
AIDSAIDS
H e l l e n i c  A r c h i v e s

Ε λ λ η ν ι κ ά  Α ρ χ ε ί α

Τόμος 17, Supplement 1, Νοέμβριος 2009 Volume 17, Supplement 1, November 2009

ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ AIDS

EDITION OF THE HELLENIC ASSOCIATION FOR THE STUDY AND CONTROL OF AIDS

http: //www.aidshellas.gr
e-mail: eemaa@aidshellas.gr
ISSN 1105-8900

Πρακτικά Συνεδρίου

2009

Θεσσαλονίκη
20-22 Νοεμβρίου 2009 

• Ξενοδοχείο Hyatt

www.aids2009.gr

 
πανελλήνιο συνέδριο AIDS

21o

Υπό την αιγίδα του 
Υπουργείου Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης

090701_01_AIDS2009_Poster_A2.indd   1 09/09/2009   5:51 ΜΜ





v

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ AIDS
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ AIDS

Ιδιοκτήτης: Ελληνική Εταιρεία Μελέτης και Αντιμετώπισης του AIDS
Ερυθρού Σταυρού 6, 11527 Αθήνα • Τηλ. και Fax: 210-6983945 
e-mail: eemaa@aidshellas.gr • Website: www.aidshellas.gr

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος: Π. Γαργαλιάνος-Κακολύρης

Αντιπρόεδρος: Β. Καψιμάλη

Γενικός Γραμματέας: Γ. Χρύσος

Ειδικός Γραμματέας: Ι. Στεφάνου

Ταμίας: Κ. Θωμάτου

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

Επίτιμο Μέλος: Μ. Βιολάκη

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΔΟΣΗΣ

Πρόεδρος: Π. Γαργαλιάνος-Κακολύρης

Διευθυντής Σύνταξης: Μ. Λελέκης

Αναπλ. Διευθυντής Σύνταξης: Χ. Λούπα

Μέλη: Δ. Αγραφιώτης, Ε. Βογιατζάκης, Γ. Πάνος, Β. Παπασταμόπουλος,
Δ. Παρασκευής, Α. Ρουμελιώτου, Ν. Τσόγκας, Μ. Χατζηβασιλείου, 
Μ. Χίνη, Γ. Χρύσος, Ε. Χωρέμη

ISSN 1105-8900

Εκδότης: Π. Γαργαλιάνος–Κακολύρης

Επιστημονική Αλληλογραφία: “ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ AIDS” 
Μ. Λελέκης 
Τ.Θ. 14085 – 11521 Αθήνα

e-mail Περιοδικού: hel.arch.aids@internet.gr

Εγγραφές Συνδρομητών 
– Συνδρομές:

P.O BOX 14085 
GR-11521 Athens

Ετήσιες Συνδρομές: Γιατροί 15.00 € 
Μέλη Ε.Ε.Μ.Α.Α. 6.00 € 
Εταιρείες – Οργανισμοί – Βιβλιοθήκες 50.00 € 
Εξωτερικό 110.00 €

Εκτύπωση: Focus on Health – Τηλ.: 210-7223046 • Fax: 210-7223220

Τα ”ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ AIDS” περιλαμβάνονται στα Ελληνικά επιστημονικά περιοδικά με Εθνική 
αναγνώριση σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση Α 1α/543/99, ΦΕΚ τεύχος 2ο αριθ. φύλλου 122 
18/02/1999



vi

HELLENIC ARCHIVES of AIDS
QUARTERLY SCIENTIFIC EDITION OF THE HELLENIC ASSOCIATION 

FOR THE STUDY AND CONTROL OF AIDS

Edited by the: Hellenic Association For the Study and Control of AIDS
6, Erythrou Stavrou Str., 115 27 Athens • Tel. & Fax: (+30) 210-6983945 
e-mail: eemaa@aidshellas.gr • Website: www.aidshellas.gr

ADVISORY BOARD

President: P. Gargalianos-Kakolyris

Vice-President: V. Kapsimali

Secretary: G. Chrysos

Special Secretary: I. Stephanou

Treasurer: K. Thomatou

Members: C. Gogos, P. Kollaras, M.K. Lazanas, A. Skoutelis

Honored Member: M. Violaki

EDITORIAL BOARD

Chairman: P. Gargalianos-Kakolyris

Editor in Chief: M. Lelekis

Asst. Editor in Chief: Ch. Loupa

Members: D. Agrafiotis, M. Chatzivasiliou, M. Chini, E. Choremi, G. Chrysos, 
G. Panos, V. Papastamopoulos, A. Roumeliotou, D. Paraskevis, 
N. Tsongas, E. Vogiatzakis

ISSN 1105-8900

Scientific Correspondence: “HELLENIC ARCHIVES of AIDS” 
M. Lelekis, P.O Box 14085 
11521 Athens Greece

e-mail Magazine: hel.arch.aids@internet.gr

Subscriptions: P.O. BOX 14085  
GR – 11521 Athens

Annual Subscriptions: Doctors 15,00 € 
Members of H.A.S.C.A 6,00 € 
Societies – Organizations – Libraries 50,00 € 
Abroad 110,00 €

Published By: Focus on Health – Tel.: (+30) 210-7223046 • Fax: 210-7223220



 

vii

ΠΡΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ Αρχεία AIDS
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΘΥΡΙΔΑ 14085
11521 ΑΘΗΝΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ*
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ:
Φυσικά πρόσωπα 15.00 €
Μέλη Ε.Ε.Μ.Α.AIDS 6.00 €
Νομικά πρόσωπα, Οργανισμοί 50.00 €
Εξωτερικό 110.00 €

Παρακαλώ να με εγγράψετε συνδρομητή / ή να γίνει διόρθωση της διευθύνσεώς μου:

ΕΠΩΝΥΜΟ ........................................................................  ΟΝΟΜΑ  ...................................................................................
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ  .....................................................................  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ  ............................................................................
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΙΑ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ  ...................................................................................................................................
ΠΟΛΗ  ........................................  Τ.Κ  ................................  ΤΗΛΕΦΩΝΟ ...................................FAX  .................................

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Οι συνδρομές αποστέλλονται με ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΑΓΗ στη Διεύθυνση:
Ε.Ε.Μ.Α.AIDS, Ταχυδρομική θυρίδα 14085, 11521 ΑΘΗΝΑ



xiv

Ειδικότερα, για την πραγμάτωση των σκοπών 
του περιοδικού δημοσιεύονται:

1. Άρθρα σύνταξης: Σύντομα ανασκοπικά άρ-
θρα σε επίκαιρα και αμφιλεγόμενα θέματα, 
που γράφονται με προτροπή της συντακτικής 
επιτροπής. Όταν εκφράζουν συλλογικά τη Σύ-
νταξη του περιοδικού, είναι ανυπόγραφα. Στις 
άλλες περιπτώσεις είναι ενυπόγραφα.

2. Γενικά θέματα, που σχετίζονται με τις επι-
στήμες της υγείας και δεν εμπίπτουν στις 
άλλες κατηγορίες άρθρων του περιοδικού.

3. Ανασκοπήσεις: Ολοκληρωμένες αναλύσεις 
ιατρικών θεμάτων, στις οποίες υπογραμ-
μίζονται ιδιαίτερα οι σύγχρονες απόψεις. 

Γίνονται δεκτές ανασκοπήσεις μέχρι δύο 
συγγραφέων.

4. Ερευνητικές εργασίες: Κλινικές δοκιμές ή 
μη πειραματικές έρευνες προοπτικού ή ανα-
δρομικού χαρακτήρα, που πραγματοποιήθη-
καν με βάση ένα ερευνητικό πρωτόκολλο, το 
οποίο θα περιγράφεται αναλυτικά στη μεθο-
δολογία. Περιέχουν πρωτοδημοσιευόμενα 
αποτελέσματα.

5. Ενδιαφέρουσες περιπτώσεις: Γίνονται δε-
κτά άρθρα, εφόσον αφορούν νέα ή πολύ 
σπάνια νοσήματα, εφαρμόστηκαν νέα δια-
γνωστικά κριτήρια κι έχει ακολουθηθεί νέα 
θεραπευτική μεθόδευση με ελεγμένο το 
αποτέλεσμα.

Τα «Ελληνικά Αρχεία AIDS» έχουν ως βασικό σκοπό τη συνεχή εκπαίδευση και πληροφόρηση των 
γιατρών και κάθε επιστήμονα που ασχολείται με το νεοφανές και πολύπλευρο βιολογικό, ιατρικό, οι-
κονομικό, κοινωνικό, νομικό και ηθικοδεοντολογικό πρόβλημα του AIDS. Κύρια επιδίωξη είναι η δη-
μοσίευση μελετών που αναφέρονται άμεσα ή έμμεσα στους παραπάνω τομείς. Ιδιαίτερα προτιμού-
νται άρθρα ανασκοπήσεως γενικότερου ενδιαφέροντος, επίσης άρθρα που αναφέρονται σε επίκαι-
ρα θέματα, σε διαγνωστικά προβλήματα και νέα τεχνολογία. Γίνονται επίσης δεκτές για δημοσίευση 
ερευνητικές εργασίες, ειδικά άρθρα που αφορούν τον υγειονομικό τομέα, την κοινωνική πολιτική 
κ.λπ. Για το Ενημερωτικό Δελτίο γίνονται δεκτές επιστολές, ανασκοπήσεις βιβλίων, περιοδικών, συνε-
δρίων, ενδιαφέρουσες επισημάνσεις και προτάσεις, στατιστικά στοιχεία κ.λπ. Τέλος, γίνονται δεκτές 
και εργασίες που αναφέρονται όχι μόνο στο AIDS αλλά σε θέματα λοιμώξεων γενικά, δεδομένου ότι 
σε κάθε τεύχος υπάρχει η δυνατότητα δημοσίευσης ενός αριθμού τέτοιων άρθρων.
Οι μελέτες που υποβάλλονται για δημοσίευση πρέπει να είναι γραμμένες σε ομοιόμορφη γλώσσα, 
κατά προτίμηση τη νεοελληνική δημοτική, να είναι καλά τεκμηριωμένες πειραματικά και βιβλιογρα-
φικά, να μην έχουν δημοσιευθεί ή να μην έχουν υποβληθεί για έγκριση σε άλλο περιοδικό.
Η αποστολή της μελέτης θα πρέπει να συνοδεύεται από επιστολή στην οποία θα δηλώνεται το πιο 
κατάλληλο τμήμα του περιοδικού (π.χ. ερευνητική εργασία, ανασκόπηση, διαγνωστικά προβλήματα, 
επίκαιρα θέματα), η διεύθυνση και το τηλέφωνο του συγγραφέα που είναι υπεύθυνος για την αλλη-
λογραφία σχετικά με την υποβαλλόμενη εργασία. Επίσης, στην επιστολή αυτή θα δηλώνεται ότι το 
κείμενο έχει εγκριθεί από όλους τους συγγραφείς της μελέτης.
Τα προς δημοσίευση άρθρα θα πρέπει να είναι δακτυλογραφημένα στη μια όψη του φύλλου με διπλό 
διάστημα και κατάλληλο περιθώριο και να στέλνονται σε τρία πλήρη αντίγραφα (περιλαμβανομέ-
νων των πινάκων, σχημάτων και φωτογραφιών) στην ακόλουθη διεύθυνση:

Ε.Ε.Μ.Α. AIDS 
Μ. ΛΕΛΕΚΗΣ 

Τ.Θ. 14085 
11521 – ΑΘΗΝΑ

Οδηγίες για τους συγγραφείς
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6. Επίκαιρα θέματα: Σύντομη περιγραφή των 
τελευταίων απόψεων σε συγκεκριμένο 
θέμα.

