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Τελικό Πρόγραμμα
Χορηγούνται 15 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης σύμφωνα με τα κριτήρια της EACCME-UEMS
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης & Αντιμετώπισης του AIDS 
του 21ου Πανελληνίου Συνεδρίου AIDS και η Οργανωτική Επιτροπή ευχαριστούν θερμά 
τους Χορηγούς, για την υποστήριξη του Συνεδρίου.

Χρυσοί Χορηγοί

Αργυροί Χορηγοί

Χορηγοί

Υποστηρικτής
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ AIDS

Πρόεδρος: Π. Γαργαλιάνος-Κακολύρης
Αντιπρόεδρος: Β. Καψιμάλη
Γεν. Γραμματέας: Γ. Χρύσος
Ειδ. Γραμματέας: Ι. Στεφάνου
Ταμίας: Κ. Θωμάτου

Μέλη:  Χ. Γώγος Μ. Κ. Λαζανάς
Π. Κολλάρας          Α. Σκουτέλης

Επίτιμο Μέλος:  Μ. Βιολάκη

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
21ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ AIDS

Πρόεδρος: Π. Νικολαΐδης

Αντιπρόεδρος: Μ. Κ. Λαζανάς

Μέλη:  Π. Κολλάρας Ν. Μαλισιόβας

 Α. Κολοκοτρώνης Σ. Μεταλλίδης

 Μ. Κουφοπούλου Α. Σιδηροπούλου

 Ι. Μαντέκου-Λεφάκη Θ. Χρυσανθίδης

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
21ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ AIDS

Πρόεδρος: Χ. Γώγος
Αντιπρόεδρος: Β. Παπασταμόπουλος
Μέλη:  Μ. Γκίκα Γ. Ξυλωμένος
 Θ. Δαρδαβέσης Γ. Πάνος
 Μ. Μαραγκός Α. Παπαδόπουλος
 Α. Μουζάκη Μ. Χίνη
 Ι. Μπαραμπούτης Γ. Χρύσος
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Roche (Hellas) A.E.
Aλα μά νας 4 & Δελ φών, 151 25 Mα ρού σι
τηλ.: 210 6166100, fax: 210 6109825
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Mήνυμα του προέδρου της Ε.Ε.Μ.Α.Α. 
και του προέδρου της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου

Αγαπητοί Συνάδελφοι, Φίλες και Φίλοι,

Το ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο του AIDS που διοργανώνεται με επιτυχία, κατά γενική ομολογία, 
κάθε χρόνο αποτελεί την κορυφαία εκδήλωση των δραστηριοτήτων της Ελληνικής Εταιρείας 
Μελέτης και Αντιμετώπισης του AIDS.

Τα επιτεύγματα των τελευταίων ετών στον τομέα της HIV λοίμωξης είναι πολλά, όπως πολλά 
παραμένουν ακόμα και τα προβλήματα που απασχολούν τους ασθενείς και την κοινωνία.

Όπως πάντα, ο σκοπός του Συνεδρίου μας είναι η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των ειδικών 
επιστημόνων που ασχολούνται ιδιαίτερα με τη νόσο, η μετάδοση της γνώσης που αφορά την 
HIV λοίμωξη στους ιατρούς των διαφόρων ειδικοτήτων και στο λοιπό υγειονομικό προσωπικό, 
καθώς και η σωστή ενημέρωση φορέων και κοινωνικών ομάδων για την προστασία της 
δημόσιας υγείας.

Με αυτό το πνεύμα, η θεματολογία του Συνεδρίου αναπτύσσεται με διαλέξεις ειδικών, στρογγύ-
λες τράπεζες, κλινικά φροντιστήρια, συζητήσεις περιστατικών με συμμετοχή ιατρών διαφόρων 
ειδικοτήτων, οδοντιάτρων, νοσηλευτών-νοσηλευτριών και εκπαιδευτικών.

Εκ μέρους του Δ.Σ. της Ε.Ε.Μ.Α.Α. και της Οργανωτικής Επιτροπής του 21ου Πανελληνίου 
Συνεδρίου του AIDS, το οποίο φέτος πραγματοποιείται στη Θεσσαλονίκη 20-22 Νοεμβρίου 2009, 
σας προσκαλούμε με χαρά ευελπιστώντας στην ενεργό συμμετοχή σας.

Με φιλικούς χαιρετισμούς

Ο Πρόεδρος Ε.Ε.Μ.Α.Α. 

Παναγιώτης Γαργαλιάνος-Κακολύρης

Ο Πρόεδρος της Οργανωτικής
Επιτροπής του Συνεδρίου

Παύλος Νικολαΐδης

7
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ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
Ξενοδοχείο Ηyatt, αίθουσες Regency Ballroom και Grand Ballroom.

ΓΛΩΣΣΑ
Η επίσημη γλώσσα του Συνεδρίου είναι η Ελληνική.

ΕΚΘΕΣΗ
Στο πλαίσιο του Συνεδρίου διοργανώνεται Έκθεση Εταιρειών Φαρμακευτικών Προϊόντων.

ΚΑΡΤΕΣ ΣΥΝΕΔΡΩΝ (Badges)
Οι κάρτες συνέδρων θα παραδίδονται από τη Γραμματεία του Συνεδρίου και είναι
απαραίτητες για την είσοδο τόσο στους συνεδριακούς χώρους, όσο και στην έκθεση.
Εξαιρούνται οι συμμετέχοντες των Κλινικών Φροντιστηρίων.

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Η Γραμματεία του Συνεδρίου θα λειτουργεί:

Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2009 08:30-21:00

Σάββατο, 21 Νοεμβρίου 2009 08:30-21:00

Κυριακή, 22 Νοεμβρίου 2009 08:30-14:00

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
Το 21ο Πανελλήνιο Συνέδριο AIDS μοριοδοτείται με 15 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής 
Εκπαίδευσης σύμφωνα με τα κριτήρια της EACCME-UEMS.

ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Η Τελετή Έναρξης του Συνεδρίου θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2009 και 
ώρα 19:00.

ΔΕΞΙΩΣΗ
Με τη λήξη της Τελετής Έναρξης, θα ακολουθήσει δεξίωση στην αίθουσα Grand Ballroom του 
ξενοδοχείου Ηyatt. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Focus on Health
Ιωάννου Γενναδίου 16, 11521 Αθήνα,
Τηλ.: 210-7223046, Fax: 210-7223220
E-mail: info@focusonhealth.gr ή info@aids2009.gr
Website: www.aids2009.gr

Γενικές Πληροφορίες

10
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009
9:00-10:00 Ελεύθερες Ανακοινώσεις

Προεδρείο: Κορατζάνης Γ. - Στεφάνου Ι.

EA01 
Μεταβολικοί και ιολογικοί παράγοντες που επηρεάζουν την ηπατική ίνωση σε ασθενείς με HIV 
λοίμωξη: Εκτίμηση με ελαστογραφία ήπατος
Η. Μαριόλης, Ε. Σαμπατάκου, Ε. Τσόχατζης, Γ.Β. Παπαθεοδωρίδης, Δ. Κόκκινος, Α.Ι. Αρχιμανδρίτης
EA02 
Καταγραφή και αντιμετώπιση των περιστατικών που αντιμετωπίσθηκαν με αντιρετροϊκή αγωγή μετά 
από έκθεση στον ιό ΗΙV (PEP)
Ε. Πολυζωγοπούλου, Μ. Δουβόγιαννη, Γ. Πάνος, Λ. Χρήστου, X. Μπασιάρης, X. Γώγος
EA03 
Διαχρονική εξέλιξη της επίπτωσης των γονοκοκκικών λοιμώξεων σε HIV ασθενείς
Β. Παπαρίζος, Ε. Δασκαλάκης, Σ. Κουρκουντή, Ε. Παπαδογεωργάκη, Κ.Π. Κυριάκης, Α. Κατσάμπας
ΕΑ04 
Πορεία ασθενών με όψιμη διάγνωση της HIV νόσου
Σ. Κουρκουντή, Κ. Λόϊο, Α. Γρίλλιας, Β. Παπαρίζος, Μ. Χατζηβασιλείου, Α. Κατσάμπας
ΕΑ05
Χειρουργικές παθήσεις ασθενών με HIV λοίμωξη
Ν. Μιχαλόπουλος, Θ. Παπαβραμίδης, Ι. Κεσίσογλου, Ι. Πλιάκος, Γ. Μιστριώτης, Κ. Σαπαλίδης, Σ. Παπαβραμίδης
ΕΑ06
Hodgkin λεμφώματα σε ΗΙV οροθετικούς ασθενείς. Εμπειρία δύο κέντρων
Μ. Παπαϊωάννου, Α. Παρχαρίδου, Μ. Χίνη, Β. Γώγου, Σ. Μεταλλίδης, Π. Κολλάρας, Θ. Χρυσανθίδης, 
Μ.Κ. Λαζανάς, Π. Νικολαΐδης
ΕΑ07
Αποτελεσματικότητα και ασφάλεια της raltegravir (Isentress) σε ασθενείς με HIV λοίμωξη
Κ. Kοροβέσης, Γ. Ξυλωμένος, Ι. Στεφάνου, Π. Γαργαλιάνος-Κακολύρης
ΕΑ08
Επιπολασμός του ιού HIV και των ιών ηπατίτιδας B, C σε πληθυσμό του «Μητέρα»
Χ. Καραχρήστου, Α. Αρμελίδου, Κ. Μιχαλόπουλος, Ι. Κουτζά
ΕΑ09
Επιδημιολογική έξαρση σύφιλης στη μονάδα HIV του Π.Γ.Ν. ΑΧΕΠΑ το 2008
Ό. Τσαχουρίδου, Σ. Μεταλλίδης, Π. Κολλάρας, Θ. Χρυσανθίδης, Ι. Μπακαΐμη, Δ. Καραπιπέρης, 
Δ. Βαλαγκούτη, Θ. Καραγκιόζης, Δ. Μπουτέλ, Π. Νικολαΐδης
ΕΑ10
Διαχρονική μελέτη αποτελεσματικότητας και ασφάλειας χορήγησης νεβιραπίνης σε μη 
προθεραπευμένους ασθενείς με HIV λοίμωξη: Δεκαετής εμπειρία μιας μονάδας λοιμώξεων
Μ. Χίνη, Φ. Ντούτσου, Α. Λιονή, Ν. Τσόγκας, Ν. Μαγκαφάς, Μ. Μπομπολή, Ν. Νικολάου, Ε. Κρεμασμένου, 
Ά. Χατζάκης, Μ.Κ. Λαζανάς
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10:00-11:00 Κλινικό Φροντιστήριο Νοσηλευτών - Interactive
Προεδρείο: Γκίκα Μ. - Θωμάτου Κ.
Σχολιαστές:
Αντωνίου Φ., Αρχοντίδου Ε., Μάτσου Ζ., Περιστεράκη Σ., Πουταχίδου Α., Σιδηροπούλου Α.

11:00-12:00 Κλινικό Φροντιστήριο για τον μη ειδικό
Προεδρείο: Κοσμοπούλου Ό., Περδίος Ι.
Εισηγητές: 

Επιδημιολογικά δεδομένα - Τρόποι μετάδοσης: Γεωργίου Ο.
Διάγνωση - Κλινική εικόνα: Ξυλωμένος Γ.
Θεραπεία - Μέτρα πρόληψης: Συροκώστα Ι.

12:00-12:30 Διάλειμμα 

12:30-13:50 Στρογγυλό Τραπέζι
Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα στους HIV ασθενείς
Προεδρείο: Παπαρίζος Β.
Εισηγητές:

Η σύφιλη στην HIV λοίμωξη: Μπασούκας Ι.
Ο HPV στην HIV λοίμωξη: Δελλή Φ.
Ο έρπητας και τα λοιπά σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα: Κουρκουντή Σ.

13:50-14:40 Στρογγυλό Τραπέζι
Νευροψυχιατρικές εκδηλώσεις της HIV λοίμωξης
Προεδρείο: Λελέκης Μ., Τάσκος Ν.
Εισηγητές:

Οι ψυχιατρικές εκδηλώσεις: Γουρζής Φ.
Οι νευρολογικές εκδηλώσεις: Τριανταφύλλου Α.

