αλαζηνιείο Αληίζηξνθεο Κεηαγξαθάζεο
Delavirdine

ρη ζχζηαζε ζρεηηθά κε ηε δνζνινγία. Σνξήγεζε
κε πξνζνρή ζε αζζελείο κε επαηηθή δπζιεηηνπξγία

Efavirenz

ρη ζχζηαζε ζρεηηθά κε ηε δνζνινγία. Σνξήγεζε
κε πξνζνρή ζε αζζελείο κε επαηηθή δπζιεηηνπξγία

Efavirenz + Emtricitabine +
Tenofovir
Etravirine

Child-Pugh Score <10: ρη πξνζαξκνγή ηεο
δνζνινγίαο

Nevirapine

Child-Pugh Score >6: αληελδείθλπηαη
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Αλαζηνιείο Ξξσηεάζεο

Atazanavir

Darunavir

Fosamprenavir

Indinavir
Lopinavir/ritonavir
Ritonavir
Saquinavir

Tipranavir

Child-Pugh Score 7-9: 300 mg άπαμ εκεξεζίσο
Child-Pugh Score >9: δε ζπζηήλεηαη
Γε ζπζηήλεηαη RTV boosting ζε αζζελείο κε
επαηηθή δπζιεηηνπξγία (Child-Pugh Score >7)
Πε ήπηα-κέηξηα επαηηθή δπζιεηηνπξγία: φρη
πξνζαξκνγή ηεο δνζνινγίαο
Πε επαηηθή ζνβαξή δπζιεηηνπξγία: δε ζπζηήλεηαη
Ξξσηνζεξαπεπφκελνη κε PIs αζζελείο κφλν:
Child-Pugh Score 5-9: 700 mg BID
Child-Pugh Score 10-15: 350 mg BID
Ξξνζεξαπεπκέλνη κε PIs αζζελείο:
Child-Pugh Score 5-6:700mg BID+ RTV 100mg QD
Child-Pugh Score 7-9:450mg BID+ RTV 100mg QD
Child-Pugh Score 10-15: 300mg BID+ RTV 100mg
QD
Πε ήπηα-κέηξηα επαηηθή δπζιεηηνπξγία: 600mg q8h
ρη ζχζηαζε ζρεηηθά κε ηε δνζνινγία. Σνξήγεζε
κε πξνζνρή ζε αζζελείο κε επαηηθή δπζιεηηνπξγία
Βι. ζπζηάζεηο γηα ηνλ θχξην αλαζηνιέα πξσηεάζεο
ηνπ ζρήκαηνο
Ήπηα-κέηξηα επαηηθή δπζιεηηνπξγία: ρνξήγεζε κε
πξνζνρή
Πνβαξή επαηηθή δπζιεηηνπξγία: αληελδείθλπηαη
Child-Pugh Score <7: ρνξήγεζε κε πξνζνρή
Child-Pugh Score >6: αληελδείθλπηαη

Αλαζηνιέαο Πχληεμεο
Enfuvirtide
CCR5 Aληαγσληζηήο

ρη ηξνπνπνίεζε ηεο δνζνινγίαο

Maraviroc

ρη ζχζηαζε ζρεηηθά κε ηε δνζνινγία. Νη
ζπγθεληξψζεηο πηζαλφλ ζα απμεζνχλ ζε αζζελείο
κε επαηηθή δπζιεηηνπξγία.