7. Σεμινάρια, στρογγυλά τραπέζια, κλινι-
κοπαθολογοανατομικές συζητήσεις.

8. Γράμματα προς τη Σύνταξη: Περιέχουν 
κρίσεις για δημοσιευμένα άρθρα, πρόδρομα 
αποτελέσματα εργασιών, παρατηρήσεις για 
ανεπιθύμητες ενέργειες, κρίσεις για το περι-
οδικό κ.λπ. Δημοσιεύονται ενυπόγραφα.

9. Άρθρα εκπαιδευτικού περιεχομένου.
10. Ειδικά άρθρα.

Η διάταξη της ύλης περιλαμβάνει: Τίτλο, ελληνι-
κή περίληψη, λέξεις ευρετηριασμού, εισαγωγή, 
μεθοδολογία, αποτελέσματα, συζήτηση, ευχαρι-
στίες, περίληψη στην αγγλική, βιβλιογραφικές πα-
ραπομπές, πίνακες, εικόνες, λεζάντες εικόνων. 
Όλες οι σελίδες αριθμούνται αρχίζοντας από τη 
σελίδα με τον τίτλο.

Τίτλος: Στη σελίδα που αναγράφεται ο τίτλος 
γράφονται και τα ονόματα των συγγραφέων με 
την εξής σειρά: Μικρό όνομα, αρχικό πατέρα ή 
συζύγου (προκειμένου για γυναίκες συγγραφείς), 
επίθετο. Στο κάτω μέρος της σελίδας γράφεται η 
διεύθυνση και ο συγγραφέας που πρέπει να επι-
κοινωνεί με το περιοδικό για κάθε ενημέρωση 
σχετικά με τη μελέτη που υποβάλλεται.

Η περίληψη στην ελληνική δεν πρέπει να είναι με-
γαλύτερη από 150 λέξεις. Να περιέχει το σκοπό, τα 
βασικά ευρήματα και τα κύρια συμπεράσματα κατά 
τρόπο κατανοητό χωρίς να είναι ανάγκη να γίνεται 
αναδρομή στο κείμενο.

Μετά την περίληψη παρατίθενται 3-10 λέξεις 
(όροι ή μικρές φράσεις) ευρετηριασμού, απαραί-
τητες για τη σύνταξη των ευρετηρίων του περιοδι-
κού. Οι λέξεις αυτές πρέπει να αντιστοιχούν στους 
διεθνείς όρους λεξικογράφησης (Index Medicus).

Στον πρόλογο πρέπει να παρατίθενται όλες οι 
γνώσεις που είναι απαραίτητες για να κατανοη-
θούν τα αποτελέσματα, χωρίς όμως να γίνεται 
«εκτεταμένη θεώρηση του θέματος».

Στο κεφάλαιο «Υλικό και Μέθοδοι» πρέπει να ανα-
γράφονται όλες οι πληροφορίες ώστε να μπο-
ρούν να επαναληφθούν τα πειράματα. Όταν οι 
μέθοδοι που χρησιμοποιούνται είναι καθιερωμέ-
νες, πρέπει να αναφέρονται με συντομία και να 
αναγράφεται η βιβλιογραφική παραπομπή. Στην 
περίπτωση ερευνών που αφορούν ανθρώπους, 
πρέπει ιδιαίτερα να τονιστεί ότι η έρευνα πραγμα-
τοποιήθηκε με βάση τη Διακήρυξη του Ελσίνκι 
(1975). Η φαρμακευτικές ουσίες που χρησιμοποιή-

θηκαν στη μελέτη, πρέπει να αναφέρονται με την 
κοινόχρηστη ονομασία τους.

Στα αποτελέσματα πρέπει να γράφονται τα απο-
τελέσματα με τρόπο σαφή. Η χρησιμοποίηση πι-
νάκων και εικόνων, πρέπει να περιορίζεται στον 
απόλυτα απαραίτητο αριθμό για την κατανόηση 
της μελέτης.

Δεν πρέπει να αναγράφονται στο κείμενο όλα 
τα δεδομένα πινάκων και εικόνων αλλά μόνο να 
αναλύονται σ’ αυτό οι κύριες παρατηρήσεις.

Οι φωτογραφίες, τα σχήματα και τα διαγράμμα-
τα κ.λπ. ονομάζονται ως εικόνες και αριθμούνται με 
αραβικούς αριθμούς, όπως και οι πίνακες (π. χ. Εικό-
να 1, Εικόνα 2, Πίνακας 1 κ.ο.κ).

Στη συζήτηση επιχειρείται ερμηνεία των απο-
τελεσμάτων και σύγκριση με τα αποτελέσματα 
άλλων δημοσιεύσεων. Δεν πρέπει να γίνεται λε-
πτομερειακή αναφορά στα αποτελέσματα.

Η βιβλιογραφία αναγράφεται διαδοχικά με τη 
σειρά που αναφέρεται στο κείμενο, πίνακες και 
επεξηγήσεις σχημάτων και φωτογραφιών. Η ση-
μείωση των βιβλιογραφικών παραπομπών στα 
σημεία αυτά γίνεται με αραβικούς αριθμούς σε πα-
ρένθεση (Σύστημα Vancouver, 4η έκδοση, 1991).

Σε ορισμένες περιπτώσεις που θεωρείται σκόπι-
μο από τους συγγραφείς να αναφερθούν στο όνο-
μα του συγγραφέα ή των συγγραφέων (όταν είναι 
2) ή του πρώτου συγγραφέα και συνέχεια η σύ-
ντμηση «και συν.», όταν οι συγγραφείς είναι περισ-
σότεροι από 2, τότε σημειώνεται σε παρένθεση με 
αραβικό αριθμό η παραπομπή χωρίς να γράφεται 
η χρονολογία δημοσιεύσεως. Δεν επιτρέπεται η 
αναφορά και η αναγραφή στο τμήμα της βιβλιο-
γραφίας μελετών που δεν έχουν δημοσιευθεί, 
όπως π.χ. αδημοσίευτα αποτελέσματα, εργασία 
υποβληθείσα, εργασία υπό εκτύπωση. Ο τίτλος 
των περιοδικών αναγράφεται με σύντμηση.

Για κάθε σχετική πληροφορία παρακαλούνται 
οι ενδιαφερόμενοι να ανατρέχουν στον κατάλογο 
των περιοδικών που καταχωρούνται στο «Index 
Medicus» και αναναγράφονται στην έκδοση Ια-
νουαρίου κάθε χρόνο.

Το όνομα γράφεται πάντα μετά το επώνυμο. 
Ακολουθεί ο τίτλος της εργασίας, ο τίτλος του πε-
ριοδικού, η χρονολογία, ο τόμος, η πρώτη σελί-
δα και η τελευταία σελίδα της δημοσίευσης.

Όταν οι συγγραφείς είναι 6 ή λιγότεροι, ανα-
γράφονται όλοι. Όταν είναι περισσότεροι από 6 
τότε αναγράφονται οι 6 πρώτοι και ακολουθεί η 
ένδειξη «και συν» ή «et al».
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Π.χ. Watkins J.A., Carman P.S., Melling W.S.: In 
vitro inhibition of CL. difficile. Amer. J. Clin. Path. 
1985, 3: 125-131.

Σε περίπτωση που δεν αναφέρεται όνομα συγ-
γραφέως σημειώνεται η λέξη Ανώνυμος (για ελ-
ληνική δημοσίευση) ή Anonymous.

Π.χ. Anonymous. Carcinoid tumors and syn-
drome (Editorial). JAMA 1986, 83-85.

Παραπομπές που αναφέρονται σε εργασίες, 
που δημοσιεύονται σε συμπληρώματα (supple-
ments) εκδόσεων, πρέπει να συνοδεύονται με 
τον αριθμό του συμπληρώματος, που σημειώνε-
ται σε παρένθεση μετά τον τόμο. Π.χ. AIDS, 28 
(suppl. 2): 35.

Στη βιβλιογραφία των επίκαιρων θεμάτων πα-
ραλείπονται οι τίτλοι των εργασιών. Για την κατα-
χώρηση συγγραμάτων ή μονογραφιών στο βιβλι-
ογραφικό κατάλογο, αναφέρονται στη σειρά τα 
επώνυμα και τα αρχικά των συγγραφέων, ο τίτλος, 
ο αριθμός έκδοσης, ο εκδότης, η πόλη της έκδο-
σης, το έτος και οι σελίδες της αναφοράς. Η ανα-
φορά σε ένα κεφάλαιο βιβλίου πρέπει να γίνεται 
με τον ακόλουθο τρόπο:

Μαρίνης Ε., Βογιατζάκης Ε.: Μυκοβακτηρίδια. 
Στο: Μαθήματα Μικροβιολογίας. 1η Έκδοση. As-
cent, Αθήνα 1992, 132-137.

Αν η βιβλιογραφική παραπομπή αποτελεί κε-
φάλαιο ενός συγγράματος που έχει γραφεί από 
ιδιαίτερο συγγραφέα, η αναφορά γίνεται ως εξής: 
Carman J.A. : Bacillus antracis. In (Στο), Collins C.H. 
ed (ή Συντ.) Medical Microbiology. London, Aca-
demic Press 1985, 71-78.

Αγγλική περίληψη: Περιλαμβάνει τα ονόματα 
των συγγραφέων, τον τίτλο της εργασίας στα αγ-
γλικά και την προέλευση της εργασίας. Στις πρω-
τότυπες εργασίες και στις ανασκοπήσεις πρέπει 
να έχει έκταση 350-500 λέξεις, ενώ στα υπόλοιπα 

άρθρα 200-300 λέξεις. Πρέπει να αναφέρει το 
σκοπό της εργασίας, τη μέθοδο και το υλικό, τα 
αποτελέσματα και τα συμπεράσματα. Στις ανα-
σκοπήσεις πρέπει να αναφέρονται όλα τα κεφά-
λαια που θίγονται από τα βασικά συμπεράσματα.

Οι πίνακες πρέπει να γράφονται σε ξεχωριστή 
σελίδα. Τα δεδομένα πρέπει να γράφονται κατά 
τέτοιο τρόπο ώστε οι στήλες που έχουν παρόμοιο 
περιεχόμενο να διαβάζονται κάθετα και όχι οριζό-
ντια. Το περιεχόμενο των πινάκων πρέπει να είναι 
αρκετά σαφές ώστε τα δεδομένα να είναι κατανο-
ητά χωρίς να είναι απαραίτητη η αναδρομή στο 
κείμενο.

Οι εικόνες (φωτογραφίες, σχήματα κ.λπ.) πρέπει 
να υποβάλλονται σε ένα πρωτότυπο και δύο αντί-
γραφα. Στο πίσω μέρος των φωτογραφιών να 
υπάρχει ο αντίστοιχος αριθμός με μολύβι, ένα 
τόξο που να δείχνει το πάνω μέρος και τα ονόμα-
τα των συγγραφέων.

Οι σημειώσεις για τις φωτογραφίες (λεζάντες) να 
είναι σε ξεχωριστή σελίδα (προορίζονται για το 
τυπογραφείο).

