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Α ν α σ κ ό π η σ η

Περίληψη

Η PrEP (Pre-Exposure Prophylaxis) συνιστά μια πρωτοποριακή μέθοδο προφυλακτικής θερα-
πείας για τον ιό της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας (HIV), που εφαρμόζεται ευρέως σε αρκετές
χώρες, ενώ στην Ελλάδα εφαρμόστηκε πιλοτικά. Πραγματοποιείται μέσω της χορήγησης αντι-
ρετροϊκών φαρμάκων και απευθύνεται κυρίως σε ανθρώπους που είναι αποδεδειγμένα HIV αρ-
νητικοί και βρίσκονται σε σημαντικά υψηλό κίνδυνο για μόλυνση από τον ιό. Σκοπός της
παρούσας ανασκόπησης αποτελεί η ανάδειξη της προφυλακτικής θεραπείας PrEP, καθώς και
η συμβολή της ως επιμέρους πυλώνας στη συνδυασμένη πρόληψη της HIV λοίμωξης. Συγκε-
κριμένα, παρουσιάστηκαν και μελετήθηκαν στοιχεία από κλινικές μελέτες που πραγματοποι-
ήθηκαν την τελευταία δεκαετία. Βάσει της συνολικής εκτίμησης, σε όλες τις πληθυσμιακές
ομάδες και τα θεραπευτικά σχήματα που χρησιμοποιήθηκαν, η PrEP κατάφερε να μειώσει ση-
μαντικά τον κίνδυνο μόλυνσης από HIV σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο της εκάστοτε με-
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Η PrEP (Προφύλαξη Πριν την Έκθεση) στο πλαίσιο πρόληψης
της HIV λοίμωξης



Εισαγωγή

Παρά την αλματώδη πρόοδο που έχει σημειωθεί στον
τομέα της πρόληψης και θεραπείας της HIV λοίμωξης,
η διασπορά της πανδημίας ΗIV/AIDS εξακολουθεί να
αποτελεί αντικείμενο έντονου προβληματισμού. Ανα-
τρέχοντας σε παγκόσμιες επιδημιολογικές μελέτες,
πάνω από 38 εκατομμύρια άτομα διαβιούν με HIV
λοίμωξη ενώ οι νέες μολύνσεις για τον τελευταίο
χρόνο άγγιξαν τα 1,7 εκατομμύρια περιστατικά.1 Στην
Ελλάδα, πάνω από 18,5 χιλιάδες άτομα ζουν με HIV
λοίμωξη ενώ τον τελευταίο χρόνο κατεγράφησαν
πάνω από 470 νέα περιστατικά.2 Μολονότι, παρατη-
ρείται καθοδική τάση του αριθμού των νέων μολύν-
σεων σε σύγκριση με παλαιότερα έτη, εντούτοις η
συνεχιζόμενη πανδημία δεν καθησυχάζει την παγκό-
σμια επιστημονική κοινότητα. Tα δεδομένα που πα-
ρατέθηκαν ανωτέρω καταδεικνύουν το μέγεθος του
προβλήματος και καθιστούν αδήριτη την ανάγκη προ-
σθήκης νέων μεθόδων στην φαρέτρα της συνδυα-
σμένης πρόληψης της HIV λοίμωξης. Η προφυλακτική
θεραπεία PrEP συνιστά μια νέα προσέγγιση στην πρό-
ληψη της HIV λοίμωξης με σαφή επιστημονική τεκ-
μηρίωση για την ασφάλεια και την αποτελεσματικό-
τητα της. Λαμβάνοντας έγκριση από τον Αμερικάνικο
Οργανισμό Φαρμάκων και Τροφίμων (FDA),3 η PrEP
χορηγείται σε περίπου 770.000 άτομα ανά την υφήλιο4

ενώ στην Ελλάδα εφαρμόστηκε αποκλειστικά σε πι-
λοτικό επίπεδο.

