
İnsan immün yetersizlik virüsünün (HIV) tanım-
lanmasından bu yana antiretroviral tedavi konusun-
da bir hayli araştırma yapılmıştır. Ancak HIV infek-
siyonu ve AIDS tedavisinde istenen sonuca henüz
ulaşılamamıştır. Bunun en önemli nedeni, virüsün
genetik yapısındaki mutasyonlar sonucu antiretrovi-
ral ajanlara direnç gelişmesidir. Ayrıca antiretroviral
tedaviye ne zaman başlanacağı konusunda da çeliş-
kili görüşler vardır.

Zidovudin (ZDV, AZT, Retrovir™) HIV infeksi-
yonuna karşı kullanıma giren ilk ilaçtır ve halen ilk

seçilecek (“first line”) antiretroviral ajan olma özelli-
ğini korumaktadır. Fischl ve arkadaşları, 1987’de
ZDV’nin CD4 hücre sayısını arttırdığını, klinik gidişi
yavaşlattığını ve AIDS’li hastalarda yaşam süresini
uzattığını ortaya koydular (1). Daha sonra yapılan
araştırmalarda CD4 hücre sayısı 500/µl altında olan
asemptomatik HIV-pozitiflerde erken tedavinin kli-
nik gidişi yavaşlattığını doğruladı (2,3). Bugün
HIV/AIDS tedavisi ile uğraşan hekimlerin çoğu şu
görüşü paylaşmaktadır. “CD4 sayısı 500/µl altında
ise, hastada hiçbir semptom olmasa bile ZDV ile te-
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ÖZET

HIV infeksiyonuna yönelik antiretroviral tedavi, 10. y›l›n› doldurmak üzeredir. Son zamanlara kadar bu
tedavinin temelini zidovudin ve di¤er nükleozid analoglar› oluflturmufltur. fiimdi ise proteaz inhibitörleri gün-
deme gelmifltir ve 2000’lerde antiretroviral tedavi, viral proteazlarla “reverse” transkriptaz enzimini birlikte
inhibe edecek flekilde kombinasyon tedavilerine dayanacak gibi gözükmektedir.
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SUMMARY

Antiretroviral Theraphy: towards 2000

Antiretroviral theraphy is now approaching its 10-year anniversary. Zidovudine and other nucleoside
analogues have been the cornerstone of this theraphy until recently. Now, protease inhibitors are the most
promising agents and the antiretroviral theraphy in 2000s will be based on combinations of inhibitors of
both reverse transcriptase and viral protease.
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daviye başlanmalıdır”. Ancak, 1994 yılında tamam-
lanan bir “Concorde” çalışması tedaviye erken baş-
lamanın CD4 sayısını arttırdığını, CD4 sayısındaki
azalmayı yavaşlattığını ve AIDS gelişimini geciktirdi-
ğini doğrularken, sağkalım süresi üzerine hiçbir
olumlu katkısı olmadığını göstermiştir (4). Böylece
direnç sorunu ve uzun süreli tedavinin direnç gelişi-
mini kolaylaştırması olasılığı gündeme gelmiştir. Di-
renç sorununa karşı, tıpkı tüberküloz tedavisinde ol-
duğu gibi, monoterapiden kaçınarak kombine teda-
vi önerilmektedir. 1996 yılı başlarına kadar HIV in-
feksiyonu tedavisinde kullanılmak üzere FDA onayı
alınmış ilaçların sayısı dördü geçmemiştir (ZDV, ddl,
ddC, d4T). 1996 yılının ilk aylarından itibaren yeni
bir nükleozid analogu (3TC) ve bir proteaz inhibitö-
rü (saquinavir), henüz klinik araştırmaların ve doz
çalışmalarının kesin sonuçları beklenmeksizin hızla
FDA onayı almıştır ve iki proteaz inhibitörü daha
(ritonavir ve indinavir) bunu izlemiştir. Öyle anlaşılı-
yor ki, 2000’li yıllarda antiretroviral tedavi, nükle-
ozid analogları ve proteaz inhibitörleri içeren kombi-
nasyonlar şeklinde yapılacaktır (Tablo 1).