Εφόσον χρησιμοποιούνται φωτογραφίες ασθε-
νών, το πρόσωπό τους δεν πρέπει να ξεχωρίζει. 
Στην αντίθετη περίπτωση επιβάλλεται έγγραφη 
συγκατάθεση του ασθενούς για τη δημοσίευση της 
φωτογραφίας. Όλες οι εικόνες αναφέρονται στο 
κείμενο και αριθμούνται με αραβικούς αριθμούς.

Ανάτυπα: Η δαπάνη της παραγγελίας ανατύπων 
βαρύνει τους συγγραφείς και η συμφωνία γίνεται 
κατευθείαν με την εκδοτική εταιρεία χωρίς ανάμει-
ξη της Σύνταξης του περιοδικού.

Διορθώσεις: ο υπεύθυνος για την αλληλογραφία 
συγγραφέας θα κάνει την τελευταία τυπογραφική 
διόρθωση, κατά την οποία αποκλείεται η τροπο-
ποίηση του αρχικού κειμένου.
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ΚΛΙΝΙΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

Κλινικό φροντιστήριο για τον μη ειδικό:

Επιδημιολογικά δεδομένα - Τρόποι μετάδοσης

Ο. Γεωργίου

Η HIV λοίμωξη/AIDS παραμένει παγκόσμιο πρόβλημα υγείας με πολλές και διαφορετικές διαστάσεις, 
ανάλογα με τη γεωγραφική κατανομή. Άγνωστη 28 χρόνια πριν, είναι συνεχώς σε Επείγουσα Κατάστα-
ση Υγειονομικής και Κοινωνικής Δράσης, με συνεχή Επιδημιολογική Επιτήρηση και είναι ήδη, η αιτία 
τουλάχιστον 25 εκατομμυρίων θανάτων παγκοσμίως. 

Το 2007 υπολογίστηκε ότι, περίπου 33 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν με HIV λοίμωξη παγκοσμίως και 
το 68% αυτών στην Υποσαχάρια Αφρική. Καθημερινά μολύνονται με τον HIV 6.800 άτομα και πεθαί-
νουν από AIDS 5.700 άτομα. 

Οι θάνατοι από τη λοίμωξη μειώνονται θεαματικά από το 1998 και μετά, σε όλες τις χώρες που υπάρ-
χει πρόσβαση και επιτυχής χορήγηση της HAART, ενώ ο μέσος όρος ζωής των ασθενών χωρίς θεραπεία 
κυμαίνεται από 9-11 χρόνια. Από τα πρόσφατα επιδημιολογικά δεδομένα φαίνεται ότι ο αριθμός των 
ετησίων νέων λοιμώξεων μειώνεται σε κάποιες χώρες στην Ασία, Λατινική Αμερική και Υποσαχάρια 
Αφρική, σαν αποτέλεσμα των προγραμμάτων ελέγχου και ενημέρωσης που εφαρμόζονται. Από την 
άλλη όμως, αυξάνεται σταθερά ετησίως σε χώρες της Ευρώπης και Βόρειας Αμερικής. Έτσι, η επίπτωση 
της λοίμωξης κυμαίνεται από λιγότερο του 2%, έως και πάνω από 15% στις περισσότερες χώρες της 
Νότιας Αφρικής. Η Υποσαχάρια Αφρική παραμένει η πλέον επηρεασμένη περιοχή, με περισσότερο από 
τα δύο τρίτα (68%) των HIV(+) ενηλίκων και σχεδόν το 90% των παιδιών. Περισσότεροι από τα τρία τέ-
ταρτα (76%) των θανάτων συνέβησαν σε αυτή την περιοχή λόγω αδυναμίας προσέγγισης σε HAART.

Οι γυναίκες υπολογίζονται στο μισό όλου του πληθυσμού που ζει με HIV λοίμωξη/AIDS παγκοσμίως 
και σχεδόν στο 60% των νέων λοιμώξεων στην Υποσαχάρια Αφρική. Το 45% των νέων λοιμώξεων πα-
γκοσμίως είναι νέοι από 15-24 ετών. Το 2007 μολύνθηκαν με τον HIV 370.000 παιδιά κάτω των 15 ετών.

Στη Βόρεια Αμερική και στη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη ζουν περίπου 2,1 εκατομμύρια με τη λοίμω-
ξη το 2007. Η επίπτωση της λοίμωξης σταθερά αυξάνεται, όμως παραμένει χαμηλή με την υψηλότερη 
στην Εσθονία 1,3%. Το όριο επιβίωσης με την HAART υπολογίζεται στα 50 χρόνια και η μακροεπιβίωση 
των ασθενών οδηγεί σε νέα διαγνωστικά και θεραπευτικά μέσα. Αξιοσημείωτη επίσης είναι και η επα-
νάκαμψη παλαιότερων τόσο σεξουαλικώς μεταδιδομένων όσο και άλλων μεταδοτικών νοσημάτων, 
όπως η σύφιλη και η φυματίωση.

Στην Ελλάδα το πρόβλημα φαίνεται αμελητέο, αν συγκριθεί με τα νούμερα τόσο της παγκόσμιας όσο 
και της Ευρωπαϊκής κατανομής. Αποκτά, όμως, σοβαρότητα το γεγονός ότι η επίπτωση της λοίμωξης 
παρουσιάζει σταθερή αύξηση και φθάνει το 0,13%. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. για το 2008 
(31/10) δηλώθηκαν 547 νέα περιστατικά, εκ των οποίων 458 (83,7%) ήταν άνδρες και 89 (16,3%) γυναί-
κες. Ο συνολικός αριθμός των HIV(+) ατόμων που δηλώθηκαν στην Ελλάδα μέχρι την 31η Οκτωβρίου 
2008 είναι 9.229. Από αυτούς 7.409 (80,3%) άνδρες και 1.772 (19,2%) γυναίκες.

Τρεις είναι οι κύριοι τρόποι μετάδοσης: α) η απροφύλακτη σεξουαλική επαφή, β) η έκθεση σε μολυ-
σμένο αίμα ή παράγωγά του, με μεγαλύτερη επίπτωση στους χρήστες IV ναρκωτικών και λιγότερο στις 
μεταγγίσεις και γ) η κάθετη μετάδοση.

Η απροφύλακτη σεξουαλική επαφή παραμένει το επικρατέστερο μοντέλο μετάδοσης σε όλο τον κό-
σμο. Υπεύθυνη περίπου για το 86% των συνολικών μολύνσεων από HIV. Η πιθανότητα μόλυνσης κατά 
την απροφύλακτη σεξουαλική επαφή ποικίλλει σημαντικά και θεωρείται χαμηλότερη από αυτήν των 
άλλων τρόπων έκθεσης. 

Η μετάδοση του ιού με την IV χρήση ουσιών αφορά το 10% των συνολικών AIDS περιπτώσεων παγκο-
σμίως και εμφανίζει ταχεία άνοδο σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές, όπως Βορειοανατολική Αμε-
ρική, Ανατολική Ευρώπη, Κεντρική και Ανατολική Ασία. Η μόλυνση από μετάγγιση αίματος ή παραγώ-
γων του από HIV(+) δότη έχει τον μεγαλύτερο κίνδυνο μόλυνσης από τον ιό. Και ο σχετικός κίνδυνος είναι 
μεγαλύτερος στα πολυμεταγγιζόμενα άτομα, ειδικά στους αιμορροφιλικούς που θεραπεύονται με συ-
μπυκνωμένους παράγοντες πήξης προερχόμενους από δεξαμενές πλάσματος. Η δυνατότητα ελέγχου 

Παθολόγος, Μ.Ε.Λ. Γ.Ν.Α.  
«Ο Ευαγγελισμός»
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στις τράπεζες αίματος για τον προσδιορισμού του ιού στη 12η ημέρα της μόλυνσης τείνει να μηδενίσει 
αυτό τον τρόπο μετάδοσης στις χώρες που εφαρμόζονται.

Η κάθετη μετάδοση της HIV λοίμωξης, δηλαδή από μολυσμένη μητέρα στο παιδί της, γίνεται είτε 
κατά την κυοφορία, είτε κατά τον τοκετό, είτε με τον θηλασμό και αποτελεί ισχυρό τρόπο μετάδοσης σε 
πολλές περιοχές. Η πιθανότητα μετάδοσης κυμαίνεται σε ποσοστά 13-50%, χωρίς την εφαρμογή προ-
ληπτικών μέτρων, ενώ μειώνεται έως κάτω του 2% με την πλήρη εφαρμογή των προληπτικών μέτρων. 

Κλινική εικόνα και διάγνωση της hIV λοίμωξης
Γ. Ξυλωμένος 

Οι κλινικές εκδηλώσεις της HIV λοίμωξης διακρίνονται σε 3 ομάδες: 
α) Στην οξεία λοίμωξη μετά από μία περίοδο επώασης λίγων ημερών έως εβδομάδων με εικόνα οξεί-

ας ιογενούς συνδρομής. Τα κυριότερα συμπτώματα της οξείας HIV λοίμωξης είναι ο πυρετός, το εξάν-
θημα, η κακουχία, η λεμφαδενοπάθεια, τα στοματικά έλκη και οι αρθραλγίες. Η συνήθης διάρκεια των 
συμπτωμάτων δεν υπερβαίνει τις 14 ημέρες. Η μεγαλύτερη διάρκεια και ένταση των συμπτωμάτων έχει 
συσχετιστεί με δυσμενέστερη πρόγνωση της HIV λοίμωξης.

β) Σε ανοσολογικές διαταραχές και διαταραχές από την τοξική δράση του ιού στον οργανισμό, όπως 
είναι η λεφαδενοπάθεια, η θρομβοπενία, η HIV νεφροπάθεια και η πρωτοπαθής πνευμονική υπέρταση.

γ) Σε λοιμώξεις που εμφανίζονται με τη σταδιακή εξασθένιση της κυτταρικής ανοσίας όπως είναι η 
πνευμονία, η σαλμονέλωση, η μυκητιασική στοματίτιδα και οι ερπητικές λοιμώξεις καθώς και οι ευκαι-
ριακές λοιμώξεις (πνευμονία από Pneumocystis Jiroveci, εγκεφαλική τοξοπλάσμωση, κρυπτοκοκκική 
μηνιγγίτιδα) και κακοήθειες που χαρακτηρίζουν την HIV λοίμωξη (Non Hodgkin λεμφώματα, καρκίνος 
του τραχήλου της μήτρας και σάρκωμα Kaposi).

Η ευρύτερης αποδοχής σταδιοποίηση της HIV λοίμωξης έχει οριστεί από το CDC (US Centers for Dis-
ease Control and Prevention) αρχικά το 1986 και έχει αναθεωρηθεί για τελευταία φορά το 1993.

Η ανάγκη πρώιμης διάγνωσης της HIV λοίμωξης απαιτεί την ενημέρωση για περιοδικούς ελέγχους 
ρουτίνας στο γενικό πληθυσμό καθώς και την ευαισθητοποίηση των ιατρών πρωτοβάθμιας περίθαλ-
ψης. Για την εργαστηριακή διάγνωση της HIV λοίμωξης χρησιμοποιούνται ορολογικές μέθοδοι, ενώ 
οι ιολογικές μέθοδοι χρησιμοποιούνται για έλεγχο στις μονάδες αιμοδοσίας και για τη διάγνωση της 
πρωτολοίμωξης. Ορολογική μέθοδος ρουτίνας είναι η ανοσοενζυμική ELISA και η επιβεβαίωση της 
HIV λοίμωξης πραγματοποιείται με τη διενέργεια της Western Blot. Η εμφάνιση των ειδικών αντισω-
μάτων της νόσου απαιτεί 14-21 μέρες. Πρωιμότερη διάγνωση απαιτεί τη χρήση των ιολογικών μεθό-
δων όπως η μέτρηση του p24Ag, η μέθοδος DNA-PCR και οι ποσοτικές μετρήσεις του HIV-RNA στο 
πλάσμα.

