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Θεραπεία της HIv λοίμωξης με αναστολείς πρωτεάσης
β. πΑπΑρΙΖΟΣ

Αν. Διευθυντής εΣΥ, πανεπιστημιακή Δερματολογική κλινική Noσ. «A. Συγγρός»

Στην περίπτωση της HIV λοίμωξης, οι εξελίξεις 
και οι μεταβολές στην αντιμετώπισή της είναι 

αλλεπάλληλες και ταχύτερες από κάθε άλλη νόσo.

Kύκλος ζωής του HIV

Περίοδοι θεραπείας

• Στα 1981: Οχι θεραπεία

• 1987: Μονοθεραπεία με ΑΖΤ

•  Σήμερα: Συνδυασμένη θεραπεία (τριπλά σχή-

ματα)

• Δύο διαφορετικές περίοδοι:

-  Η περίοδος της μονοθεραπείας (ή διπλής 

θεραπείας)

-  Η περίοδος των αναστολέων πρωτεάσης και 

της «HAART» (ηighly Active AntiRetroviral 

Therapy)

ΣΧΗΜΑ (cocqtail): 2 αναστολείς μεταγραφάσης 

+ 1 αναστολέας πρωτεάσης

Περίοδος Μονοθεραπείας

• Φτωχή αποτελεσματικότητα

• Μικρή διάρκεια των αποτελεσμάτων

•  Πολλοί ασθενείς με χαμηλά επίπεδα CD4 λεμ-

φοκυττάρων

•  Πολλές καιροσκοπικές εκδηλώσεις (PCP, τοξο-

πλάσμωση ΚΝΣ, CMV, TB, Kaposi κ.λπ.)

•  Κυρίαρχο πρόβλημα: πολλές λοιμώξεις, πολλές 

νοσηλείες, πολλοί θάνατοι

• Εποχή «ηρωισμών»

Περίοδος HAART

•  Νέα φάρμακα (αναστολείς πρωτεάσης-τριπλοί 

συνδυασμοί)

•  Νέες εργαστηριακές μέθοδοι (ιϊκό φορτίο, γο-

νοτυπικός έλεγχος κ.λπ.)

Η ανακάλυψη των αναστολέων πρωτεάσης άλλαξε 

το χαρακτήρα του νοσήματος

Περίοδος HAART

• Μείωση καιροσκοπικών εκδηλώσεων
• Μείωση θανάτων
•  Πολλοί ασθενείς με ικανοποιητικό επίπεδο CD4 

λεμφοκυττάρων
•  Μείωση αναγκών νοσηλείας, home care, ανα-

πηρικών συντάξεων κ.λπ.
• Νέα προβλήματα

Νέα προβλήματα  
στην περίοδο HAART

Δύσκολα δοσολογικά σχήματα-μεγάλος αριθμός 
δισκίων-φάρμακα με περιορισμούς τροφής κ.λπ.
• INDINAVIR: αυστηρά 8ωρο-νηστικός
• SAQUINAVIR: με grapefruit
• RITONAVIR: 6X2
• NELFINAVIR: 3X3 ή 5X2
• AMPRENAVIR: 8X2

Ένα συνηθισμένο σχήμα του 1999:
• Caps Retrovir: 1 ανά 12ωρο, μετά το φαγητό
• Tabl Videx: 2 ανά 12ωρο, νηστικός
• Caps Crixivan: 2 ανά 8ωρο, νηστικός

πρόγραμμα:
07.00 έγερση-λήψη Crixivan
08.00 πρωινό-λήψη Retrovir
10.00 λήψη Videx
13.00 γεύμα
15.00 λήψη Crixivan
20.00 δείπνο-λήψη Retrovir
22.00 λήψη Videx
23.00 λήψη Crixivan
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• Saquinavir: μικρή αποτελεσματικότητα
•  Indinavir: δύσκολη λήψη, συχνές και έντονες 

παρενέργειες
•  Ritonavir: πάρα πολλές κάψουλες, παρενέργειες, 

συντήρηση σε ψυγείο
•  Nelfinavir: πολλά δισκία, παρενέργειες, σχετικά 

εύκολη ανάπτυξη αντοχής
Η μακροχρόνια λήψη των φαρμάκων: ΑΓΧΟΣ

AΠΟΓΟΗΤΕΥΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΛΠΙΔΑ!

Νέα προβλήματα

• Παρενέργειες:

- Διαταραχές γαστρεντερικού

- Μυελός, ήπαρ, νεφροί κ.λπ.

