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અતિ સક્રિય રેટ્રોવાયરલ વિરોધી ઉપચાર શાસ્ત્ર
ભોળા/નિખાલસ માણસને એન્ટ્રીરેટ્રોવાયરલ ઉપચાર દેવાથી વિષાણુના જથ્થાને ૫૦ સેમી/મી.લી થી વધારે સુધી યથોચિત્ત રીતે ઓછુ કરી
શકાય એવી અપેક્ષા છે.
બચાવ ઉપચાર પધ્ધતી
દર્દીમાં ઉપચાર દેવાનો ઉપયોગ કર્યો હોય જે ઓછામાં ઓછું બેવાર એન્ટ્રીરેટ્રોવાયરલ દેવા પછી પણ નિષ્ફળ ગયુ હોય અને
એન્ટ્રીરેટ્રોવાયરલ આડતિયા માટે વ્યાપક રીતે પ્રદર્શિત થયા છે. કાંઇક લોકો બચાવ ચિકિત્સા શબ્દ પંસદ કરે છે અને કાંઇક
જે HAART માં નિષ્ફળ ગયા છે તેની માટે શબ્દનો પ્રયોગ કરે છે.
ઉગ્ર થવું
એક ઉપસ્થિત ખોરાક તદઊપરાંત એન્ટીરેટ્રોવાયરલ માટે સાધારણ રીતે વિષાણુ વિરોધી ગતિવિધીના સબુત હોવા છતા એક વાંછિત
અતિસુક્ષ્મ જંતુ શાસ્ત્રીય પ્રતિક્રિયા નિષ્ફળ જાય છે. આ વહેલા ઉપચારના ટપ્પામાં કરવામાં આવે છે (VL >500 c/mL
at 12–16 સપ્તાહમાં) અથવા વિષાણુના પ્રતિક્ષેપ વખતે.
આનુવાંશિક પ્રતિરોધના અવરોધો
નૈદાનિક phenotypic મહત્ત્વપુર્ણ પ્રતિરોધના વિકાસ માટે. એન્ટીરેટ્રોવાયરલ આડતિયામાં ફેરફારો જરૂરી છે. દવાઓની મોટી
અનુવાંશિક બાધાઓની સાથે ઉદાહરણમાં 3TC સિવાય બધા protease બાધક અને NRTIs નો સમાવેશ છે.
ઔષધીય વિજ્ઞાનને લાગતા પ્રતિરોધના અવરોધો
ઔષધીય વિજ્ઞાનના સક્રીય દવાઓની ધાતુ સ્તરની ઉપલબ્ધથી વાસ્તવિક રીતે લાંબા સમય સુધી IC50 or IC90 થી વધારે છે.
દવાઓ સાથે વાસ્તવિક રીતે મોટા પ્રમાણમાં ઔષધીય વિજ્ઞાનને લાગતા બાધકમાં favirenz, nevirapine and ABT–378/rનો
સમાવેશ થાય છે.
બીજા પેઢીના PIs અને NNRTIs
વર્તમાનની દવાઓની ઉક્રાંતી જે વ્યક્તિના તે સમુહ માટે એચ.આય.વી પ્રતિરોધકને દબાવવા માટે સક્રીય છે.
વર્ગ-પરવડે તેવી જીવન પધ્ધતી
જીવન પધ્ધતીને જોખમથી દુર રાખવા દવાઓના વર્ગ જે અનુગામી ઉપચાર પધ્ધતી માટે આડતિયાથી સંરક્ષણ આપે છે.
NNRTI/NRTI રસાયણિક સંયોગો જે ઘણીવાર “PI–sparing” તરીકે ઓળખાય છે. NRTI આધારીત જીવન પધ્ધતી જેવી કે
AZT/3TC/ABC or ddI/d4T/HU અને Pls or NNRTI બંનેને પરવડે છે.
અતિસુક્ષ્મ અથવા શોધી ન શકાય તેવા વિષાણુ
જંતુ શાસ્ત્ર ચિકિત્સાનું લક્ષ છે પણ પરિભાષા પ્લાઝમાં એચ.આય.વી RNA ના સ્તરને નિર્ધારિત કરવા વપરાતા પૃથ્થકરણ
નાહદ પર નિર્ભર કરે છે. સાધારણ હદો ૪૦૦-૫૦૦ સેમી.લી અથવા ૨૦-૫૦ સેમી.લી છે.
તીવ્ર પ્રકારના વિષાણુ
એક ક્ષેત્ર અથવા જનસંખ્યામાં પ્રમુખ વિષાણુ છે. વર્તમાનમાં, વધારાનો તાણ બધા માટે સંવેદનશીલ છે, પણ સમયાનુસાર બદલી શકે
છે.