Θεραπεία της hIV λοίμωξης - Μέτρα πρόληψης
Ι. Συροκώστα 

Στόχοι της θεραπείας για τον HIV
Τα φάρμακα για τον HIV, ή αντιρετροϊκά (ARV) φάρμακα, που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία του 

ιού HIV, δεν μπορούν να θεραπεύσουν τη νόσο, αλλά μπορούν να εμποδίσουν τον πολλαπλασιασμό ή 
αναπαραγωγή του ιού, κάτι που γίνεται με μεγάλη ευκολία. 

Η φαρμακευτική αγωγή για τον HIV έχει 4 κύριους στόχους: 
1. Να παρατείνει το προσδόκιμο επιβίωσης και να βελτιώσει την ποιότητα ζωής.
2. Να αποτρέψει την εξέλιξη του HIV:
•	Να μειώσει το ιικό φορτίο (το ποσόν του ιού HIV στο αίμα) σε μη ανιχνεύσιμα επίπεδα (κάτω από 50 

αντίγραφα/ml) για όσο το δυνατόν μακρύτερο χρονικό διάστημα. 
•	Να περιορίσει την ανάπτυξη αντοχής, κατάσταση στην οποία ο ιός δεν ανταποκρίνεται πλέον στα 

ARV φάρμακα. 

Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, 
Επιμελητής ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., 
Μονάδα Λοιμώξεων,  
Γ.Ν. «Γ. Γεννηματάς»

Παθολόγος, Μονάδα Ειδικών 
Λοιμώξεων, Β’ Παθολογική 
Κλινική Π.Γ.Ν. Πατρών
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3. Να αποκαταστήσει και να διατηρήσει το ανοσιακό (αμυντικό) σύστημα σε φυσιολογικά επίπεδα. 
•	Να διατηρήσει τον αριθμό των CD4 κυττάρων σε φυσιολογικά όρια ή να τον αυξήσει, αν ο αριθμός 

είναι πολύ χαμηλός. 
•	Να ενισχύσει την άμυνα έναντι των άλλων λοιμώξεων. 

4. Να μειώσει τη μετάδοση του HIV σε άλλα άτομα: θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί σε αυτό το σημείο 
γιατί ακόμη και μη ανιχνεύσιμο ιικό φορτίο στο πλάσμα δεν σημαίνει απαραίτητα ότι ο ιός δεν μπορεί 
να υπάρχει σε άλλα υγρά του σώματος.

Συνδυαστική θεραπεία
Τα αντιρετροϊκά φάρμακα έχουν σαν στόχο τους μηχανισμούς πολλαπλασιασμού του ιού. Το καλύτε-

ρο δυνατό αποτέλεσμα επιτυγχάνεται με τη χορήγηση συνδυασμού φαρμάκων που δρουν σε διαφορε-
τικά στάδια του κύκλου ζωής του ιού. Είναι γνωστό ότι η αντιρετροϊκή θεραπεία δεν οδηγεί σε εκρίζω-
ση του ιού, αναστέλλει όμως τον πολλαπλασιασμό του σε τέτοιο βαθμό που να μην είναι ανιχνεύσιμος 
με τις σύγχρονες εργαστηριακές μεθόδους. Το αποτέλεσμα είναι ότι ήδη από το 1996 με την εφαρμογή 
της υψηλής αποτελεσματικότητας αντιρετροϊκής αγωγής [Highly Active AntiRetroviral Therapy, HAART], 
έχει καταγραφεί σημαντική μείωση της θνητότητας και νοσηρότητας που σχετίζεται με την HIV λοίμω-
ξη και θεαματική βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών. 

Σήμερα, στην Ελλάδα είναι διαθέσιμες 6 κατηγορίες φαρμάκων που χορηγούνται σε συνδυασμό, ενώ 
είναι υπό εξέλιξη αρκετά νεότερα φάρμακα. 

Οι κατηγορίες που χρησιμοποιούνται είναι:
•	Οι νουκλεοσιδικοί/νουκλεοτιδικοί αναστολείς ανάστροφης μεταγραφάσης [Nucleoside Reverse 

Transcriptase Inhibitors, NRTI]
•	Οι μη νουκλεοσιδικοί αναστολείς ανάστροφης μεταγραφάσης [Non-Nucleoside Reverse Transcriptase 

Inhibitors, NNRTIs] 
•	Οι αναστολείς πρωτεάσης [Protease Inhibitors, PIs] 
•	Οι αναστολείς εισόδου [Entry Inhibitors]: α) Αναστολείς σύντηξης (Τ-20 ενφουβιρτιδη), β) αναστολείς 

σύνδεσης του ιού με τον συνυποδοχέα (το maraviroc εμποδίζει τη σύνδεση με τον συνυποδοχέα 
CCR5).
Τέλος, οι αναστολείς Ιντεγκράσης (ραλτεγκραβίρη) δρουν στην τελική φάση ενσωμάτωσης του προι-

ϊκού DNA στο DNA του κυττάρου του ξενιστή προκειμένου να πολλαπλασιαστεί. 
Η θεραπεία για τον HIV περιλαμβάνει συνήθως 3 ή περισσότερα φάρμακα από τις κατηγορίες που 

περιγράφηκαν παραπάνω. Ο συνδυασμός αυτών των φαρμάκων έχει σχεδιασθεί με σκοπό να εμποδίσει 
τον πολλαπλασιασμό του ιού, με κατά το δυνατόν λιγότερες ανεπιθύμητες ενέργειες και μικρό αριθμό 
χαπιών. 

Οι συνδυασμοί αυτοί αναφέρονται σαν HAART, αντιρετροϊκή θεραπεία μεγάλης αποτελεσματικότητας. 
•	Η Διεθνής Εταιρεία για το AIDS (International AIDS Society) προτείνει τους ακόλουθους δυνατούς 

συνδυασμούς φαρμάκων για την αρχική θεραπεία του HIV: 
•	2 NRTIs + 1 PI με ritonavir (για φαρμακοενίσχυση) 
•	2 NRTIs + 1 NNRTI.
Παράγοντες όπως η συμμόρφωση, αντοχή στα φάρμακα και οι ανεπιθύμητες ενέργειες μπορούν να 

προκαλέσουν αποτυχία του θεραπευτικού σχήματος της ΗAART. Αν αυτό συμβεί, πρέπει να τροποποι-
ηθεί η θεραπεία με βάση εν μέρει το ιστορικό της θεραπείας (πόσους φαρμακευτικούς συνδυασμούς 
έχει δοκιμάσει ο ασθενής) και αν έχει γίνει ανθεκτικός σε κάποιο αντιρετροϊκό (ARV) φάρμακο. Οι ασθε-
νείς θα πρέπει να ενημερώνονται για τις παρενέργειες, τις αλληλεπιδράσεις των φαρμάκων, αλλά και για 
τα προσδοκώμενα οφέλη. 

Η θεραπεία της HIV λοίμωξης συνιστά εκ των υστέρων παρέμβαση που θα μπορούσε να αποφευχθεί 
με την κατάλληλη πρόληψη και προφύλαξη. Η περιστολή του ρυθμού διασποράς της HIV λοίμωξης 
σχετίζεται με την ενημέρωση, την ευχέρεια πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας και τη διαθέσιμη αντιρε-
τροϊκή αγωγή. 

Ειδικά, η ενημέρωση του πληθυσμού πρέπει να αποσκοπεί στην τροποποίηση αντιλήψεων, πρακτι-
κών και συνηθειών που συνιστούν την αποκαλούμενη «σεξουαλική συμπεριφορά υψηλού κινδύνου».
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Η αλλαγή σεξουαλικής συμπεριφοράς προς ασφαλέστερα πρότυπα περιλαμβάνει τη σταθερή και 
σωστή χρήση προφυλάξεων, την αποφυγή εναλλαγής σεξουαλικών συντρόφων και την αναζήτηση ια-
τρικών υπηρεσιών σε κάθε εκδήλωση σεξουαλικώς μεταδιδόμενου νοσήματος.

Ειδικά για τους επαγγελματίες υγείας συνιστάται η υπεύθυνη τήρηση των κανόνων ασφαλείας κατά 
την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Σε ορισμένες περιπτώσεις επαγγελματικής ή σεξουαλικής έκθεσης 
στον HIV ενδείκνυται η χορήγηση προφυλακτικής αντιρετροϊκής αγωγής.
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Κλινικό φροντιστήριο οδοντιάτρων

hIV λοίμωξη και περιοδόντιο
Α.B. Κωνσταντινίδης

Το σύνδρομο της επίκτητης ανοσοανεπάρκειας (HIV λοίμωξη) περιγράφηκε για πρώτη φορά το 1981 
και ο ιός που το προκαλεί απομονώθηκε το 1984.

Οι στοματικές εκδηλώσεις αποτελούν συχνά τα πρώτα συμπτώματα της HIV λοίμωξης και πολλές από 
αυτές τις εκδηλώσεις εντοπίζονται στο περιοδόντιο.

Οι κλινικές συνέπειες του επιτυχούς φαρμακευτικού ελέγχου του ιογενούς φορτίου, αρχίζουν να γίνο-
νται εμφανείς στις αναπτυγμένες χώρες, στις οποίες η εφαρμογή συνδυαστικών θεραπειών με αντιρε-
τροϊκά φάρμακα, φάρμακα αναστολείς των πρωτεασών, αντιβακτηριακά και αντιμυκητιασικά φάρμακα 
είχαν ως αποτέλεσμα σημαντική βελτίωση της γενικής κατάστασης και μείωσης των στοματικών και 
περιοδοντικών καταστάσεων, ειδικότερα των HIV-πασχόντων ασθενών.

Όσον αφορά τα περιοδοντικά ευρήματα, δεν υπάρχει σαφής τεκμηρίωση που να αποδεικνύει μείωση 
της συχνότητας των ευρημάτων (Murray 1994a, b). Κάποιες μελέτες εμφανίζουν ευρήματα με μείωση 
(Winkler και συν. 1988, 1989, Winkler και Robertson 1992, Πανής 2001), ενώ άλλες δεν βρίσκουν καμιά 
τέτοια βελτίωση των περιοδοντικών ευρημάτων μετά από χρήση των αντιρετροϊκών φαρμάκων (Grbic 
και συν. 1992). Η πλειονότητα όμως των σύγχρονων μελετών συμφωνεί με τη μείωση των περιοδοντι-
κών ευρημάτων.

Με την παρούσα εισήγηση θα καταβληθεί προσπάθεια να αναλυθούν επιγραμματικά τα κυριότερα 
ευρήματα από το περιοδόντιο στον HIV ασθενή. Ανάμεσα σ’ αυτά συγκαταλέγονται:

α) το γραμμοειδές ερύθημα των ούλων
β) η ελκονεκρωτική ουλίτιδα
γ) η ελκονεκρωτική περιοδοντίτιδα
δ)  οι μεταβολές που παρατηρούνται στην ουλίτιδα και στη χρόνια και επιθετική περιοδοντίτιδα στον 

HIV ασθενή.