14:40-15:30 Μεσημβρινή διακοπή

15:30-16:00 Διάλεξη
Επιδημιολογία της HIV λοίμωξης στις Βαλκανικές χώρες
Πρόεδρος: Δαρδαβέσης Θ. 
Εισηγητής: Νικολόπουλος Γ. 

16:00-16:30 Διάλεξη
Προέλευση και εξέλιξη της HIV νόσου
Πρόεδρος: Χατζάκης Α. 
Εισηγητής: Παρασκευής Δ.
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16:30-18:00 Στρογγυλό Τραπέζι
Σύγχρονοι προβληματισμοί στη μετάδοση, στη διάγνωση και στην προφύλαξη της 
HIV λοίμωξης 
Προεδρείο: Καραφουλίδου Α., Μαλισιόβας Ν.
Εισηγητές:

Μετάδοση: Κοφτερίδης Δ.
Διάγνωση: Σκούρα Λ. 
Προφύλαξη: Κολλάρας Π.

  18:00-18:30 Διάλειμμα 

18:30-19:00 Διάλεξη
Assisted reproduction in HIV positive couples
Πρόεδρος: Ταρλατζής Β. 
Εισηγητής: Prof. Englert Yvon

19:00-20:00 Τελετή έναρξης
Προσφωνήσεις 
Διάλεξη εις μνήμην του ιδρυτή της εταιρείας Γεωργίου Παπαευαγγέλου
Εισηγητής: Βασίλειος Βασιλικός «Προσωπική κατάθεση»

20:00-22:00 Δεξίωση

14
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ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009
9:30-10:30
Αίθουσα Β΄

Ελεύθερες Ανακοινώσεις
Προεδρείο: Πέππας Θ., Πλουμίδης Γ.

EA11
Ανασφάλιστοι οροθετικοί και πρόσβαση στην αντιρετροϊκή αγωγή
Μ. Γιαννοπούλου, Σ. Σταματάκης, Π. Δαμάσκος
EA12
Οι πολυμορφισμοί Asp299Gly/Thr399Ile του υποδοχέα TLR4 σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο 
λοιμώξεων σε ασθενείς με προχωρημένη HIV λοίμωξη
Α. Παπαδόπουλος, Β. Σακκά, Λ. Γαλανή, Π. Παναγόπουλος, Δ. Καββαθά, Γ. Πουλάκου, Ι. Κατσαρόλης, Κ. 
Πρωτοπαπάς, Η. Καραΐσκος, Ά. Οικονόμου, Φ. Μπαζιάκα, Ε. Κορατζάνης, Α. Αντωνιάδου,M.G Netea, Ε.Ι. 
Γιαμαρέλλος-Μπουρμπούλης
EA13
Επίπτωση πρωτογενούς αντοχής σε ασθενείς με πρωτοδιάγνωση HIV στη μονάδα λοιμώξεων του 
Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός», 2006-2008
Ι.Γ. Μπαραμπούτης, Β. Παπασταμόπουλος, Ο. Γεωργίου, Μ. Κοτσιανοπούλου, Κ. Ζαρκάδα, Α. Ρουμελιώτου, 
Α. Σκουτέλης
EA14
Επιπολασμός των Bartonella henselae/quintana σε ασθενείς με σύνδρομο επίκτητης 
ανοσοανεπάρκειας στη Βόρεια Ελλάδα 
Μ. Παπέ, Κ. Μανδραβέλη, Σ. Διονυσοπούλου, Π. Κολλάρας, Σ. Μεταλλίδης, A. Τάγια, Θ. Χρυσανθίδης, Ι. 
Μπακαΐμη, Ε. Δίζα-Ματαυτσή
EA15
Επιπολασμός της περιφερικής αρτηριακής νόσου σε ασθενείς με HIV λοίμωξη: Εμπειρία μιας μονάδας 
λοιμώξεων
Ν. Τσόγκας, Α. Τσακίρης, Μ. Χίνη, Φ. Ντούτσου, Ν. Μαγκαφάς, Γ. Τσεκές, Σ. Χαραλάμπους, Π. 
Παπαδόπουλος, Μ.Κ. Λαζανάς
EA16
Επίδραση της αντιρετροϊκής θεραπείας (HAART) στον μεταβολισμό του παράγοντα ενεργοποίησης 
αιμοπεταλίων (PAF): In vivo αποτελέσματα*
Μ. Χίνη, Α.Β. Τσούπρας, Ν. Μαγκαφάς, Ν. Τσόγκας, Β. Παπακωνσταντίνου, Α. Λιονή, Σ. Αντωνοπούλου, Κ.Α. 
Δημόπουλος, Π. Γαργαλιάνος-Κακολύρης, Μ.Κ. Λαζανάς
EA17
Αποτελεσματικότητα του εμβολιασμού για την ηπατίτιδα Β HIV(+) ασθενή
Η. Μαριόλης, Ε. Σαμπατάκου, Α. Αρχιμανδρίτης 
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EA18
Συσχέτιση αρχικών ανοσολογικών παραμέτρων (CD4) της HIV λοίμωξης με τους θανάτους στη 
μονάδα μας
Μ. Δουβόγιαννη, Ε. Πολυζωγοπούλου, Γ. Πάνος, Λ. Χρήστου, Μ. Μαραγκός, Α. Μουζάκη, Κ. 
Χρυσανθακόπουλος, Ι. Σταράκης, Χ. Μπασιάρης, Χ. Γώγος
EA19
Ποσοτικός έλεγχος ιικού φορτίου και ανίχνευση μεταλλάξεων του ιού HIV-1 σε οροθετικά άτομα στη 
ΝΔ Ελλάδα για την περίοδο 2002-2009
Ν. Δάβανος, Α. Σγουρού, Μ. Δουβόγιαννη, Ε. Πολυζωγοπούλου, Π. Σπαντιδέα, Γ. Πάνος, Χ. Γώγος, Α. 
Μουζάκη
EA20
Γονοτυπική ανάλυση στα γονίδια της πρωτεάσης και της ανάστροφης μεταγραφάσης σε 
νεοδιαγνωσθέντες (naïve) HIV-1 ασθενείς, οι οποίοι δεν ανήκουν στον υπότυπο Β
Ε. Παπαδημητρίου, Α. Παπουτσή, Λ. Σκούρα, Σ. Μεταλλίδης, Α. Μαργαρίτη, Ά.-Μ. Χάϊδιτς, Π. Κολλάρας, Ι. 
Μπακαΐμη, Θ. Χρυσανθίδης, Π. Νικολαΐδης, Ν. Μαλισιόβας

9:00-10:30
Κεντρική
αίθουσα

Κλινικό Φροντιστήριο Οδοντιάτρων
Πρόεδρος: Κολοκοτρώνης Α.
Εισηγητές:

Ιστορική ανασκόπηση της HIV λοίμωξης και νεώτερα δεδομένα: Κολλάρας Π.
HIV λοίμωξη και περιοδόντιο: Κωνσταντινίδης Α.
Η συμβολή του οδοντιάτρου στην πρώιμη διάγνωση της HIV λοίμωξης: Νικολάτου-
Γαλίτη Ο.

10:30-11:00 Διάλεξη 
Δερματικές εκδηλώσεις της HIV λοίμωξης
Πρόεδρος: Σταυριανέας Ν.
Εισηγήτρια: Μαντέκου-Λεφάκη Ι.

11:00-11:30 Διάλειμμα 

11:30-13:00 Στρογγυλό Τραπέζι
Παθογένεια της HIV λοίμωξης
Προεδρείο: Καψιμάλη Β., Μουζάκη Α.
Εισηγητές:

HIV entry: Πάνος Γ.
Η δράση του HIV στο ανοσοποιητικό σύστημα: Δανιηλίδης Μ.
Ο ρόλος του εντερικού βλεννογόνου: Μουζάκη Α.
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13:00-13:30 Διάλεξη 
Ο καρδιαγγειακός κίνδυνος στον HIV ασθενή
Πρόεδρος: Χίνη Μ.
Εισηγητής: Τσεκές Γ.

13:30-15:00 Μεσημβρινή διακοπή - Γενική συνέλευση Ε.Ε.Μ.Α.Α.

15:00-16:30 Συζήτηση περιστατικών - Interactive
Το πρόβλημα της αντοχής και η κλινική της σημασία στην αντιμετώπιση του HIV 
ασθενούς: Παρουσίαση περιστατικών
Προεδρείο: Κορδόσης Θ., Σαρόγλου Γ.
Εισηγητές: Μεταλλίδης Σ., Μπαραμπούτης Ι., Παναγόπουλος Π. 
Σχολιαστής: Παρασκευής Δ.

16:30-17:30 Στρογγυλό Τραπέζι
Εγκυμοσύνη και HIV λοίμωξη
Προεδρείο: Γκίκας Α., Ροηλίδης Ε.
Εισηγητές:

Προσέγγιση της HIV λοίμωξης στην εγκυμοσύνη: Κατσαρού Ό.
Προσέγγιση της HIV λοίμωξης στο νεογνό: Ανταχόπουλος Χ.

17:30-18:00 Διάλειμμα

18:00-19:00 Στρογγυλό Τραπέζι
HIV και συλλοιμώξεις
Προεδρείο: Μαλτέζος Ε., Σκουτέλης Α.
Εισηγητές: 

Ηπατίτιδες: Σαμπατάκου Ε. 
TBC: Μαραγκός Μάρκος 

19:00-20:30 Στρογγυλό Τραπέζι
Νεώτερα θεραπευτικά δεδομένα στην HIV λοίμωξη – Ο ρόλος των νεώτερων 
αντιρετροϊκών
Προεδρείο: Γώγος Χ., Λαζανάς Μ.K.
Εισηγητές:

Αναστολείς πρωτεασών: Τσόγκας Ν.
Νουκλεοσιδικά και μη ανάλογα: Σύψας Ν. 
Νεώτερες κατηγορίες: Παπαδόπουλος Α.
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ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009
10:00-11:00 Φροντιστήριο για εκπαιδευτικούς

HIV λοίμωξη: Μετάδοση - Προφύλαξη
Προεδρείο: Δαρδαβέσης Θ., Χρηστίδου Χ.
Εισηγητές:

Τρόποι μετάδοσης - Διάγνωση: Χρυσανθίδης Θ.
Μέτρα προφύλαξης: Γκόμα Φ.
Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην πρόληψη των σεξουαλικώς μεταδιδόμενων 
νοσημάτων: Χαλκίδου Σ. 

11:00-11:30 Διάλεξη
AIDS και επιδημία Η1Ν1
Πρόεδρος: Πετρίκκος Γ.
Εισηγητής: Τσιόδρας Σ.

11:30-12:00 Διάλειμμα

12:00-12:30 Διάλεξη
Κατευθυντήριες οδηγίες
Πρόεδρος: Μπασιάρης Χ.
Εισηγητής: Παπασταμόπουλος Β.

12:30-13:30 Τι νεώτερο στο AIDS
Προεδρείο: Γαργαλιάνος-Κακολύρης Π., Νικολαΐδης Π.
Εισηγητές: Χρύσος Γ., Χωρέμη–Παπαδοπούλου Ε.

13:30 Λήξη Συνεδρίου 
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Πρόεδροι-Συντονιστές-Εισηγητές

Englert Yvon   Professor Head of dept Ob/Gyn Hopital Erasme and Director of the laboratory for research in human reproduction Free 
University Brussels U.L.B. 