- Ορμονικές διαταραχές, στυτική δυσλειτουργία

- Μεταβολικές διαταραχές (υπερλιπιδαιμία,  
σ. διαβήτης, μορφολογικές διαταραχές)

- Καρδιαγγειακά προβλήματα

• Συμμόρφωση στη θεραπεία

• Ανάπτυξη ανθεκτικών στελεχών

• Διασπορά ανθεκτικών στελεχών
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Παρενέργειες

Λιποδυστροφία:
•  Βραδεία συσχέτιση με διαφορετικές κατηγορίες 

φαρμάκων – αρχικά μόνο με αναστολείς πρω-
τεάσης, αργότερα με D4T, DDI, AZT, EFV – και 
την HiV νόσο

•  Moρφολογικές διαταραχές - παραμόρφωση: 
σημαντικό ψυχολογικό, κοινωνικό και επαγ-
γελματικό πρόβλημα

2003: ATAZANAVIR (Reyataz®, Bristol)

•  Δοσολογικό σχήμα: ο πρώτος αναστολέας 
πρωτεάσης που χορηγείται μία φορά την ημέρα 
(caps Reyataz 2X1 + Ritonavir 1X1)

• Ευκολία λήψης

• Καλύτερη συμμόρφωση

• Λιγότερες παρενέργειες και κυρίως:

• Λιγότερη λιποδυστροφία

•  Σε πολλές μελέτες το Atazanavir βρέθηκε του-
λάχιστον εξ’ ίσου αποτελεσματικό με άλλους 
αναστολείς πρωτεάσης και λιγότερο τοξικό

•  ΒΜS Study 043 και BMS 045: σύγκριση 
Atazanavir με Lopinavir σε ασθενείς με προη-
γηθείσες θεραπευτικές αποτυχίες.
Το Atazanavir απέδειξε ίση αποτελεσματικότητα, 
καλύτερη ανοχή και σημαντικά καλύτερο λιπιδαι-
μικό προφίλ, στις 48 και στις 96 εβδομάδες

Curr Med Res Opin 2005; 21(10):1683-92.
ΑΙDS 2006; 20(5):711-8.

Σε άλλες μελέτες, το Atazanavir αντικατέστησε 
το χορηγούμενο Lopinavir (ή άλλον αναστολέα 
πρωτεάσης): σημειώθηκε μεγάλη βελτίωση στις 
μεταβολικές παραμέτρους (χοληστερόλη, τριγλυ-
κερίδια, LDL, insuline resistance κ.λπ.)

•  Busti AJ et al. J Investig Med 2008; 56(2):539-
44.

•  Nguyen S et al. Pharmacotherapy 2008; 
28(3):323-30.

•  Soriano V et al (SLOAT study). J Antimicrob 
Chemother 2008; 61(1):200-205.

•  Gatell J et al (SWAN study). Clin Infect Dis 2007; 
44(11):1484-92.

•  Winston A et al. Clin Infect Dis 2007; 44(11):1475-
83.

•  Swindells S et al. JAMA 2006; 296(7):806-17.

Atazanavir/ritonavir vs Lopinavir/
ritonavir in Antiretroviral-Naïve HIV-1 

Infected Patients: 
CASTLE 96 Week Efficacy and Safety

Lancet 2008; 372(9639):646-55.

J-M. Molina1, J. Andrade-Villanueva2, J. Echevarria3, 
P. Chetchotisakd4, J. Corral5, N. David6, M. Mancini7, 

R. Yang7, D. McGrath7, J. Absalon7

1Hôpital Saint-Louis, Paris, France 
2Hospital Civil De Guadalajara, Guadalajara, Mexico 
3Hospital Nacional Cayetano Heredia, Peru 
4Khonkaen University, Khonkaen, Thailand 
5 Hospital Interzonal Gral. De Agudos Oscar Alende, Buenos 
Aires, Argentina 

6Brooklyn Medical Centre, Western Cape, South Africa 
7Bristol-Myers Squibb, Wallingford, CT, USA

Study Design
international, multicenter, open-label, 

randomized, 96-week study to determine 
the comparative clinical efficacy and safety 
of ATV/r and LPV/r in treatment-naïve HIV-1 

infected patients

Baseline Characteristics

 ATV/r  
n = 440

LPV/r  
n = 443

Age, median (min-
max)

34 (19-72) 36 (19-71)

Female, n (%) 138 (31) 139 (31)

CDC Class C AiDS,  
n (%)

19 (4) 24 (5)

HIV RNA log10 c/mL, 
median (min-max)

5.01 
(2.60-5.88)

4.96
(3.32-5.88)

HiV RNA ≥ 100,000 
c/mL, n (%)a

223 (51) 225 (51)

CD4 ce l l s /mm 3, 
median (min-max)

205 (2-794) 204 (4-810)

CD4 < 50 cells/mm3, 
n (%)

58 (13) 48 (11)

Hepatitis B and/or C 
co-infection, n (%)

61 (14) 51 (12)

aQualifying HIV-RNA

HIV RNA <50c/mL (ITT-CVR, NC = F)

Supporting Analyses:
ITT – TLOVR: HIV RNA <50c/mL: ATV/r 70%, LPV/r 63%, 6.6% 
(0.4%, 12.7%)
OT – VR-OC: HIV RNA <50c/mL: ATV/r 89%, LPV/r 88%, 1.6% 
(-3.1%, 6.2%)

ITT-Confirmed Virologic Response 
(NC = F) by Qualifying HIV Viral Load

• 1998: Καθιέρωση μη νουκλεοσιδικών ανα-
στολέων ανάστροφης μεταγραφάσης (άλλες πα-
ρενέργειες: φαρμ. εξανθήματα, ηπατοτοξικότητα, 
διαταραχές ΚΝΣ, χαμηλός γενετικός φραγμός)