Αλαζηνιέαο Ηληεγθξάζεο
Raltegravir

Γελ απαηηείηαη ηξνπνπνίεζε ηεο δνζνινγίαο.
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Ξξνζαξκνγή δνζνινγίαο αληηξεηξντθψλ ζε λεθξηθή δπζιεηηνπξγία
e GFR(i) (ml/min)
≥50

30-49

10-29

ΑΗΚΝΘΑΘΑΟΠΖ

<10

NRTIs
Abacavir

300 mg
q12h

Γελ απαηηείηαη ηξνπνπνίεζε ηεο δνζνινγίαο

≥60 kg

400 mg q24h

200 mg q24h

150 mg q24h

>60kg: 100mg/24h

Didanosine EC(ii)

<60 kg

250 mg q24h

125 mg q24h

100 mg q24h

<60kg: 75mg/24h

Stavudine

>60kg

30 mg q12h

15 mg q12h

15 mg q24h

15 mg q24h

15 mg q24h AD(iv)

<60kg

40 mg q12h

20 mg q12h

20 mg q24h

20 mg q24h

20 mg q24h AD(iv)

Emtricitabine

200 mg q24h

200 mg q48h

200 mg q72h

200 mg q96h

200 mg q96h

Lamivudine

300 mg q24h

150 mg q24h

100 mg q24h(iii)

50-25 mg q24h(iii)

50-25 mg q24h(iii) AD(iv)

Tenofovir(vii)

300 mg q24h

300 mg q48h

Γε ζπζηήλεηαη

Γε ζπζηήλεηαη

300 mg q7d AD(iv)

(300 mg q72-96h,
εάλ δελ ππάξρεη
ελαιιαθηηθφ)

300 mg q7h, εάλ
δελ ππάξρεη
ελαιιαθηηθφ
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Zidovudine

300 mg q12h

Abacavir/Lamivudine

Γελ απαηηείηαη ηξνπνπνίεζε ηεο δνζνινγίαο

100 mg q8h

100 mgq8h

Σνξήγεζε θαξκάθσλ ζε κεκνλσκέλα δηζθία (φρη ζπλδπαζκέλα)

Zidovudine/Lamivudine
Zidovudine/Lamivudine/
Abacavir
Emtricitabine/Tenofovir

q24h

q48h

Σνξήγεζε κεκνλσκέλσλ θαξκάθσλ

NNRTIS
Efavirenz

600 mg q24h

Γελ απαηηείηαη ηξνπνπνίεζε ηεο δνζνινγίαο

Etravirine

200 mg q12h

Γελ απαηηείηαη ηξνπνπνίεζε ηεο δνζνινγίαο

Nevirapine

200 mg q12h

Γελ απαηηείηαη ηξνπνπνίεζε ηεο δνζνινγίαο

Atazanavir/ritonavir

300/100 mg q24h

Γελ απαηηείηαη ηξνπνπνίεζε ηεο δνζνινγίαο(v, vi)

Darunavir/ritonavir

800/100 mg q24h

Γελ απαηηείηαη ηξνπνπνίεζε ηεο δνζνινγίαο(v)

PIs

600/100 mg q12h
Fosamprenavir/ritonavir

700/100 mg q12h

Γελ απαηηείηαη ηξνπνπνίεζε ηεο δνζνινγίαο(v)

Lopinavir/ritonavir

400/100 mg q12h

Γελ απαηηείηαη ηξνπνπνίεζε ηεο δνζνινγίαο(v)
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Saquinavir/ritonavir

1000/100 mg
q12h

Γελ απαηηείηαη ηξνπνπνίεζε ηεο δνζνινγίαο(v)

Tipranavir/ritonavir

500/200 mg q12h

Γελ απαηηείηαη ηξνπνπνίεζε ηεο δνζνινγίαο(v)

AΙΙA ΑΛΡΗΟΔΡΟΝΦΘΑ ΦΑΟΚΑΘΑ
Raltegravir
FTC/TDF/COBI/EVG

Maraviroc:
ζπγρνξεγνχκελν ρσξίο
αλαζηνιείο CYP3A4(viii)
Maraviroc:
ζπγρνξεγνχκελν κε
αλαζηνιείο CYP3A4(viii)

400 mg q12h

Γελ απαηηείηαη ηξνπνπνίεζε ηεο δνζνινγίαο(v) AD(iv)

