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AntiRetroviral Tedaviden (ART) Önce 
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enf.lar 

Ölüm 

AIDS 



AntiRetroviral Tedaviden (ART) Sonra 

    ART; 

• Sebep olduğu HIV ile ilişkili morbidite ve 
mortalitedeki dramatik azalmayla 

• Hastalığın kronik, yönetilebilir bir 
durum haline gelmesini sağlamıştır. 



Takip ve Tedavide Sorunlar 

Sorunlar 

Tedavi 
başarısı 

Direnç Yan etki 

Monoterapi 

Uyum 

gebelik 

Koenfeksiyonlar 

İleri yaş 

MDR 
virüs 



Virolojik Başarısızlık 

  Altı ay sonunda viral yük tespit               
edilebilir düzeylerde ise, 

• ilaç düzeyi, direnç ve 

• Uyum açısından hasta 
değerlendirilmeli, 

 



Virolojik Başarısızlık 

• Günümüzde tedavi naive hastalarda 
başlangıçta mutasyon yok ise tedavi 
başarısızlığı riski düşüktür, 

 

• Ancak bu risk zamanla artar *, 

 

 

 

      *Phillips AN, et al.AIDS 2001,15:2379-84 



Virolojik Başarısızlık 

• Virolojik başarısızlık demek için önce 
durum önce doğrulanmalı, 

• Başarısızlık söz konusu ise tedavi 
rejimi en kısa sürede 
değiştirilmeli, 

• Yeni rejimde en az iki, tercihen üç 
aktif ilaç bulunmalı,  

       DHHS,2012 



Blip 

• Viral yükte bir defalık 1000 kopya/ml’nin 
altında tespit edilen yükselme, 

 

• Blipler (blips); düşük, tekrar eden, 
ölçülebilir plazma düzeylerinden 
ayırdedilmelidir. 

 

DHHS,2012 



Blip 

• Blips, viral yükteki geçici ve nispeten düşük 
artışlar. 

• ART almakta olan hastalarda % 20-40 
oranında görülmekte*, 

•  Blips hastayı ve hekimi endişelendiriyor?  

    Acaba tedavi başarısızlığının başlangıcı mı? 

 

• Aslında blipse neyin sebep olduğu bilinmiyor. 

    
   Sungkanuparph S, et al. Clin Infect Dis 2005,41:1326-32.  



Blips 

• Tedaviye erken başlayan, CD4 sayısı daha 
yüksek hastalarda blipse daha nadir 
rastlanır*,  

• Belirli bir ART kombinasyonu ile ilişkisi yok, 
Eşlik eden enfeksiyonlar blipse sebep 
olabilir (sfiliz gibi..), 

 

 

 

   *Sungkanuparph S, et al. Clin Infect Dis 2005,41:1326-32 

   Martinez V. AIDS 2005;19:1065-1069. 



Blips 

• ART’de acil değişikliğe gidilmesini 
gerektirmez, 

 

• Viral yük iki hafta sonra kontrol edilmeli, 

 

• Tedaviye uyum çok iyi sorgulanmalı, 

 

       DHHS,2012 

 

 



Devam eden düşük viremi 

• Viral yük 48 kopya/ml’nin altında ise ve/veya blips söz 
konusu ise tedavide değişikliğe gerek yok, 

 
• Viral yükü 48-200 kopya/ml arasında olan hastaların 

nasıl yönetileceğine dair net bir bilgi yok, 
 
• 200-1000 kopya/ml arasındaki değerlerde virolojik 

başarısızlık olasılığı akla gelmeli, 
 
• Direnç testi yapılmalı, 
• Tedavi değişikliğine gidilmeli,  
       DHHS,2012 

 



Devam eden düşük viremi 

   Viral yük 20-50  kopya/ml arasında ise; 

• Virolojik yanıtsızlığa sebep olmuyor*,  

• İmmün aktivasyon ve inflamatuar 
parametrelerde artış yok**,   

 

Ancak bazı çalışmalar bunun aksini söylüyor*** 
    

 

   *Charpentier C,et al. Abstract 349,19th CROI 2012,Seattle.  