પ્રતિરોધની ચકાસણી
જનન મિશ્રિત પ્રતિરોધની ચકાસણી પાચકરસનાં DNA ને RNNમાં વિરૂધ્દતામાં થતા અથવા/અને વિશિષ્ટ પ્રોટીનની જાતમાં થતા
ફેરફારને માપે છે જે આશિક અથવા પુર્ણપણે એચ.આય.વીને પ્રતિરોધક શક્તિ આપે છે. પરિણામે phenotypic પ્રતિરોધક્થી
જોડાયેલા પરિવર્તનોની સ્થાપનાની પધ્ધતીના આધાર પર વ્યાખ્યા કરી છે, પણ કેવળ મુખ્ય તણાઓ માટેની વ્યાખ્યા માટે
વિશેષજ્ઞોનીની આવશ્યકતા છે અને સાધારણ રીતે પ્રતિસ્થાપન બંધ થવાથી આડતિયાને બેકાબું તણાવોથી થતા દબાણની જાણ ન થવાનું
મુલ્યાંકન કરે છે. phenotypic પ્રતિરોધક IC50, IC90, or IC95 ની સ્વીકૃત માહિતી રાખે છે. તણાવોને ૫૦%, ૯૦% અથવા
૯૫% સુધી અંકુશમાં રાખવા એકાગ્રતા જરૂરી છે અને સારસંભાળ કરવાવાળાઓએ સૌની સાથે સારી રીતે ખુલાસો કર્યો, પણ ચકાસણી મોંઘી
(પ્રતિ ચકાસણી ૯૦૦ ડૉલર) છે, પરિણામ ૩ અઠવાડીયા સુધી ઉપલબ્ધ થતા નથી, અને કેવળ પ્રમુખ તાણોની ચકાસણી કરે છે.
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GART
Genotypic antiretroviral resistance testing.
જંતુશાસ્ત્રની નિષ્ફળતા
સાધારણ રીતે ૨૦-૨૪ અઠવાડીયા ઉપચાર પધ્ધતી શરૂ કર્યા પછી અથવા નવી જીવન પધ્ધતી લાગુ કર્યા બાદ વિશુધ્ધી પરિક્ષણ
પ્રવેશદ્વાર પર મળી આવેલ ૨૦-૫૦ સે|મી.લી સાથે શોધી શકાય એવા એચ.આય.વી RNA ને વ્યાખિત કરવામાં આવ્યા છે.
એચ.આય.વી RNA ના સ્તરો >૫૦૦ સેમી.લી > ૧૬-૨૦ અઠવાડીયા સુધી હોય તો પણ જંતુશાસ્ત્રની નિષ્ફળતા દર્શાવે છે અને
સાધારણ રીતે સ્તરો >૫૦૦ સેમી.લી ૧૨ થી ૧૬ અઠવાડીયામાં હોય તો તે જંતુશાસ્ત્રની નિષ્ફળતા છે.
વિષાણુના જથ્થા-CD4 સંખ્યાને અલગ કરવું
આ પરિભાષા સાધારણ રીતે ઘણા દર્દીઓમાં પર્યાપ્ત વિષાણુંના દબાણના અવલોકનના સંદર્ભમાં છે. પણ તેમ છતા બળવાન CD4
કોશિકાઓની પ્રતિકિયા અથવા ટકેલા CD4 ની સંખ્યાનો સ્તર ઉચો રહે છે.