Ανταχόπουλος Χαράλαμπος  Λέκτορας Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας, 3η Παιδιατρική Κλινική Α.Π.Θ., Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσ/νίκης 
Αντωνίου Φώτιος  Νοσηλευτής Τ.Ε., Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων, Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ» 
Αρχοντίδου Ελισάβετ  Προισταμένη Μονάδας Ειδικών Λοιμώξεων Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης 
Γαργαλιάνος-Κακολύρης Παναγιώτης  Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, ∆ιευθυντής Α’ Παθολογικού Τμήματος & Μονάδας Λοιμώξεων, Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς» 
Γεωργίου Ουρανία  Παθολόγος, Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός» 
Γκίκα Μαρία  Θεολόγος-Νοσηλεύτρια Ph.d, Γ.Ν.Α. «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο Ε.Ε.Σ.» 
Γκίκας Αχιλλέας  Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας-Λοιμωξιολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης 
Γκόμα Φανή  Συμβουλευτική Ψυχολόγος, Υπεύθυνη ∆ιατομεακού γραφείου ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. Θεσ/νικης 
Γουρζής Φίλιππος  Επίκουρος Καθηγητής Ψυχιατρικής Πανεπιστημίου Πατρών 
Γώγος Χαράλαμπος  Καθηγητής Παθολογίας, ∆ιευθυντής Α΄Παθολογικού Τμήματος Π.Γ.Ν. Πατρών 
∆ανιηλίδης Μιχαήλ  Καθηγητής Παθολογίας-Ανοσολογίας Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ., Α’ Παθολογική Κλινική Α.Π.Θ., Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ» 
∆αρδαβέσης Θεόδωρος  Επίκουρος Καθηγητής Υγιεινής και Κοινωνικής Ιατρικής, Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ. 
∆ελλή Φλωρεντίνα-Σύλβια  ∆ερματολόγος-Αφροδισιολόγος, Επιμελήτρια Β', Νοσοκομείο Αφροδισίων και ∆ερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης 
Θωμάτου Καλομοίρα  Προϊσταμένη-Νοσηλεύτρια T.E. Μονάδας Λοιμώξεων, Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς» 
Καραφουλίδου Αναστασία  Παθολόγος-Αιματολόγος, ∆ιδάκτωρ Αιματολογίας, Πρώην ∆ιευθύντρια Β’ Περ. Κέντρου Αιμοδοσίας & Κέντρου Αιμορροφιλικών, 

Γ.Ν.Α. «Λαϊκό» 
Κατσαρού Όλγα  Παθολόγος, Αναπληρώτρια ∆ιευθύντρια, 2ο Περ. Κέντρο Αιμοδοσίας & Κέντρο Αιμορροφιλικών, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό» 
Καψιμάλη Βιολέτα  Αναπληρώτρια ∆ιευθύντρια Τμήματος Ανοσολογίας-Ιστοσυμβατότητας & Κέντρου Αναφοράς Κυτταρικής Ανοσίας AIDS, 

Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός» 
Κολλάρας Παναγιώτης  Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, Επιμελητής Α', Α' Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ» 
Κολοκοτρώνης Αλέξανδρος  Αναπληρωτής Καθηγητής Στοματολογίας, Οδοντιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
Κορατζάνης Γεώργιος  Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, Αναπληρωτής ∆ιευθυντής Ε.Σ.Υ., Γ.Ν.Α. «Σισμανόγλειο» 
Κορδόσης Θεόδωρος  Ιατρός, Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογικής Φυσιολογίας, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό» 
Κοσμοπούλου Όλγα  Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, Επιμελήτρια Α' Ε.Σ.Υ., Γ.Ν. Νίκαιας 
Κουρκουντή Σοφία  Παθολόγος, Επιμελήτρια Β’, Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων, Νοσοκομείο «Α. Συγγρός» 
Κοφτερίδης ∆ιαμαντής  Λέκτορας Παθολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης 
Κωνσταντινίδης Αντώνιος  Καθηγητής Οδοντιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.
Λαζανάς Μάριος  Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, ∆ιευθυντής Γ' Παθολογικού Τμήματος & Μονάδας Λοιμώξεων, Γ.Ν.Α. «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο Ε.Ε.Σ.» 
Λελέκης Μωυσής  Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, ∆ιευθυντής Β΄Παθολογικού Τμήματος, Γ.Ν. Μελισσίων «Α. Φλέμινγκ» 
Μαλισιόβας Νικόλαος  Καθηγητής Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ.
Μαλτέζος Ευστράτιος  Καθηγητής Παθολογίας ∆.Π.Θ., ∆ιευθυντής Β’ Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής ∆.Π.Θ.
Μαντέκου-Λεφάκη Ιωάννα  ∆ερματολόγος-Αφροδισιολόγος-Ιστοπαθολόγος ∆έρματος, Αναπληρώτρια ∆ιευθύντρια Κρατικής Κλινικής, Νοσοκομείο 

Αφροδισίων και ∆ερματικών Νόσων, Θεσσαλονίκη 
Μαραγκός Μάρκος  Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας-Λοιμώξεων Πανεπιστημίου Πατρών  
Μάτσου Ζωή  Ειδικευμένη Νοσηλεύτρια, Υπεύθυνη Μ.Ε.Λ., Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς» 
Μεταλλίδης Συμεών  Παθολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης, Α’ Παθολογική Κλινική, Α.Π.Θ.
Μουζάκη Αθανασία  Καθηγήτρια Εργαστηριακής Αιματολογίας-Αιμοδοσίας, Τμήμα Ιατρικής, Π.Γ.Ν. Πατρών 
Μπαραμπούτης Ιωάννης  Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, Μονάδα Λοιμώξεων, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός» 
Μπασιάρης Χαράλαμπος  Καθηγητής Παθολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών 
Μπασούκας Ιωάννης  Αναπληρωτής Καθηγητής ∆ερματολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 
Νικολαΐδης Παύλος  Καθηγητής Παθολογίας-Λοιμώξεων, Α.Π.Θ. Τμήμα Λοιμώξεων, ∆ιευθυντής Α’ Παθολογικής Κλινικής Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ» 
Νικολάτου-Γαλίτη Ουρανία  Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Στοματολογίας, ∆ιευθύντρια Κλινικής Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής, Οδοντιατρική Σχολή 

Πανεπιστημίου Αθηνών 
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Νικολόπουλος Γεώργιος  ∆ιδάκτορας Επιδημιολογίας, Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. 
Ξυλωμένος Γεώργιος  Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, Επιμελητής ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., Μονάδα Λοιμώξεων, Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς» 
Παναγόπουλος Περικλής  Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, Επιμελητής Β’ Ε.Σ.Υ., ∆’ Παθολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημιακό Γενικό 

Νοσοκομείο «Αττικόν» 
Πάνος Γεώργιος  DTM & H (Lon), FRCP, Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας & Λοιμωδών Νοσημάτων, Π.Γ.Ν. Πατρών, Ιατρική Σχολή Πατρών  
Παπαδόπουλος Αντώνιος  Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας-Λοιμώξεων Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημιακό Γενικό 

Νοσοκομείο «Αττικόν» 
Παπαρίζος Βασίλειος  ∆ερματολόγος-Αφροδισιολόγος, Αναπληρωτής ∆ιευθυντής Ε.Σ.Υ., Νοσοκομείο «Α. Συγγρός»  
Παπασταμόπουλος Βασίλειος  Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, Ε’ Παθολογικό Τμήμα & Μονάδα Λοιμώξεων, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός» 
Παρασκευής ∆ημήτριος  Λέκτορας Επιδημιολογίας και Προληπτικής Ιατρικής, Εθνικό Κέντρο Αναφοράς Ρετροϊών, Εργαστήριο Υγιεινής Επιδημιολογίας 

και Ιατρικής Στατιστικής, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών 
Πέππας Θεόδωρος  Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, Αναπληρωτής ∆ιευθυντής, Γ’ Παθολογικό Τμήμα Γ.Ν. Νίκαιας 
Περδίος Ιωάννης  Επιμελητής Α’, Α’ Παθολογική Κλινική & Μονάδα Λοιμώξεων, Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς» 
Περιστεράκη Στυλιανή  Ιατρός ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., Μονάδα Λοιμώξεων Γ.Ν.Α. «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο Ε.Ε.Σ.» 
Πετρίκκος Γεώργιος  Καθηγητής Παθολογίας-Λοιμώξεων, ∆ιευθυντής ∆’ Παθολογικής Κλινικής, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών 
Πλουμίδης Γεώργιος  Ειδικός Παθολόγος, Υπεύθυνος Μονάδας Λοιμώξεων, ∆ιαγνωστικό & Θεραπευτικό Κέντρο «Υγεία»  
Πουταχίδου Αγάπη  Νοσηλεύτρια Τ.Ε., Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων, Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης 
Ροηλίδης Εμμανουήλ  Αναπληρωτής Καθηγητής, Γ’ Παιδιατρική Α.Π.Θ., Ιπποκράτειο Νοσοκομείο 
Σαμπατάκου Ελένη  Λέκτορας Παθολογίας-Λοιμώξεων, Β’ Πανεπιστημιακή Κλινική, Μονάδα Λοιμώξεων, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο» 
Σαρόγλου Γεώργιος  Καθηγητής Παθολογίας-Λοιμώξεων, Νοσηλευτικό Τμήμα Πανεπιστημίου Αθηνών 
Σιδηροπούλου Άννα  Τ.Ε. Νοσηλεύτρια, Προϊσταμένη Μονάδας Άσυπτης Νοσηλείας, Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ»
Σκούρα Λεμονιά  Βιοπαθολόγος, Λέκτορας Ιατρικής Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ.
Σκουτέλης Αθανάσιος  Καθηγητής Παθολογίας-Λοιμώξεων, ∆ιευθυντής Ε’ Παθολογικής Κλινικής & Μονάδας Λοιμώξεων, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός» 
Σταυριανέας Νικόλαος  Καθηγητής ∆ερματολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, ∆ιευθυντής Β’ Κλινικής ∆ερματικών & Αφροδίσιων Νόσων, 

Π.Γ.Ν. «Αττικόν»  
Στεφάνου Ιωάννης  Αναπληρωτής ∆ιευθυντής Α’ Παθολογικού Τμήματος & Μονάδας Λοιμώξεων, Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς» 
Συροκώστα Ιουλία  Παθολόγος, Β’ Παθολογική Κλινική, Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων, Π.Γ.Ν. Πατρών
Σύψας Νικόλαος  Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, Επίκουρος Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών 
Ταρλατζής Βασίλειος  Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας και Ανθρώπινης Αναπαραγωγής Α.Π.Θ., ∆ιευθυντής Α’ Μαιευτικής-Γυναικολογικής 

Κλινικής, Αναπληρωτής Πρόεδρος Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. 
Τάσκος Νικόλαος  Καθηγητής Νευρολογίας Α.Π.Θ., ∆ιευθυντής Β’ Νευρολογικής Κλινικής 
Τριανταφύλλου Αριστείδης  ∆ιευθυντής Νευρολογίας, Β’ Νευρολογική Κλινική Α.Π.Θ., Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ»
Τσεκές Γεώργιος  Παθολόγος, Επιμελητής Α΄ Ε.Σ.Υ., Γ΄Παθολογικό Τμήμα & Μονάδα Λοιμώξεων, Γ.Ν.Α. «Κοργιαλένειο - Μπενάκειο Ε.Ε.Σ.» 
Τσιόδρας Σωτήρης  Λέκτορας Παθολογίας-Λοιμώξεων, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών 
Τσόγκας Νικόλαος  Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, Ιατρός ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., Μονάδα Λοιμώξεων, Γ.Ν.Α. «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο Ε.Ε.Σ.» 
Χαλκίδου Σοφία  Ψυχολόγος, ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. Θεσ/νικη 
Χατζάκης Άγγελος  Καθηγητής Επιδημιολογίας και Προληπτικής Ιατρικής, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών 
Χίνη Μαρία  Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, Γ΄Παθολογικό Τμήμα, Μονάδα Λοιμώξεων, Γ.Ν.Α. «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο Ε.Ε.Σ.» 
Χρηστίδου Χριστίνα  Κοινωνική Λειτουργός-Ψυχολόγος, Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας της ∆ιεύθυνσης ∆ευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ∆υτικής Θεσ/νίκης 
Χρυσανθίδης Θεόφιλος  Παθολόγος, Εξειδικευόμενος Λοιμωξιολογίας, Α’ Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ» 
Χρύσος Γεώργιος  Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, Αναπληρωτής ∆ιευθυντής Β΄Παθολογικού Τμήματος και Υπεύθυνος Μονάδας Λοιμώξεων, 

Γ.Ν. Πειραιά «Τζάνειο» 
Χωρέμη-Παπαδοπούλου Ελένη  α. Επίκουρος Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, ∆ιευθύντρια Τμήματος Ανοσολογίας-Ιστοσυμβατότητας, 

