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ART neyi değiştirir ki ?

• Antiretroviral tedavi ile elde edilecek sürekli viral baskılanma
• HIV pozitif bireylerin surveyini ve yaşam kalitesini iyileştirmenin yanı sıra 
• HIV bulaşını da önlemekte



ART başlandı. Sorun Bitti mi ?

• Önerilen bir ART rejimine yanıt alınamaması hemen hemen her 
zaman

• Optimal olmayan ilaç uyumu ve/veya
• Viral direncin bir sonucu



O halde..

• ART’nin uygun şekilde kullanımı sürekli hasta izlemini gerektirir
1. Tedaviye bağlılığın takibi
2. Terapötik yanıtın takibi
3. Kronik ART kullanımının potansiyel yan etkilerinin takibi



1. Tedaviye bağlılığın takibi

• Tüm ilaç dozlarının öngörülen zaman aralığında alınması
• Virolojik baskılanmayı sağlama ve sürdürmede önemli
• Özellikle tedavinin başlangıcında ve ART değişiminde 

• Bu nedenle ART başlanan olgu 1-2 hafta içerisinde tekrar 
değerlendirilmeli 

• Yan etki ? Tedavi uygunluğu-uyumu ? Bulaşı önleme ? 



• Yetersiz tedavi bağlılığı 
• HIV-RNA’da (↑)
• Virüs direnci gelişimi
• Mortalite ve morbiditede (↑) ile sonuçlanabilmekte



• Günümüzde kullanılan genetik bariyeri yüksek ART rejimleri ile 
tedaviye bağlılıktaki ufak değişiklikler eskisi kadar ciddi sorunlar 
yaratmıyor.

• Bu nedenle tedaviye bir süre ara vermek (tedavide kalmamak), 
yetersiz tedavi uyumundan daha ciddi bir sorun

• Fırsatçı enfeksiyonlarda ↑
• AIDS ilişkili olmayan ciddi olaylarda da↑





1.1. Tedaviye uyum ölçülebilir mi ?
• Viral yükün izlenmesi → Tek başına yetersiz, diğer yöntemlerle 

kombine ? 
• Elektronik ilaç izleme cihazlarının kullanımı
• İlaç düzeyi tespiti → pahalı olduğundan önerilmiyor
• Geri bildirim → Kişiler kaçırdıkları dozları hatırlayamayabilir ya da 

paylaşmayabilir
• Eczane kayıtları → hap sayılarının izlemi kısmen daha güvenilir  



1.2. Tedaviye bağlılığın ve tedavide kalmanın arttırılabilmesi için 
yapılabilecekler
• Hastanın günlük programı dikkate alınarak hazırlanmış, yani  

uygulayabileceği bir tedavi planı belirlemek



• Hasta uyum konusunda zorluk yaşadığını kabul ederse olası engellerin 
konuşulması, gereğinde yardım alınması

• Dozların sayısı, zamanlaması,  
• Hapların boyutu 
• Gıda kısıtlamaları ve tedaviyi kısıtlayan yan etkiler gibi



• Her vizitte hastanın tedaviye bağlılığı (adherence) kişiyi yargılamadan 
sorgulanmalı ve kişi bu konuda desteklenmeli

• Pozitif geri bildirimlerde cömert olunmalı. Motivasyon şart !
• Esnek randevu sistemi, azaltılmış bekleme süresi 







• Sosyal desteği güçlendirmek
• Sağlık hizmetine kolay ulaşabilme
• Alkol ya da madde bağımlılığının tedavisi
• Psikiyatrik hastalıkların tespit edilerek bu konuda destek alınması 

önemli



2. Terapötik yanıtın takibi

2.1. Virolojik yanıtın değerlendirilmesi
• Plazma HIV RNA ART’ye yanıtın en güvenilir göstergesi
• Hedef: viral yükü saptanabilir düzeyin altında olacak şekilde 

baskılamak (<20-40 kopya/mL) ve bunu sürdürmek
• Tedaviye uyumlu hastada bunun gerçekleşme hızı değişken

• İntegraz inh.’leriyle en hızlı, 
• Revers transkriptaz inh.’leriyle orta, 
• Proteaz inh.’leriyle en yavaş

• Başlangıç viral yük ne kadar yüksekse süreç o kadar yavaş



• Ne sıklıkta istenmeli ? 
• ART başlanmasından/değişiminden 2 hafta sonra
• Sonrasında hedefe ulaşıncaya kadar 4-8 haftada 1
• Hedefe ulaşıldığında 3-6 ayda 1
• >2 yıl HIV RNA (-), CD4 sayısı >300 hücre/mcL → 6 ayda 1



• Beklenen: 
• ART ile 2-4 haftada HIV RNA’da ≥ 2 log düşüş olmalı
• 8-24. haftada HIV RNA saptanabilir düzeyin altına düşmüş olmalı

• Aksi durumda → zayıf tedavi bağlılığı ?