Antiretroviral tedavinin bugüne dek başlıca he-
defi, “reverse” transkriptaz enzimi olmuştur. Bu en-
zim nükleozid veya nükleozid dışı enzimlerle inhibe
edilebilir. Nükleozid analoglardan azidotimidin
(AZT, zidovudin=ZDV, Retrovir™ Wellcome) yakla-
şık 10 yıldan beri tedavide kullanılmaktadır ve bu
ilaç halen tedavide ilk seçenektir. Ancak, uzun süre-
li kullanım sırasında klinik veya virolojik direnç geli-
şebilir, ya da hastalarda ilaca karşı intolerans görü-
lebilir. ZDV’ye karşı intolerans veya direnç varlığın-
da diğer iki dideoksinükleozid, yani didanosin (dide-
oksiinosin=ddl, Videx™ Bristol-Myers Squibb) ve
zalsitabin (dideoksitidin=ddC, Hivid™ Hoffman-La-
Roche) ikinci seçenek (“second-line”) ilaçlar olarak
kabul edilmektedir. Abrams ve arkadaşları tarafın-
dan yürütülen 16 merkezde, 467 hastayı kapsayan
bir çalışmada önceden ZDV kullanan 237 hastaya

zalsitabin (vücut ağırlığı >40 kg ise günde
3x0.75 mg, <40 kg ise 3x0.375 mg), diğer 230
hastaya didanosin (vücut ağırlığı >45 kg ise günde
2x250 mg, 30-45 kg ise 2x167 mg, <30 kg ise
2x100 mg) verilmiş, hastalık belirtilerinde ilerleme
görülenlerde diğer dideoksinükleozide geçme olana-
ğı tanınmıştır (5). Ortalama izleme süresi 16 aydır.
Bu çalışmada zalsitabinin hastalığın ilerleyişini ya-
vaşlatmakta en az didanosin kadar etkili olduğu ve
sağkalım süresinin zalsitabin alanlarda daha uzun ol-
duğu sonucuna varılmıştır. Bu iki ilaçtan hangisinin
seçilmesi gerektiğine, ilaç toksitesini göz önüne ala-
rak karar verilmelidir. Bu çalışmada sadece didano-
sin alanlarda pankreatit gözlenmiş, karın ağrısına ve
ishale de daha sık rastlanmıştır. Buna karşılık zalsi-
tabin alanlarda periferik nöropati sıklığı iki kat fazla-
dır ve sadece bu grupta stomatit gözlenmiştir.

Zidovudin ile ddl ve ddC arasında çapraz direnç
yoktur, ama bir diğer nükleozid analogu olan stavu-
din (d4T, Zerit™ Bristol-Myers Squibb)’e karşı çap-
raz direnç olabilir. Bu yüzden stavudin, zidovudine
direnç kazanmış vakalardan çok, intolerans nede-
niyle zidovudin alamayan vakalarda bir seçenek ola-
rak düşünülmelidir (6).

CD4 hücre sayısı 150-300/µl olan hastalarda zi-
dovudin+zalsitabin kombinasyonunun, bu ilaçlardan
herhangi biriyle monoterapiye oranla prognoz yö-
nünden daha yararlı olduğu gösterilmiştir (7). Buna
karşılık CD4 sayısı150/µl altında olan hastalarda
monoterapi ile kombinasyon tedavisi arasında bir
fark yoktur. ZDV’ye intolerans veya direnç gelişimi
nedeniyle ddl veya ddC tedavisine geçilen hastaların
geriye dönük olarak değerlendirildiği bir çalışmada
ise 12 ay sağkalım oranı, zalsitabin grubunda dida-
nosin grubundan belirgin olarak yüksek (p=0.005)
bulunmuştur (8). Ayrıca ddl alan hastalarda, hiç ddC
almamış olsalar bile, ddC’ye dirençli mutant virüs
gelişebildiği; kodon 69 mutasyonunun ddC’ye di-
renç yaratırken ddl’ye çapraz direnç oluşturmadığı
ve ddC’ye dirençli suşların ddl’ye duyarlı kalabildiği
gösterilmiştir. Bu nedenle tedavi “zidovidin-zalsita-
bin eklenmesi veya zalsitabine değişim-didanosine
değişim” sırasını izlemelidir (6).

Son yıllarda üzerinde yoğun olarak çalışılan ve
olumlu sonuç veren bir başka nükleozid analogu la-
mivudin (3TC, Epivir™ Glaxo-Wellcome)’dir. La-
muvidin, CD4 sayısı 300/µl altında olan ve rutin
antiretroviral tedaviye (ZDV, ddC, ddl, d4T) yanıt
vermeyen ilerlemiş AIDS vakalarında denenmiştir
ve faz III-IV çalışmaları sürerken zidovidun ile kom-
bine olarak kullanılmak üzere 1996 yılı başında
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Tablo 1. Antiretroviral Tedavi (1996).