Λα κε γίλεηαη
έλαξμε εάλ
eGFR< 70ml/min

Λα δηαθφπηεηαη αλ eGFR<50ml/min

300 mg q12h
Γελ απαηηείηαη ηξνπνπνίεζε ηεο δνζνινγίαο

Αλ eGFR<80 ml/min, 150mg q24h(viii), εθηφο αλ ζπγρνξεγείηαη κε FPV/r νπφηε ζπζηήλεηαη δνζνινγία 150mg q12h.
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i. eGRF, ζχκθσλα κε ηελ εμίζσζε aMDRD. H εμίζσζε Cockcroft- Gault κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο
ελαιιαθηηθή.
ii. Κείσζε δνζνινγίαο αλ ζπλδπάδεηαη κε TDF.
iii. 150 mg δφζε εθφδνπ
iv. AD (after dialysis)= κεηά ηελ αηκνθάζαξζε
v. Ξεξηνξηζκέλα δεδνκέλα ζρεηηθά κε αζζελείο κε λεθξηθή αλεπάξθεηα είλαη δηαζέζηκα. Πχκθσλα κε
θαξκαθoθηλεηηθή αλάιπζε, δελ απαηηείηαη ηξνπνπνίεζε ηεο δνζνινγίαο.
vi. Πρεηίδεηαη κε λεθξνηνμηθφηεηα. Λα εμεηάδεηαη ην ελδερφκελν ρνξήγεζεο άιινπ PI αλ πξνυπάξρεη
ηζηνξηθφ θαξδηαγγεηαθήο λφζνπ.
vii. Πρεηίδεηαη κε λεθξνηνμηθφηεηα. Λα εμεηάδεηαη ην ελδερφκελν ρνξήγεζεο άιιεο ART αλ πξνυπάξρεη
ηζηνξηθφ θαξδηαγγεηαθήο λφζνπ.
viii. Βιέπε ηελ πεξίιεςε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ πξντφλησλ γηα εηδηθφηεξεο ζπζηάζεηο. Λα ρνξεγείηαη
κε πξνζνρή αλ eGFR <30 ml/min.
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Σνξήγεζε αληηξεηξντθψλ ζε άηνκα κε δπζθνιία ζηελ θαηάπνζε

Φάξκαθν

Ρχπνο Πθεπάζκαηνο

Θξπκκαηηζκφο
δηζθίσλ

Άλνηγκα
θαςνπιψλ

Πρφιηα

NRTI
ABC

Γηζθίν (300 mg)

λαη

Ξην πηθξή γεχζε

Γηάιπκα 20 mg/mL
ddI

Θάςνπια (125, 200,
250, 400 mg)

φρη

φρη

Σξήζε ζθφλεο: πεξηέρεη
αληηφμηλα Ca θαη Mg,
δηάιπζε ζε ≥ 30 mL
λεξνχ (πξνζζέζηε ρπκφ
κήινπ), λα ιακβάλεηαη κε
άδεην ζηνκάρη.

d4T

Θάςνπια (20, 30, 40
mg)

φρη

λαη

Λα ιακβάλεηαη κε άδεην ζηνκάρη

λαη

Γηάιπζε ζε ≥ 30 mL λεξνχ,
πεξηέρεη Λa 460 κmol/mL.
Βηντζνδπλακία: 240 mg
δηαιχκαηνο = 200 mg θάςνπια
(ηξνπνπνίεζε δνζνινγίαο
αλάινγα)

Ξφζηκν δηάιπκα 1
mg/mL
FTC

Θάςνπια (200 mg)
Γηάιπκα 10 mg/mL

φρη

3TC

Θάςνπια (150, 300
mg)

λαη

Γηάιπκα 10 mg/mL
TDF

Γηζθίν (245 mg)

λαη

ZDV

Θάςνπια (250 mg)

φρη

Πηξφπη 10 mg/mL

FTC/TDF

Γηζθίν (200/245 mg)

