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Son Güncellemelerin Öze/

• Ne ile Başlanmalı (s. 13-14)
Ø Tedavi ar)k 2 kategoriye bölündü: Önerilen rejimler ve 

alterna9f rejimler 
Ø DOR, tenofovir bazlı bir üçlü ilaç rejiminde önerilen ilaç 

olarak dahil edildi 
Ø EVG ve ATV bazlı rejimler, DRV/b + RAL; EFV, DRV/b veya 

RAL ile yapılan ABC kombinasyonları çıkarıldı 
Ø PrEP başarısızlığına yönelik yeni kılavuz sağlandı 
• Virolojik olarak baskılanmış kişiler için değiş=rme 

stratejileri (s.16)
Ø Uzun süre etkili CAB + RPV ikili tedavi seçeneği olarak 

dahil edildi 
Ø 3TC + ATV/b önerilen ikili tedavilerden çıkarıldı 
• Virolojik başarısızlık (s. 17)
Ø Direnç mutasyonları varlığında tedavi önerilerine yönelik 

yeni ifadeler dahil bölüm güncellendi 

• HIV ile yaşayan gebe kadınlar veya gebeliği düşünen 
kadınların tedavisi (s. 18)

• Çocuk sahibi olmayı veya gebe kalmayı isteyen kadınlarla 
ART seçimi görüşülmelidir. 

• Gebe kalmayı düşünen kadınlarla veya gebeliğin ilk 6 
haftasında kullanılacaksa DTG görüşülmelidir 

• TAF, 14 hafta gebelikten sonra ilaç seçeneği olarak 
önerilen/alternatif rejimler arasına dahil edildi 

• ATV, ZDV ve LPV/r, alternatif rejimlerden çıkarıldı 
• ART ve TB koenfeksiyonu (s. 20 )
• ART, TB menenjit hariç CD4 sayımından bağımsız olarak 

en kısa sürede (TB tedavisine başladıktan sonraki 2 hafta 
içinde) başlatılmalıdır 

• Maruziyet öncesi Profilaksi (s. 23) 
• Erkekler için talep üzerine PrEP dahil ve HIV edinme riski 

devam ederse gebelik ve emzirme sırasında PrEP'i devam 
etme endikasyonu bölümü güncellendi 
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EACS 2021 Güncellemesi: Önerilen Rejimler

• Dipnot II: INSTI'ler veya TAF ile tedavi vücut ağırlığında artışla ilgili olabilir
• Dipnot IV: RAL, RAL 400 mg bid veya RAL 1200 mg (iki, 600 mg tablet) qd olarak verilebilir. 

o Not: RAL qd bir indükleyici varlığında verilmemelidir 
• Dipnot V: PrEP başarısızlığı bağlamında meydana gelen HIV enfeksiyonları, dirençle ilişkili mutasyonlarla ilgili olabilir. 3TC/DTG, bu bağlamda 

sadece genotip testinde belgelenmiş direnç yoksa kullanılabilir 
• Dipnot VI: DOR, HIV-2'ye karşı etkin değil. DOR, INSTI'ye noninferiorite göstermedi. Virolojik başarısızlık durumunda mutasyonlarla ilişkili direnç 

riski vardır. DOR'u başlatmadan önce genotipik direnç testi sonuçları gereklidir

Ana noktalar:
• DOR önerilen rejim olarak dahil edildi
• RAL qd veya bid önerilen INSTI rejimi olarak 

kalıyor 
• Tüm INSTI ve TAF içeren rejimlere, INSTI 

veya TAF ile tedavinin vücut ağırlığında 
artışla ilgili olabileceğine dair dipnot 
eklendi

• Yüksek 184V mutasyon seçim riski nedeniyle 
PrEP başarısızlığından sonra 3TC/DTG 
önerilmez Genotip testinde belgelenmiş 
direnç yoksa ancak PrEP başarısızlığından 
sonra

• PrEP alırken HIV edinmiş kişide: PrEP'i 
yüksek genetik direnç bariyerli 3. bir 
ilaç (tercihen DRV/b, DTG veya BIC) 
dahil bir 3DR rejimi artı ART'yi kesintiye 
uğratmadan 2 NRTI’lar şeklinde 
değiştirin.