1- “Reverse” transkriptaz inhibitörleri

Nükleozid analogları (ZDV, ddl, ddC, d4T, 3TC)

Nükleozid dışı bileşikler (Nevirapine)

2- Proteaz inhibitörleri (Saquinavir, indinavir, ritonavir)

3- Glikozidaz veya integraz inhibitörleri

4- Gen tedavisi



FDA onayı almıştır. Lamivudin, kronik B hepatiti
tedavisinde de denenen bir ilaçtır. HIV/AIDS teda-
visinde de çok merkezli çalışmalarda umut verici so-
nuçlar alınmıştır (9,10). Zidovudin (3x200 mg) ile
lamivudin (2x300 mg) kombinasyonunun ZDV mo-
noterapisi ile karşılaştırıldığı bir çalışmada, kombine
tedavi alanlarda 24. hafta sonunda CD4 sayısının
ortalama 80/µl, 48. haftada 49/µl arttığı gözlen-
miştir (9). Plazma HIV-RNA düzeyi 24. haftada
%86, 48. haftada %91 azalmıştır. Kan hücrelerinde
virüs yükünün 24. ve 48. haftalarda %99 azaldığı
saptanmıştır. HIV-RNA düzeyi ve hücre virüs yükü,
bugün için antiretroviral tedavinin uzun süreli değer-
lendirilmesinde en çok güvenilen testlerdir. Lamivu-
din tedavisi altındaki hastalarda HIV-RNA ve virüs
yükünün ne kadar uzun süre ile düşük kalacağı ve
sağkalım süresi ile ilgili çalışmalar devam etmekte-
dir. Ayrıca, lamivudinin ZDV dışındaki diğer nükle-
ozid aalogları ile kombine edilip edilmeyeceği he-
nüz bilinmemektedir; fakat ddl ve ddC ile çapraz di-
renç bildirilmiştir (9).

ZDV, ddl, ddC, d4T, 3TC gibi nükleozid analog-
ları virüsün hücre içi siklusunun henüz başlangıç dö-
neminde, viral RNA hücre nükleusunu infekte etme-
den önceki aşamada etkili olurlar. Proteaz inhibitör-
leri ise virüs-hücre birleşmesinin geç döneminde et-
kilidirler: Viral genler hücre genomuna integre ol-
muştur ve hücre virüsün yeni kopyalarını üretmeye
hazırdır. Hücreden tomurcuklanan virüs partikülleri
infeksiyöz değildir; infeksiyöz hale gelmeleri virüsün
proteaz enzimi ile sağlanır. Proteaz inhibitörleri işte
bu aşamayı engelleyebilir; yani kronik olarak infekte
bir hücrenin yeni infeksiyöz virüsler üretmesini ön-
leyebilir. Nükleozid analoglarının ise kronik olarak
infekte bir hücreye yapabileceği pek bir şey yoktur,
çünkü viral genom hücre genomuna integre olduk-
tan sonra artık viral replikasyon için “reverse”
traskriptaz gerekmez. Bir başka deyişle “eski” ilaç-
lar, yani “reverse” transkriptaz inhibitörleri virüsün
yeni hücreleri infekte etmesini önlerken, “yeni” ilaç-
lar, yani proteaz inhibitörleri zaten infekte olmuş
hücrelerin yeni virüs kopyaları yaratmasını önleye-
bilir. Bu iki ilaç grubu viral replikasyonunun farklı
aşamalarında etkili olduklarından, önümüzdeki yıl-
larda gözde tedavi şeması “reverse” traskriptaz inhi-
bitörleri ile bir proteinaz inhibitörünün kombinasyo-
nundan oluşacak gibi gözükmektedir.