   **Taiwo B,et al. J Infect Dis 2011,204:515-20. 

   *** Maggiolo F,et al.J Acquir Immune Defic Syndr. 2012)  



Tekrar eden, ölçülebilen viremi 

• İlaç direnci yok, 

• HIV RNA 1000 kopya/ml’nin üzerinde, 

 

• ART’nin bırakılmasından itibaren 4 hafta 
geçmedi ise direnç testi yapılır, 

• Aynı rejimle devam veya yeni bir 
rejime geçme durumu değerlendirilir, 

 

       DHHS,2012 

 



Tekrar eden, ölçülebilen viremi 

• İlaç direnci var, 

• HIV RNA 1000 kopya/ml’nin üzerinde, 

 

• NNRTI, T-20, Raltegravir gibi ilaçlar 
kullanılıyorsa hemen kesilmeli, 

• En az iki, tercihen, üç aktif ilaç ile yeni 
rejime geçilmeli,  

 

       DHHS,2012 

 



Yüksek ilaç direnci 

 

• Bu durumda genellikle tam aktif yeni bir 
ajanın tedaviye eklenmesi istenmez,  
 

 

 

       DHHS,2012 

 

 



Yüksek ilaç direnci 

• Ancak CD4 100 hücre/mm³’ün altında, 

• Hastanın klinik seyri kötü ise; 

  

• Mevcut tedaviye yeni, aktif ilaç eklenebilir, 

• Bu durum viral yükte geçici düşmeye,  

• CD4 sayılarında geçici yükselmeye 
sebep olur,  

       DHHS,2012 

 



Yüksek ilaç direnci 

• Önceki tedavi ve/veya ilaç dirençleri hakkında 
herhangi bir bilgi alınamıyorsa; 

• En yeni ART’lerden dizayn edilen rejime 
geçilip,  

• 2-4 haftalık ilaç kullanımının ardından ilaç 
direncinin değerlendirilmesi önerilir,  

 

 

 

       DHHS,2012 

 



Kurtarma Tedavisi 

   MDR virüs:  

• Kasik üç ART grubuna da direnç vardır, 

 
Maraviroc 

Raltegravir 

Darunavir 
Etravirine 

Tipranavir 



Kurtarma Tedavisi 

     Viral yük baskılanmıyor, ne 
yapılmalı? 

• NNRTI’lar kesilmeli, 

• PI kullanımına devam edilmemeli, 

• Tolere edebildiği ilacı kullanabildiği kadar 
kullanmalı, 

 



Kurtarma Tedavisi 

 Watch and Wait on 

   a simple NRTI 



Yetersiz İmmünolojik Yanıt 

 

• ART alan hastada CD4 T hücre 
sayısında artış olmaması veya 
düşme görülmesi, 
 

 



İmmünolojik Yanıt 

• Yeterli immünolojik yanıt için maksimum 
viral süpresyona ihtiyaç yok. 

  

• Parsiyel süpresyona rağmen 
immünolojik iyileşme yakalanabilir*, 

 

 
    *Lederberger B, et al. Lancet 2004,364:51-62. 



İmmünolojik başarısızlık 

• CD4 200’ün üzerinde ise ek bir 
uygulamaya genellikle gerek yoktur, 

• CD4 200’ün altında ise rejim değişikliği 
yapılabilir,   NNRT-----PI, INSTI----CCR5 gibi, 

 

• PI’lı rejimden raltegravire geçişte 
virolojik başarısızlık riski sebebiyle 
dikkatli olunmalı, 

 



Zayıf CD4 hücre yanıtına sebep olan 
durumlar 

• ART’e başlandığında CD4 hücre sayısının 
200’ün altında olması, 

 

• İleri yaş, 

 

• Koenfeksiyonlar (HCV, sfiliz gibi), 

• Kanserler, 



Zayıf CD4 hücre yanıtına sebep olan 
durumlar 

• İmmüno veya miyelosüpresif tedaviler, 

• Otoimmün hastalıklar, 

• Karaciğer sirozu, 

 

 

 

• Gansiklovir, cotrimoxazol profilaksisinin 
sonlandırılmasından sonra immün 
rekonstitüsyon oluşur. 