Ξξνηηκφηεξν: δηάιπζε ζε ≥ 1 dL
λεξνχ/ρπκφ πνξηνθαιηνχ (πην
πηθξή γεχζε)
φρη

Θνιιψδεο, πην πηθξή γεχζε

Ξξνηηκφηεξν: ρξήζε ζηξνπηνχ ή iv
6 mg/kg/εκέξα ζε γιπθφδε 5%
λαη

Ξξνηηκφηεξν: δηάιπζε ζε ≥ 1 dL
λεξνχ/ρπκφ πνξηνθαιηνχ (πην
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πηθξή γεχζε)
3TC/ABC

Γηζθίν (300/600 mg)

φρη

Σξήζε δηαιχκαηνο κεκνλνκέλσλ
νπζίσλ

3TC/ZDV

Γηζθίν (150/300 mg)

λαη

Γηάιπζε ζε ≥ 15 mL λεξνχ,
ελαιιαθηηθά: ρξήζε δηαιχκαηνο
κεκνλσκέλσλ νπζίσλ

3TC/ABC/ZDV

Γηζθίν (150/300/300
mg)

φρη

Σξήζε δηαιχκαηνο κεκνλσκέλσλ
νπζίσλ

Γηζθίν (600 mg)

λαη

Θάςνπια (50, 100,
200 mg)

φρη

Γε δηαιχεηαη εχθνια. Ρν δηάιπκα
έρεη ρακειφηεξε βηνδηαζεζηκφηεηα.
Αλ >40 kg ρνξεγήζηε 720 mg.

ΛΛRTI
EFV

λαη

Γηάιπκα (30mg/ml)
ETV

Γηζθίν (200 mg)

φρη

NVP

Γηζθίν (200, 400
mg(i))

λαη(i)

Γηάιπζε ζε ≥ 5 mL λεξνχ
Γηάιπζε ζε λεξφ

Δλαηψξεκα 10 mg/ml
FCT/TDF/EFV

Γηζθίν (200/245/600
mg)

φρη

FCT/TDF/RPV

Γηζθίν (200/ 245/25
mg)

φρη

ATV

Θάςνπια (150, 200,
300 mg)

φρη

DRV

Γηζθίν (400, 600 mg)

λαη

PI
λαη

Γχζθνιν λα αλνηρηεί. Λα
ιακβάλεηαη κε ηξνθή.
Λα ιακβάλεηαη κε ηξνθή.

Γηάιπκα (100mg/ml)
FPV

Γηζθίν (700 mg)

Ξην πηθξή γεχζε. Νη ελήιηθεο λα
ιακβάλνπλ ην ελαηψξεκα κε άδεην
ζηνκάρη.

Δλαηψξεκα 50 mg/ml
IDV

Θάςνπια (200, 400

φρη

φρη
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mg)
LPV/r

Γηζθίν (200/50 mg)

φρη

42% αιθνφι. Λα κε δηαιχεηαη ζε
λεξφ (θίλδπλνο θαζίδεζεο), σο
έθπιπκα κε γάια (φρη λεξφ). Λα
ιακβάλεηαη κε ηξνθή, πην πηθξή
γεχζε: δηάιπζε ζε ζνθνιαηνχρν
γάια.

φρη

43% αιθνφι. Λα κε δηαιχεηαη ζε
λεξφ (θίλδπλνο θαζίδεζεο), σο
έθπιπκα κε γάια (φρη λεξφ). Ξην
πηθξή γεχζε. Λα ιακβάλεηαη κε
ηξνθή.

Γηάιπκα 80/20
mg/ml

RTV

Γηζθίν (100 mg)
Γηάιπκα 80 mg/ml

SQV

TPV

Γηζθίν (500 mg)

φρη

Θάςνπια (200 mg)

φρη

λαη

Θάςνπια (250 mg)

φρη

φρη

Γηάιπκα 100 mg/ml

Κεγαιχηεξε βηνδηαζεζηκφηεηα ην
πφζηκν δηάιπκα. Γελ ππάξρνπλ
ζπζηάζεηο δνζνινγίαο γηα ηνπο
ελήιηθεο.