Η συμβολή του οδοντιάτρου στην πρώιμη διάγνωση  
της hIV λοίμωξης
Ο. Νικολάτου-Γαλίτη

Οι βλάβες του στόματος αναγνωρίστηκαν και συνδέθηκαν με την HIV λοίμωξη/AIDS από την αρχή 
της πανδημίας. 

Η καντιντίαση του στόματος, το σάρκωμα Kaposi και το μη Hodgkin λέμφωμα περιλαμβάνονταν με-
ταξύ των κλινικών εκδηλώσεων του AIDS, που περιγράφηκαν το 1981 και το 1983, σε ενήλικες και σε 
παιδιά. Η τριχωτή λευκοπλακία, το 1984, αναγνωρίστηκε ως νέα στοματολογική οντότητα, η κυστική 
διόγκωση των παρωτίδων περιγράφηκε ως ειδική βλάβη, ενώ διαπιστώθηκε αύξηση της επίπτωσης και 
της βαρύτητας των νοσημάτων του περιοδοντίου στους HIV οροθετικούς ασθενείς. 

Οι βλάβες του στόματος στην HIV λοίμωξη είναι εύκολα αναγνωρίσιμες και μπορούν να διαγνωστούν 
με αξιοπιστία και ακρίβεια από την κλινική τους εικόνα. Περιλαμβάνονται μεταξύ των πλέον πρώιμων 
κλινικών εκδηλώσεων της λοίμωξης και στην περίπτωση που δεν είναι γνωστή η HIV οροθετικότητα, οι 
βλάβες στο στόμα αποτελούν ισχυρή ένδειξη για την παρουσία της HIV λοίμωξης. 

Ακόμη, οι βλάβες του στόματος σχετίζονται με την πρόγνωση και την εξέλιξη της νόσου HIV σε πλή-
ρες AIDS, ενώ υποδηλώνουν και την πιθανή εμφάνιση σοβαρών ευκαιριακών λοιμώξεων καθώς και 
πιθανή μη αποτελεσματικότητα της χορηγούμενης αντιρετροϊκής αγωγής ή μη συμμόρφωση του 
ασθενούς. Η εμφάνισή τους ακολουθεί τη μείωση των CD4 και την αύξηση του ιικού φορτίου, ενώ είναι 
ανεξάρτητοι δείκτες της εξέλιξης της HIV λοίμωξης. 

Καθηγητής Οδοντιατρικής 
Σχολής Α.Π.Θ.

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 
Στοματολογίας, Διευθύντρια 
Κλινικής Νοσοκομειακής 
Οδοντιατρικής, Οδοντιατρική 
Σχολή ΕΚΠΑ
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Για τους πιο πάνω λόγους, οι βλάβες του στόματος μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως σημεία έναρξης 
της αντιρετροϊκής αγωγής ή ως κριτήρια σε παρεμβάσεις προφύλαξης και θεραπείας. 

Οι βλάβες του στόματος χρησιμοποιούνται σε συστήματα σταδιοποίησης και ταξινόμησης. Η τριχω-
τή λευκοπλακία και η ψευδομεμβρανώδης καντιντίαση είναι οι πιο συχνές βλάβες στη HIV λοίμωξη και 
χρησιμοποιούνται σε όλα τα τρέχοντα συστήματα ταξινόμησης της λοίμωξης. Η παρουσία μιας από τις 
2 παραπάνω βλάβες υποδηλώνει εξέλιξη της νόσου σε πλήρες AIDS.

Η καντιντίαση, η τριχωτή λευκοπλακία, το σάρκωμα Kaposi, το γραμμοειδές ερύθημα των ούλων, η 
ελκώδης νεκρωτική ουλίτιδα και περιοδοντίτιδα, η κυστική διόγκωση των παρωτίδων και το μη Hodg-
kin λέμφωμα συνδέονται ισχυρά με την HIV λοίμωξη και έχουν αναγνωριστεί διεθνώς. Οι βλάβες αυτές 
μπορεί να παρατηρηθούν έως και στο 50% των ατόμων με HIV λοίμωξη, εφόσον δεν λαμβάνουν αντι-
ρετροϊκή αγωγή και έως το 80% αυτών με πλήρες AIDS. 

Στα HIV οροθετικά παιδιά οι πιο συχνές βλάβες είναι η καντιντίαση, ο απλός έρπητας, το γραμμοειδές 
ερύθημα των ούλων, η διόγκωση των παρωτίδων και οι υποτροπιάζουσες ελκώσεις. Η καντιντίαση είναι 
η περισσότερο συχνή και αναφέρεται σε ποσοστό έως 70%. Σε αντίθεση με τους ενήλικες, το σάρκωμα 
Kaposi, το μη Hodgkin λέμφωμα και η τριχωτή λευκοπλακία είναι λιγότερο συχνές. 

Οι βλάβες του στόματος έχουν σημαντική δυσμενή επίπτωση και στην ποιότητα ζωής των HIV ορο-
θετικών ασθενών. 

Οι ασθενείς με καντιντίαση, συγχειλίτιδα και τριχωτή λευκοπλακία έχουν υψηλότερο δείκτη τερηδό-
νας και απώλειας δοντιών, ξηροστομία και δυσγευσία, ενώ η επίπτωση, η βαρύτητα και η εξέλιξη της 
περιοδοντικής νόσου είναι σημαντικά αυξημένες. Οι οδοντικές τερηδόνες, η ουλίτιδα και ο πόνος στο 
στόμα επηρεάζουν δυσμενώς την υγεία του στόματος και την με αυτή σχετιζόμενη ποιότητα ζωής. 

Ο πόνος στο στόμα, οι τερηδόνες, η ξηροστομία και η δυσφαγία μπορεί να οδηγήσουν σε ανεπιθύμη-
τη απώλεια βάρους, η οποία έχει ιδιαίτερη σημασία στους HIV οροθετικούς ασθενείς. Ο πόνος στο 
στόμα και η δυσφαγία μπορεί να είναι (μη αναγνωρίσιμες) αιτίες μη συμμόρφωσης του ασθενούς στην 
αντιρετροϊκή αγωγή, υποδηλώνοντας, περαιτέρω, τη σημασία της στενής συνεργασίας μεταξύ του 
οδοντιάτρου και των κλινικών γιατρών που φροντίζουν τον HIV οροθετικό ασθενή. 

Η λεπτομερής εξέταση του στόματος αποτελεί σημαντικό μέρος της συνολικής φυσικής εξέτασης, σε 
κάθε στάδιο κατά τη διάγνωση και θεραπεία των HIV οροθετικών ασθενών, αλλά και αυτών με πιθανή 
HIV οροθετικότητα ή πιθανό κίνδυνο λοίμωξης. 

Συνοπτικά, οι βλάβες του στόματος είναι σημαντικές διότι:
•	Είναι πολύ συχνές (40%-90%)
•	Υποδηλώνουν πιθανή HIV λοίμωξη
•	Αποτελούν πρώιμες (ίσως τις πρώτες) κλινικές εκδηλώσεις της λοίμωξης
•	Υποδηλώνουν εξέλιξη της HIV λοίμωξης σε πλήρες AIDS
•	Είναι δυνητικά σημεία έναρξης αντιρετροϊκής αγωγής 
•	Υποδηλώνουν την εμφάνιση σοβαρής ευκαιριακής λοίμωξης
•	Είναι κλινικοί δείκτες επιτυχούς αντιρετροϊκής αγωγής
•	Χρησιμοποιούνται σε συστήματα σταδιοποίησης και ταξινόμησης
•	Επηρεάζουν δυσμενώς την ποιότητα ζωής των HIV οροθετικών ασθενών.

Σκοπός της ομιλίας αυτής είναι η περιγραφή των πλέον συχνών και σημαντικών βλαβών του στόμα-
τος που συνδέονται με την HIV λοίμωξη, με στόχο την έγκαιρη αναγνώρισή τους και τη συμβολή στην 
πρώιμη διάγνωση της HIV οροθετικότητας. 
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Φροντιστήριο για εκπαιδευτικούς

hIV λοίμωξη: Τρόποι μετάδοσης-διάγνωση
Θ.Η. Χρυσανθίδης 

Η λοίμωξη από τον ιό της επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας HIV απασχολεί την ιατρική και γενι-
κότερα παγκόσμια κοινότητα εδώ και περίπου 28 χρόνια. Οι πρώτες σχετικές αναφορές έγιναν το 1981 
όταν παρατηρήθηκαν περιπτώσεις ασθενών της ομοφυλοφιλικής κοινότητας των Η.Π.Α. που εκδήλω-
σαν νοσήματα ιδιαίτερα ασυνήθη έως τότε. Πνευμονία από το παθογόνο Pneumocystis carinii (jiroveci) 
και κακοήθειες όπως το σάρκωμα Kaposi που σπάνια προσβάλλουν υγιείς, κατά τα άλλα, πληθυσμούς 
αποτέλεσαν τα ερεθίσματα για την απαρχή μακροχρόνιας έρευνας. Σύντομα έγινε σαφές πως παρόμοι-
ες εκδηλώσεις αφορούσαν και άλλες πληθυσμιακές ομάδες, όπως για παράδειγμα χρήστες ενδοφλέβι-
ων ουσιών. Ωστόσο, χρειάστηκε πάροδος περίπου δύο ετών έως ότου απομονωθεί και προσδιοριστεί 
ως αίτιο του συνδρόμου ο ιός της επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας. 

Η λοίμωξη στα χρόνια που ακολούθησαν εξαπλώθηκε γρήγορα και σήμερα αποτελεί σημαντικό πρό-
βλημα με ποικίλες οικονομικές, δημογραφικές και πολιτικές επιπτώσεις στα περισσότερα κράτη του 
κόσμου και ιδίως στις αναπτυσσόμενες χώρες. Στον χρόνο αυτό οι προσπάθειες που έγιναν σε ερευνη-
τικό και κλινικό επίπεδο άλλαξαν την πορεία της νόσου από μια άμεσα θανατηφόρο λοίμωξη σε χρόνια 
πάθηση. Ωστόσο, παρά την πρόοδο που έχει συντελεστεί σημαντικά προβλήματα εξακολουθούν να 
επηρεάζουν τη ζωή και την καθημερινότητα των οροθετικών ατόμων, επιβεβαιώνοντας τη θέση πως 
καλύτερη τακτική αντιμετώπισης είναι η πρόληψη αλλά και η έγκαιρη διάγνωση.

Ο ιός HIV έχει την ικανότητα να μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Η μετάδοση του γίνεται με 
διάφορους τρόπους, οι κυριότεροι από τους οποίους είναι:

Α) Σεξουαλική επαφή χωρίς προφύλαξη με οροθετικό άτομο.
Β) Μετάγγιση μολυσμένου αίματος ή παραγώγων αίματος (πλάσμα, παράγοντες πήξης).
Γ) Χρήση μη αποστειρωμένων συρίγγων και παρόμοιου εξοπλισμού που χρησιμοποιήθηκε από άτο-

μο μολυσμένο με τον ιό HIV (χρήστες ενδοφλέβιων ουσιών).
Δ) Μετάδοση από οροθετική μητέρα σε παιδί (κατά τη διάρκεια κύησης, τοκετού, θηλασμού).
Ε) «Επαγγελματικά ατυχήματα» (τσίμπημα ιατρονοσηλευτικού προσωπικού με μολυσμένη βελόνη).
Οι οδοί μετάδοσης της λοίμωξης ποικίλουν σε συχνότητα μεταξύ των διαφόρων χωρών καθώς δια-

φέρουν οι συνθήκες διαβίωσης, η ενημέρωση του πληθυσμού και το επίπεδο οργάνωσης των Συστη-
μάτων Υγείας. Για παράδειγμα, η μετάδοση από μητέρα σε παιδί είναι σπάνια σε κράτη της Δύσης όπου 
έχουν καθιερωθεί τακτικοί έλεγχοι και υπάρχει εύκολη πρόσβαση σε αντιρετροϊκά, ενώ είναι συχνή σε 
χώρες της υποσαχάριας Αφρικής όπου δεν ισχύει κάτι ανάλογο.