Ορισμός PrEP

Το ακρωνύμιο «PrEP» σημαίνει Pre-Exposure Prophy-
laxis, δηλαδή «Προφύλαξη Πριν την Έκθεση» στον ιό
της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας (HIV). Η λέξη
«Προφύλαξη» προσανατολίζεται εννοιολογικά στην
πρόληψη ή διαφορετικά στον έλεγχο της εξάπλωσης
της HIV λοίμωξης. Η PrEP συνιστά μέθοδο προφυλα-
κτικής θεραπείας μέσω της χορήγησης αντιρετροϊκών
φαρμάκων.5

Η πληθυσμιακή ομάδα στην οποία απευθύνεται η
PrEP περιλαμβάνει άτομα που είναι αποδεδειγμένα
HIV αρνητικοί και βρίσκονται σε σημαντικά υψηλό κίν-
δυνο για μόλυνση από τον HIV (ένδειξη βεβαιότητας
Α).6 Πιο αναλυτικά,

1.  Άνδρες που κάνουν σεξ με άνδρες, είναι σεξουα-
λικά ενεργοί και πληρούν τουλάχιστον ένα από
τα ακόλουθα κριτήρια: 

          • Ερωτική σχέση με σύντροφο που έχει δια-
γνωσθεί με HIV λοίμωξη

          • Μη συστηματική χρήση προφυλακτικού
κατά τη διάρκεια ενεργητικού και παθητι-
κού πρωκτικού σεξ

          • Διαγνωσθέν σεξουαλικό μεταδιδόμενο νό-
σημα (σύφιλη, γονόρροια, χλαμύδια) τους
τελευταίους 6 μήνες

2.  Ετεροφυλόφιλοι και σεξουαλικά ενεργοί άνδρες
και γυναίκες που πληρούν τουλάχιστον ένα από
τα ακόλουθα κριτήρια: 
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λέτης, με ποσοστό επιτυχίας να αγγίζει το 90%. Ακόμα, δεν καταγράφηκε καμία σοβαρή ανεπι-
θύμητη ενέργεια, ενώ διαπιστώθηκε πως η αυστηρότερη τήρηση της αγωγής PREP ισοδυναμεί
με καλύτερα αποτελέσματα της PrEP στην πρόληψη.

Λέξεις κλειδιά
PrEP, Pre-Exposure Prophylaxis, ΗΙV προφύλαξη



153

Η PrEP (ΠρΟΦΥΛΑξΗ ΠρΙν ΤΗν ΕΚθΕΣΗ) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠρΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ HIV ΛΟΙΜωξΗΣ

ΤΟΜΟΣ 65 • ΤΕΥΧΟΣ 3, Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2020

          • Ερωτική σχέση με σύντροφο που έχει δια-
γνωσθεί με HIV λοίμωξη

          • Μη συστηματική χρήση προφυλακτικού
κατά τη διάρκεια σεξουαλικής πράξης με
άτομο αγνώστου HIV προφίλ που ανήκει σε
ομάδες υψηλού κινδύνου

          • Διαγνωσθέν σεξουαλικό μεταδιδόμενο νό-
σημα (σύφιλη, γονόρροια, χλαμύδια) τους
τελευταίους 6 μήνες  

3.  Χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών ουσιών που
πληρούν ένα από τα ακόλουθα κριτήρια:

          • Κοινή χρήση εξοπλισμού για ενδοφλέβια
χορήγηση ναρκωτικών ουσιών

          • Ανήκουν σε κάποια από τις προηγούμενες
κατηγορίες που αναφέρθηκαν

4.  Άτομα που παρέχουν σεξουαλικές υπηρεσίες
έναντι αμοιβής ή εργάζονται στην βιομηχανία
του σεξ

