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 Tutkimuksessa vertailtiin kahta HIV infektion saanutta potilsta, 
joita päästti nseuraamaan akuutin infektion aikana. 

 Toisen potilaan virusmäärät pysyivät matalana, kun taas toisella 
virusmäärät olivat korkeita 

 Ero syntyi jo akuutin infektion aikan (VL huippu 152  000 000 
vs 400 000 

 Vasta-aine responssi potilaiden välillä oli samankaltainen 

 Potilaan, joka kontrolloi virusmääriä paremmin, elimistössä 
nähtiin T-solu vaste useita virus kohteita vastaan, kun taas 
korkeisiin virusmääriin päätynellä potilaalla T-solu vaste 
kohdistui vain kahteen viruksen kohteeseen ja virus muuntui 
nopeasti kehittäen resistenssin näille T-soluvasteille 
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Tartuntojen ehkäisy 



Hoitosuositukset 2014 USA vs. Eurooppa 

R use of ART is recommended 

C use of ART should be considered and actively discussed with the 

HIV-positive person; under these circumstances, some experts would 

recommend starting ART whereas others would consider deferral of 

ART; this clinical equipoise reflects that whereas certain data, such 

as hypotheses on pathophysiology and chronic immune activation, 

supports starting ART, this needs to be balanced against the risk of 

known or undiscovered adverse drug reactions from use of ART, and 

hence the risk/benefit ratio for use of ART under these circumstances 

has not yet been well defined. 



Partner tutkimus 





Partner 

 Tutkimuksen aikana ei todettu yhtään HIV tartuntaa 

suojaamattomassa yhdynnässä, kun virusmäärä oli <200 

kopiota/ml ART lääkityksen aikana 

 894 seurattua parisuhdevuotta, arviolta 44400 suojaamatonta 

yhdyntää) 

 Tutkijan “paras arvio” riskistä oli 0 

 Tästä huolimatta riskin ylärajan arvio jää tutkimuksen 

perusteella vielä epävarmaksi 

 PARTNER2 tutkimus 2014-2017 seuraavana 





http://www.cdc.gov/hiv/pdf/PrEPguidelines2014.pdf 



http://www.cdc.gov/hiv/pdf/PrEPguidelines2014.pdf 



Lancet Infect Dis 2014; 14: 468–75 



 The Partners PreP Study 

 TDF vs. TDF/FTC vs. placebo (4747 paria) 

 121 serokonversiota (25 FTC/TDF, 38 TDF, 58 plasebo) 

 Resistenssiä todettiin 4/51 (8%) lääkityksen aikana 
serokonvertoituneista 
 FTC/TDF 3 kpl (2 kpl M184V, 1 kpl M184V+K65R) 

 TDF 1 kpl (M184I) 

 Resistenssin kehittyminen vähäistä 
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HIV ja kognitio 



 Pitkittäinen seurantatutkimus neurokognitiivisesta 
suoriutumisesta HIV-potilailla 

 46%:lla neurokognitiivista huononemista lähtötilanteessa 

 Seurannan aikana tulokset huononivat 23%:lla, pysyivät 
stabiilina 61%:lla ja paranivat 17%:lla 

 Kognition huononemista ennustivat mm. depressiiviset oireet, 
huono virologinen vaste (plasma ja CSF) ja edennyt tauti 



Charter- merkitys 

 HIV:n liittyvät kognitiiviset häiriöt (HAND) ovat 

pitkäkestoisia ja vain pienellä osalla tapahtuu 

korjautumista 

 Neurokognition lasku on usein monitekijöinen ja vaatii 

laajan selvittelyn (ml neurologia ja psykiatria) 

 Tutkimus kesti n. 3 vuotta, mitä tapahtuu pidemmällä 

aikajänteellä?  

 



HIV ennuste 



Lancet 2014; 384: 241–48 



 Aiemmin julkaistu kolme isoa seurantatukimusta loppuen 
vuosiin 2006-2008 (Infection 2012; 40: 627–34., AIDS 2012; 26: 
1311–18., Clin Infect Dis 2010; 50: 1387–96.) 