Η μελέτη του τρόπου μετάδοσης έδωσε συμπεράσματα για τις πιθανές οδούς μόλυνσης, αλλά επι-
πλέον αποσαφήνισε σε σημαντικό βαθμό και σε ποιες περιπτώσεις δεν μεταδίδεται. Έτσι, για παράδειγ-
μα, δεν υπάρχουν στοιχεία που να τεκμηριώνουν μετάδοση μέσω κουνουπιών, μελισσών και άλλων 
εντόμων καθώς επίσης και μέσω της καθημερινής κοινωνικής επαφής. (π.χ. χειραψία, εναγκαλισμός).

Η μόλυνση με τον ιό HIV συνεπάγεται μια σειρά μεταβολών στον οργανισμό που αφορούν κυρίως 
στο ανοσοποιητικό του σύστημα. Αρχικά παρατηρείται μια οξεία αντίδραση με συμπτώματα που εκδη-
λώνονται μέρες έως λίγες εβδομάδες μετά την «επαφή» με τον ιό. Η περίοδος αυτή αντιστοιχεί στο διά-
στημα έως ότου ο οργανισμός αναπτύξει αντισώματα έναντι του ιού και είναι ίσως το διάστημα στο 
οποίο υπάρχει η μεγαλύτερη δυσχέρεια στη διάγνωση. Κάποιες φορές, βέβαια, τα αρχικά παροδικά 
συμπτώματα μπορεί να είναι πολύ ήπια ή και να απουσιάζουν τελείως.

Ακολουθεί ένα δεύτερο στάδιο στο οποίο επέρχεται μια ισορροπία μεταξύ ιού και οργανισμού. Η δι-
άρκειά του μπορεί να είναι μεγάλη (έως κ 10 έτη) και μάλιστα χωρίς ιδιαίτερα συμπτώματα ή εκδηλώ-
σεις. Ωστόσο, στο διάστημα αυτό σταδιακά επέρχονται μεταβολές που εξασθενούν το ανοσοποιητικό 
σύστημα του ασθενή. 

Παθολόγος, Εξειδικευόμενος 
Λοιμωξιολογίας,  
Α’ Παθολογική Κλινική, 
Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ
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Στο τέλος αυτής της περιόδου «λανθάνουσας λοίμωξης» πιθανά να παρατηρηθούν εκδηλώσεις ση-
μαντικών συμπτωμάτων σημείων και νοσημάτων (δερματολογικών, αιματολογικών, νευρολογικών). Πε-
ραιτέρω εξέλιξη της λοίμωξης με επιδείνωση συγκεκριμένων εργαστηριακών-αιματολογικών παραμέ-
τρων (CD4 Τ-λεμφοκύτταρα <200 cells/μL) σηματοδοτεί και την εμφάνιση εκδηλώσεων (ευκαιριακές 
λοιμώξεις, νεοπλάσματα) που ορίζουν το πλήρες Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσολογικής Ανεπάρκειας 
(AIDS).

Η έγκαιρη διάγνωση της λοίμωξης έχει ασφαλώς ιδιαίτερη σημασία. Διάφορες μέθοδοι έχουν ανα-
πτυχθεί για το σκοπό αυτό. Διακρίνουμε αυτές που εμμέσως θέτουν τη διάγνωση, ανιχνεύοντας αντι-
σώματα που αναπτύσσει ο ασθενής και αυτές που θέτουν άμεσα τη διάγνωση εντοπίζοντας στοιχεία 
του ιού HIV. Επιγραμματικά, αναφέρονται οι εξής μέθοδοι:
•	Ανίχνευση αντισωμάτων έναντι του ιού
•	Western Blot (επιβεβαιωτική μέθοδος σε προηγούμενο θετικό δείγμα)
•	Rapid tests (αίμα, πλάσμα, ορός, ούρα)
•	Ανίχνευση νουκλεϊκών οξέων του ιού HIV (NAT)
•	Ανίχνευση συγκεκριμένων αντιγόνων του ιού (p24)
•	Καλλιέργεια (μόνο σε ερευνητικά κέντρα-εργαστήρια βιολογικής ασφάλειας Επίπεδο-3).

Εκτός των παραπάνω ποσοτικές μετρήσεις του RNA του ιού στο πλάσμα χρησιμοποιούνται κυρίως 
για σχεδιασμό και αξιολόγηση της αντιρετροϊκής θεραπείας.

Η ορθή χρήση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των παραπάνω μεθόδων έχει ουσιαστική σημα-
σία καθώς δίνει τη δυνατότητα στον νεοδιαγνωσθέντα οροθετικό ασθενή να έχει σωστή παρακολού-
θηση και έγκαιρη πρόσβαση σε θεραπεία, ενώ τακτικοί έλεγχοι παρεμποδίζουν την περαιτέρω εξάπλω-
ση της λοίμωξης. 

Μέτρα προφύλαξης
Φ. Γκόμα

Η ανάγκη να ρυθμιστούν οι σεξουαλικές επαφές από το κοινωνικό σύνολο για το καλό της ατομικής 
και της δημόσιας υγείας έχει προκαλέσει δημόσια συζήτηση για την προφύλαξη από τον HIV, για τα 
προφυλακτικά και τη χρήση τους, για την ερωτική επαφή και γενικότερα, για τη σεξουαλικότητα.

Η απόφαση για προφύλαξη προϋποθέτει:
α) συνειδητή λογική σκέψη,
β) συναίσθηση της κοινωνικής απαίτησης για προφύλαξη, 
γ) ικανότητα παρεμβολής και αναβολής της εκδίπλωσης της ενστικτικής δραστηριότητας. 
Είναι σημαντικό να διερευνηθεί το ιδιαίτερο νόημα που έχει για τους νέους η ερωτική συνεύρεση και να 

εξεταστεί ο τρόπος με τον οποίο βλέπουν και αντιλαμβάνονται οι έφηβοι την προφύλαξη τους από τον HIV.
Από την άλλη πλευρά, και για τον ίδιο τον εκπαιδευτικό είναι πρόκληση ένα πρόγραμμα Αγωγής Υγεί-

ας για τον HIV/AIDS γιατί τον βοηθά να ξεκαθαρίσει απόψεις και αξίες σχετικά με την αμοιβαία πιστή 
μονογαμική σχέση, τη χρήση του προφυλακτικού (ανδρικού και γυναικείου), τις διακρίσεις εναντίων 
οροθετικών ατόμων και μέσω βιωματικών δραστηριοτήτων να ενεργοποιήσει τους εφήβους να αντιμε-
τωπίσουν σοβαρά και υπεύθυνα αυτά τα ευαίσθητα ζητήματα.

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην πρόληψη  
των σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων
Σ. Χαλκίδου

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού που ασχολείται με την Αγωγή Υγείας και ειδικότερα με την πρόληψη των 
Σεξουαλικώς Μεταδιδομένων Νοσημάτων (Σ.Μ.Ν.), είναι πολυδιάστατος και πολυσχιδής. Αρχικά, θα 
πρέπει να θέσει τις βάσεις για θετικές και παραγωγικές σχέσεις στα μέλη της ομάδας του. Χρειάζεται να 

Συμβουλευτική Ψυχολόγος, 
Υπεύθυνη Διατομεακού 
Γραφείου ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. 
Θεσσαλονίκης

ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.-ΥΥΚΑ, 
Θεσσαλονίκη
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δημιουργηθεί ένα ασφαλές περιβάλλον για τους μαθητές, το οποίο θα τους υποστηρίζει και θα ενισχύει 
την ασφάλεια και την εμπιστοσύνη τους.

Η ικανότητα της προσοχής και της ενεργητικής ακρόασης από μέρους του εκπαιδευτικού είναι βασι-
κή ιδιότητα που θα πρέπει να τον χαρακτηρίζει, έτσι ώστε να αποφευχθεί η παραπληροφόρηση και να 
βοηθηθούν οι μαθητές. Θα πρέπει να έχει την ικανότητα να επιλέγει και να χρησιμοποιεί σωστά τα κα-
τάλληλα βοηθήματα για τη διεξαγωγή ενός Προγράμματος Αγωγής Υγείας για τα Σ.Μ.Ν.

Επιπλέον, θα πρέπει να αναγνωρίζει ότι η μάθηση συντελείται και μέσα και έξω από το σχολείο και 
άρα, είναι απαραίτητη η συνεργασία με γονείς και υποστηρικτικές υπηρεσίες.

Σημαντικό επίσης, είναι να γνωρίζει τους κανονισμούς και τις πρακτικές του σχολείου. Δεν είναι μόνο 
απαραίτητες οι δεξιότητες που χρειάζεται να έχει ο εκπαιδευτικός, εξίσου σημαντικός είναι και ο τρόπος 
που θα εφαρμόσει ένα πρόγραμμα Αγωγής Υγείας, το οποίο προάγει υπεύθυνη και ασφαλή συμπεριφο-
ρά. Η έρευνα έχει δείξει, ότι ο πλέον αποτελεσματικός τρόπος, είναι η συμμετοχική διαδικασία μέσα από 
βιωματικές δραστηριότητες. 
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Στρογγυλό τραπέζι:

Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα στους hIV 
ασθενείς

Η σύφιλη στην hIV λοίμωξη
Ι.Δ. Μπασούκας

Ένα από τα κεντρικά νοσολογικά χαρακτηριστικά των σεξουαλικά μεταδιδόμενων λοιμώξεων (STI) 
και σύμφυτο με τη φύση της αλληλεπίδρασης του παθογόνου με τον ξενιστή του στη συγκεκριμένη 
κατηγορία παθήσεων είναι η συχνή συνύπαρξη διαφορετικών STI στον ίδιο ασθενή («συννοσηρότητα 
STI»). Σε πολλές περιπτώσεις δεν πρόκειται για μια «αδιάφορη» συνύπαρξη αλλά για μια σχέση δυναμι-
κής, πολυεπίπεδης αλληλεπίδρασης νοσολογικών οντοτήτων στο ίδιο άτομο με συχνότερο επακόλου-
θο την αμφίδρομη αύξηση της πιθανότητας μόλυνσης αλλά και τη συνεργική επιδείνωση της κλινικής 
εικόνας και της πρόγνωσης του ασθενούς, όπως χαρακτηριστικά παρατηρείται στη συννοσηρότητα 
από HIV και Treponema pallidum.