Η φαρμακευτική αγωγή στην PrEP

Ο Αμερικάνικος Οργανισμός Φαρμάκων και Τροφίμων
(FDA) έχει εγκρίνει μέχρι στιγμής δύο θεραπευτικά
σχήματα PrEρ και αποτελούν συνδυασμό τενοφοβί-
ρης (tenofovir) και εμτρισιταβίνης (emtricitabine).7 Οι
ουσίες αυτές συνιστούν νουκλεοσιδικούς αναστολείς
της αντίστροφης μεταγραφάσης (Nucleoside Reverse
Transcriptase Inhibitors - NRTIs).17 Το φαρμακευτικό
σκεύασμα Truvada αποτελεί συνδυασμό 200mg εμ-
τρισιταβίνης (FTC) και 300mg δισοπροξιλική φουμα-
ρική τενοφοβίρη (TDF) και απευθύνεται σε όλα τα
άτομα με υψηλό κίνδυνο για HIV λοίμωξη, μεταδιδό-
μενη είτε σεξουαλικά είτε κατά την ενδοφλέβια χρήση
ναρκωτικών ουσιών.3 Το φαρμακευτικό σκεύασμα De-
scovy αποτελεί συνδυασμό 200mg εμτρισιταβίνης
(FTC) και 25 mg τενοφοβίρης αλαφεναμίδης (TAF),
ενός φωσφοροαμιδικού προφαρμάκου της τενοφοβί-
ρης και απευθύνεται σε όλα τα άτομα με υψηλό κίν-
δυνο για σεξουαλικά μεταδιδόμενη HIV λοίμωξη,
εκτός από γυναίκες που διατρέχουν κίνδυνο μόλυν-
σης μέσω του κολπικού σεξ.8 Πρόσφατη μελέτη απέ-
δειξε πως τα δύο φαρμακευτικά σχήματα έχουν
παρόμοια αποτελεσματικότητα όσον αφορά την πρό-
ληψη της HIV λοίμωξης, με το θεραπευτικό σχήμα τε-
νοφοβίρης αλαφεναμίδης - εμτρισιταβίνης (TAF-FTC)
να παρουσιάζει λιγότερες ανεπιθύμητες ενέργειες.9

Eκτός του κλασικού και ήδη εγκεκριμένου σχήματος
εμτρισιταβίνης - ενοφοβίρης χορηγούμενου ημερη-
σίως από του στόματος, έχει μελετηθεί η χορήγηση
καμποτεγκραβίρης (cabotegravir), ενός αναστολέα της
ιντεγκράσης (Integrase inhibitor - INI)17 με μακρά διάρ-
κεια δράση, χορηγούμενης ενέσιμα μια φορά κάθε 8
εβδομάδες.10 Η ενέσιμη κομποτεγκραβίρη αποτελεί

αναμφίβολα την επόμενη τομή στην προφυλακτική
θεραπεία PrEPκαθώς παρακάμπτει το φόρτο της ανα-
γκαίας καθημερινής από του στόματος χορήγησης.11

Άλλα φάρμακα, που βρίσκονται βέβαια υπό μελέτη
για ασφαλή εφαρμογή στην προφυλακτική θεραπεία
PrEP ώστε να παρέχεται ένα ευρύτερο φάσμα επιλο-
γών είναι η μαραβιρόκη (maraviroc),12,14, ένας αναστο-
λέας εισόδου του HIV εντός του κυττάρου στόχου,17 η
μακράς δράσης ραλτεγκραβίρη (raltegravir),13,14 ένας
αναστολέας της ιντεγκράσης (Integrase inhibitor -
INI),17 η δαπιβιρίνη (dapivirine), ένας μη νουκλεοσιδι-
κός αναστολέας της αντίστροφης μεταγραφάσης
(νοn Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitor -
NRTI)17 και η ισλατραβίρη, ένας νεοκλεοσιδικός ανα-
στολέας μετατόπισης της αντίστροφης μεταγραφά-
σης (νucleoside Reverse Transcriptase Translocation
Inhibitor - NRTTI). Συγκεκριμένα, ο κολπικός δακτύ-
λιος βραδείας αποδέσμευσης δαπιβιρίνης, δύναται να
χρησιμοποιηθεί σε γυναίκες για τη μείωση του κινδύ-
νου HIV μόλυνσης μέσω κολπικής σεξουαλικής επα-
φής. Μελετήθηκε σε γυναίκες της υποσαχάριας
Αφρικής, πληθυσμιακή ομάδα που χαρακτηρίζονταν
από μη συστηματική λήψη PrEP φαρμάκων από το
στόμα15 και πρόσφατα έλαβε θετική γνώμη από τον
Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων.16