EACS 2021 Güncellemesi: Önerilen Rejimler –
TDF veya TAF

Dipnot III – TDF ve TAF:
o TDF veya TAF kullanma kararı bireysel 

özelliklere ve kullanılabilirliğe bağlıdır
o ART rejimi bir takviye içermiyorsa, ilacın 

kesilmesine ve kemik kırıklarına yol açan 
kısa vadeli renal advers olay riski TAF 
ve TDF'de benzerdir

o TAF*** aşağıdaki özelliklerin bulunduğu 
kişilerde TDF'e göre ilk tercih**** olarak 
kabul edilmelidir: 
§ belirlenen veya yüksek KBY riski, 

bkz. sayfa 74; 
§ nefrotoksik ilaçlarla birlikte ilaç 

uygulama veya önceki TDF 
toksisitesi, bkz. sayfa 75; 

§ osteoporoz / progresif osteopeni, 
yüksek FRAX skoru veya risk 
faktörleri, bkz. sayfa 71; 

§ frajilite kırığı geçmişi, 
bkz. sayfa 71 ve 73 



EACS 2021 GL'ler Güncellemesi: 
AlternaAf Rejimler

• Dipnot II: INSTI'ler veya TAF ile tedavi vücut ağırlığında artışla ilgili olabilir

• Dipnot VII: EFV: intihar girişimleri veya akıl hastalığı geçmişi varsa verilmemeli; HIV-2 ve HIV-1 grup O suşlarına karşı aktif değil 

• Dipnot IX: tek bir büyük çalışma kümülatif DRV/r kullanımıyla CVD riskinde artış gösterdi, daha küçük çalışmalarda doğrulanmadı 

• Dipnot X: RTV veya COBI ile takviyeli rejimler daha yüksek ilaç-ilaç etkileşimleri risk bulundurur 

Ana noktalar:
• RPV bir alternatif rejim, tok 

karnına doz, RPV, VL ve CD4 
kısıtlamalarıyla gastrik pH 
artıran ajanlara izin verilmez

• Yatma zamanında veya akşam 
yemeğinden 2 saat önce EFV 
dozlama (ayrıca bkz. nöro-
psikiyatrik AO'lar hakkındaki 
dipnot)

• Tok karnına DRV dozu, 
kardiyovasküler risk dipnotu ve 
DDI'lar



6

Virolojik olarak Baskılanmış Kişiler için 
DeğişArme Stratejileri (s.16)

Ana noktalar:
• Son 6 ayda VL<50c/mL değeri olan kişilerde ikili terapiler ancak aşağıdaki koşullarda 

verilmelidir:
• Geçmiş direnç yok ve
• HBV bağışıklığı veya non-immün eşzamanlı HBV aşılaması varsa

• Büyük RCT'lerce desteklenen ikili terapi rejimi içindekiler:
• DTG + RPV
• XTC + DTG
• XTC + DRV/b
• İki ayda bir uzun süre etkili CAB + RPV enjeksiyonları

• Klinik çalışmalarda bu stratejiler, üçlü terapiden daha fazla virolojik rebound ile 
ilişkilendirilmemiştir.

• DTG + RPV ve CAB + RPV'de birkaç direnç geliştirme vakası vardı

• Küçük araştırmalarla desteklenen ikili terapiler – sadece intolerans veya direnç nedeniyle 
başka tedavi kombinasyonları için uygun olmayan kişilerde endike olmalıdır:
• DRV/b + RPV
• DRV/b + DTG



HIV ile Yaşayan Gebe Kadınlar veya Gebeliği Düşünen 
Kadınların Tedavisi (EACS 2021)

• ART almamış gebe kadınlar en kısa sürede tedaviyi başlatmalıdır. 
• ART rejimi kararı kişiyle görüşülmeli ve tolere edilebilirlik, olası uyum sorunları dikkate alınarak özelleştirilmeli ve ART maruziyetinden veya gebelikte suboptimal 

farmakokinetikten kaynaklanan potansiyel riskle karşılaştırılmalıdır
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ART Almamış Gebe Kadınlar için ART Rejimi: 
Önerilen Rejimler: EACS 2021

• Dipnot II: Tsepamo gözlemsel kohorttan son ara analiz, tüm diğer antiretroviral maruziyetlerle karşılaştırıldığında gebe kalınmasından itibaren DTG 
alan kadınlar arasında nöral tüp defektlerinde istatistiksel olarak anlamlı olmayan küçük bir artış vardı 

• Dipnot IV: Gebelik yaşının ilk 14 haftasında TAF/FTC önerilmez çünkü bu kombinasyonun güvenlilik ve etkililiğini değerlendiren IMPACT 2010/VESTED 
randomize çalışma, sadece 14-28 hafta gebe kadınları çalışmaya almıştır 