ઉદાહરણ તરીકે સ્વિસ જુથના વિશ્ર્લેષણ દર્શાવે છે કે વારંવાર વિષાણુના દબાણની સાથે સરેરાશ દર્દીઓમાં એક ૧૩૮મીમી૩ ફ્કત
એક ક્ષણિક જંતુશાસ્ત્રના પ્રતિક્રિયા (૧૯૯૮ના ગાળામાં ૩૫૧: ૭૨૩) ની સાથે કરારમાં એનામાં ૧૩૦મીમી૩ ની વૃધ્ધીની તુલનામાં
CD4 ની ગણતરી વધારવાની હતી, આના વિપરીત, અન્ય અધ્યયનોથી માલુમ પડયુ કે એન્ટીરેટ્રોવાયરલના મોકફી CD4 ની
સંખ્યામાં ઝડપથી ઉતાર સાથે જોડાયેલા છે. અવસરવાદી સંક્રમણોના વિશ્લેષણથી પણ આવા નિષ્કર્ષ પરિણામિત થયા છે. ૩૦
મહીનાના ૨૬૭૪ દર્દીઓના નિયમિત સંપર્કમાં જે વિશિષ્ટ પ્રોટીન્સથી બાધક જોડાણની જીવન પધ્ધતી ઉપચાર લીધા પછી દર્શાવે
છે કે અવસરવાદી સંક્રમણોની પુનરાવૃત્તીનો દર ૬.૬% જેના વિષાણુ પાછા ઉછળે છે, ૨૦.૧% છે જે પ્રતિક્રિયા કરતા નથી અને
લગભગ ૫૫% ઐતિહાસિક નિયંત્રણમાંના છે. (૧૯૯૯ ગાળામાંના, ૩૫૩:૮૬૩) આ અભ્યાસ દર્શાવે છે કે ઘણા દાખલાઓના પરિણામમાં
“Triple therapy” સાથેની જંતુશાસ્ત્રની નિષ્ફળતાને લીધે CD4 ની પ્રતિક્રિયા રોગોની પ્રગતીને ઓછી કરે છે. ઘણા
દાખલાઓમાં આંશિક વિષાણુઓના દમનને લીધે “Disconnect” જોડાણને તોડવું એ ઘટનાના નામે ઓળખવુ યોગ્ય નથી. જ્યારે
વિષાણુઓનો જથ્થો પાછો ઓછો થાય છે ત્યારે શક્યતા છે કે એચ.આય.વીની સ્વાસ્થયતા ઓછી થાય ત્યારે તેનો લાભ થઈ શકે છે. એ
મહત્ત્વપુર્ણ અજાણો ૧-૨ વર્ષોથી વધારે આ લાભના સ્થાયીત્વમાં રહયા છે અને ત્યાર બાદના સંક્રમનો એન્ટીરેટ્રોવાયરલ
જીવન પધ્ધતીની વિશિષ્ટ પ્રોટીન્સના બાધકોમાં સમાવેશ ન કરવા માટે આ ટિપ્પણિઓને લાગુ સક્ષિપ્ત અધ્યયનમાં ઉલ્લેખ
કર્યો છે.
સ્વસ્થતાની આબેહુબ નકલ
સુચિતાર્થ એ છે કે અમુક પરિવર્તન જેની સાથે પરિવર્તન જે પ્રતિરોધકતાને બક્ષે છે તે કદાચિત એચ.આય.વીની આબેહુબ નકલ
કરવાની ક્ષમતાને ઘટાડે છે. અને તુલનાત્મક વિકાસના ગતિ વિજ્ઞાનની તાણોથી અથવા વિશિષ્ટ ફેરફાર ન કરતા અથવા
સ્પર્ધાત્મિક ચકાસણી (J Virol 1999, 73:3744) ની સાથે અથવા વગર માપી શકાય છે. ઉદાહરણ તરીકે RT 215 ના ફેરફારો જે
AZT પ્રતિરોધકને બક્ષે છે અને એચ.આય.વી સ્વાસ્થયતાની નક્કલોને પણ ઓછી કરે છે. કાચના ઉપકરણમાં ઘટનાનો અભ્યાસ
વિસંગત છે: codon 30 and 90 ની અંદર વિશિષ્ટ પ્રોટીન્સના ફેરફારોને કાચના ઉપકરણમાં નક્કલની ક્ષમતાને ઓછી કરે
છે. indinavir (વિશિષ્ટ પ્રોટીન્સના બાધકને એચ.આય.વીને ઉપચાર દેવા માટે વાપરવામાં આવે છે. ) માં તાણોની પ્રતિકારકતાઓમાં
ફેરફારો વધાર્યા પછી પણ બેકાબુ પ્રકારના વિષાણુની તુલનામાં કોઇ પણ ફરક દેખાડ્યો નથી. (J Virol 1999, 73:3744).

રોગપ્રતિકારક પુન:રચના
એન્ટીરેટ્રોવાયરલને રોગપ્રતિકારક્તા માત્રાત્મક (CD4 પ્રતિક્રિયા) અને ગુણાત્મક (પ્રતિજન/વિશેષ સુક્ષ્મ જીવ)
પ્રતિક્રિયા આપે છે. શરૂઆતની પ્રતિક્રિયાથી CD38+ MO+ (સ્મરણ) કોશિકામાં વૃધ્ધિ થયી ત્યારબાદ ૬ મહીના પછી
CD38+ MA+ (સાદા) કોશિકાઓ સહીત મુળ thymic ના સાદા કોશિકાઓમાં પણ વૃધ્ધિ થઈ. રોગપ્રતિકારક પુન:રચનાનો પ્રભાવ
જીવવિજ્ઞાનમાં બતાવવામાં આવ્યો છે તે:
- વિશિષ્ટ સુક્ષ્મ જૈવિક antigens પર ઉથલો મારવાનું કારણ ઉત્તેજક પ્રતિક્રિયા છે.