Sakinavir (saquinavir, Ro31-8959, Invirase™

Hoffmann-LaRoche) insanlarda denenen ilk HIV-
proteaz inhibitörüdür. İnhibitör etkisi HIV’a özgül-
dür. Renin, pepsin, katepsin gibi insan proteazlarını

inhibe etmek için gereken doz, antiviral etkinlik için
gereken dozdan 1000 kat fazladır (11). 1996 yılı
başında “reverse” traskriptaz inhibitörleri ile kombi-
ne edilerek kullanılması için FDA onayı almış ve ön-
ce ABD ile İsviçre’de piyasaya verilmiştir. Önerilen
doz günde 3 kez 600 mg’dır (Invirase kaps. 200
mg) ve mutlaka yemekle birlikte alınmalıdır. Oral
yolla alındığında ilacın ancak %4 kadarı emilmekte-
dir ve yemeklerle birlikte alınması biyoyararlanımı
arttırmaktadır.

Halen faz III-IV çalışmaları devam eden proteaz
inhibitörleri arasında ritonavir (ABT-538, A-84538,
Norvir™ Abbott), indinavir (MK-639, L-524, Crixi-
van™ Merck) ve nelfinavir (AG-1343, Viracept™

Agouron) sayılabilir. Ritonavir ve indinavirin 1996
yılı içinde onay alarak tedavi alanına girmesi bek-
lenmektedir. Bunlar dışında ilaç endüstrisinin pek
çok üyesi yeni proteaz inhibitörleri geliştirmeye ça-
lışmakta ve bu alana büyük yatırımlar yapılmaktadır
(12).

Viral siklusun diğer aşamalarına yönelik araştır-
malar, örneğin glikozidaz veya integraz inhibitörleri
ile ilgili çalışmalar henüz in vitro devam etmektedir
ve klinik deney aşamasına ulaşmamıştır. Aynı şekil-
de gen tedavisi çalışmaları da sürmektedir.

HIV infeksiyonu, virüs ile hücre arasında geçen
er-geç virüsün yengisi ile sonuçlanan umutsuz bir
savaşa benzemektedir. Bunun nedeni, virüsün ola-
ğanüstü mutasyon ve direnç geliştirme yeteneğidir.
Viral genomun proteinaz, “reverse” tnaskriptaz, en-
donükleaz, p24 gibi “core” proteinlerini kodlayan
pol ve gag genlerinde yapılacak değişikliklerle, “ha-
talı gen” içeren, infeksiyöz olmayan ve hedef hücre-
lerde HIV proteinleri ile kompetisyona girerek etkili
olabilecek “terapötik aşı”ların tedavide yeni bir dö-
nem açması beklenmektedir Terapötik aşılar, de-
ğiştirilmiş HIV genlerini hedef dokulara taşıyarak do-
ğal infeksiyonu taklit etmek ve böylece HIV’a
karşı daha güçlü bir bağışıklık yanıtı oluşturmak
amacına yöneliktir. FDA, genetik bağışıklama ile
ilgili klinik protokollere onay vermiştir. HIV env ve
rev genlerinin intramusküler enjeksiyonu bazı hay-
van modellerinde özgül CD8 sitotoksik T hücre yanı-
tına yol açmıştır ve bu yanıt uzun sürelidir. Ayrıca
env genleri ile oluşturulan immün yanıt farklı HIV
izolatları ile çapraz reaksiyona yol açabilmektedir.

Gen tedavisi, hedef hücrelere tedavi edici gen
transferinin, bu hücreleri HIV replikasyonuna di-
rençli kılacağı kuramına dayanmaktadır. Bu şekilde
dirençli kılınmış hücrelerin hastalara infüzyonu, vi-
rüsün yayılmasını yavaşlatabilir. Bu gün çalışmalar
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yardımcı T hücrelerine gen transferi konusunda yo-
ğunlaşmaktadır. Böylece “silahlanmış” T hücreleri
ya HIV-RNA’yı inaktive edecek, ya viral protein ya-
pımını inhibe edecek, ya da virüsle infekte olmuş
hücreleri öldürecek şekilde donatılmış olacaklardır.
Benzer bir çalışma alanı da immün restorasyonun
sağlanmasıdır. İmmün restorasyon çalışmalarının
amacı, CD4 hücreler veya HIV-spesifik sitotoksik T
hücreleri gibi olgun lenfositleri, hematopoetik kök
hücrelerini veya antijen sunan hücreleri infekte kişi-
lere vererek bağışıklık fonksiyonlarını onarmaktır.
Bu hücreler, ayrıca HIV infeksiyonuna yönelik ola-
rak genetik açıdan da “silahlandırılırsa” immün res-
torasyon daha özgül ve güçlü olabilecektir.
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