 Jo aiemmin nähty trendi kuolleisuuden laskussa on jatkunut 
 Erityisesti: AIDS-kuolemat, maksasairaudet, 

kardiovaskulaarikuolleisuus 

 CD4-tason nousu pääasiallinen tekijä 

 Kardiovaskulaarikuolleisuuden lasku selvästi ylittää muun väestön 
kardiovaskulaarikuolleisuuden laskun (tutkimuksessa -65%, WHO:n 
arvio Euroopan tasolla < 10%) 

 HIV:hen liittymättömien syöpien merkitys kuolleisuudessa kasvanut 
 Seulonnat?? 



HIV komplikaatiot 



 4 tutkimusta (ACTG), joissa verrattu efavirentsiä (n=3241) muuhun ART-lääkkeeseen (n=2091)  

 32%:lla potilaista oli psykiatrisia ongelmia anamneesissa tai lääkitys 

 Itsemurhakäyttäytymisen insidenssi oli lähes kaksinkertainen efavirentsiryhmässä 

 Suicidality incidence per 1000 person-years was 8.08 (47 events) in the efavirenz group and 3.66 (15 
events) in the efavirenz-free group, HR: 2.28 (95% CI: 1.27 to 4.10, p=0.006).  

 Incidence of attempted or completed suicide was 2.90 (17 events) and 1.22 (5 events) in the efavirenz 
and efavirenz-free groups, respectively, HR: 2.58 (95% CI: 0.94 to 7.06, p=0.065). 

 Eight suicide deaths in the efavirenz group and one in the efavirenz-free group were reported. 





Napoli AA et al. Journal of the International AIDS Society 2014, 17:19214 Smith C et al. Journal of the International AIDS Society 2014, 17(Suppl 3):19512 



Uudet hoitomuodot 



N Engl J Med 2014;370:901-10. DOI: 10.1056/NEJMoa1300662 



 HIV positiivisten ART-

lääkityksellä olevien 

potilaiden omia CD4-soluja 

modifioitiin geneettisesti 

(CCR5 dysfunction) ja 

palautettiin takaisin 

potilaaseen 

 Modifioidut CD4-solut 

säilyivät veressä ja 

kudoksissa (kolon) pitkään 

 



 Lääketauon aikana viremia 
todettiin kaikilla potilailla 

 Kahdella potilaalla kuudesta ART-
lääkitys aloitettiin ennen 
suunniteltua 12 viikon tauon 
loppua 

 Yhdellä potilaalla virusmäärä oli 
mittaamattoman matala 12 viikon 
lääketauon loppuessa 

 Viremiataso laski lääketauon 
aikana 

 CCR5-modifioitujen solujen lasku 
oli huomattavasti vähäisempää kuin 
naiivi CD4 solujen 

 Hoitomuoto oli turvallinen ja 
käyttökelpoinen 

 Tulevaisuuden sovellukset?? 



Hoito 



ACTG 5257. CROI 2014. Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections. March 3-6, 2014. Boston. Abstract 85. n. Abstract 85.  

N=1809 



ACTG 5257 



Lancet 2014; 383: 2222–31 



Hoitosuositukset - USA 



Hoitosuositus- Eurooppa 



 Non-inferiority trial 

 RAL+DRV/r oli yhtä 

hyvä kuin DRV/r+ 

TDF+FTC 

 

Lancet 2014; 384: 1942–51 



RAL-DRV/r lääkehaarassa 5 integraasimutaatiota 

Mahdollinen hoitovaihtoehto, jos CD4 > 200, virusmäärän merkitys? 



Lancet Infect Dis 2014; 14: 572–80 



NRTI säästävät ART-hoidot 

It is premature to abandon the NtRTI backbone of HIV combination antiretroviral therapy for most patients,because this approach is associated with generally 

excellent outcomes. Future fi rst-line regimens might include one NtRTI instead of two to lower the risk of long-term toxic eff ects and loss of potency. The 

GARDEL study combined one instead of two NtRTI with a boosted protease inhibitor and showed high effi cacy (table).10 NEAT001/ANRS143 adds important 

data to the discussion of preferred treatment strategies and the individualisation of therapy for specifi c indications. 



Medicines in Development HIV/AIDS 2014; www.phrma.com 







 


