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Οι επιπτώσεις της προσωρινής διακοπής αντιρετροϊκής 
θεραπείας στη μετέπειτα ανοσολογική ανταπόκριση
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Τουλούμη Γ. 1

Σκοπός: Η αποκατάσταση των επιπέδων CD4 μετά την έναρξη αντιρετροϊκής θεραπείας (ART) έχει 
εκτενώς διερευνηθεί. Αντίθετα, οι επιπτώσεις της προσωρινής απόσυρσης ασθενών από τη φροντίδα 
στην ανοσολογική ανταπόκριση μετά την επιστροφή τους στη φροντίδα, δεν έχει επαρκώς εξεταστεί. 
Στοχεύουμε στη σύγκριση του ρυθμού αποκατάστασης των CD4 πριν την απόσυρση από τη φροντίδα 
και μετά την επιστροφή σε αυτή καθώς στην ποσοτικοποίηση της απώλειας των CD4 λεμφοκυττάρων 
λόγω διακοπής της θεραπείας.

Υλικό και Μέθοδοι: Τα δεδομένα προήλθαν από την τοπική βάση δεδομένων της ανατολικής Αφρι-
κής της παγκόσμιας μελέτης IeDEA, με κριτήρια εισαγωγής την έναρξη ART σε ηλικία>18 έτη και την 
απόσυρση από τη μελέτη. Τα επίπεδα CD4 αναλύθηκαν μέσω ενός μεικτού γραμμικού μοντέλου (ΜΓΜ) 
το οποίο μοντελοποιεί ταυτόχρονα την άνοδο των CD4 πριν την απόσυρση, την πτώση των CD4 κατά 
την απόσυρση, και την μετέπειτα άνοδό τους μετά την επανένταξη στη φροντίδα. Το μοντέλο έλαβε 
υπόψη ότι ένα μέρος των ατόμων που αποσύρθηκαν μπορεί να είχε αποβιώσει, μέσω διπλής δειγματο-
ληψίας (double sampling). Με βάσει τη δομή του ΜΓΜ, συγκρίναμε την πορεία των CD4 προ απόσυρ-
σης με την αντίστοιχη πορεία μετά την επανέναρξη ART δεδομένου ότι η τιμή των CD4 κατά την αρχική 
έναρξη και κατά την επανέναρξη ART βρίσκεται σε παρόμοιο επίπεδο (π.χ. 50-100 κύτταρα/μl). Επιπλέ-
ον, εκτιμήσαμε το χρόνο που απαιτείται για να προσεγγιστούν τα επίπεδα CD4 κατά την απόσυρση 
μετά την επανέναρξη ART με βάση λογικά σενάρια για το χρόνο μέχρι την απόσυρση και τη διάρκεια 
της απόσυρσης. 

Αποτελέσματα: 27.774 ασθενείς αποσύρθηκαν από τη φροντίδα, από αυτούς, 4079 (14,7%) επιλέ-
χθηκαν στη διπλή δειγματοληψία, εκ των οποίων οι 843 (20,7%) είχαν αποβιώσει. Με βάσει τη διπλή 
δειγματοληψία, εκτιμήσαμε ότι 22.407 ασθενείς είχαν πραγματικά αποσυρθεί από τη φροντίδα (όχι 
λόγω θανάτου), εκ των οποίων 10.961 (48,9%) τελικά επέστρεψαν στη φροντίδα. Η εκτιμώμενη πληθυ-
σμιακή πορεία των επίπεδων CD4 παρουσιάζεται στο Γράφημα 1. Σταθμίζοντας ως προς τα αρχικά επί-
πεδα, όμως, γίνεται ξεκάθαρο ότι η αύξηση μετά την επανέναρξη ART είναι πολύ πιο αργή από την 
αντίστοιχη στην αρχική έναρξη ART. Θεωρώντας ότι η απόσυρση συμβαίνει 12 μήνες μετά την έναρξη 
ART και ότι η απόσυρση διήρκεσε 3 μήνες, εκτιμήσαμε ότι απαιτούνται 1,5 μήνες για να προσεγγιστούν 
τα προ-απόσυρσης επίπεδα CD4.

Συμπεράσματα: Η παρούσα μελέτη είναι καινοτόμος και σημαντική, καθώς η διαρκώς μειούμενη 
διαθεσιμότητα μετρήσεων CD4 μετά την ART δυσχεραίνει τη την πραγματοποίηση παρόμοιων μελε-
τών στο μέλλον. Δείξαμε ότι ακόμη και μια μικρή περίοδος απόσυρσης συσχετίζεται με σημαντικά πιο 
αργή αποκατάσταση των επιπέδων CD4.
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