Γ.Ν.Α. «Λαϊκό» 
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efavirenz 600mg/emtricitabine 200mg/
tenofovir disoproxil (as fumarate) 245mg Tablets
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Atripla 600 mg/200 mg/245 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία
ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Θεραπευτικές ενδείξεις
Το Atripla είναι συνδυασμός σταθερής δόσης efavirenz, emtricitabine και tenofovir disoproxil 
fumarate. Ενδείκνυται για τη θεραπεία της λοίμωξης από τον Ιό της Ανθρώπινης Ανοσοανεπάρ-
κειας τύπου 1 (HIV-1) σε ενήλικες με ιολογική καταστολή σε επίπεδα HIV-1 RNA < 50 αντίγρα-
φα/ml υπό την τρέχουσα συνδυασμένη αντιρετροϊκή αγωγή τους για περισσότερο από τρεις 
μήνες. Οι ασθενείς δεν πρέπει να έχουν παρουσιάσει ιολογική αποτυχία σε καμία προηγούμενη 
αντιρετροϊκή αγωγή και πρέπει να είναι γνωστό ότι δεν φέρουν στελέχη ιών με μεταλλάξεις 
που προκαλούν σημαντική αντοχή σε οποιοδήποτε από τα τρία συστατικά που περιέχονται στο 
Atripla, πριν από την έναρξη τoυ πρώτου τους αντιρετροϊκού θεραπευτικού σχήματος.
Η απόδειξη του θεραπευτικού οφέλους από το Atripla βασίζεται κυρίως σε δεδομένα 48 εβδο-
μάδων από μία κλινική μελέτη στην οποία ασθενείς με σταθερή ιολογική καταστολή υπό συν-
δυασμένη αντιρετροϊκή αγωγή άλλαξαν σε Atripla. ∆εν υπάρχουν επί του παρόντος διαθέσιμα 
δεδομένα από κλινικές μελέτες με το Atripla σε πρωτοθεραπευόμενους ασθενείς ή σε ασθε-
νείς που έχουν υποβληθεί σε εντατική προηγούμενη θεραπεία.
∆εν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα που να υποστηρίζουν το συνδυασμό του Atripla και άλλων 
αντιρετροϊκών ουσιών.
Αντενδείξεις
Υπερευαισθησία στις δραστικές ουσίες ή σε κάποιο από τα έκδοχα.
Το Atripla δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε ασθενείς με σοβαρή ηπατική δυσλειτουργία (CPT 
Βαθμού Γ).
Το Atripla δεν πρέπει να χορηγείται ταυτόχρονα με τερφεναδίνη, αστεμιζόλη, σιζαπρίδη, μι-
δαζολάμη, τριαζολάμη, πιμοζίδη, βεπριδίλη ή αλκαλοειδή της ερυσιβώδους όλυρας (για πα-
ράδειγμα εργοταμίνη, διυδροεργοταμίνη, εργονοβίνη και μεθυλεργονοβίνη), διότι το efavirenz 
ανταγωνίζεται για το κυτόχρωμα P450 CYP 3A4 και αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την 
αναστολή του μεταβολισμού και την πιθανή πρόκληση σοβαρών ή/και απειλητικών για τη ζωή 
ανεπιθύμητων ενεργειών (για παράδειγμα καρδιακές αρρυθμίες, παρατεταμένη καταστολή ή 
αναπνευστική καταστολή).
Φυτικά σκευάσματα που περιέχουν St. John’s wort (Hypericum perforatum) δεν πρέπει να χρη-
σιμοποιούνται όταν λαμβάνεται το Atripla, λόγω του κινδύνου μείωσης των συγκεντρώσεων στο 
πλάσμα και μειωμένης κλινικής αποτελεσματικότητας του efavirenz.
Το efavirenz μειώνει σημαντικά τις συγκεντρώσεις της βορικοναζόλης στο πλάσμα, ενώ η βο-
ρικοναζόλη αυξάνει σημαντικά τις συγκεντρώσεις του efavirenz στο πλάσμα. ∆εδομένου ότι 
το Atripla είναι ένα προϊόν συνδυασμού σταθερής δόσης, η δόση του efavirenz δεν μπορεί να 
μεταβληθεί. Συνεπώς, η βορικοναζόλη και το Atripla δεν πρέπει να συγχορηγούνται.
Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση
Γενικά: ως σταθερός συνδυασμός, το Atripla δεν πρέπει να συγχορηγείται με άλλα φαρμακευ-
τικά προϊόντα που περιέχουν κάποια από τα ίδια δραστικά συστατικά, efavirenz, emtricitabine 
ή tenofovir disoproxil fumarate. Λόγω ομοιοτήτων με την emtricitabine, το Atripla δεν πρέπει 
να συγχορηγείται με άλλα ανάλογα κυτιδίνης, όπως η λαμιβουδίνη. Το Atripla δεν πρέπει να 
συγχορηγείται με adefovir dipivoxil. 
Τα επί του παρόντος διαθέσιμα δεδομένα υποδεικνύουν ότι σε ασθενείς που ακολουθούν 
αντιρετροϊκή αγωγή βασισμένη σε αναστολείς πρωτεάσης (PI) ότι υπάρχει η τάση αλλαγή η 
σε Atripla να οδηγήσει σε μείωση της απόκρισης στη θεραπεία. Οι ασθενείς αυτοί πρέπει να 
παρακολουθούνται στενά για αυξήσεις τού ιικού φορτίου και για ανεπιθύμητες ενέργειες, καθ’ 
ότι το προφίλ ασφαλείας του efavirenz διαφέρει από αυτό των αναστολέων πρωτεάσης.

Γαλακτική οξέωση: Η γαλακτική οξέωση συνήθως συνοδεύεται από ηπατική στεάτωση και έχει 
αναφερθεί με τη χρήση νουκλεοσιδικών αναλόγων. Τα πρώιμα συμπτώματα (συμπτωματική 
υπεργαλακταιμία) περιλαμβάνουν καλοήθη πεπτικά συμπτώματα (ναυτία, έμετο και κοιλιακό 
άλγος), μη ειδική κακουχία, απώλεια όρεξης, απώλεια σωματικού βάρους, συμπτώματα από 
το αναπνευστικό (ταχεία ή/και βαθιά αναπνοή) ή νευρολογικά συμπτώματα (συμπεριλαμβανο-
μένης της κινητικής αδυναμίας). Η γαλακτική οξέωση έχει υψηλή θνησιμότητα και μπορεί να 
συνοδεύεται από παγκρεατίτιδα, ηπατική ή νεφρική ανεπάρκεια. Η γαλακτική οξέωση γενικά 
εμφανίστηκε μετά από λίγους ή αρκετούς μήνες θεραπείας.
Η θεραπεία με νουκλεοσιδικά ανάλογα πρέπει να σταματήσει σε περίπτωση εμφάνισης συ-
μπτωματικής υπεργαλακταιμίας και μεταβολικής/γαλακτικής οξέωσης, προοδευτικά εξελισ-
σόμενης ηπατομεγαλίας ή ταχείας αύξησης των επιπέδων των αμινοτρανσφερασών.
Προσοχή πρέπει να επιδεικνύεται κατά τη χορήγηση νουκλεοσιδικών αναλόγων σε όλους τους 
ασθενείς (ειδικά παχύσαρκες γυναίκες) με ηπατομεγαλία, ηπατίτιδα ή άλλους γνωστούς πα-
ράγοντες κινδύνου για ηπατική νόσο και ηπατική στεάτωση (συμπεριλαμβανομένων ορισμένων 
φαρμακευτικών προϊόντων και του αλκοόλ). Συνυπάρχουσα λοίμωξη από ηπατίτιδα C και θερα-
πεία με α-ιντερφερόνη και ριμπαβιρίνη μπορεί να συνιστούν ειδική ομάδα κινδύνου.
Οι ασθενείς με αυξημένη επικινδυνότητα πρέπει να παρακολουθούνται στενά.

Ευκαιριακές λοιμώξεις: Ασθενείς οι οποίοι λαμβάνουν Atripla ή κάποια άλλη αντιρετροϊκή αγω-
γή μπορεί να εξακολουθήσουν να αναπτύσσουν ευκαιριακές λοιμώξεις και άλλες επιπλοκές 
της HIV λοίμωξης και συνεπώς πρέπει να παραμένουν υπό στενή ιατρική παρακολούθηση από 
γιατρούς με εμπειρία στη θεραπεία ασθενών με νόσους συσχετιζόμενες με τον ιό HIV.
Μετάδοση του HIV: Οι ασθενείς πρέπει να πληροφορούνται ότι δεν έχει αποδειχθεί ότι οι αντι-
ρετροϊκές αγωγές, συμπεριλαμβανομένου και του Atripla, αποτρέπουν τον κίνδυνο μετάδοσης 
του HIV σε άλλους μέσω σεξουαλικής επαφής ή αιματογενούς μόλυνσης. Κατάλληλες προφυ-
λάξεις πρέπει να εξακολουθούν να λαμβάνονται.
Ηπατική νόσος: Η φαρμακοκινητική, η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα του Atripla σε 
ασθενείς με σημαντικές υποκείμενες ηπατικές διαταραχές δεν έχουν αποδειχθεί. To Atripla 
αντενδείκνυται στους ασθενείς με σοβαρή ηπατική δυσλειτουργία (βλ. παράγραφο Αντεν-
δείξεις). Επειδή το efavirenz μεταβολίζεται κυρίως από το σύστημα του κυτοχρώματος Ρ450 
(CYP450), πρέπει να επιδεικνύεται προσοχή κατά τη χορήγηση του Atripla σε ασθενείς με 
ήπια έως μέτρια ηπατική νόσο. Αυτοί οι ασθενείς πρέπει να παρακολουθούνται προσεκτικά 
για ανεπιθύμητες ενέργειες από το efavirenz, κυρίως συμπτώματα από το νευρικό σύστημα. 
Πρέπει να πραγματοποιούνται εργαστηριακές εξετάσεις για την εκτίμηση της ηπατικής νόσου 