Άιια
MVC

Γηζθίν (150, 300 mg)

λαη

RAL

Γηζθίν (400 mg)

λαη

FTC/TDF/EVG/
COBI

Γηζθίν
(200/245/150/150
mg)

φρη

Ξην πηθξή γεχζε

Ξξνθχιαμε/ Θεξαπεία θαηξνζθνπηθψλ ινηκψμεσλ
Azithromycin

Γηζθίν (250 mg)

φρη

Δλαηψξεκα 40 mg/ml
Cotrimoxazole

Γηζθίν (400/80 mg,
800/160 mg)
Γηάιπκα 40/8 mg/ml

Fluconazole

Θάςνπια (50-200 mg)

Λαη (δχζθνια
ησλ 800/160
mg)
φρη

Αξαίσζε δηαιχκαηνο θαηά 3-5
θνξέο κε λεξφ (πςειή
σζκσηηθφηεηα).
λαη

Γηάιπκα 40 mg/ml
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Pyrimethamin
e

Γηζθίν (25 mg)

λαη

Λα ιακβάλεηαη κε θαγεηφ.

Valganciclovir

Γηζθίν (450 mg)

φρη

Rifampicin

Γηζθίν (450, 600 mg)

λαη

Θάςνπια (150, 300
mg)

φρη

λαη

λαη

φρη

Γε δηαιχεηαη εχθνια.
Λα ιακβάλεηαη κε άδεην ζηνκάρη.

Δλαηψξεκα 20 mg/ml
Rifabutin

Θάςνπια (150 mg)

φρη

Isoniazid

Γηζθίν (100, 150, 300
mg)

λαη

Pyrazinamide

Γηζθίν (500 mg)

λαη

Ethambutol

Γηζθίν (100, 400 mg)

λαη

Γε δηαιχεηαη εχθνια. Σνξεγήζηε
iv δηάιπκα.

Rifampicin/
Isoniazid

Γηζθίν (150/100,
150/75 mg)

λαη

Λα ιακβάλεηαη κε άδεην ζηνκάρη.

Rifater
(Rifampicin,
Isoniazid,
Pyrazinamide)

Γηζθίν (120/50/300
mg)

λαη

Λα ιακβάλεηαη κε άδεην ζηνκάρη.

Rimstar
(Rifampicin,
Isoniazid,
Pyrazinamide,
Ethambutol)

Γηζθίν
(150/75/400/275 mg)

λαη

Λα ιακβάλεηαη κε άδεην ζηνκάρη.

Ribavirin

Θάςνπια (200 mg)

φρη

(i)

Γηάιπζε ζε λεξφ
Λα ιακβάλεηαη κε άδεην ζηνκάρη.

λαη

Γηάιπζε ζε ρπκφ πνξηνθαιηνχ.
Λα ιακβάλεηαη κε θαγεηφ.

Ζ παξαηεηακέλε δξάζε απειεπζέξσζεο ράλεηαη. Πεκείσζε: Ρν NVP 400 mg κηα θνξά
εκεξεζίσο (άκεζεο απειεπζέξσζεο) κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ππνζεξαπεπηηθά θαηψηεξα
επίπεδα ζε άηνκα κε κεγαιχηεξν ζσκαηηθφ βάξνο (≥ 90 kg), ζε ζχγθξηζε κε ην NVP 200
mg 2 θνξέο εκεξεζίσο. Γη’ απηφ ην ιφγν, ε ρνξήγεζε NVP δχν θνξέο ηελ εκέξα ζα πξέπεη
λα πξνηηκάηαη ζε άηνκα κε κεγαιχηεξν ζσκαηηθφ βάξνο.
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Ρηκέο αληηξεηξντθψλ θαξκάθσλ1
ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΝΛΝΚΑΠΗΑ

ΓΟΑΠΡΗΘΖ ΝΠΗΑ

ΠΛΡΝΚΝΓΟΑΦΗΑ

ΚΝΟΦΖ

ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΝ
ΠΠΘΔΑΠΗΑΠ

ΡΗΚΖ
ex facory2 (€)