 



Uyumsuz Yanıt 

• Virolojik başarıya rağmen 
immünolojik iyileşmenin olmaması veya 
tersi, 

• Daha çok virolojik başarısızlık söz 
konusu, 

• Bu grupta mortalite hafifçe daha yüksek* 
      

 

 

    * Gilson RJ, et al. HIV Med 2010.11:152-60  



Klinik yanıt 

• Klinik yanıtı değerlendirmek her zaman çok kolay 
değil, 

 
• Genelde klinik sonlanım noktalarına göre 

değerlendiriliyor, 
• Ölüm ve AIDS ilişkili durumlar, 
 
• Hastalık hali her zaman tedavi başarısızlığı demek 

değildir (IRIS), 
 
• ART alan hastalarda hepatik veya kardiyovasküler 

komplikasyonlar daha ön planda, 



ART’nin kesintiye uğraması 

• NNRTI’ların bulunduğu rejim, planlı olarak 
sonlandırılacaksa NNRTI’lar önce 
kesilmeli, 

 

• Nevirapine kesilmiş ve iki haftadan fazla 
süre geçmişse yeniden başlandığında 1x200 
mg/gün/14 gün şeklinde başlanıp 2x200 
mg olarak devam edilmelidir,  

       DHHS,2012 

 

 

 



PI monoterapisi 

• Düşük düzeyde vireminin devam ettiğini 
gösteren çalışmalar var, 

 

• Bu sebeple klinik çalışmalar dışında 
önerilmiyor,  

 

 

      DHHS,2012 

 



HIV/TBC 

• Aktif tbc tanısı almış HIV ile enfekte 
hastaların tümüne en kısa sürede anti tbc 
tedavi başlanmalıdır, 

• CD4 sayısı 50’nin altında olan hastalara anti 
tbc başlandıktan sonraki iki hafta içinde 
ART başlanmalı, 

• CD4 50 ve üzerindeki hastalarda 2-4 
hafta içinde ART’e başlanmalı, 

• Ciddi bir hastalık eşlik etmiyorsa 8-12 
haftayı geçmeyecek şekilde geciktirilebilir, 



HIV/TBC 

• DOT ile tedavi öneriliyor, 

 

• Rifampisin PI’lar, etravirine ve 
rilpivirine ile de kullanılmamalı,  

 

 

 

      DHHS,2012 

 



IRIS 

    ‘Immune Reconstitution Inflamatory Syndrome’’ 
 

• ART ve anti tbc e devam edilmeli, 
 

• IRIS’te; NSAI’lar ve steroidler tedavide 
kullanılabilir, 
 
 

       DHHS,2012 

 
 

 

 



Uyum 

• Yeni geliştirilen ART’lere rağmen 
uyum, ilgi çekici ve komplike bir 
konu olarak önemini 
korumaktadır. 



Uyum 

• Viral süpresyon, 

• Direnç oranlarında azalma, 

• Artmış sağkalım, 

• Yaşam kalitesinde artış ile yakından 
ilişkilidir* 

 
 

  *Chesney MA.J Acquir Immune Defic Syndr 2006.Suppl.149-155 

    WHO 2003 report 



ART’lerin yan etkileri 

• Tedavinin değiştirilmesinin, 
sürdürülememesinin ve tedaviye 
uyumsuzluğun en önemli 
sebebidir* 

 
 

 

  *O’Brien ME, et al. J Acquir Immune Defic Syndr 200334(4);407-414 



Yan etki gelişimini etkileyen faktörler 

• Kadın cinsiyet, 

• ART dışı ilaç kullanımı 

• Alkolizm, viral hepatit gibi eşlik eden 
durumlar, 

• Genetik faktörler, abacavirde olduğu gibi… 



ART Yan Etkileri 

 



ART Yan Etkileri 

 



ART Yan Etkileri 

 



ART Yan Etkileri 

 



ART Yan Etkileri 

 



Sonuç 

• Tedavi ve takipte pek çok sorunla 
karşılaşmak mümkün, 

• Çözümünde çeşitli uzmanlık 
dallarından yardım alınması gereken 
durumlar söz konusu olabilir, 

 

• Ekip------------HIV MERKEZLERİ 



TEŞEKKÜR EDERİM 