σε τακτικά διαστήματα.
Ασθενείς με προϋπάρχουσα ηπατική δυσλειτουργία συμπεριλαμβανομένης της χρόνιας ενερ-
γής ηπατίτιδας εμφανίζουν αυξημένη συχνότητα ανωμαλιών της ηπατικής λειτουργίας κατά τη 
διάρκεια συνδυασμένης αντιρετροϊκής αγωγής και θα πρέπει να παρακολουθούνται σύμφωνα 
με την καθιερωμένη πρακτική. Εάν παρατηρηθεί επιδείνωση της ηπατικής νόσου ή επίμονες 
αυξήσεις των τρανσαμινασών στον ορό πάνω από 5 φορές από το ανώτερο φυσιολογικό όριο, το 
θεραπευτικό όφελος της συνέχισης της αγωγής με Atripla πρέπει να αντισταθμίζεται κατά των 
πιθανών κινδύνων σημαντικής ηπατικής τοξικότητας. Σε αυτούς τους ασθενείς, θα πρέπει να 
λαμβάνεται υπόψη η διακοπή ή η οριστική παύση της θεραπείας (βλ. παράγραφο Ανεπιθύμητες 
ενέργειες).
Σε ασθενείς στους οποίους χορηγούνται και άλλα φαρμακευτικά προϊόντα σχετιζόμενα με την 
ηπατική τοξικότητα, συνιστάται επίσης παρακολούθηση των ηπατικών ενζύμων.
Ασθενείς με συνυπάρχουσα λοίμωξη από τον ιό HIV και τον ιό της ηπατίτιδας Β (HBV) ή C (HCV): 
Ασθενείς με χρόνια ηπατίτιδα Β ή C οι οποίοι λαμβάνουν συνδυασμένη αντιρετροϊκή αγωγή 
έχουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης σοβαρών και δυνητικά θανατηφόρων ηπατικών ανεπιθύ-
μητων ενεργειών.
Οι γιατροί πρέπει να ανατρέχουν στις τρέχουσες κατευθυντήριες οδηγίες της θεραπείας του 
HIV για τη βέλτιστη διαχείριση της HIV λοίμωξης σε ασθενείς με συνυπάρχουσα λοίμωξη από 
HBV.
Σε περίπτωση συγχορήγησης αντιρετροϊκής αγωγής για ηπατίτιδα Β ή C, παρακαλώ, ανατρέξτε 
επίσης στη σχετική με τα φαρμακευτικά αυτά προϊόντα Περίληψη των Χαρακτηριστικών του 
Προϊόντος.
Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα του Atripla όσον αφορά στη θεραπεία της χρόνιας HBV 
λοίμωξης δεν έχουν μελετηθεί. Η emtricitabine και το tenofovir μεμονωμένα και σε συνδυασμό 
έχουν επιδείξει δράση κατά του ιού HBV σε φαρμακοδυναμικές μελέτες. Η έως τώρα περιο-
ρισμένη κλινική εμπειρία υποδεικνύει ότι η emtricitabine και το tenofovir disoproxil fumarate 
εμφανίζουν δράση κατά του ιού HBV, όταν χρησιμοποιούνται ως συνδυασμένη αντιρετροϊκή 
αγωγή για τον έλεγχο της HIV λοίμωξης. Η διακοπή της αγωγής με Atripla σε ασθενείς με 
συνυπάρχουσα λοίμωξη από τον ιό HIV και τον ιό της ηπατίτιδας Β μπορεί να συσχετισθεί με 
σοβαρές, οξείες εξάρσεις ηπατίτιδας. Ασθενείς με συνυπάρχουσα λοίμωξη από τον ιό HIV και 
τον ιό HΒV που σταματούν την αγωγή με Atripla, πρέπει να παρακολουθούνται στενά με κλινικό 
και εργαστηριακό επακόλουθο έλεγχο για τουλάχιστον τέσσερις μήνες μετά τη διακοπή της 
θεραπείας με Atripla. Εάν χρειάζεται, μπορεί να δικαιολογείται η συνέχιση της θεραπείας για 
ηπατίτιδα B. Σε ασθενείς με προχωρημένη ηπατική νόσο ή κίρρωση, η διακοπή της θεραπείας 
δεν συνιστάται, εφόσον η έξαρση της ηπατίτιδας μετά τη θεραπεία μπορεί να οδηγήσει σε 
έλλειψη ηπατικής αντιρρόπησης.
Ψυχιατρικά συμπτώματα: Ψυχιατρικές ανεπιθύμητες ενέργειες έχουν αναφερθεί σε ασθενείς 
οι οποίοι λαμβάνουν efavirenz. Ασθενείς με προηγούμενο ιστορικό ψυχιατρικών διαταραχών 
φαίνεται να έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο για αυτές τις σοβαρές ψυχιατρικές ανεπιθύμητες 
ενέργειες. Ειδικότερα, η σοβαρή κατάθλιψη ήταν πιο κοινή σε αυτούς με ιστορικό κατάθλιψης. 
Έχουν επίσης γίνει κάποιες αναφορές μετά την κυκλοφορία του φαρμάκου για σοβαρή κατά-
θλιψη, θάνατο από αυτοκτονία, παραλήρημα και συμπεριφορά τύπου ψύχωσης. Στους ασθενείς 
πρέπει να δίνεται οδηγία έτσι ώστε, όταν εμφανίσουν συμπτώματα, όπως, σοβαρή κατάθλιψη, 
ψύχωση ή τάση για αυτοκτονία να επικοινωνούν με το γιατρό τους αμέσως ώστε αυτός να εκτι-
μήσει την πιθανότητα να συνδέονται τα συμπτώματα αυτά με τη χρήση του efavirenz και αν συμ-
βαίνει αυτό, να ορίζει εάν ο κίνδυνος της συνεχιζόμενης αγωγής υπερισχύει του θεραπευτικού 
οφέλους (βλ. παράγραφο Ανεπιθύμητες ενέργειες).
Συμπτώματα νευρικού συστήματος: Συμπτώματα που περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται 
μόνο σε, ζάλη, αϋπνία, υπνηλία, μειωμένη ικανότητα για συγκέντρωση και μη φυσιολογικά όνει-
ρα έχουν συχνά αναφερθεί ως ανεπιθύμητες ενέργειες σε ασθενείς που λάμβαναν efavirenz 
600 mg ημερησίως σε κλινικές μελέτες. Ζάλη παρατηρήθηκε επίσης σε κλινικές μελέτες με 
emtricitabine και tenofovir disoproxil fumarate. Κεφαλαλγία αναφέρθηκε σε κλινικές μελέτες με 
emtricitabine (βλ. παράγραφο Ανεπιθύμητες ενέργειες). Τα συμπτώματα του νευρικού συστήμα-
τος που σχετίζονται με το efavirenz συνήθως εμφανίζονται κατά τη διάρκεια της πρώτης ή των 
πρώτων δύο ημερών της αγωγής και γενικά εξαφανίζονται μετά τις πρώτες δύο έως τέσσερις 
εβδομάδες. Οι ασθενείς θα πρέπει να ενημερώνονται ότι αν αυτά τα κοινά συμπτώματα εμφα-
νιστούν, μπορούν να βελτιωθούν με τη συνέχιση της αγωγής και δεν προϋποθέτουν την κατά 
συνέπεια έναρξη κάποιου από τα λιγότερο συχνά εμφανιζόμενα ψυχιατρικά συμπτώματα.
Eπιληπτικές κρίσεις: Σε ασθενείς που ελάμβαναν efavirenz παρατηρήθηκαν σπασμοί, γενικά 
επί της παρουσίας γνωστού ιατρικού ιστορικού επιληπτικών κρίσεων. Ασθενείς που λαμβάνουν 
ταυτόχρονα αντιεπιληπτικά φαρμακευτικά προϊόντα που μεταβολίζονται κυρίως στο ήπαρ, 
όπως η φαινυτοΐνη, καρβαμαζεπίνη και η φαινοβαρβιτάλη, μπορεί να χρειάζονται περιοδικό 
έλεγχο των επιπέδων στο πλάσμα. Σε μία μελέτη αλληλεπίδρασης, οι συγκεντρώσεις της 
καρβαμαζεπίνης στο πλάσμα μειώθηκαν όταν η καρβαμαζεπίνη συγχορηγήθηκε με efavirenz. 
Aπαιτείται προσοχή για οποιοδήποτε ασθενή με ιστορικό επιληπτικών κρίσεων.
Νεφρική δυσλειτουργία: Το Atripla δεν συνιστάται σε ασθενείς με μέτρια ή σοβαρή νεφρική 
δυσλειτουργία. Σε ασθενείς με μέτρια ή σοβαρή νεφρική δυσλειτουργία απαιτείται αναπροσαρ-
μογή της δόσης του emtricitabine και tenofovir disoproxil fumarate, η οποία δεν μπορεί να επι-
τευχθεί με το δισκίο συνδυασμού. Η χρήση του Atripla πρέπει να αποφεύγεται με συγχορήγηση 
ή πρόσφατη χρήση νεφροτοξικού φαρμακευτικού προϊόντος. Εάν η συγχορήγηση του Atripla 
και νεφροτοξικών ουσιών (π.χ. αμινογλυκοσίδες, αμφοτερικίνη B, φοσκαρνέτη, γκανσικλοβίρη, 
πενταμιδίνη, βανκομυκίνη, cidofovir, ιντερλευκίνη-2) είναι αναπόφευκτη, η νεφρική λειτουργία 
πρέπει να παρακολουθείται κάθε εβδομάδα.
Νεφρική ανεπάρκεια, νεφρική δυσλειτουργία, αυξημένη κρεατινίνη, υποφωσφαταιμία και κε-
ντρική σωληναριοπάθεια (συμπεριλαμβανομένου του συνδρόμου Fanconi), έχουν αναφερθεί 
στην κλινική πράξη με τη χρήση του tenofovir disoproxil fumarate (βλ. παράγραφο Ανεπιθύμητες 
ενέργειες).
Συνιστάται ο υπολογισμός της κάθαρσης κρεατινίνης σε όλους τους ασθενείς πριν την έναρξη 
της αγωγής με Atripla ως επίσης και η παρακολούθηση της νεφρικής λειτουργίας (κάθαρση 
κρεατινίνης και φωσφορικό ορού) κάθε τέσσερις εβδομάδες κατά τη διάρκεια του πρώτου 
έτους και στη συνέχεια κάθε τρεις μήνες. Στις περιπτώσεις ασθενών με ιστορικό νεφρικής 
δυσλειτουργίας ή με κίνδυνο νεφρικής δυσλειτουργίας πρέπει να εξετάζεται το ενδεχόμενο 
συχνότερης παρακολούθησης της νεφρικής λειτουργίας.
Αν τα επίπεδα φωσφορικού ορού είναι < 1,5 mg/dl (0,48 mmol/l) ή η κάθαρση κρεατινίνης 
μειώνεται σε < 50 ml/min σε οποιοδήποτε ασθενή που λαμβάνει Atripla, η νεφρική λειτουργία 
πρέπει να επαναξιολογείται εντός μίας εβδομάδας, συμπεριλαμβανομένων και μετρήσεων των 
συγκεντρώσεων γλυκόζης αίματος, καλίου αίματος και γλυκόζης ούρων (βλ. παράγραφο Ανεπι-
θύμητες ενέργειες, κεντρική σωληναριοπάθεια). Εφόσον το Atripla είναι συνδυασμένο προϊόν 
και το μεσοδιάστημα δοσολογίας των μεμονωμένων συστατικών δεν μπορεί να αλλάξει, η θε-
ραπεία με Atripla πρέπει να διακόπτεται σε ασθενείς με επιβεβαιωμένη κάθαρση κρεατινίνης 
< 50 ml/min ή μείωση του φωσφορικού ορού σε < 1,0 mg/dl (0,32 mmol/l). Όταν κρίνεται 
σκόπιμη η οριστική παύση της αγωγής με κάποιο από τα συστατικά του Atripla ή όταν απαιτείται 
τροποποίηση των δόσεων, διατίθενται μεμονωμένα σκευάσματα του efavirenz, της emtricitabine 
και του tenofovir disoproxil fumarate.
∆ερματικές αντιδράσεις: Έχει αναφερθεί ελαφρό έως μέτριο εξάνθημα με τα μεμονωμένα συ-
στατικά του Atripla. Το εξάνθημα που σχετίζεται με το συστατικό efavirenz συνήθως υποχωρεί 
με τη συνέχιση της θεραπευτικής αγωγής. Κατάλληλα αντιισταμινικά ή/και κορτικοστεροειδή 
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μπορεί να βελτιώσουν την ανεκτικότητα και να επιταχύνουν την υποχώρηση του εξανθήματος. 
Σοβαρής μορφής εξάνθημα που συνοδεύεται από φυσαλίδες στο δέρμα, υγρή απολέπιση ή 
εξέλκωση έχει αναφερθεί σε λιγότερο από 1% των ασθενών στους οποίους χορηγήθηκε αγωγή 
με efavirenz (βλ. παράγραφο Ανεπιθύμητες ενέργειες). Η συχνότητα πολύμορφου ερυθήματος ή 
συνδρόμου Stevens-Johnson ήταν περίπου 0,1%. Πρέπει να σταματήσει η χορήγηση του Atripla 
σε ασθενείς που αναπτύσσουν σοβαρής μορφής εξάνθημα συνοδευόμενο από φυσαλίδες, απο-
λέπιση, συμμετοχή του βλεννογόνου ή πυρετό. Ασθενείς οι οποίοι σταμάτησαν τη θεραπεία με 
άλλους μη νουκλεοσιδικούς αναστολείς της ανάστροφης μεταγραφάσης λόγω εξανθήματος 
ενδέχεται να διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να εμφανίσουν εξάνθημα κατά τη διάρκεια της 
θεραπείας με Atripla.
Λιποδυστροφία και ανωμαλίες του μεταβολισμού: Η συνδυασμένη αντιρετροϊκή αγωγή έχει 
συσχετισθεί με την ανακατανομή του λίπους σώματος (λιποδυστροφία) σε ασθενείς με HIV. Τα 
μακροχρόνια αποτελέσματα αυτών των ανεπιθύμητων ενεργειών είναι προς το παρόν άγνωστα. 
Η γνώση σχετικά με το μηχανισμό δράσης δεν είναι πλήρης. Η σύνδεση μεταξύ σπλαχνικής λι-
πομάτωσης και αναστολέων πρωτεάσης (PI) και λιποατροφίας και νουκλεοσιδικών αναστολέων 
της ανάστροφης μεταγραφάσης (NRTIs), είναι υποθετική. Υψηλότερος κίνδυνος λιποδυστροφί-
ας έχει συσχετισθεί με ατομικούς παράγοντες, όπως η μεγαλύτερη ηλικία και με παράγοντες 
που έχουν σχέση με φάρμακα, όπως η παρατεταμένη αντιρετροϊκή θεραπεία και συνοδές 
μεταβολικές διαταραχές. Η κλινική εξέταση πρέπει να περιλαμβάνει εκτίμηση των φυσικών 
σημείων της ανακατανομής λίπους. Προσοχή απαιτείται ως προς τη μέτρηση των λιπιδίων ορού 
και της γλυκόζης του αίματος σε κατάσταση νηστείας. Οι διαταραχές των λιπιδίων θα πρέπει να 
αντιμετωπίζονται όπως αρμόζει κλινικά (βλ. παράγραφο Ανεπιθύμητες ενέργειες).
Η επίδραση της τροφής:  Η χορήγηση του Atripla με τροφή μπορεί να αυξήσει την έκθεση στο 
efavirenz και μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της συχνότητας ανεπιθύμητων ενεργειών (βλ. 
παράγραφο Ανεπιθύμητες ενέργειες). Συνιστάται το Atripla να λαμβάνεται με άδειο στομάχι 
κατά προτίμηση κατά την κατάκλιση.
Μιτοχονδριακή δυσλειτουργία:  Έχει δειχθεί ότι τα νουκλεοσιδικά και νουκλεοτιδικά ανάλο-
γα μπορεί να προκαλέσουν in vitro και in vivo μιτοχονδριακές βλάβες ποικίλου βαθμού. Έχει 
αναφερθεί μιτοχονδριακή δυσλειτουργία σε HIV αρνητικά βρέφη τα οποία είχαν εκτεθεί στη 
μήτρα ή/και μετά τη γέννηση σε νουκλεοσιδικά ανάλογα. Οι κύριες ανεπιθύμητες ενέργειες οι 
οποίες αναφέρθηκαν, είναι αιματολογικές διαταραχές (αναιμία, ουδετεροπενία), μεταβολικές 
διαταραχές (υπεργαλακταιμία, υψηλά επίπεδα λιπάσης στο αίμα). Οι ενέργειες αυτές είναι 
συνήθως παροδικές. Έχουν αναφερθεί κάποιες νευρολογικές διαταραχές όψιμης έναρξης 
(υπερτονία, σπασμοί, μη φυσιολογική συμπεριφορά). ∆εν είναι επί του παρόντος γνωστό, αν 
οι νευρολογικές διαταραχές είναι παροδικές ή μόνιμες. Οποιοδήποτε παιδί, ακόμη και αν είναι 
HIV αρνητικό, που εκτέθηκε στη μήτρα σε νουκλεοσιδικά και νουκλεοτιδικά ανάλογα, πρέπει να 
παρακολουθείται εργαστηριακά και να διερευνάται πλήρως για πιθανή μιτοχονδριακή δυσλει-
τουργία σε περίπτωση εμφάνισης συναφών σημείων και συμπτωμάτων. Τα ευρήματα αυτά δεν 
επηρεάζουν τις παρούσες εθνικές συστάσεις για τη χρήση αντιρετροϊκής αγωγής σε έγκυες 
γυναίκες, προκειμένου να προληφθεί η κάθετη μετάδοση του ιού HIV.
Σύνδρομο Επανενεργοποίησης του Ανοσοποιητικού Συστήματος: Σε ασθενείς με λοίμωξη HIV με 
σοβαρή ανοσολογική ανεπάρκεια ενδέχεται να εμφανιστεί, κατά την έναρξη της συνδυασμένης 
αντιρετροϊκής αγωγής (CART), μία φλεγμονώδης αντίδραση σε ασυμπτωματικά ή υπολειμματι-
κά ευκαιριακά παθογόνα και να προκληθούν σοβαρές κλινικές καταστάσεις ή επιδείνωση των 
συμπτωμάτων. Τέτοιες αντιδράσεις έχουν τυπικά παρουσιαστεί εντός των πρώτων εβδομάδων 
ή μηνών από την έναρξη της CART. Σχετικά παραδείγματα είναι η αμφιβληστροειδίτιδα από 
κυτταρομεγαλοϊό, γενικευμένες ή/και εστιακές λοιμώξεις από μυκοβακτηρίδια και πνευμο-
νία οφειλόμενη σε Pneumocystis jiroveci (παλαιότερα γνωστή ως Pneumocystis jiroveci (παλαιότερα γνωστή ως Pneumocystis jiroveci Pneumocystis carinii). Θα 
πρέπει να εκτιμώνται οποιαδήποτε φλεγμονώδη συμπτώματα και να ορίζεται θεραπεία, όταν 
απαιτείται.
Οστεονέκρωση: Αναφέρθηκαν περιπτώσεις οστεονέκρωσης κυρίως σε ασθενείς με προχω-
ρημένη λοίμωξη HIV ή/και μακράς διάρκειας έκθεση σε συνδυασμένη αντιρετροϊκή αγωγή 
(CART) αν και η αιτιολογία θεωρείται πολυπαραγοντική (συμπεριλαμβάνονται η χρήση κορτικο-
στεροειδών, η κατανάλωση αλκοόλ, η σοβαρή ανοσοκαταστολή, ο υψηλότερος δείκτης μάζας 
σώματος). Οι ασθενείς θα πρέπει να ζητούν ιατρική συμβουλή εάν παρουσιάζουν ενοχλήσεις 
και άλγος στις αρθρώσεις, δυσκαμψία άρθρωσης ή δυσκολία στην κίνηση.
Οστά: Σε ελεγχόμενη κλινική μελέτη διάρκειας 144 εβδομάδων κατά την οποία συγκρίθηκαν το 
tenofovir disoproxil fumarate με τη σταβουδίνη χορηγούμενα σε συνδυασμό με λαμιβουδίνη και 
efavirenz σε πρωτοθεραπευόμενους με αντιρετροϊκή αγωγή ασθενείς, παρατηρήθηκαν μικρές 
μειώσεις της οστικής πυκνότητας στο ισχίο και στη σπονδυλική στήλη και στις δύο ομάδες 
θεραπείας. Οι μειώσεις της οστικής πυκνότητας στη σπονδυλική στήλη και οι μεταβολές των 
βιοχημικών δεικτών των οστών από την έναρξη της θεραπείας ήταν σημαντικά μεγαλύτερες 
στην ομάδα θεραπείας με το tenofovir disoproxil fumarate την 144η εβδομάδα. Οι μειώσεις της 
οστικής πυκνότητας στο ισχίο ήταν σημαντικά μεγαλύτερες στην ομάδα αυτή μέχρι την 96η