ΔΡΑΗΟΔΗΑ

Λνπθιενζηδηθνί θαη Λνπθιενηηδηθνί Αλαζηνιείο Αληίζηξνθεο Κεηαγξαθάζεο (Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitors - NRTIs)
RETROVIR 100mg
RETROVIR 250mg
RETROVIR 50mg/5ml
RETROVIR 200mg/20ml
EPIVIR 150mg
EPIVIR 300mg
EPIVIR 10mg/ml
EMTRIVA 200mg
VIREAD 245mg
ZERIT 40mg
VIDEX 250mg
VIDEX 400mg
COMBIVIR(300mg AZT+150mg 3TC)
LAMIVUDINE/ZIDOVUDINE TEVA
(150mg 3TC+ 300mg AZT)
TRIZIVIR (300mg AZT+150mg
3TC+300mg ABC)3
ZIAGEN 300mg
ZIAGEN 20mg/ml
KIVEXA (300mg 3TC + 600mg ABC)
TRUVADA (200 mg FTC + 245 mg
TDF)

Εηδνβνπδίλε
Εηδνβνπδίλε
Εηδνβνπδίλε
Εηδνβνπδίλε
Ιακηβνπδίλε
Ιακηβνπδίλε
Ιακηβνπδίλε
Eκηξηζηηακπίλε
Ρελνθνβίξε
Πηαβνπδίλε
Γηδαλνζίλε
Γηδαλνζίλε
AZT+3TC

ΑΕΡ,ZDV
ΑΕΡ,ZDV
ΑΕΡ,ZDV
ΑΕΡ,ZDV
3TC
3TC
3TC
FTC
TDF
d4T
ddI
ddI
AZT+3TC

caps
caps
ζηξφπη
Inj.sol.
tabs
tabs
ζηξφπη
caps
tabs
caps
caps
caps
tabs

100
40
200ml
5 vial x 20 ml
60
30
240ml
30
30
56
30
30
60

VIIV HEALTHCARE UK LI
VIIV HEALTHCARE UK LI
VIIV HEALTHCARE UK LI
VIIV HEALTHCARE UK LI
VIIV HEALTHCARE UK LI
VIIV HEALTHCARE UK LI
VIIV HEALTHCARE UK LI
GILEAD SCIENCES INT. LTD
GILEAD SCIENCES INT. LTD
BRISTOL MYERS SQUIBB
BRISTOL MYERS SQUIBB
BRISTOL MYERS SQUIBB
VIIV HEALTHCARE UK LI

80,39
52,23
8,83
37,51
73,07
88,97
19,58
136,42
243,95
110,59
77,87
121,81
151,81

AZT+3TC

AZT+3TC

tabs

60

TEVA PHARMA BV

107,72

AZT+3TC+ABC
Ακπαθαβίξε
Ακπαθαβίξε
3TC + ABC

AZT+3TC+ABC
ABC
ABC
3TC + ABC

tabs
tabs
ζηξφπη
tabs

60
60
240ml
30

FTC+TDF

FTC+TDF

tab

30

VIIV
VIIV
VIIV
VIIV

HEALTHCARE
HEALTHCARE
HEALTHCARE
HEALTHCARE

UK
UK
UK
UK

LI
LI
LI
LI

GILEAD SCIENCES INT. LTD

176,55
51,12
306,57
421,25

Κε Λνπθιενζηδηθνί Αλαζηνιείο Αληίζηξνθεο Κεηαγξαθάζεο (Non Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitors - NNRTIs)
VIRAMUNE 200 mg
VIRAMUNE 400 mg
STOCRIN 200mg
STOCRIN 600mg
INTELENCE 200mg