Αν και η μολυσματικότητα της σύφιλης είναι ιδιαίτερα υψηλή για να επηρεαστεί σημαντικά από την 
ύπαρξη HIV λοίμωξης στον οργανισμό, προΰπαρξη σύφιλης επηρεάζει σημαντικά την πορεία μιας ΗIV 
λοίμωξης με πολλούς μηχανισμούς: (α) Εκτεταμένη καταστροφή του επιδερμιδικού φραγμού σε περιο-
χές του σώματος, που έρχονται σε άμεση επαφή με μολυσματικές εκκρίσεις (περινεο-γενετική περιοχή 
και στοματοφάρυγγας) αυξάνει τη μολυσματικότητα της επαφής με HIV. (β) Αύξηση στον οργανισμό 
γενικά του αριθμού των κυττάρων με υποδοχείς για τον HIV (μακροφάγων και Τ-λεμφοκυττάρων), με 
παράλληλη επιλεκτική παρουσία τους στις βλεννογόνο-δερματικές εντοπίσεις της νόσου, και (γ) ενερ-
γοποίηση της παραγωγής από τα μακροφάγα κυτταροκινών (παρουσία λιποπρωτεϊνών του Τ. pallidum) 
προάγουν τη μόλυνση και επιταχύνουν την πορεία της HIV λοίμωξης. 

Από την άλλη πλευρά, και η πορεία της σύφιλης επηρεάζεται σημαντικά από τη συνύπαρξη HIV λοί-
μωξης στον οργανισμό, ιδιαίτερα σε ασθενείς με εκδηλώσεις ανοσοκαταστολής (επιτάχυνση της κλινι-
κής πορείας, εμφάνιση εκτεταμένων εκδηλώσεων και άτυπων μορφών): (α) Υψηλή συχνότητα οζο-
ελκωτικών εκδηλώσεων με ταχεία εξέλιξη και δυναμικό μετάπτωσης σε «κακοήθη σύφιλη» (lues ma-
ligna) ή εμφάνιση άτυπου μικρο-οζώδους εξανθήματος, που μιμείται εκτεταμένη λοίμωξη μολυσματι-
κού κηρίου στην πορεία δευτερογόνου νόσου. (β) Σημαντική μείωση του χρόνου «επώασης» με παράλ-
ληλη αύξηση της πιθανότητας εμφάνισης νευροσύφιλης, συχνά ιδιαίτερα εκτεταμένης και απειλητικής 
για τη ζωή.

Η έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση της σύφιλης στο περιβάλλον συννοσηρότητας με HIV είναι 
ο μοναδικός τρόπος πρόληψης των δυνητικά απειλητικών για τη ζωή εκδηλώσεων της σύφιλης στη 
συγκεκριμένη κατηγορία ασθενών: (α) Έλεγχος για HIV σε όλους τους ασθενείς με σύφιλη και αντί-
στροφα για σύφιλη σε όλους τους ασθενείς με HIV λοίμωξη, με εξάντληση όλων των διαγνωστικών 
δυνατοτήτων σε περιπτώσεις αυξημένης υποψίας σύφιλης στην τελευταία κατηγορία ασθενών. (β) 
Μετά τη διαπίστωση μεικτής λοίμωξης έλεγχος για νευροσύφιλη σε όλους τους ασθενείς, ανεξάρ-
τητα του σταδίου των νόσων. (γ) Προσαρμοσμένη θεραπεία της σύφιλης, με μακρύτερο χρόνο χο-
ρήγησης της αντιβίωσης σε σχέση με μη-ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς και στενή ορολογική πα-
ρακολούθηση της πορείας της νόσου. Αξίζει να σημειωθεί ότι ατελής θεραπεία προδιαθέτει σε υπο-
τροπές της νόσου με εκτεταμένη προσβολή του δέρματος αλλά και συμπτώματα γενικευμένης 
χρόνιας λοίμωξης. 

Κλινική Δερματικών και 
Αφροδισίων Νόσων, Ιατρική 
Σχολή Παν/μίου Ιωαννίνων

ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΤΡΑΠΕΖΙΑ
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Ο hPV στην hIV λοίμωξη
Φ.Σ. Δελλή

Οι θηλωματοϊοί του ανθρώπου (HPV) είναι οι αιτιολογικοί παράγοντες των μυρμηκιών και των οξυτε-
νών κονδυλωμάτων. Ευθύνονται, όμως, και για ένα σημαντικό ποσοστό δυσπλασιών και καρκίνων.

Μετά από τη σμηγματορροϊκή δερματίτιδα και τη στοματοφαρυγγική καντιντίαση, τα οξυτενή κον-
δυλώματα είναι κατά σειρά συχνότητας η 3η δερματική νόσος στους HIV θετικούς ασθενείς (>30%). 
Εμφανίζονται στα γεννητικά όργανα και στον πρωκτό σαν εξωφυτικές μυρμηκιώδεις εκβλαστήσεις 
(σαν το λειρί του κόκορα). Στους πάσχοντες από AIDS εμφανίζονται ιδιαίτερα εκτεταμένα και βλαστικά. 
Επιπλέον, ορισμένοι γονότυποι των HPV εμφανίζουν ιδιαίτερα ογκογόνο δραστηριότητα και συνδέο-
νται με δυσπλασίες και καρκίνους των γεννητικών οργάνων και του πρωκτού. Ο κίνδυνος αυτός αυξά-
νεται με την πρόοδο της ανοσοανεπάρκειας. Θεραπευτικά αντιμετωπίζονται με κρυοθεραπεία, διαθερ-
μοπηξία, Laser, χειρουργική αφαίρεση και τοπική χρήση ποδοφυλοτοξίνης. Έχουν ακόμα προταθεί θε-
ραπείες με βιολογικούς παράγοντες όπως ιντερφερόνη.

Παρόλα αυτά, οι υποτροπές είναι συχνότατες. Αυτός είναι ο κύριος λόγος που η κάθε προσπάθεια 
εκρίζωσης των βλαβών συνδυάζεται με την τακτική παρακολούθηση του ασθενούς για τη θεραπεία 
πιθανής υποτροπής.

Σε μικρότερα ποσοστά παρατηρείται και η παρουσία κοινών ή ομαλών μυρμηκιών στα χέρια, στα 
πόδια και στο πρόσωπο HIV θετικών ατόμων με χρόνια εξέλιξη και συχνές υποτροπές. Θεραπευτικά 
προτείνεται και θεωρείται αποτελεσματική η κρυοθεραπεία ή το Laser.

Αναφέρονται επίσης γιγάντιες πελματιαίες μυρμηκιές όπου βρέθηκε ο HPV-66 και ένα εξάνθημα παρό-
μοιο με τη μυρμηκιοειδή επιδερμοδυσπλασία, η οποία πιθανολογείται ότι συνδυάζεται με HPV λοίμωξη.

Ο έρπητας και τα λοιπά σεξουαλικώς μεταδιδόμενα 
νοσήματα
Σ. Κουρκουντή

Ο απλός έρπητας στους ασθενείς με HIV λοίμωξη αποτελεί εκδήλωση με έντονα καιροσκοπικούς χαρα-
κτήρες. Η μόλυνση με απλό έρπητα με διάρκεια μεγαλύτερη του ενός μήνα σε HIV ασθενείς συνιστά κρι-
τήριο ορισμού AIDS (AIDS-Condition) και περιελήφθηκε από το CDC στον ορισμό του συνδρόμου το 1987.

Η βαρύτητα της νόσησης καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από το επίπεδο της ανοσοανεπάρκειας. Έτσι, 
η κλινική εικόνα του απλού έρπητα στους HIV ασθενείς μπορεί να είναι επίμονη, με εκτεταμένα έλκη, 
έντονο άλγος και πυρετό. Η ερπητική λοίμωξη είναι πιθανότερο να καταλήξει σε χρονιότητα, με βαθιές, 
επώδυνες ελκώσεις. Κατά την προχωρημένη HIV νόσο με τη βαρειά ανοσοανεπάρκεια η εξέλιξη των 
βλαβών σε χρόνιες αλλοιώσεις συνδέεται στενά με ανοσοανεπάρκεια και προχωρημένη HIV/AIDS νόσο 

και αποτελεί κλινικό δείκτη της εξέλιξής της. Με την καταστολή του ανοσοποιητικού συστήματος συμ-
βαδίζει με μειωμένη τάση για αυτοπεριορισμό των βλαβών και εκτεταμένη προσβολή βλεννογόνων.

Η συχνότητα των επεισοδίων ασυμπτωματικής αποβολής του έρπητα αυξάνει κατά 3-5 φορές σε σχέ-
ση με τα ανοσοεπαρκή άτομα, ενώ ο αριθμός των υποτροπών αυξάνεται κατακόρυφα με τη μείωση των 
επιπέδων των CD4 λεμφοκυττάρων κάτω των 50/μL. Αναφέρονται ακόμα περιστατικά έρπητα ανθεκτι-
κού στη θεραπεία με ασυκλοβίρη στους ασθενείς με HIV λοίμωξη. Οι καταστάσεις αυτές με επιμένοντα, 
υποτροπιάζοντα ή ανθεκτικό απλό έρπη αποτελούν δείκτες της υποκείμενης ανοσοανεπάρκειας.

Σε αρκετές μελέτες έχει διαπιστωθεί αλληλεπίδραση των δύο ιών, με πιθανό αποτέλεσμα την επιδεί-
νωση της HIV νόσου στην παρουσία λοίμωξης από απλό έρπητα. Η ενεργός ερπητική λοίμωξη αυξάνει 
in vitro τον πολλαπλασιασμό του HIV. Κλινικά διαπιστώνεται άνοδος του HIV-RNA φορτίου κατά τις υπο-
τροπές του έρπητα. Παρόλα αυτά, δεν τεκμηριώνεται η ταχύτερη εξέλιξη προς AIDS, λόγω χρόνιας ερ-
πητικής λοίμωξης και δεν αναμένεται η μακροχρόνια κατασταλτική θεραπεία κατά του έρπητα να έχει 
θετική επίδραση στην επιβίωση.

Δερματολόγος-
Αφροδισιολόγος,  
Επιμελήτρια Β’, Νοσοκομείο 
Αφροδισίων και Δερματικών 
Νόσων Θεσσαλονίκης

Παθολόγος, Επιμελήτρια Β’, 
Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων, 
Νοσοκομείο Αφροδίσιων και 
Δερματικών Νόσων  
«Α. Συγγρός»
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Όπως ο έρπης, έτσι και όλα τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα [ΣΜΝ], παρουσιάζουν αιτιολο-
γική συσχέτιση με την HIV λοίμωξη. Η παρουσία ενός ΣΜΝ διευκολύνει τη μόλυνση του πάσχοντος και 
με τον HIV. Ιδίως η ύπαρξη ελκών και διαβρώσεων αποτελούν για τον HIV πύλη εισόδου, αυξάνοντας 
σημαντικά τις πιθανότητες μόλυνσης. Εξάλλου ένα ΣΜΝ ακόμη και μη ελκωτικό αυξάνει την προσφορά 
φλεγμονωδών κυττάρων, ιδιαίτερα ευαίσθητων στην προσβολή από τον HIV και υπολογίζεται ότι ο 
κίνδυνος μόλυνσης από τον HIV αυξάνει κατά τουλάχιστον δύο φορές. Η πιθανότητα μετάδοσης της 
HIV λοίμωξης σε άλλον αυξάνεται επίσης όταν ο HIV ασθενής πάσχει και από ΣΜΝ, εξαιτίας αυξημένου 
αριθμού μολυσμένων κυττάρων φλεγμονής και κυτταροκινών καθώς και αυξημένης αποβολής του HIV 
από το γεννητικό σύστημα. Με τα δεδομένα αυτά, η φροντίδα των ασθενών με HIV λοίμωξη περιλαμ-
βάνει υποχρεωτικά την έγκαιρη διάγνωση και την αποτελεσματική θεραπεία τυχόν άλλων ΣΜΝ. Πρω-
ταρχικός, βέβαια, στόχος για την αντιμετώπιση τόσο της HIV λοίμωξης όσο και όλων των ΣΜΝ, αποτελεί 
η πρόληψη με κοινές μεθόδους προσέγγισης.
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Στρογγυλό τραπέζι:

Νευροψυχιατρικές εκδηλώσεις της hIV λοίμωξης

Ψυχιατρικά Σύνδρομα της hIV λοίμωξης και του aIDs
Φ. Γουρζής

Ο ιός HIV προσβάλει κύτταρα του ανοσοποιητικού και του νευρικού συστήματος. Η προσβολή 
των αστροκυττάρων προκαλεί άμεσα την ανάπτυξη νευροψυχιατρικών συνδρόμων, τα οποία συνή-
θως επιπλέκονται και από τα νευροψυχιατρικά επακόλουθα των ευκαιριακών λοιμώξεων και νεο-
πλασιών του ΚΝΣ, τις παρενέργειες από τη θεραπεία με αντιικούς παράγοντες, τα ανεξάρτητα ψυχι-
ατρικά σύνδρομα και το ψυχοκοινωνικό στρες που σχετίζεται με την ύπαρξη της διαταραχής από 
τον ιό HIV.