• 2000: Lopinavir/r (Kaletra®): σημαντική βελτί-
ωση της κατάστασης. Το Κaletra γίνεται το «χρυσό 
στάνταρ» της θεραπείας

Εκσυγχρονισμός

•  ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ: η καθιέρωση του boosting στους 
αναστολείς πρωτεάσης

•  Booster: το Ritonavir, ως ισχυρός αναστολέας 
του κυτοχρώματος p450

•  Προσθήκη μικρών δόσεων Ritonavir  μεί-
ωση των απαιτούμενων δόσεων ενός άλλου 
αναστολέα πρωτεάσης

•  Μικρότερα και ευκολότερα δοσολογικά σχή-
ματα, αποδέσμευση από τη λήψη τροφής, ίσως 
και λιγότερες παρενέργειες
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Adverse Events Summary

ATV/r, n = 441, n (%) LPV/r, n = 437, n (%)

Serious Adverse Events (SAEs) 63 (14) 50 (11)

Grade 2-4 treatment-related AEsa 133 (30) 140 (32)

Grade 2-4 treatment-related AEs 3%a,b Jaundice 18 (4) 0

Nausea 18 (4) 33 (8)

Diarrhea 11 (2) 54 (12)

• 39 (9%) subjects on ATV/r versus 96 (22%) subjects on LPV/r initiated anti-diarrheal medications
• 7 subjects discontinued due to diarrhea (all on LPV/r)
• 3 discontinuations on ATV/r due to jaundice/hyperbilirubinemia
• Renal all-grade AEs: 4% in both arms
aThrough 96 weeks
bExcluding lab abnormalities reported as AEs

As-Treated Mean Fasting Lipids at Baseline and Week 96
 

 ATV/r, n = 441 LPV/r, n = 437

Mean Value (mg/dL) B/L (SE) Wk 96 (SE) Δ B/L (SE) Wk 96 (SE) Δ Difference Estimate (95% CI) ATV/r - LPV/r

TC 149 (1.8) 169 (2.0) 13% 150 (1.7) 186 (2.4) 25% -8.9%* (-11.6%, -6.1%)

LDL-C 92 (1.5) 105 (1.7) 14% 93 (1.4)  17% -1.7% (-5.9%, 2.6%)

HDL-C 37 (0.6) 44 (0.6) 21% 36 (0.6) 46 (0.8) 29% -5.5% (-10.0%, -0.8%)

Non-HDL-C 112 (1.5) 125 (1.9) 11% 114 (1.5) 140 (2.3) 23% -9.7%* (-13.0%, -6.3%)

TG 126 (3.7) 140 (4.1) 13% 129 (3.9) 184 (5.9) 50% -24.5%* (-29.9%, -18.8%)

Values presented are observed values. Analyses using last observation carried forward (LOCF) are consistent with the above results. Values were excluded after the start of serum lipid reduction therapy
* p<0.0001
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Conclusions

•  Non-inferiority of once daily ATV/r compared to twice daily LPV/r was confirmed at Week 96
•  In the ITT analysis, ATV/r had higher response rates than LPV/r

-  This difference, not observed in the on-treatment analysis, was driven by similar efficacy and a higher rate of discontinuations among patients receiving 
LPV/r

•  Virological failure rates were low and the emergence of resistance was infrequent with both regimens
•  ATV/r had a better lipid profile and more favorable GI tolerability than LPV/r

-  Mean changes from baseline in fasting total cholesterol, non-HDL cholesterol and triglycerides at Week 96 were significantly higher in patients receiving 
LPV/r than those receiving ATV/r

-  Fewer GI events were experienced by patients receiving ATV/r than those receiving LPV/r
•  Once daily ATV/r plus TDF/FTC demonstrated durable antiviral efficacy and safety. This regimen is an appropriate therapeutic option for antiretroviral naïve 

HiV-1 infected patients

Ομαλοποίηση

• Πρώτη περίοδος HAART (2RTIs + PI)

• Περίοδος NNRTIs

• Περίοδος boosting PIs

•  Σήμερα: νέες γενεές αναστολέων πρωτεάσης, 

φάρμακα από άλλες κατηγορίες (αναστολείς 

σύντηξης, συνυποδοχέων, ιντεγκράσης κ.λπ.)
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Νέα προβλήματα

• Kαρδιαγγειακός κίνδυνος
• Συλλοιμώξεις (ηπατίτιδα Β και C)
• Αναγκαιότητα εμβολιασμών – ταξίδια
• Tεκνοποίηση
• Κόπωση από τη συνεχή θεραπεία
•  Λάθος αντιλήψεις (ασφάλεια αντιρετροϊκής 

αγωγής, μείωση αντίληψης κινδύνου και βα-
ρύτητας της νόσου)

•  Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα – ανα-
ζωπύρωση συμπεριφοράς υψηλού κινδύνου
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Η προσαρμογή στα νέα δεδομένα απαιτεί συνεχή 
και εντατική προσπάθεια και επαγρύπνηση.