- વિશિષ્ટ OIs માટે prophylaxis નું વિચ્છેદન સુરક્ષા માટે છે.
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- કોઇક તીવ્ર, ઉપચાર ન થઈ શકે એવા રોગોના નિયંત્રણ અને.
- વાસ્તવિકતામાં lymphomas સિવાય બધા એચ.આય.વીથી જોડાયેલી જટીલતામાં પ્રભાવશાળી ઘટાડો થયો છે. ઉત્તેજક
પ્રતિક્રિયાના સંબંધમાં, રોગપ્રતિકારક પુન:રચનાના સમુદાયને નિમ્ન્લિખિત રોગજનકોની સાથે માનવામાં આવ્યા છે. M. avium,
M. tuberculosis, M. kanasii, herpes simplex, herpes zoster, hepatitis and CMV. તીવ્ર અપેક્ષાકૃત
ઉપચાર ન થઈ શકે તેવા સંક્રમણ છે જેને રોગપ્રતિકારક પુન:રચનાથી નિયંત્રણમાં લાવી શકાય છે, જેમાં Molluscum
contagiosum, PML, CMV, cryptosporidiosis, and microsporidiosis. OI prophylaxis નો સમાવેશ છે.
CDC/IDSA 1999 ના દિશાનિર્દેશથી પર્યાપ્ત માનદંડમાં રોગપ્રતિકારક પુન:રચના માટે OI prophylaxis નિલંબિત કરી
શકાય તેઓ પ્રાથમિક PCP prophylaxis પ્રાથમિક MAC prophylaxis અને માધ્યમિક CMV prophylaxis (MMWR
1999,48:RR–10) છે.
Mega–HAART
બચાવેલા અથવા બચાવનાર ઉપચાર પધ્ધતી જેમાં ૬ એન્ટીરેટ્રોવાયરલ જીવનપધ્ધતીઓ કરતા વધારે છે. કાંઇક દવાઓ ફરીફરીથી બનાવાય
છે. તર્ક એ છે કે ઘણી દવાઓનું જોખમ અને અસફળતાઓની સાથે દર્દીઓમાં વિષાણુઓ હોય છે જે બધી દવાઓના પ્રતિરોધક છે. પ્રારંભિક
પરિણામ દર્શાવે છે કે કાંઇક સફળ અભિગામ સાથે, મુળ કાળજી જેવી કે અસાધારણ પ્રેરણા, અસહિષ્ણુતા અને ખર્ચાનો ઉચ્ચદરને
લેવું આવશ્યક છે. રોગપ્રતિકારક ઉપચારશાસ્ત્ર આધારીત: ઉપચાર માટે રોગપ્રતિકારક પુન:રચનાને પ્રાપ્ત કરવી જેમાં
એન્ટીરેટ્રોવાયરલ આડતિયાનો સમાવેશ ન હોવો જોઇએ. નૈદાનિક કસોટીના માધ્યમથી સૌથી વધારે વિકાસમાં ઉન્નત IL–2 and
gp120 જથ્થાને ઓછા કરી નિષ્ક્રીય કરવાવાળા એચ.આય.વી રસી (Remune) છે. IL–2 ઉપચાર પધ્ધતીની કસોટી દર્શાવે છે
કે 5–7.5 MIU bid IM or SC x 5 દિવસ ૮ અઠવાડીયા સુધીના ખોરાક લેવાથી CD4 ઘણા તંદુરસ્ત થઈ જાય છે, ઘણા
અભ્યાસોમાંથી નિષ્પન થયુ છે કે આધારભુત CD4 ની સંખ્યા ૨૦૦/મી.મી ૩ (૧૯૯૯ ના ગાળામાં ૫૩૫:૧૯૨૩) વધુ છે. (Remune) જે
પ્રારંભિક પરિણામોના દસ્તાવેજી રોગપ્રતિકારક પ્રતિક્રિયાના સુધારના રોગપ્રતિકારક વિનિયમન માટે એચ.આય.વી વિશેષ CTL
ની પ્રતિક્રિયાને વધારવા માટે દેવામાં આવે છે, પણ ચિકિત્સય લાભની હામી દેતુ નથી. આવી રીતે નિરાશાજનક પ્રારંભિક પરિણામોથી ફરી
જોડાયેલા gp160 vaccine (Lancet 1999, 353:1735) થી પ્રાપ્ત કરવામાં આવ્યા.