• Dipnot V: Gebelikte RAL maruziyetiyle ilgili 1991 prospektif rapor arasında nöral tüp defektlerine dair rapor yoktu; bunların 456'sı gebe kalma 
öncesi dönemdeydi. RAL 1200 mg qd hakkında veri yok: önerilmez 

• Dipnot VI: DRV/r 800/100 mg qd azalmış seviyeler nedeniyle gebelik sırasında önerilmez. DRV/c gebeliğin ikinci ve üçüncü trimesterinde anlamlı 
ölçüde daha düşük DRV ve COBI maruziyetleri nedeniyle gebelik sırasında önerilmez

• Dipnot VII:  COBI ile takviye, gebeliğin ikinci trimesterinden sonra önerilmez (yetersiz ilaç seviyeleri) 

Ana noktalar:
• DTG kullanımı gebe kalmayı 

düşünen kadınlarla görüşülmelidir
(daha hafif ifadeler veya önceki 
GL'ler)

• Gebeliğin ilk 6 haftasında DTG
önerilmez (önceki versiyondaki 8 
yerine)

• Gebeliğin ilk 14 haftasında TAF
önerilmez

• RAL bid önerilen rejim – ek 
gereklilikleri olmayan tek rejim

• Gebelikte RAL qd önerilmez
• DRV/r ve DRV/c, ilaçta daha düşük 

ilaç seviyeleri nedeniyle ikisinde de 
dozlama sorunları vardır (bkz. 
dipnot VI ve VII). Tok karnına alınır

"ART almamış gebe kadınlar en kısa sürede tedaviyi başlatmalıdır. ART rejimi kararı kişiyle görüşülmeli ve tolere edilebilirlik, olası uyum sorunları dikkate alınarak özelleştirilmeli ve ART maruziyetinden veya 
gebelikte suboptimal farmakokinetikten kaynaklanan potansiyel riskle karşılaştırılmalıdır"
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Gebe Kadınlar için Alternatif Rejim

I HLA-B*57:01 pozitif ise ABC kontrendikedir. HLA-B*57:01 negatif olsa bile HSR riskiyle ilgili danışmanlık hâlâ zorunludur. HLA-B*57:01 testi sonuçları ART başlangıcında gecikmeye neden olursa diğer önerilen temeli düşünün 
II Tsepamo gözlemsel kohorttan son ara analiz, tüm diğer antiretroviral maruziyetlerle karşılaştırıldığında gebe kalınmasından itibaren DTG alan kadınlar arasında nöral tüp defektlerinde istatistiksel olarak anlamlı olmayan küçük bir 
artış vardı 
III TDF'in bazı jenerik biçimleri, fumarat yerine fosfat, maleat ve süksinat tuzları kullanır. Bunlar birbirinin yerine kullanılabilir. Bazı ülkelerde TDF, fumarat tuzu (tenofovir disoproksil fumarat) yerine ön ilaç (tenofovir disoproksil) miktarını 
yansıtmak üzere 300 mg yerine 245 mg olarak etiketlenmiştir 
IV Gebelik yaşının ilk 14 haftasında TAF/FTC önerilmez Çünkü bu kombinasyonun güvenlilik ve etkililiğini değerlendiren IMPACT 2010/VESTED randomize çalışma, sadece 14-28 hafta gebe kadınları kaydetmiştir 
V Gebelikte RAL maruziyetiyle ilgili 1991 prospektif rapor arasında nöral tüp defektlerine dair rapor yoktu; bunların 456'sı gebe kalma öncesi dönemdeydi. RAL 1200 mg qd hakkında veri yok: önerilmez 
VI DRV/r 800/100 mg qd azalmış seviyeler nedeniyle gebelik sırasında önerilmez. DRV/c gebeliğin ikinci ve üçüncü trimesterinde anlamlı ölçüde daha düşük DRV ve COBI maruziyetleri nedeniyle gebelik sırasında önerilmez 
VII COBI ile takviye, gebeliğin ikinci trimesterinden sonra önerilmez (yetersiz ilaç seviyeleri)
VIII EFV, HIV-2 ve HIV-1 grup O suşlarına karşı aktif değil 
IX İkinci ve üçüncü trimester sırasında daha düşük RPV maruziyeti; VL'yi daha sık izlemeyi düşünün. RPV, HIV-2'ye karşı etkin değil
X Gebe kadınlara sıklıkla bulantı için anti-H2 veya proton pompa inhibitörleri reçete edilir. Her vizitte eşzamanlı ilaçların dikkatlice gözden geçirilmesi ve gebe kadınlara potansiyel etkileşimler hakkında bilgi sağlanması önerilir