Λεβηξαπίλε
Λεβηξαπίλε
Δθαβηξέλδε
Δθαβηξέλδε
Δηξαβηξίλε

NVP
NVP
EFV
EFV
ETR

tabs
tabs
tabs
tabs
tabs

60
30
90
30
60

BOEHRINGER INGELHEIM
BOEHRINGER INGELHEIM
MERCK SHARP & DOHME LTD
MERCK SHARP & DOHME LTD
JANSSEN-CILAG INT. NV

107,39
106,31
197,64
180,77
359,76
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EDURANT 25 mg

Οηιπηβηξίλε

RPV

tabs

30

JANSSEN-CILAG INT. NV

218,90

Λνπθιενζηδηθνί θαη Λνπθηιενηηδηθνί Αλαζηνιείο Αληίζηξνθεο Κεηαγξαθάζεο (NRTIs) + Κε Λνπθιενζηδηθνί Αλαζηνιείο Αληίζηξνθεο Κεηαγξαθάζεο (NNRTIs)
ATRIPLA (200mg FTC+ 245mg
TDF+ 600mg EFV)
ΔVIPLERA (200mg FTC + 245mg
TDF + 25mg RPV )

FTC+TDF+EFV
FTC+TDF+RPV

FTC+TDF+EFV

tab

30

BRISTOL MYERS SQUIBBGILEAD SCIENCES-MERCK
SHARP & DOHME

FTC+TDF+RPV

tab

30

GILEAD SCIENCES INT. LTD

659,83

120
60
225 ml
60
30
120
60
5fl X 60ml
180
120
60
30
30

ROCHE REGISTRATION LTD
VIIV HEALTHCARE UK LI
VIIV HEALTHCARE UK LI
BRISTOL MYERS SQUIBB
BRISTOL MYERS SQUIBB
ABBVIE LTD
ABBVIE LTD
ABBVIE LTD
MERCK SHARP & DOHME LTD
BOEHRINGER INGELHEIM
JANSSEN-CILAG INT. NV
JANSSEN-CILAG INT. NV
ABBVIE LTD

189,53
267,83
77,26
346,92
332,94
321,,93
84,18
269,29
138,22
586,59
524,13
357,28
19,60

60
60

VIIV HEALTHCARE UK LI
VIIV HEALTHCARE UK LI

578,77
578,77

60
60
60

MERCK SHARP & DOHME LTD
MERCK SHARP & DOHME LTD
MERCK SHARP & DOHME LTD

39,77
159,10
575,92

668,93

Αλαζηνιείο Ξξσηεάζεο (Protease Inhibitors - PIs)
INVIRASE 500mg
TELZIR 700mg
TELZIR 50mg/ml
REYATAZ 200mg
REYATAZ 300mg
KALETRA (200mg LPV + 50mg RTV)
KALETRA (100mg LPV + 25mg RTV)
KALETRA (80mg LPV + 20mg RTV)
CRIXIVAN 400mg
APTIVUS 250 mg
PREZISTA 600 mg
PREZISTA 800 mg
NORVIR 100mg

Παθνπηλαβίξε
Φνζακπξελαβίξε
Φνζακπξελαβίξε
Αηαδαλαβίξε
Αηαδαλαβίξε
Ινπηλαβίξε+RTV
Ινπηλαβίξε+RTV
Ινπηλαβίξε+RTV
Ηλδηλαβίξε
Ρηπξαλαβίξε
Ληαξνπλαβίξε
Ληαξνπλαβίξε
Οηηνλαβίξε

CELSENTRI 150 mg
CELSENTRI 300 mg

Maraviroc
Maraviroc

ISENTRESS 25 mg
ISENTRESS 100 mg
ISENTRESS 400 mg

Οαιηεγθξαβίξε
Οαιηεγθξαβίξε
Οαιηεγθξαβίξε

SQV
fAPV
fAPV
ATV
ATV
LPV+RTV
LPV+RTV
LPV+RTV
IDV
TPV
DRV
DRV
RTV

tabs
tabs
ζηξφπη
caps
caps
tabs
tabs
ζηξφπη
caps
caps
tabs
tabs
tabs

Αληαγσληζηέο CCR5 (CCR5 Antagonists)
MVC
MVC

tab
tab

Αλαζηνιείο Ηληεγθξάζεο (Integrase Inhibitors)
RAL
RAL
RAL

chw. tab
chw. tab
tab

Αλαζηνιείο Ηληεγθξάζεο (Integrase Inhibitors) + Λνπθιενζηδηθνί θαη Λνπθιενηηδηθνί Αλαζηνιείο Αληίζηξνθεο Κεηαγξαθάζεο (Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitors NRTIs)
STRIBILD (200mg FTC + 245mg
TDF + 150mg elvitegravir + 150mg
cobisistat)