Κλινικές μελέτες PrEP

Συγκρίθηκαν 17 κλινικές μελέτες9,11,18-32 που διερεύνη-
σαν την επίδραση της προφυλακτικής θεραπείας PrEP
στην μείωση των HIV μολύνσεων. Αποτελούν μελέτες
που πραγματοποιήθηκαν την τελευταία δεκαετία
(2010-2020). 

Οκτώ μελέτες18-20,24,26-28,31 χρησιμοποίησαν το φαρ-
μακευτικό σχήμα δισπροξιλική φουμαρική τενεφοβίρη
- εμτρισιταβίνη (TDF-FTC) χορηγούμενο από του στό-
ματος. Τέσσερεις μελέτες 23,25,29,30 χρησιμοποίησαν
αποκλειστικά δισπροξιλική φουμαρική τενεφοβίρη
(TDF), από τις οποίες οι τρείς την χορήγησαν από του
στόματος και μια σε μορφή κολπικής γέλης. Δύο με-
λέτες21,22 περιελάμβαναν τόσο συνδυασμό δισπροξι-
λικής φουμαρικής τενεφοβίρης - εμτρισιταβίνης (TDF-
FTC) όσο και μόνο δισπροξιλική φουμαρική τενεφοβίρη
(TDF). Μια μελέτη9 χρησιμοποίησε τα φαρμακευτικά
σχήματα δισπροξιλικής φουμαρικής τενεφοβίρης -
εμτρισιταβίνης (TDF-FTC) και τενοφοβίρης αλαφενα-
μίδης - εμτρισιταβίνης (TΑF-FTC). Τέλος, δύο μελέτες11,32

χρησιμοποίησαν καμποτεγκαβίρη μακράς διαρκειας
(CAB LA) με τον συνδυασμό δισπροξιλικής φουμαρικής
τενεφοβίρης - εμτρισιταβίνης (TDF-FTC).

Έξι κλινικές μελέτες9,11,18,24,28,29 αφορούσαν υψηλού
κινδύνου για HIV μόλυνση άνδρες που κάνουν σεξ με
άνδρες και διεμφυλικές γυναίκες. Πέντε κλινικές μελέ-
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τες22,25,27,30,32 απευθύνονταν αποκλειστικά γυναίκες
υψηλού κινδύνου. Δύο κλινικές μελέτες20,21 αφορού-
σαν οροδιαφορετικά ζευγάρια και μια άλλη26 ετερο-
φυλόφιλους άνδρες και γυναίκες. Μια κλινική μελέτη23

απευθύνονταν αποκλειστικά σε χρήστες ενδοφλέβιων
ναρκωτικών. Μια κλινική μελέτη19 αφορούσε γυναίκες
υψηλού κινδύνου και άνδρες που κάνουν σεξ με άν-
τρες. Μια κλινική μελέτη31 αφορούσε εφήβους ενώ
καμία κλινική μελέτη δεν αφορούσε έγκυες γυναίκες. 