• Virolojik başarısızlık:
• HIV RNA >200 kopya/mL

• ART’nin 24. haftasında ya da 
• İlk viral baskılanma sonrasında 4 hafta arayla ardışık ≥ 2 ölçümde

• Bu olgularda ilaç direnci testi yapılmalı 



• Tedavi başarısızlığının 2 temel nedeni:
• ART direnci ?
• Subterapötik ART düzeyi ? → zayıf tedavi bağlılığı ? 

• Tedaviye bağlılığının değerlendirilmesinde 
• Hastaya son vizitten bu yana kaç ilaç dozunu atlamış olabileceği sorulabilir
• İlacını nasıl kullandığını tarif etmesi istenebilir



2.2. İmmünolojik yanıtın değerlendirilmesi:
• CD4 hücre sayısı immün yanıtla ilişkili
• Viral süpresyona ulaşabilen-sürdürebilen olgularda immünolojik 

iyileşme kademeli ve yıllar almakta





• Beklenen: 
• Viral süpresyondan sonraki 4-8 haftada CD4 sayısında ≥ 50 hücre/microL’lik

artış, 
• Ardından yıllık 50-100 hücre/microL’lik daha yavaş kademeli artışlar

• Artış hızı yaşlı hastalarda ve 
• Başlangıçta ciddi immünsüpresyon olanlarda daha yavaş



• Ne sıklıkta istenmeli ?
• Tedavi başlandıktan 3 ay sonra
• Sonrasında → 3-6 ayda 1
• En az 2 yıl boyunca viral baskılanma sağlanabilmiş hastada

• CD4 düzeyi 300-500 hücre/microL ise → yılda 1
• CD4 düzeyi > 500 ise → rutin istenmez

*Geçici özel durumlarda da → 3-6 ayda 1
• Fırsatçı enfeksiyon varlığında
• İmmünsüpresif tedavi görenler
• ART alan hastada HIV RNA >200 kopya/ml ise



• CD4 hücre sayımı
• Laboratuarlar arasında farklılık gösterebilir
• Akut hastalıktan veya
• Kemik iliğini baskılayan ilaçlardan etkilenebilir !!!

• Bu nedenle öncekilerden oldukça farklı olan bir mutlak CD4 hücre 
sayısı sonucu (>%30 değişim) ikinci bir testle doğrulanmalı



3. Kronik ART kullanımının potansiyel yan 
etkilerinin takibi
ART başlanan olguda yan etki gelişimini önlemede ilk adım: 
• Komorbidite ya da HBV/HCV koenfeksiyonu varlığının
• Kullanmakta olduğu ilaçların
• Önceki ilaç intoleransının sorgulanması 





• 1-2 hafta sonrasındaki kontrolde → yan etkiler sorgulanmalı
• 2-8 hafta sonra, 3-6 ayda 1

• Rutin biyokimya (BUN, kreatinin, ALT, AST, total bilirubin)

• 6 ayda 1
• CBC

• 6-12 ayda 1
• Ca, P, ALP
• eGFR

*Anormal bulguların varlığında daha sık 



• 12 ayda 1
• Tam idrar analizi

• Tenofovir disoproxil fumarat kullanımında 6 ayda 1
• BMI 
• AKŞ/HbA1C 
• Lipid düzeyleri (Total kolesterol, LDL, HDL, TG)

• Son ölçüm anormalse 6 ay sonra kontrol
• Kan basıncı  

*Anormal bulguların varlığında daha sık 



• 2 yılda 1 (>40 yaş erkek, >50 yaş kadın)
• Framingham veya DAD skorlaması → KAH riski ?

• 2-3 yılda 1 (>40 yaş) 
• FRAX skorlaması → Kırık riski ?

• DEXA (risk faktörü varlığında) 



Sonuç olarak
• Her vizitte hastanın tedaviye bağlılığı kişiyi yargılamadan 

sorgulanmalı ve kişi bu konuda desteklenmeli 
• ART başlandıktan 1-2 hafta sonra kontrol 
 Yan etki ? Tedavi uygunluğu-uyumu ? Bulaşı önleme ? 
HIV RNA

• 4-8. haftada kontrol
 HIV RNA (hedefe ulaşıncaya kadar 4-8 haftada 1)

• Klinik stabilleşme sonrasında 3-6 ayda 1 kontrol 
HIV RNA ve CD4 kontrolü, rutin biyokimya

• Sürekli hasta izlemi yan etkilerin yönetiminde de önemli





Sabrınız için teşekkürler..
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