εβδομάδα. Εν τούτοις, δεν υπήρξε αυξημένος κίνδυνος καταγμάτων ή ένδειξη για κλινικά συ-
σχετιζόμενες οστικές διαταραχές καθ’ όλη την περίοδο των 144 εβδομάδων.
Οστικές διαταραχές (που συμβάλλουν όχι συχνά σε κατάγματα) μπορεί να σχετίζονται με 
κεντρική νεφρική σωληναριοπάθεια (βλ. παράγραφο Ανεπιθύμητες ενέργειες). Επί υπόνοιας 
οστικών διαταραχών πρέπει να διενεργείται η κατάλληλη εξέταση. 
Άλλες αντιρετροϊκές ουσίες: ∆εν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα σχετικά με την ασφάλεια και 
αποτελεσματικότητα του Atripla σε συνδυασμό με άλλες αντιρετροϊκές ουσίες.
∆ιδανοσίνη: Η συγχορήγηση Atripla και διδανοσίνης δεν συνιστάται, καθώς η έκθεση στη διδα-
νοσίνη αυξάνεται σημαντικά μετά από συγχορήγηση με tenofovir disoproxil fumarate. 
Ασθενείς με λοίμωξη από στελέχη HIV-1 που περιλαμβάνουν μεταλλάξεις: Το Atripla πρέπει 
να αποφεύγεται σε ασθενείς με λοίμωξη από στελέχη HIV-1 που περιλαμβάνουν την K65R, 
M184V/I ή K103N μετάλλαξη (βλ. παράγραφο Θεραπευτικές ενδείξεις).
Έκδοχα: Το φαρμακευτικό αυτό προϊόν περιέχει 1 mmol (23,6 mg) νατρίου ανά δόση, το οποίο 
πρέπει να λαμβάνεται υπόψη από ασθενείς σε δίαιτα ελεγχόμενου νατρίου.
Ανεπιθύμητες ενέργειες
Η εκτίμηση των ανεπιθύμητων ενεργειών από το σταθερό συνδυασμό Atripla βασίζεται στην 
εμπειρία από:
• μία κλινική μελέτη 48 εβδομάδων του Atripla (βλ. Πίνακα 1) 
•μία κλινική μελέτη στην οποία το efavirenz, η emtricitabine και το tenofovir 
disoproxil fumarate συγχορηγήθηκαν (βλ. Πίνακα 2)
•κλινική μελέτη και εμπειρία μετά την κυκλοφορία με μεμονωμένα συστατικά του Atripla (βλ. 
Πίνακα 3).
Στους Πίνακες 1, 2 και 3,οι ανεπιθύμητες ενέργειες παρατίθενται κατά φθίνουσα σειρά σοβα-
ρότητας εντός κάθε κατηγορίας συχνότητας εμφάνισης. Οι συχνότητες προσδιορίζονται ως 
πολύ συχνές (≥ 1/10), συχνές (≥ 1/100, < 1/10) ή όχι συχνές (≥ 1/1.000, < 1/100).
Ανεπιθύμητες ενέργειες από την εμπειρία από κλινικές μελέτες με το Atripla
Σε μια ανοικτή τυχαιοποιημένη κλινική μελέτη διάρκειας 48 εβδομάδων σε ασθενείς HIV λοί-
μωξη με επιτυχημένη ιολογική καταστολή με την τρέχουσα αντιρετροϊκή αγωγή, οι ασθενείς 
είτε άλλαξαν σε Atripla (n=203) είτε συνέχισαν με την αρχική αντιρετροϊκή θεραπευτική αγω-
γή (n=97). Οι ανεπιθύμητες ενέργειες που ανέκυψαν με την αγωγή θεωρούμενες δυνητικώς 
ή πιθανώς σχετιζόμενες με τα υπό μελέτη φάρμακα, οι οποίες αναφέρθηκαν σε ασθενείς που 
έλαβαν Atripla στη μελέτη AI266073 καταγράφονται ανά κατηγορία οργανικού συστήματος και 
συχνότητα εμφάνισης στον Πίνακα 1.

Πίνακας 1: Οι ανεπιθύμητες ενέργειες που ανέκυψαν με την αγωγή οι οποίες θεωρήθηκαν δυνη-
τικώς ή πιθανώς σχετιζόμενες με το Atripla στη μελέτη AI266073 (πάνω από 48 εβδομάδες)

Atripla (n=203)

∆ιαταραχές του μεταβολισμού και της θρέψης:

Συχνές ανορεξίαΣυχνές ανορεξία

Όχι συχνές ανακατανομή λίπους, υπερτριγλυκεριδαιμία, μείωση βάρους, αυ-Όχι συχνές ανακατανομή λίπους, υπερτριγλυκεριδαιμία, μείωση βάρους, αυ-
ξημένη όρεξη

Ψυχιατρικές διαταραχές:

Συχνές εφιάλτες, κατάθλιψη, καταθλιπτική διάθεση, άγχος, αϋπνία, μετα-Συχνές εφιάλτες, κατάθλιψη, καταθλιπτική διάθεση, άγχος, αϋπνία, μετα-
βολές στη διάθεση, μη φυσιολογικά όνειρα, διαταραχή του ύπνου

Όχι συχνές συγχυτική κατάσταση, αποπροσανατολισμός, μεταβολή προσωπι-Όχι συχνές συγχυτική κατάσταση, αποπροσανατολισμός, μεταβολή προσωπι-
κότητας, μεταπτώσεις διάθεσης, μειωμένη libido

∆ιαταραχές του νευρικού συστήματος:

Πολύ συχνές ζάληΠολύ συχνές ζάλη

Συχνές υπνηλία, κεφαλαλγίαΣυχνές υπνηλία, κεφαλαλγία

Όχι συχνές ασυνάρτητη ομιλίαΌχι συχνές ασυνάρτητη ομιλία

Οφθαλμικές διαταραχές:

Όχι συχνές θολή όραση, μεταβολές στην οπτική αντίληψη του βάθους Όχι συχνές θολή όραση, μεταβολές στην οπτική αντίληψη του βάθους 

∆ιαταραχές του ωτός και του λαβυρίνθου:

Όχι συχνές ίλιγγοςΌχι συχνές ίλιγγος

Αγγειακές διαταραχές:

Συχνές έξαψηΣυχνές έξαψη

∆ιαταραχές του γαστρεντερικού:

Συχνές διάρροια, ναυτίαΣυχνές διάρροια, ναυτία

Όχι συχνές οξεία παγκρεατίτιδα, έμετος, στοματική παραισθησία, στοματική Όχι συχνές οξεία παγκρεατίτιδα, έμετος, στοματική παραισθησία, στοματική 
υπαισθησία, μετεωρισμός, ξηροστομία

∆ιαταραχές του ήπατος και των χοληφόρων:

Όχι συχνές ηπατική ανεπάρκειαΌχι συχνές ηπατική ανεπάρκεια

∆ιαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού:

Συχνές εξάνθημα, νυκτερινές εφιδρώσειςΣυχνές εξάνθημα, νυκτερινές εφιδρώσεις

Όχι συχνές κνησμόςΌχι συχνές κνησμός

∆ιαταραχές του μυοσκελετικού συστήματος και του συνδετικού ιστού:

Όχι συχνές μυαλγίαΌχι συχνές μυαλγία

∆ιαταραχές των νεφρών και των ουροφόρων οδών:

Συχνές αυξημένη κρεατινίνη αίματοςΣυχνές αυξημένη κρεατινίνη αίματος

∆ιαταραχές του αναπαραγωγικού συστήματος και του μαστού:

Όχι συχνές διόγκωση των μαστώνΌχι συχνές διόγκωση των μαστών

Γενικές διαταραχές και καταστάσεις της οδού χορήγησης:

Συχνές κόπωση, αυξημένη ενεργητικότηταΣυχνές κόπωση, αυξημένη ενεργητικότητα

Όχι συχνές αίσθημα διαταραχής, αίσθημα νευρικότητας, ρίγηΌχι συχνές αίσθημα διαταραχής, αίσθημα νευρικότητας, ρίγη

Ανεπιθύμητες ενέργειες από την εμπειρία από κλινικές μελέτες με efavirenz + emtricitabine + 
tenofovir disoproxil fumarate
Τα ακόλουθα δεδομένα προέρχονται από μια κλινική μελέτη (GS-01-934) στην οποία συγχορη-
γήθηκαν το efavirenz, η emtricitabine και το tenofovir disoproxil fumarate χωρίς να ληφθεί υπόψη η 
λήψη τροφής ως μεμονωμένα σκευάσματα ή ως διπλός σταθερός συνδυασμός των emtricitabine 
και tenofovir disoproxil fumarate με το efavirenz.
Επιλεγμένες ανεπιθύμητες ενέργειες από τη θεραπεία οι οποίες θεωρήθηκαν δυνητικά ή πιθα-
νώς σχετιζόμενες με τα φάρμακα της μελέτης από αυτήν την κλινική μελέτη σε ασθενείς μετά 
από 144 εβδομάδες αγωγής, καταγράφονται ανά κατηγορία οργανικού συστήματος και συχνό-
τητα εμφάνισης στον Πίνακα 2.

Πίνακας 2: Επιλεγμένες ανεπιθύμητες ενέργειες από τη θεραπεία οι οποίες θεωρήθηκαν δυνη-
τικά ή πιθανώς σχετιζόμενες με τα φάρμακα της μελέτης (efavirenz, emtricitabine και tenofovir
disoproxil fumarate) στην κλινική μελέτη GS-01-934 σε μια περίοδο 144 εβδομάδων

Efavirenz+emtricitabine +tenofovir disoproxil fumarate
(n=257)

∆ιαταραχές του αιμοποιητικού και του λεμφικού συστήματος:

Όχι συχνές ουδετεροπενίαΌχι συχνές ουδετεροπενία

∆ιαταραχές του νευρικού συστήματος:



Πολύ συχνές ζάλη

Συχνές υπνηλία, εμβροντησία, λήθαργος, κεφαλαλγία, διαταραχές 
στην προσοχή

Όχι συχνές αμνησία, αταξία, διαταραχή της ισορροπίας, δυσγευσία

Οφθαλμικές διαταραχές:

Όχι συχνές θολή όραση

∆ιαταραχές του ωτός και του λαβυρίνθου:

Συχνές ίλιγγος

∆ιαταραχές του αναπνευστικού συστήματος, του θώρακα και του μεσοθωρακίου:

Όχι συχνές δύσπνοια

∆ιαταραχές του γαστρεντερικού:

Πολύ συχνές ναυτία

Συχνές διάρροια, έμετος, κοιλιακό άλγος, μετεωρισμός, διάταση 
της κοιλίας, ξηροστομία

Όχι συχνές δυσπεψία

∆ιαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού:

Πολύ συχνές εξάνθημα

Συχνές κνησμός, υπέρχρωση δέρματος, δερματίτιδα

Όχι συχνές κνίδωση, ξηροδερμία, έκζεμα

∆ιαταραχές του μεταβολισμού και της θρέψης:

Συχνές μειωμένη όρεξη, αυξημένη όρεξη

Όχι συχνές υπερτριγλυκεριδαιμία, ανορεξία

Αγγειακές διαταραχές:

Συχνές έξαψη

Γενικές διαταραχές και καταστάσεις της οδού χορήγησης:

Συχνές κόπωση, πυρετός

Όχι συχνές εξασθένιση, αίσθημα μέθης

Ψυχιατρικές διαταραχές:

Πολύ συχνές μη φυσιολογικά όνειρα

Συχνές εφιάλτες, κατάθλιψη, αϋπνία, διαταραχή του ύπνου, ευφορι-
κή συναισθηματική διάθεση

Όχι συχνές παράνοια, ψυχοκινητική διέγερση, παραλήρημα, συγχυτική 
κατάσταση, άγχος, επιθετικότητα, νευρικότητα, αποπροσα-
νατολισμός

∆ιαταραχές εργαστηριακών εξετάσεων: Ηπατικά ένζυμα: Σε μια κλινική μελέτη (GS-01-934) 
144 εβδομάδων, αυξημένα επίπεδα ασπαρτικής αμινοτρανσφεράσης (AST > 5 φορές το ULN 
(ανώτερο φυσιολογικό όριο)) και αμινοτρανσφεράσης της αλανίνης (ALT > 5 φορές το ULN) ανα-
φέρθηκαν στο 3% και 2% των ασθενών που έλαβαν efavirenz, emtricitabine και tenofovir disoproxil 
fumarate (n=257) και στο 3% και 3% των ασθενών που έλαβαν efavirenz και σταθερή δόση ζιδο-
βουδίνη/λαμιβουδίνη (n=254), αντίστοιχα.

Ανεπιθύμητες ενέργειες σχετιζόμενες με τα μεμονωμένα συστατικά του Atripla
Οι ανεπιθύμητες ενέργειες από κλινικές μελέτες και από την εμπειρία μετά την κυκλοφορία 
του φαρμάκου με τα μεμονωμένα συστατικά του Atripla σε συνδυασμένη αντιρετροϊκή αγωγή 
καταγράφονται στον Πίνακα 3 πιο κάτω ανά κατηγορία οργανικού συστήματος του σώματος και 
συχνότητα.
Οι πλέον αξιοσημείωτες ανεπιθύμητες ενέργειες που αναφέρθηκαν στις κλινικές μελέτες με το 
efavirenz είναι εξάνθημα και συμπτώματα του νευρικού συστήματος. Η χορήγηση του efavirenz 
με τροφές μπορεί να αυξήσει την έκθεση στο efavirenz και μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της 
συχνότητας ανεπιθύμητων ενεργειών (βλ. παράγραφο Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις 
κατά τη χρήση). Υπήρξαν αναφορές μετά την κυκλοφορία του φαρμάκου σε σχέση με το tenofovir 
disproxil fumarate για διαταραχές των νεφρών και των ουροφόρων οδών, συμπεριλαμβανομένων 
νεφρικής ανεπάρκειας, κεντρικής σωληναριοπάθειας (συμπεριλαμβανομένου του συνδρόμου 
Fanconi), οξείας σωληναριακής νέκρωσης και νεφρογενούς άποιου διαβήτη.

Πίνακας 3: Ανεπιθύμητες ενέργειες σχετιζόμενες με τα μεμονωμένα συστατικά του Atripla με 
βάση κλινικές μελέτες και την εμπειρία για την ασφάλεια μετά την κυκλοφορία του φαρμάκου

Efavirenz Emtricitabine Tenofovir disoproxil 
fumarate

∆ιαταραχές του αιμοποιητικού και του λεμφικού συστήματος:

Συχνές ουδετεροπενία

Όχι συχνές αναιμία

∆ιαταραχές του νευρικού συστήματος:

Πολύ συχνές κεφαλαλγία ζάλη

Συχνές υπνηλία, 
κεφαλαλγία, 
διαταραχές στην 
προσοχή, ζάλη

ζάλη

Όχι συχνές σπασμοί, αμνησία, 
μη φυσιολογική 
σκέψη, αταξία, 
μη φυσιολογικός 
προσανατολισμός, 
διέγερση

Μη γνωστές* παρεγκεφαλιδικές 
διαταραχές 
συντονισμού και 
ισορροπίας

Οφθαλμικές διαταραχές:

Όχι συχνές θολή όραση

∆ιαταραχές του ωτός και του λαβυρίνθου:

Όχι συχνές ίλιγγος

∆ιαταραχές του αναπνευστικού συστήματος, του θώρακα και του μεσοθωρακίου:

Μη γνωστές* δύσπνοια

∆ιαταραχές του γαστρεντερικού:

Πολύ συχνές διάρροια, ναυτία διάρροια, 
έμετος, ναυτία

Συχνές διάρροια, 
έμετος, κοιλιακό 
άλγος, ναυτία

αυξημένα επίπεδα 
αμυλάσης συμπε-
ριλαμβανομένης 
της παγκρεατικής 
αμυλάσης, αυξημένα 
επίπεδα λιπάσης 
ορού, έμετος, 
κοιλιακό άλγος, 
δυσπεψία

μετεωρισμός

Όχι συχνές οξεία παγκρε-
ατίτιδα

Μη γνωστές* παγκρεατίτιδα

∆ιαταραχές των νεφρών και των ουροφόρων οδών:

Μη γνωστές* νεφρική ανεπάρκεια 
(οξεία και χρόνια), 
οξεία σωληναριακή 
νέκρωση, κεντρική 
νεφρική σωληναρι-
οπάθεια, συμπερι-
λαμβανομένου του 
συνδρόμου Fanconi, 
νεφρίτιδα, οξεία 
διάμεση νεφρίτιδα, 
νεφρογενής άποιος 
διαβήτης, αυξη-
μένη κρεατινίνη, 
πρωτεϊνουρία

∆ιαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού:

Πολύ συχνές εξάνθημα (όλων 
των βαθμών, 18%)

Συχνές κνησμός αλλεργική αντίδρα-
ση, κυστικό-φυσαλ-
λιδωτό εξάνθημα, 
φλυκταινώδες εξάν-
θημα, κηλιδοβλατι-
δώδες εξάνθημα, 
εξάνθημα, κνησμός, 
κνίδωση, δυσχρω-
ματισμός του 
δέρματος (αυξημένη 
μελάγχρωση)

Efavirenz Emtricitabine Tenofovir disoproxil 
fumarate

Όχι συχνές σύνδρομο 
Stevens-Johnson, 
πολύμορφο 
ερύθημα, σοβαρό 
εξάνθημα (< 1%)
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Μη γνωστές* φωτοαλλεργική 
δερματίτιδα

εξάνθημα

∆ιαταραχές του μυοσκελετικού συστήματος και του συνδετικού ιστού:

Πολύ συχνές αυξημένα επίπεδα 
κινάσης της 
κρεατίνης

Μη γνωστές* ραβδομυόλυση, 
οστεομαλακία (που 
εκδηλώνεται ως 
οστικό άλγος και 
συμβάλλει όχι συχνά 
σε κατάγματα), μυϊκή 
αδυναμία, μυοπάθεια

∆ιαταραχές του μεταβολισμού και της θρέψης:

Πολύ συχνές υποφωσφαταιμία

Συχνές υπεργλυκαιμία, 
υπερτριγλυ-
κεριδαιμία

Μη γνωστές* γαλακτική οξέωση, 
υποκαλιαιμία

Γενικές διαταραχές και καταστάσεις της οδού χορήγησης:

Συχνές κόπωση πόνος, εξασθένιση

Μη γνωστές* εξασθένιση

∆ιαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος:

Όχι συχνές υπερευαισθησία

∆ιαταραχές του ήπατος και των χοληφόρων:

Συχνές αυξημένα επίπεδα 
ασπαρτικής αμι-
νοτρανσφεράσης 
(AST) στον ορό ή/και 
αυξημένα επίπεδα 
αμινοτρανσφεράσης 
της αλανίνης (ALT) 
στον ορό, υπερ-
χολερυθριναιμία

Όχι συχνές οξεία ηπατίτιδα

Μη γνωστές* ηπατική 
ανεπάρκεια

ηπατίτιδα, 
αυξημένα επίπεδα 
τρανσαμινασών, 
ηπατική στεάτωση

∆ιαταραχές του αναπαραγωγικού συστήματος και του μαστού:

Όχι συχνές γυναικομαστία

Ψυχιατρικές διαταραχές:

Συχνές κατάθλιψη 
(σοβαρή στο 
1,6%), άγχος, 
μη φυσιολογικά 
όνειρα, αϋπνία

μη φυσιολογικά 
όνειρα, αϋπνία

Όχι συχνές απόπειρα αυτο-
κτονίας, σκέψεις 
αυτοκτονίας, 
μανία, παράνοια, 
ψευδαίσθηση, 
ευφορική συναι-
σθηματική διάθε-
ση, συγκινησιακή 
αστάθεια, συγχυ-
τική κατάσταση, 
επιθετικότητα

Μη γνωστές* πράξη αυτοκτονί-
ας, ψύχωση, παρα-
λήρημα, νεύρωση

  

* Αυτές οι ανεπιθύμητες ενέργειες αναγνωρίστηκαν μέσω της επιτήρησης για την ασφάλεια 
μετά την κυκλοφορία του φαρμάκου και η συχνότητα δεν είναι γνωστή.

Οι ακόλουθες ανεπιθύμητες ενέργειες, που καταγράφονται πιο πάνω, κάτω από τις επικεφαλί-
δες των συστημάτων του σώματος, μπορεί να εμφανιστούν ως συνέπεια της κεντρικής νεφρικής 
σωληναριοπάθειας: ραβδομυόλυση, οστεομαλακία (που εκδηλώνεται ως οστικό άλγος και συμ-
βάλλει όχι συχνά σε κατάγματα), υποκαλιαιμία, μυϊκή αδυναμία, μυοπάθεια και υποφωσφαταιμία. 
∆εν θεωρείται ότι τα συμβάντα αυτά σχετίζονται αιτιωδώς με τη θεραπεία με tenofovir disoproxil 
fumarate σε περίπτωση απουσίας της κεντρικής νεφρικής σωληναριοπάθειας.
Εξάνθημα με το efavirenz: Τα εξανθήματα είναι συνήθως ήπιες έως μέτριες κηλιδοβλατιδώδεις 
δερματικές εξανθήσεις οι οποίες σημειώνονται κατά τις πρώτες δύο εβδομάδες από την έναρξη 
της αγωγής με efavirenz. Στους περισσότερους ασθενείς το εξάνθημα υποχωρεί με τη συνέ-
χιση της αγωγής με efavirenz εντός ενός μηνός. Σε κλινικές μελέτες, το 1,7% των ασθενών 
στους οποίους χορηγήθηκε efavirenz σταμάτησαν την αγωγή λόγω του εξανθήματος. Η αγωγή 
με efavirenz μπορεί να ξαναρχίσει σε ασθενείς στους οποίους διεκόπη λόγω του εξανθήματος. 
Συνιστάται η χρήση κατάλληλων αντιισταμινικών ή/και κορτικοστεροειδών κατά την επανέναρξη 
της θεραπείας με efavirenz.
Η εμπειρία με efavirenz σε ασθενείς οι οποίοι σταμάτησαν τη θεραπεία με άλλες αντιρετροϊκές 
ουσίες της κατηγορίας μη νουκλεοσιδικών αναστολέων της ανάστροφης μεταγραφάσης (NNRTI) 
είναι περιορισμένη. ∆εκαεννέα ασθενείς οι οποίοι σταμάτησαν τη θεραπεία με nevirapine λόγω 
εξανθήματος υποβλήθηκαν σε θεραπεία με efavirenz. Εννέα από αυτούς τους ασθενείς ανέπτυ-
ξαν ήπιο έως μέτριο εξάνθημα κατά την αγωγή με το efavirenz και δύο σταμάτησαν την αγωγή 
λόγω του εξανθήματος.
Ψυχιατρικά συμπτώματα με το efavirenz: Ασθενείς με ιστορικό ψυχιατρικών διαταραχών φαίνεται 
να έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να εμφανίσουν σοβαρές ψυχιατρικές ανεπιθύμητες ενέργειες, οι 
οποίες παρατίθενται στη στήλη του efavirenz στον Πίνακα 3 με τη συχνότητα για τις ανεπιθύ-
μητες ενέργειες να κυμαίνεται από 0,3% για αντιδράσεις μανίας μέχρι 2,0% και για τα δύο, τη 
σοβαρή κατάθλιψη και τις σκέψεις για αυτοκτονία. 
Συμπτώματα από το νευρικό σύστημα με το efavirenz: Σε ελεγχόμενες κλινικές μελέτες, συμπτώ-
ματα από το νευρικό σύστημα μέτριας έως σοβαρής έντασης παρουσιάσθηκαν στο 19,4% των 
ασθενών σε σύγκριση με 9,0% των ασθενών που ελάμβαναν θεραπευτικά σχήματα ελέγχου. Τα 
συμπτώματα αυτά ήταν σοβαρά σε 2,0% των ασθενών που λάβαιναν 600 mg efavirenz ημερησίως 
και σε 1,3% των ασθενών που λάβαιναν θεραπευτικά σχήματα ελέγχου. Σε κλινικές μελέτες 
2,1% των ασθενών, που έλαβαν 600 mg efavirenz, σταμάτησαν την θεραπευτική αγωγή λόγω 
συμπτωμάτων από το νευρικό σύστημα.
Τα συμπτώματα του νευρικού συστήματος συνήθως ξεκινούν κατά την πρώτη ή τις δύο πρώτες 
ημέρες της αγωγής και γενικά υποχωρούν μετά τις πρώτες δύο έως τέσσερις εβδομάδες. Συ-
μπτώματα του νευρικού συστήματος μπορεί να εμφανισθούν πολύ συχνότερα όταν το efavirenz 
λαμβάνεται ταυτόχρονα με γεύματα πιθανόν λόγω των αυξημένων επιπέδων efavirenz στο πλά-
σμα. Η λήψη των δόσεων πριν την κατάκλιση δείχνει να βελτιώνει την ανεκτικότητα αυτών των 
συμπτωμάτων.
Η ανάλυση των μακράς διάρκειας δεδομένων από μια κλινική μελέτη (διάμεση διάρκεια παρακο-
λούθησης 180 εβδομάδες, 102 εβδομάδες και 76 εβδομάδες για ασθενείς που έλαβαν efavirenz 
+ ζιδοβουδίνη + λαμιβουδίνη, efavirenz + indinavir και indinavir + ζιδοβουδίνη + λαμιβουδίνη, 
αντίστοιχα) έδειξε ότι, πέραν των 24 εβδομάδων της αγωγής, οι συχνότητες έναρξης νέων συ-
μπτωμάτων του νευρικού συστήματος, ήταν γενικά παρόμοιες μεταξύ των ασθενών που ελάμβα-
ναν efavirenz και αυτών του σκέλους ελέγχου.
Γαλακτική οξέωση: Η γαλακτική οξέωση συνήθως συνοδεύεται από ηπατική στεάτωση και έχει 
αναφερθεί με τη χρήση νουκλεοσιδικών αναλόγων (βλ. παράγραφο Ειδικές προειδοποιήσεις και 
προφυλάξεις κατά τη χρήση).
Ασθενείς με συνυπάρχουσα λοίμωξη HIV/HBV ή HCV: Μόνο ένας περιορισμένος αριθμός ασθε-
νών είχε συνυπάρχουσα λοίμωξη με HBV (n=13) ή με HCV (n=26) στη μελέτη GS- 01-934. Το 
προφίλ των ανεπιθύμητων ενεργειών του efavirenz, της emtricitabine και του tenofovir disoproxil 
fumarate σε ασθενείς με συνυπάρχουσα HIV/HBV ή HIV/HCV λοίμωξη ήταν παρόμοιο με αυτό που 
παρατηρήθηκε σε ασθενείς με λοίμωξη HIV χωρίς συνυπάρχουσα λοίμωξη. Εν τούτοις, όπως θα 
αναμενόταν για αυτόν τον πληθυσμό των ασθενών, οι αυξήσεις των AST και ALT παρατηρούνταν 
συχνότερα από ότι στο γενικό πληθυσμό με HIV λοίμωξη.
Αμυλάση: Σε κλινικές μελέτες, έχουν παρατηρηθεί ασυμπτωματικές αυξήσεις στα επίπεδα της 
αμυλάσης του ορού > 1,5 φορές από το ULN στο 10% των ασθενών που έλαβαν θεραπεία με 
efavirenz και 6% των ασθενών που έλαβαν θεραπεία με θεραπευτικά σχήματα ελέγχου. Η κλινική 
σημασία των ασυμπτωματικών αυξήσεων της αμυλάσης του ορού είναι άγνωστη.
Λιπίδια, λιποδυστροφία και μεταβολικές ανωμαλίες: Η συνδυασμένη αντιρετροϊκή αγωγή έχει 
συσχετισθεί με μεταβολικές ανωμαλίες όπως, υπερτριγλυκεριδαιμία, υπερχοληστερολαιμία, 
ινσουλινοαντοχή, υπεργλυκαιμία και υπεργαλακταιμία (βλ. παράγραφο Ειδικές προειδοποιήσεις 
και προφυλάξεις κατά τη χρήση).
Η συνδυασμένη αντιρετροϊκή αγωγή έχει συσχετισθεί με την ανακατανομή του λίπους σώματος 
(λιποδυστροφία) σε ασθενείς με HIV περιλαμβανομένης της απώλειας περιφερικού λίπους και 
υποδόριου λίπους του προσώπου, αύξηση του ενδοκοιλιακού και σπλαχνικού λίπους, υπερτρο-
φία του μαστού και συσσώρευση οπισθοαυχενικού λίπους (αυχένας βουβάλου) (βλ. παράγραφο 
Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση).
Σύνδρομο Επανενεργοποίησης του Ανοσοποιητικού Συστήματος: Σε ασθενείς με λοίμωξη HIV με 
σοβαρή ανοσολογική ανεπάρκεια ενδέχεται να εμφανιστεί, κατά την έναρξη της συνδυασμένης 
αντιρετροϊκής αγωγής (CART), μία φλεγμονώδης αντίδραση σε ασυμπτωματικές ή υπολειμμα-
τικές ευκαιριακές λοιμώξεις (βλ. παράγραφο Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη 
χρήση).
Αλληλεπίδραση με εξετάσεις για κανναβινοειδή: Το efavirenz δε δεσμεύεται στους υποδοχείς 
κανναβινοειδών. Έχουν αναφερθεί ψευδή θετικά αποτελέσματα εξετάσεων των ούρων για καννα-
βινοειδή σε εθελοντές που δεν είχαν λοίμωξη και έλαβαν efavirenz. Ψευδή θετικά αποτελέσματα 
εξετάσεων παρατηρήθηκαν μόνο με δοκιμασία CEDIA DAU Multi-Level THC, η οποία χρησιμοποι-
είται για έλεγχο και δεν παρατηρήθηκαν με άλλες δοκιμασίες κανναβινοειδών, συμπεριλαμβανο-
μένων των εξετάσεων που χρησιμοποιούνται για την επιβεβαίωση θετικών αποτελεσμάτων.
Οστεονέκρωση:  Έχουν αναφερθεί περιπτώσεις οστεονέκρωσης κυρίως σε ασθενείς με γνω-
στούς γενικά παράγοντες κινδύνου, προχωρημένη λοίμωξη HIV ή μακράς διάρκειας έκθεση σε 
συνδυασμένη αντιρετροϊκή αγωγή (CART). Η συχνότητα αυτών είναι άγνωστη (βλ. παράγραφο 
Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση).
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