Όσον αφορά το ποσοστό μείωσης των HIV μολύν-
σεων που καταγράφηκε, παρατηρήθηκε εύρος ποσο-
στών επιτυχίας με το μεγαλύτερο να αφορά δύο πρό-
σφατες μελέτες18,28 όπου κατέγραψαν 86% μείωση των
HIV μολύνσεων. Αξίζει να αναφερθεί πως το ποσοστό
επιτυχίας στην μείωση των HIV μολύνσεων συνδέθηκε
άρρηκτα με το ποσοστό προσήλωσης στην φαρμα-
κευτική αγωγή PrEP. Συγκεκριμένα, αυστηρότερη τή-
ρηση της φαρμακευτικής αγωγής PREP ισοδυναμεί με
καλύτερα αποτελέσματα της PrEP στην πρόληψη.33 Το
ποσοστό προσήλωσης στην αγωγή PrEP βασίζεται
στο ποσοστό της φαρμακευτικής ουσίας που είναι
ανιχνεύσιμη στο αίμα των συμμετεχόντων. Επιπλέον,
αναφορικά με ποσοστό επιτυχίας σε συνδυασμό με
το φαρμακευτικό σχήμα που χρησιμοποιήθηκε, δια-
πιστώθηκε πως η δισπροξιλική φουμαρική τενεφο-
βίρη (TDF) ως μονοθεραπεία δεν υπολείπεται τόσο
του συνδυασμού δισπροξιλικής φουμαρικής τενεφο-
βίρης - εμτρισιταβίνης (TDF-FTC).21 Ακόμα, η ενέσιμη
μακράς δράσης κομποτεγκραβίρη (CAB LAB) φάνηκε
πως υπερέχει έναντι του συνδυασμού δισπροξιλικής
φουμαρικής τενεφοβίρης - εμτρισιταβίνης (TDF-FTC).11

Αξίζει να αναφερθεί πως όλες οι κλινικές μελέτες
που μελέτησαν την αποτελεσματικότητα της PrEP πε-
ριελάμβαναν συμβουλευτική προσήλωσης στην
αγωγή PrEP καθώς και συμβουλευτική σεξουαλικής
υγείας για υιοθέτηση υγειών σεξουαλικών πρακτικών
και παρότρυνση συστηματικής χρήσης προφυλακτι-
κών, τα οποία παρέχονταν αφιλοκερδώς στους συμ-
μετέχοντες, τόσο σε αυτούς που λάμβαναν το υπό
εξέταση φάρμακο όσο και αυτών που λάμβαναν το ει-
κονικό φάρμακο.

Ανεπιθύμητες ενέργειες PrEP

Αναφορικά με τις ανεπιθύμητες επιδράσεις στον ορ-
γανισμό, η προφυλακτική θεραπεία PrEP δεν σχετί-
στηκε με κάποια εξαιρετικά σοβαρή παρενέργεια. 

Παρ’ όλ’ αυτά ορισμένες κλινικές μελέτες συνέδεσαν
την PrEP με αυξημένο κίνδυνο για διαταραχές αναφο-
ρικά με τη νεφρική λειτουργία.34-37 Συγκεκριμένα, η
PrEP συσχετίστηκε με μικρή αλλά στατιστικά σημαν-
τική, μη επιδεινούμενη μείωση της τιμής κάθαρσης
κρεατινίνης και, αναλογικά, του εκτιμώμενου ρυθμού

σπειραματικής διήθησης (eGFR) ενώ η τιμή κάθαρσης
κρεατινίνης επανήλθε στα φυσιολογικά όρια μετά τη
διακοπή του φαρμάκου. Η διαταραχή αυτή επήλθε
στα άτομα ανεξαρτήτως προδιαθεσικού ιστορικού και
αποδεικνύεται αναστρέψιμη και διαχειρίσιμη κάτω
από στενή και συστηματική παρακολούθηση της νε-
φρικής λειτουργίας των ατόμων που λαμβάνουν PreP.

Επιπρόσθετα, η PrEP συσχετίστηκε με μικρή αλλά
στατιστικά σημαντική μείωση της οστική πυκνότητας
(BMD) κυρίως στα οστά του κορμού και της άρθρωσης
του ισχίου, με σταδιακή ανάκαμψη μετά την διακοπή
του φαρμάκου.26,38-40 Παρόλαυτα, φάνηκε πως η PrEP
δεν σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο καταγμάτων.39

Επιπλέον, η PrEP συνδέθηκε με αυξημένο κίνδυνο
για αύξηση των τιμών ασπαρτικής αμινοτρανσφερά-
σης (AST) και πυροσταφυλικής τρανσαμινάσης (ALT)
αντανακλώντας ήπια έως μέτρια ηπατοτοξικότητα.34

Η αύξηση αυτή επιτείνεται όταν συνυπάρχει ιστορικό
ηπατίτιδας Β καθώς με την μεγαλύτερη συμμόρφωση
στην θεραπεία. 