કસોટીનું વિશ્લેષણ
ઘણાખરા નૈદાનિક કસોટીના પરિણામો ઉપચારના ઉદ્દેશ્યના વિશ્લેષણ અથવા ઉપચાર લઈ રહયા છે તેના વિશ્લેષણને
જંતુવિજ્ઞાનને અંત અંક More then 500 c/mL or more then 50 c/mL ના રૂપમાં પ્રસ્તુત કરાય છે. ઉપચારના
ઉદ્દેશ્યના વિશ્લેષણમાં અંશવાંછિત અંત અંક પ્રાપ્ત સંખ્યા છે અને ભાજક એ બધા દર્દીઓ છે જેણે ઉપચાર લીધો છે પણ
કસોટીને અપુર્ણ અને જે લોકોનો આધાર માહિતીઓ ખોવાઈ ગઈ છે, તેઓ નિષ્ફળ ગયા છે એમ માનવામાં આવે છે આ વિશ્લેષણમાં.
દર્દીઓ જેમણે ઉપચાર પધ્ધતીમાં નિષ્ફળતાને લીધે ઉપચાર બદલ્યો છે, દુષ્પ્રભાવને લીધે કસોટી અધુરી મુકી છે અથવા બીજા કારણો જે
આધાર માહિતી ખોવાથી છે તેમને વિશ્લેષણથી બાકાત કરવામાં આવ્યા છે.
ઉપચાર દેવાના ઉદ્દેશ્યનું વિશ્લેષણ
સાધારણ રીતે વધારે વૈજ્ઞાનિક રીતે પ્રમાણભુત હોવાને લીધે લોકો દ્વારા વધુ પંસદ કરવામાં આવે છે. ૧૭ લોકોનાં ચિકિત્સય
પરિક્ષણમાં A. Hill, et al (૩૯૪ ના તત્વના ૧૯૯૯ ની ચિકાગો રેટ્રોવાયરસિસની ૬ઠી પરિષદમાં) દર્શાવ્યું તેનો અર્થ એવો છે
કે શરેરાંશ જંતુશાસ્ત્રની સફળતા પ્રાપ્ત કરવાની ૮૧% ની છે. જેણે ઉપચાર લીધા પછીના વિશ્લેષણમાં ચિકિત્સકીય લક્ષ્યનો
વાપર કર્યો છે અને ૫૨% જે ઉપચારનો ઉદ્દેશ્ય વિશ્લેષણનો વાપર More then ૫૦ સેમી.લી છે જેનું રોગનિવારક લક્ષ્ય
છે. આ ૨૯% નો ફરક બતાવે છે. (વ્યક્તિગત અભ્યાસ માટે ૧૫-૪૬% ની એક શ્રેણી) જે કદાચિત આકસ્મિક પર્યવેક્ષક
દ્વારા સહેલાઈથી મળી શકે એમ નથી.
દવાની રજા
એન્ટીરેટ્રોવાયરલ દવાઓની એકસાથે ક્રમભંગ. પહેલાના અભ્યાસમાં દર્શાવવામાં આવ્યું છે કે સાધારણ પરીણામોમાં ૩-૩૧ દિવસોમાં
વિષાણુ શિથિલ થઈ જાય છે. વિષાણુઓના તાણો સાધારણ રીતે બેકાબુ પ્રકારના હોય છે. સાધારણ રીતે એચ.આય.વી RNA પ્લાઝમા ઝડપથી
ઉપચાર પહેલાના સ્તરોમાં વધે છે અને CD 4 ના ઘટાડા સાથે રોગપ્રતિકારક્તામાં ઘટાડો આવે છે અને પર્યાપ્ત છે.
ઉપાય
આ દુર્ભાગ્યપુર્ણ છે કે દર્દીઓ પર ઉપચાર પધ્ધતીના પ્રભાવના જાણના ઉપાય સિધ્ધાંતને વ્યાજબી ગણી લેવામાં આવ્યા
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છે. વાસ્તવિકતામાં બધા અભ્યાસો દર્શાવે છે કે વિષાણુઓ ઉપચાર પધ્ધતીના મોકફી પછી પણ ન શોધી શકાય એવા વિષાણુ HAART
(NEJM 1999, 340:1605, Nat Med 1999, 5:512) સાથે વિષાણુઓને ૧૨ અઠવાડીયા સુધી શિથિલ રાખે છે.
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