Ana noktalar:
• ATV, ZDV ve LPV/r, alternatif rejimlerden

çıkarıldı
• RPV alternatif rejimi. CD4, VL, gastrik pH 

artıran ajanlar yasak, tok karnına
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Gebe Kadınlarda ART: 
Rejim tablolarında önemli dipnotlar (EACS 2021)

I HLA-B*57:01 pozitif ise ABC kontrendikedir. HLA-B*57:01 negatif olsa bile HSR riskiyle ilgili danışmanlık hâlâ zorunludur. HLA-B*57:01 testi sonuçları ART 
başlangıcında gecikmeye neden olursa diğer önerilen temeli düşünün 

II Tsepamo gözlemsel kohorttan son ara analiz, tüm diğer antiretroviral maruziyetlerle karşılaştırıldığında gebe kalınmasından itibaren DTG 
alan kadınlar arasında nöral tüp defektlerinde istatistiksel olarak anlamlı olmayan küçük bir artış vardı 

III TDF'in bazı jenerik biçimleri, fumarat yerine fosfat, maleat ve süksinat tuzları kullanır. Bunlar birbirinin yerine kullanılabilir. Bazı ülkelerde TDF, fumarat tuzu 
(tenofovir disoproksil fumarat) yerine ön ilaç (tenofovir disoproksil) miktarını yansıtmak üzere 300 mg yerine 245 mg olarak etiketlenmiştir 

IV Gebelik yaşının ilk 14 haftasında TAF/FTC önerilmez Çünkü bu kombinasyonun güvenlilik ve etkililiğini değerlendiren IMPACT 2010/VESTED randomize çalışma, 
sadece 14-28 hafta gebe kadınları kaydetmiştir 

V Gebelikte RAL maruziyetiyle ilgili 1991 prospektif rapor arasında nöral tüp defektlerine dair rapor yoktu; bunların 456'sı gebe kalma öncesi dönemdeydi. RAL 1200 
mg qd hakkında veri yok: önerilmez 

VI DRV/r 800/100 mg qd azalmış seviyeler nedeniyle gebelik sırasında önerilmez. DRV/c gebeliğin ikinci ve üçüncü trimesterinde anlamlı ölçüde daha düşük DRV ve 
COBI maruziyetleri nedeniyle gebelik sırasında önerilmez 

VII COBI ile takviye, gebeliğin ikinci trimesterinden sonra önerilmez (yetersiz ilaç seviyeleri)

VIII EFV, HIV-2 ve HIV-1 grup O suşlarına karşı aktif değil 

IX İkinci ve üçüncü trimester sırasında daha düşük RPV maruziyeti; VL'yi daha sık izlemeyi düşünün. RPV, HIV-2'ye karşı etkin değil

X Gebe kadınlara sıklıkla bulantı için anti-H2 veya proton pompa inhibitörleri reçete edilir. Her vizitte eşzamanlı ilaçların dikkatlice gözden geçirilmesi ve gebe 
kadınlara potansiyel etkileşimler hakkında bilgi sağlanması önerilir
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İlaç sınıfına göre advers olaylar – seçili rejimler

Not:

• INSTI (RAL, DTG, BIC, EVG/c) – AE için 
metabolik etki mekanizması endike ederek kilo 
artışı 'Diğer'e kıyasla METABOLİK AO'lar içinde 
belirtilmiştir.

• CAB – kilo alma olmayan tek INSTI. Enjeksiyon 
yeri reaksiyonları, uyku bozuklukları, baş ağrısı 
ve pireksi listelendi.

• BIC – kilo artışı ve CNS AO'ları belirtildi (DTG ve 
diğer INSTI için aynı)

Slaytta sadece seçili rejimler temsil ediliyor. Tam tablo için bkz. EACS 2021 GL'ler.
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İlaç sınıfına göre advers 
olaylar – seçili rejimler

EACS 2021

Not:

• TAF - METABOLİK altında kilo artışı belirtilmiştir ve 
AO'nun mekanizmasını belirtir (önceki versiyonda 
listelenen DİĞER'e kıyasla)

• TDF – “plazma lipid düşüşü” yorumu tablodan çıkarıldı
(‘vücut yağı’ altında listelendiği son sürüme kıyasla)

• DOR – Sinir sütunu altına uyku bozuklukları ve baş 
ağrısı AO'ları eklendi. DOR, hâlâ tablodaki diğer 
NNRTI'lerle karşılaştırıldığında listelenen en az AO'ları 
sunar

Slaytta sadece seçili rejimler temsil ediliyor. Tam tablo için bkz. EACS 2021 GL'ler.