Τέλος, σε άτομα λαμβάνοντα PrEP παρατηρήθηκαν
γαστρεντερικές διαταραχές, με προεξάρχουσα την
ναυτία.18,23,24,26-28

Ειδικότερα, η χορήγηση PrEP σε εφήβους σχετίζε-
ται αποκλειστικά με ήπιες ανεπιθύμητες ενέργειες
(Grade 2) όπως κεφαλαλγία, γαστρεντερικές διαταρα-
χές και δερματικό εξάνθημα.31 Παραταύτα, διαπιστώ-
θηκαν περιπτώσεις μεγάλης μείωσης σωματικού
βάρους (Grade 3), διαταραχή η οποία υπέστρεψε με
διακοπή του φαρμάκου. 

Αξίζει να τονιστεί πως οι παραπάνω διαταραχές
παρουσιάστηκαν είτε χρησιμοποίηθηκε συνδυασμός
δισπροξιλικής φουμαρικής τενεφοβίρης - εμτρισιτα-
βίνης (TDF-FTC) είτε δισπροξιλική φουμαρική τενε-
φοβίρη (TDF) ως μονοθεραπεία. Αντιθέτως, ο συν-
δυασμός τενοφοβίρης αλαφεναμίδης - εμτρισιταβίνης
(TAF-FTC) φαίνεται πως εμφανίζει λιγότερες ανεπιθύ-
μητες ενέργειες, συγκεκριμένα μικρότερη επίδραση
στην οστική πυκνότητα και στους βιοδείκτες της νε-
φρικής λειτουργίας.6

Προβληματισμοί για την PrEP

Είναι γεγονός πως η εφαρμογή της PrEP έχει εγείρει
διάφορα ερωτήματα. 

Αρχικά, διατυπώνεται η ανησυχία πως η χρήση PrEP
από άτομα με υψηλό κίνδυνο για HIV μόλυνση θα συν-
τελέσει στην μη συστηματική χρήση προφυλακτικού
και γενικότερα στην υιοθέτηση σεξουαλικών πρακτι-
κών που ενισχύουν τον κίνδυνο για λοιπά σεξουαλικώς
μεταδιδόμενα νοσήματα. Οι μελέτες που συγκρίθηκαν
δεν ανέφεραν συσχέτιση μεταξύ της PrEP και αυξη-
μένου κινδύνου για κάποιο σεξουαλικώς μεταδιδό-
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μενο νόσημα, προφανώς διότι οι περισσότερες ήταν
τυχαιοποιημένες – διπλά τυφλές γεγονός που δυσκο-
λεύει την τροποποίηση των σεξουαλικών πρακτικών
των συμμετεχόντων μιας και δεν γνωρίζουν αν λαμ-
βάνουν την PrEP ή την αδρανή ουσία. Παρόλαυτα,
πρόσφατες μετα-αναλύσεις αναφέρουν πως η PrEP
σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο για σύφιλη, γονόρροια
και χλαμύδια41,52 καθώς για ηπατίτιδα C.53

Άλλο προβληματισμό συνιστά η ανάπτυξη αντοχής
του HIV στις φαρμακευτικές ουσίες που χορηγούμε.
Τα περισσότερα από τα περιστατικά αυτά αφορούσαν
άτομα που είχαν ήδη HIV λοίμωξη στο στάδιο της
πρωτολοίμωξης πριν ενταχθούν στην κλινική μελέτη
και διέφυγαν του ελέγχου για τον αποκλεισμό της. Το
γεγονός αυτό υπογραμμίζει την σημασία του διαγνω-
στικού ελέγχου των ατόμων για HIV λοίμωξη προτού
ξεκινήσουν την αγωγή PrEP. 