Δκηξηζηηακπίλε + Ρελνθνβίξε + Διβηηεγθξαβίξε +
Cobisistat

FUZEON 90 mg/ml

Δλθνπξβηηίδε

FTC+TDF+EVG+COBI

tab

30

GILEAD SCIENCES INT. LTD

896,22

60 fl X 1 ml

ROCHE REGISTRATION LTD

1242,74

Αλαζηνιείο Πχληεμεο (Fusion Inhibitors)
Ρ20

inj
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ΠΖΚΔΗΥΠΔΗΠ:
1.
2.
3.

Βάζεη ηεο Θεηηθήο Ιίζηαο Φαξκάθσλ πνπ δεκνζηεχηεθε ζην ΦΔΘ 2336/Β/29.08.2014 θαη ηνπ δειηίνπ ηηκψλ πνπ αλαξηήζεθε ζηηο 12/08/2014.
Ζ λνζνθνκεηαθή ηηκή θαζνξίδεηαη κε βάζε ηελ ηηκή παξαγσγνχ (ex factory), κεησκέλε θαηά 8,74% (ΦΔΘ 1907/Β/15.07.2014). Ρα Λνζνθνκεία πξνκεζεχνληαη ζχκθσλα κε
ηηο θείκελεο δηαηάμεηο αληηξεηξντθά ζθεπάζκαηα ζε Λνζνθνκεηαθή Ρηκή κείνλ 6,5% (ΦΔΘ 878/Β/08.04.2014).
H ηηκήο ηνπ Trizivir δελ είλαη δηαζέζηκε ιφγσ αλαπξνζαξκνγήο ηεο. Υζηφζν, ζα αλαθέξεηαη ζην επφκελν δειηίν ηηκψλ.
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Θφζηνο αληηξεηξντθψλ ζρεκάησλ ζε πξσηνζεξαπεπφκελνπο αζζελείο

Ξξνηεηλφκελα Αληηξεηξντθά Πρήκαηα
Δκπνξηθή Νλνκαζία
NRTIs + NNRTIs

Γξαζηηθέο Νπζίεο

Κεληαίν Θφζηνο (€)
(ηηκή ex factory)

Kivexa - Stocrin
Kivexa - Edurant
Truvada - Stocrin
Truvada - Edurant
Eviplera
Atripla
NRTIs + PIs/r

ABC/3TC + EFV
ABC/3TC + RPV
TDF/FTC + EFV
TDF/FTC + RPV
TDF/FTC/RPV
TDF/FTC/EFV

487,34
525,47
602,02
640,15
659,83
668,93

Kivexa - Reyataz - Norvir
Kivexa - Prezista - Norvir
Truvada – Reyataz – Norvir
Truvada – Prezista - Norvir
NRTIs + INSTIs

ABC/3TC + ATV/r
ABC/3TC + DRV/r
TDF/FTC + ATV/r
TDF/FTC + DRV/r

659,11
683,45
773,79
798,13

Kivexa - Isentress
Stribild
Truvada - Isentress

ABC/3TC + RAL
TDF/FTC/EVG/COBI
TDF/FTC + RAL

882,49
896,22
997,17

Ρα αληηξεηξντθά ζρήκαηα είλαη ηαμηλνκεκέλα κε αχμνπζα ζεηξά, αλά θαηεγνξία, βάζεη κεληαίνπ θφζηνπο.
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