• Not:

• Kilo artışı, antidepresan ‘birlikte 
verilen ilaçlar’ AO'ları sütununda da 
belirtilir – çeşitli ilaçlarla birlikte kilo 
artışının görece riski listelenir

• DTG'nin uykusuzlukla ilişkisi dipnot 
ii'de vurgulanır (diğer INSTI'lerle 
birlikte. Klinisyenler 
antidepresanları birlikte reçete 
ederken dikkatli olmalıdır
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EACS 2021 Kilo Artışı referansı: 
Antidepresan Sınıflandırması, Dozları,Güvenliliği ve Advers Etkileri

i Birçok PLWH için, SSRI indüksiyonu advers etkilerle (GI kanalı, baş dönmesi, anksiyete, panik ataklar) ilgili olabilir. Daha 
düşük dozlarda başlanması (yani paroksetin, sertralin ve sitalopram için sırasıyla 10, 25 & 10 mg) ve tolere edilirse 4 ila 7
gün sonra yukarıdaki başlangıç dozlarına artırılırsa bu tür etkileri azaltabilir 

ii Uykusuzluk DTG ve ART rejimleri içeren diğer INSTI ve bazı antidepresanların kullanımıyla ilgilidir. Klinisyenler DTG ve 
INSTI ile birlikte antidepresanlar reçete ederken dikkatli olmalıdır 

iii Kilo alma anlamlı, ama kademeli ve sinsi olabilir
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Maruziyet öncesi Profilaksi
(PrEP) 

Aşağıdaki prosedürler önerilir: 
• PrEP'i başlatmadan bir hafta önce belgelenmiş dördüncü nesil negatif HIV testi. Akut HIV 

enfeksiyonu şüphesi durumunda plazmada bir RNA testi de yapılmalıdır, sayfa 15. PrEP 
sırasında bir ayda ve ardından her 3 ayda bir dördüncü nesil HIV testi yapılmalıdır. 6 aylık 
reçeteli olan stabil uzun süreli kullanıcılarda kliniğe gitmeden yapılabilen bir ara üçüncü 
nesil testi kabul edilebilir 

• PrEP, bir HIV birimine sevki gerektirebilecek erken HIV serokonversiyon klinik belirtileri veya 
bir pozitif HIV tanısal test durumunda kesintisiz üçlü ilaç ART şeklinde değiştirilmelidir, 
bkz. başlangıç sayfası 12 

• HIV edinme riski devam ederse gebelik ve emzirme sırasında PrEP'e devam edilebilir 
• PrEP başlatılmadan önce HBV seroloji durumu belgelenmelidir. HBsAg pozitif ise bkz. 

PLWH'de HBV ve HCV Koenfeksiyonunun Klinik Yönetimi ve Tedavisi 
• PrEP'in diğer STI tiplerini önlemediği konusunda danışmanlık; PrEP başlatılırken ve düzenli 

PrEP kullanımı sırasında STI (sifilis, klamidiya, gonore, HAV, HCV) taraması yapın, sayfa7-9 
• TDF bazlı PrEP'in renal ve kemik sağlığını etkileyebileceği konusunda danışmanlık, bkz. 

sayfa 71 ve 73-75. TDF kullanımı kılavuzlarına göre PrEP'e başladıktan sonraki ilk 3 ay içinde 
renal fonksiyonu kontrol edin ve PrEP sırasında renal fonksiyonu ve kemik sağlığını kontrol edin 

• Diğer önleme yöntemleri gibi PrEP'in yalnızca alındığı zaman işe yaradığı konusunda 
danışmanlık. Başladıktan bir ay sonra bir uyum durumu kontrolü önerilir ve takipte danışmanlık 
gerekli olabilir 

• PrEP'in uzun süreli reçete edilebileceği konusunda danışmanlık sağlayın ama her sonraki PrEP 
reçetesinin, çoğunluk için her 3 ayda bir ama stabil uzun süreli kullanıcılarda maksimum 6 
ayda olacak olan sonraki ziyarete kadarki dönemi kapsaması gerekir (bir yıldan fazla günlük 
PrEP)

• TDF/FTC 300*/200 mg 1 tablet qd. Erkekler ve kadınlarda PrEP, ilk 
maruziyetten önce 7 gün boyunca alınmalı ve son maruziyetten 7 gün sonra 
durdurulmalıdır 