Ένα άλλο ερώτημα αφορά την επίδραση της PrEP
στην εγκυμοσύνη. Καμία κλινική μελέτη δεν περιελάμ-
βανε στους συμμετέχοντες της έγκυες γυναίκες ενώ
όσες γυναίκες έμειναν έγκυες κατά την διάρκεια της
μελέτης αποκλείστηκαν. Όσον αφορά τις τελευταίες,
φάνηκε πως η χρήση PrEP δεν σχετίζεται με υψηλό
κίνδυνο για αυτόματη αποβολή, συγγενείς διαμαρτίες
και βρεφική θνησιμότητα.42

PrEP & συνδυασμένη πρόληψη
της HIV λοίμωξης

Η PrEP έρχεται να προστεθεί ως επιμέρους πυλώνας
στις βιοϊατρικές παρεμβάσεις της συνδυασμένης HIV
πρόληψης. Προσεγγίζοντας την συνδυασμένη πρό-
ληψη της HIV λοίμωξης, αυτή αποτελεί κοινή συνιστα-
μένη τριών τύπων στρατηγικής: τροποποίηση συμπε-
ριφοράς, κοινωνικοπολιτικές προϋποθέσεις και
βιοϊατρικές παρεμβάσεις. 

Όσον αφορά τον πρώτο τύπο στρατηγικής, αναφε-
ρόμαστε σε συστηματική χρήση προφυλακτικού κατά
την σεξουαλική πράξη43 και εφαρμογή συμβουλευτι-
κής σεξουαλικής υγείας.44 Σχετικά με τον δεύτερο
τύπο στρατηγικής, αναφερόμαστε στην τακτική εφαρ-
μογή HIV ελέγχου του πληθυσμού45,46 καθώς και προ-
γράμματα παρέμβασης σε χώρους συνάθροισης και
συνδιαλλαγής χρηστών ενδοφλέβιων ναρκωτικών
όπου θα πραγματοποιείται ανταλλαγή συριγγών, ως
τακτική μείωσης βλάβης.47

Οι βιοϊατρικές παρεμβάσεις, εκτός από την εφαρ-
μογή PrEP, αφορούν:

• θεραπεία της HIV λοίμωξης ως Πρόληψη για την
μετάδοση (Treatment as Prevention - TasP). Άτομο
με HIV λοίμωξη, λαμβάνει αντιρετροϊκή θεραπεία
και έχει επιτύχει μη ανιχνεύσιμο ιικό φορτίο, δεν
μπορεί πρακτικά να μεταδώσει τον ιό, ακόμη και

με σεξουαλική επαφή χωρίς προφυλάξεις. Αυτό,
αποτελεί επιστημονικά τεκμηριωμένο48 θεμε-
λιώδες αξίωμα που αναδεικνύει η επικυρωμένη
από την παγκόσμια επιστημονική κοινότητα καμ-
πάνια ενημέρωσης «U=U» (‘Undetectable = Un-
transmittable’).49

• Προφύλαξη μετά την έκθεση (Post Exposure Pro-
phylaxis - PEP). Λήψη αντιρετροϊκών φαρμάκων
το αργότερο σε 72 ώρες μετά από πιθανή έκθεση
στον ιό HIV με στόχο τη μείωση της πιθανότητα
να καταστεί κάποιος θετικός στον ιό HIV.50

H PrEP στην Ελλάδα

Η Ελλάδα προσέγγισε την προφυλακτική θεραπεία
PrEP αποκλειστικά μέσω της πιλοτικής μελέτης SO-
PHOCLES-P4G (PrEP for Greece), η οποία έχει ολοκλη-
ρωθεί ενώ τα πρώιμα αποτελέσματα της έχουν ήδη
παρουσιαστεί.51 Πιο αναλυτικά, η συγκεκριμένη με-
λέτη σχεδιάστηκε με απώτερο σκοπό να εντοπίσει,
μέσα στο δίκτυο των ανδρών που κάνουν σεξ με άν-
δρες, τον πληθυσμό που διατρέχει τον υψηλότερο κίν-
δυνο για τη μετάδοση του HIV και ο οποίος θα ήταν
κατάλληλος για λήψη PrEP με χορηγούμενο φαρμα-
κευτικό σχήμα τον συνδυασμό δισοπροξιλικής φου-
μαρικής τενεφοβίρης - εμτρισιταβίνης (TDF-FTC). Βά-
σει συγκεκριμένων κριτηρίων και εφαρμόζοντας μια
τεχνική RDS (δειγματοληψία κατευθυνόμενη από τους
συμμετέχοντες), επιλέχθηκαν 100 συμμετέχοντες για
τη δωρεάν χορήγηση PrEP για ένα έτος. Πραγματο-
ποιήθηκε προσυμπτωματικός έλεγχος, εξετάσεις νε-
φρικής λειτουργίας, διαγνωστικές εξετάσεις για HIV
και λοιπά σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα και
οι συμμετέχοντες παρακολουθούνταν βάσει πρωτο-
κόλλου ανά τρεις μήνες. Ακόμα, πραγματοποιήθηκε
ενημέρωση για τη μείζονα σημασία της συμμόρφωσης
με την αγωγή και της λήψης άλλων προφυλακτικών
μέτρων. Τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν αφορούσαν
το πρώτο εξάμηνο παρακολούθησης. Συγκεκριμένα,
στην μελέτη παρέμειναν 84 άτομα, ενώ σε 4 συμμε-
τέχοντες εκκρεμούσε η εξάμηνη επίσκεψη τους. Με-
ταξύ των 12 ατόμων που δεν συνέχισαν, υπήρξε μια
ορομετατροπή με συμπτώματα πρωτολοίμωξης κατά
τις πρώτες 7 ημέρες έναρξης PrEP. Στο διάστημα των
6 μηνών, παρέχονταν ολιστική φροντίδα στους συμ-
μετέχοντες με θεραπεία όσων σεξουαλικώς μεταδι-
δόμενων νοσημάτων ευρέθησαν, εμβολιασμός για
ηπατίτιδες Α και Β και αντιμετώπιση λοιπών συννο-
σηροτήτων. Δεν παρατηρήθηκε καμιά μέτρια ή σο-
βαρή ανεπιθύμητη ενέργεια ενώ η συμμόρφωση με
την λήψη της PrEP προσέγγισε το 96% και ήταν στα-
θερή στο εξάμηνο. Συμπερασματικά, η μελέτη SOPH-
OCLES-P4G υπογράμμισε την ανάγκη εφαρμογής ενός
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προγράμματος χορήγησης PrEP, ως μια επιπρόσθετη
επιλογή για την πρόληψη της HIV. Παρόλαυτα, επί του
παρόντος δεν έχει παρατηρηθεί καμία πρόοδος όσον

αφορά την υιοθέτηση της PrEP ως μέτρο δημόσιας
υγείας στην Ελλάδα, σε αντίθεση με το εθνικό σχέδιο
άλλων Ευρωπαϊκών χωρών.

PrEP (Pre-Exposure Prophylaxis) as an innovative HIV prevention strategy
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PrEP (Pre-Exposure Prophylaxis) is an innovative HIV prevention strategy, which, although
widely used in several countries, only constituted a pilot project in Greece. PrEP is defined as
the administration of antiretroviral agents recommended for HIV-negative individuals who
have a high risk of HIV infection. The aim of the present review is to highlight PrEP as a pre-
vention treatment strategy that acts complementary to other risk reduction strategies. Specif-
ically, clinical trial data from studies conducted during the last decade is presented and ana-
lyzed. PrEP, in all subpopulation studied and with all regimens used, significantly lowers the
risk of HIV infection compared to placebo used in each study, in the 90% of the cases. No
serious side effects were reported, while it was established that with adherence to the pre-
scribed dose, the chances of prevention are greater.
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