• MSM ve transgender kadınlarda yapılan bir günlük TAF/FTC çalışması günlük 
TDF/FTC'ye inferiorite göstermedi. Yüksek riskli gruplarda veri mevcut değildir 

• Sadece erkekler için, PrEP ‘talep üzerine’ dozlanabilir (her cinsel ilişkiden 
2-24 saat önce TDF/ FTC, ardından iki tekli doz TDF/FTC, ilk ilaç alımından 24 
ve 48 sonra; şimdiye kadar TAF/FTC için veri yok). Kadınlarda TDF/FTC ile 
talep üzerine PrEP ile ilgili etkililik verileri yok 

• Varsa ve mevcut olduğunda jenerik TDF/FTC formülasyonlarının 
kullanılması, kamu sağlığı yaklaşımındaki kullanımı açısından önemli olan 
PrEP'in maliyet etkinliğini iyileştirmeye yardım edebilir 

• Böbrek bozukluğu olan ve PrEP alanlarda TDF veya TAF kullanımıyla renal 
sonuçlarla ilgili veriler sınırlıdır, PLWH'de TDF kullanımı hakkındaki 
kılavuzların izlenmesi önerilir, bkz. sayfa 74-76. Benzer şekilde, renal sonuçlar 
için günlük PrEP'e kıyasla “talep üzerine” kullanımı hakkında veri yok 
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Maruziyet Sonrası Profilaksi (PEP) – EACS 2021

• Kaynak kişide HBV, HCV ve HIV (HIV durumu bilinmiyorsa) konusunda hızlı test yapılması 
önerilir 

• Kaynak kişi ART'ta HIV pozitifse HIV-VL saptanabilirse direnç testi isteyin 
• PEP'i kaynağın tedavi hikayesine ve önceki direnç testlerine göre özelleştirin 
• Cinsel maruziyet için HIV pozitif kaynağı saptanamaz HIV-VL olarak belgelenmişse artık 

PEP önerilmez 
• PEP ideal olarak maruziyetten < 4 saat şeklinde, ama en geç 48/72 saatte başlatılmalıdır 
• PEP Süresi: 4 hafta (endikasyon eksikliği nedeniyle çalışma ilacını bırakılmamışsa) 
• PEP rejimleri: TDF/FTC veya TAF/FTC + RAL bid veya qd veya + DRV/b qd. TDF/FTC 

veya TAF/FTC+ DTG qd veya TAF/FTC/BIC de alternatifler olarak düşünülebilir 
• Cinsel maruziyet durumunda tam cinsel sağlık taraması 
• Cinsel maruziyete yönelik acil gebelikten korunma danışmanlığı 
• Takip: 

o Maruziyetten sonraki 48 saat içinde HIV serolojisi + HBV ve HCV, gebelik testi 
(kadınlar) ve uygunsa STI testleri 

o 48-72 saat içinde HIV uzmanı tarafından PEP endikasyonunun tekrar 
değerlendirilmesi 

o PEP rejiminin tolere edilebilirliğini değerlendirme 
o Kaynak kişi HCV-pozitif ise (gözlenen veya şüphelenilen) 1 ayda transaminazlar, 

HCV-PCR ve HCV serolojisi 
o Takip HIV serolojisi: PEP sonunda zorunlu ve 6-8 hafta sonra tekrar 
o PrEP başlatma fırsatının görüşülmesi
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Şiddetli COVID-19 için Risk Faktörleri ve PLWH arasında sonuçlar 
• Genel popülasyonla karşılaştırıldığında PLWH'de daha şiddetli hastalık seyrine dair açık kanıt yok. Hastaneye yatan COVID-19 hastaları arasında, birçok çalışma HIV negatif hastalarına 

kıyasla PLWH'de daha genç yaş bildirirken PLWH arasındaki komorbiditeler daha yüksek orandaydı. Eşzamanlı TB ve/veya PcP hastalarında da daha şiddetli COVID-19 tanımlanmıştır. CD4 
sayımı < 200 hücre/µL ve komorbiditeleri olan PLWH'de daha kötü sonuçlar olabilir, ama kanıt azdır 

COVID-19 salgını sırasında HIV bakımı 
• COVID-19 nedeniyle kapanmalar ve izolasyon sırasında HIV bakımının devamını sağlamak önemlidir 
• ARV'lerin değiştirilmesi önerilmez ve yalnızca virolojik başarısızlık gibi kritik durumlarda olabilir 