Η ανάπτυξη άνοιας στους ασθενείς με νόσο HIV είναι γενικά κακό προγνωστικό σημείο. Το 50-75% 
των ασθενών με άνοια πεθαίνει εντός 6 μηνών. Το ντελίριο μπορεί να προκληθεί από ποικιλία αιτιών. Οι 
αγχώδεις διαταραχές είναι ιδιαίτερα συχνές, όπως και η διαταραχή προσαρμογής. Οι καταθλιπτικές δι-
αταραχές κυμαίνονται από 4 έως 40% με επακόλουθο την έναρξη ή αύξηση της κατάχρησης ουσιών. Ο 
αυτοκτονικός ιδεασμός και οι απόπειρες αυτοκτονίας είναι αυξημένες σε ασθενείς με HIV λοίμωξη. Οι 
ανησυχούντες υγιείς είναι άτομα των ομάδων υψηλού κινδύνου οι οποίοι αν και υγιείς ανησυχούν ότι θα 
μολυνθούν από τον ιό.

Η θεραπεία των ψυχιατρικών επιπλοκών απαιτεί συνήθως φαρμακευτική θεραπεία αλλά και ψυχοθε-
ραπεία. Προσοχή επίσης συνιστάται στη συμμετοχή και άλλων σημαντικών προσώπων στη θεραπεία 
καθώς και η βοήθεια στον χειρισμό νομικών θεμάτων.

Βιβλιογραφία
1. Castellon SA, Hinkin CH, Myers HF. Neuropsychiatric disturbances is associated with executive dysfunction in HIV-1 infec-

tion. J Int Neuropsychol Soc, 6:336, 2000
2. Mapou RL, Law WA, Martin A, Kampen D, Salazar AM, Rundell JR. Neuropsy cholo gical performance, mood and complaints 

of cognitive and motor difficulties in indivi duals infected with the human immunodeficiency virus. J Neuropsychiatry Clin 
Neurosci, 5:86, 2000

3. Sadock BJ, Sadock VA. Neuropsychiatric Aspects of HIV Infection and AIDS. Στο: Kaplan & Sadock’s (eds) Synopsis of Psy-
chiatry. USA: Lippincott Williams & Wilkins, 2003

Νευρολογικές εκδηλώσεις της ΗΙV λοίμωξης 
Α. Τριανταφύλλου

Η HIV λοίμωξη και η εξ αυτής προκαλούμενη επίκτητη ανοσολογική ανεπάρκεια (ΣΕΑΑ) αποτελεί το 
συστηματικό νόσημα που συχνότερα από κάθε άλλο προσβάλλει το νευρικό σύστημα. Τα ποσοστά 
προσβολής του ΚΝΣ ανέρχονται σε νευροπαθολογικό επίπεδο στο 70-95% με κλινικές εκδηλώσεις στο 
15-30%, του δε ΠΝΣ 50-95% και 16-50% αντίστοιχα.

Το ΚΝΣ προσβάλλεται σε οιοδήποτε από τα 4 στάδια της νόσου διά εισβολής μολυσμένων μονοκυτ-
τάρων-μακροφάγων στον εγκέφαλο που ασκούν αφενός μεν τοξική δράση στους νευρώνες, αφετέρου 
δε διηθούν με φλεγμονώδη κύτταρα το εγκεφαλικό παρέγχυμα. Το ΠΝΣ προσβάλλεται συνήθως λόγω 
προσβολής από τον CMV και σπανιότερα λόγω νεκρωτικής αγγειίτιδας, διαιτητικών ελλειμμάτων ή πιε-
στικής νευροπάθειας. Σ’ όλες τις περιπτώσεις η προσβολή επιδεινώνεται από την τοξικότητα των φαρ-
μάκων. Τέλος, το μυϊκό σύστημα προσβάλλεται κι αυτό μέσω ανοσολογικών μηχανισμών που ενεργο-
ποιούνται από την HIV λοίμωξη.

Οι κλινικές εκδηλώσεις της προσβολής του ΚΝΣ κατατάσσονται σε 3 κλινικές οντότητες: 

Επίκουρος Καθηγητής 
Ψυχιατρικής, Πανεπιστήμιο 
Πατρών

Διευθυντής Νευρολογίας, 
Β’ Νευρολογική Κλινική 
Α.Π.Θ., Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, 
Θεσσαλονίκη
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1. της υποξείας εγκεφαλίτιδας και συμπλέγματος ΣΕΑΑ-άνοιας
2. της άσηπτης μηνιγγίτιδας και
3. της μυελοπάθειας.

Οι αντίστοιχες εκδηλώσεις του ΠΝΣ ακολουθούν το πρότυπο της οξείας ή της χρόνιας απομυελινωτι-
κής πολυνευροπάθειας ή αυτό της πολλαπλής μονονευρίτιδας που μπορούν να εξελιχθούν σε βαρειά 
αξονική εκφύλιση.

Τέλος, οι κλινικές εκδηλώσεις από την προσβολή του μυϊκού συστήματος μπορούν να λάβουν τη 
μορφή της πολυμυοσίτιδος, της μη ειδικού τύπου μυοπάθειας ή της νηματοειδούς μυοπάθειας.

Θα πρέπει να σημειωθούν οι συχνές ευκαιριακές λοιμώξεις σε HIV+ αρρώστους που αιτιολογικά οφεί-
λονται σε κρυπτόκοκκο, ιούς, παράσιτα και βακτηρίδια, οι εγκεφαλικοί όγκοι (συνήθως λεμφώματα), 
καθώς και οι αγγειακής φύσεως εγκεφαλικές επιπλοκές με τη μορφή είτε του εμφράκτου, είτε της αι-
μορραγίας.



HELLENIC ARCHIVES of AIDS, 2009; 17(Suppl 1):1-71

Στρογγυλά τραπέζια

16

Στρογγυλό τραπέζι:

Σύγχρονοι προβληματισμοί στη μετάδοση,  
στη διάγνωση και στην προφύλαξη της hIV λοίμωξης

Μετάδοση της hIV λοίμωξης
Δ. Κοφτερίδης

Το σύνδρομο της επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας (AIDS) προκαλείται μετά από μόλυνση από 
τον ανθρώπινο ιό ανοσολογικής ανεπάρκειας (HIV). Το σύνδρομο χαρακτηρίζεται από την εμφάνιση 
απειλητικών για τη ζωή του ασθενούς ευκαιριακών λοιμώξεων και νεοπλασμάτων εξαιτίας της προο-
δευτικής ανοσοκαταστολής που οφείλεται στον ιό HIV. 

Η πρώτη περιγραφή της νόσου έγινε το 1981, οπότε και παρατηρήθηκαν περιπτώσεις λοίμωξης από 
Pneumocystis jirovecii (carinii) πνευμονία και σάρκωμα Kaposi σε προηγουμένως υγιείς ομοφυλόφιλους 
άνδρες (1).

Η πανδημία της HIV λοίμωξης έχει εξαπλωθεί σε ολόκληρο τον κόσμο και έως σήμερα εκτιμάται ότι 
33 περίπου εκατομμύρια άνθρωποι σε ολόκληρο τον κόσμο έχουν μολυνθεί. Το 95% των οροθετικών 
ζει στις αναπτυσσόμενες χώρες. Η πλειοψηφία των οροθετικών ασθενών δεν γνωρίζουν ότι έχουν μο-
λυνθεί. Οι άνδρες μολύνονται συχνότερα (2,3).

Ο ιός HIV έχει ανιχνευθεί στο αίμα, στα διάφορα σωματικά υγρά, δάκρυα, σάλιο, ούρα, εκκρίσεις τρα-
χήλου και κόλπου, μητρικό γάλα και εγκεφαλονωτιαίο υγρό. Έχουν αναγνωρισθεί τρεις κύριοι τρόποι 
μετάδοσης α) αίμα και παράγωγα αίματος, β) σεξουαλική μετάδοση και γ) περιγεννητική μετάδοση από 
τη μητέρα στο παιδί κατά την κύηση και τον τοκετό. Ο συχνότερος τρόπος μετάδοσης της νόσου είναι 
η σεξουαλική μετάδοση διά μέσου του βλεννογόνου των γεννητικών οργάνων. Η ταυτόχρονη ύπαρξη 
άλλων σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων ευνοεί τη μετάδοση του ιού. (2,4). 

Βιβλιογραφία
1. Centers for Disease Control and Prevention. Pneumocystis pneumonia- Los Angeles. MMWR Morb Wkly Rep. 1981; 

30:250-252 
2. Del Rio C, and Curran JW. Epidemiology and prevention of Acquired Immunodeficiency Syndrome and Human Immuno-

deficiency Virus Infection. In: Mandell GL., Douglas R.G & Bennet JE, eds. Principles and Practice of Infectious Diseases, 
Sixth edition. Churchill Livingston, New York. 2005; 1477-1505.

3. UNAIDS and WHO. AIDS epidemic 2008. Geneva: UNAIDS, 2008.
4. Manldarelli F. Diagnosis of Human Immunodeficiency Virus Infection. In: Mandell GL., Douglas R.G & Bennet JE, eds. Prin-

ciples and Practice of Infectious Diseases, Sixth edition. Churchill Livingston, New York. 2005; 1506-1527.

Σύγχρονοι προβληματισμοί στη διάγνωση της hIV λοίμωξης
Λ. Σκούρα

Η συμβολή των εργαστηριακών μεθόδων στη διάγνωση της HIV λοίμωξης είναι καθοριστική, αφού 
τα συμπτώματα της πρωτολοίμωξης είναι μη ειδικά και δεν μπορούν να διακριθούν εύκολα από άλλες 
ιογενείς λοιμώξεις. 

Κατά τη διάρκεια ή αμέσως μετά την κλινική εκδήλωση της οξείας λοίμωξης, εμφανίζονται IgM αντι-
σώματα έναντι των Gag (p17, p24, p55) και Env (gp41,120, 160) πρωτεϊνών του ιού. Η απάντηση αυτή του 
ανοσιακού συστήματος του ξενιστή φαίνεται να είναι ανεξάρτητη από τον υπότυπο του ιού ή τον ίδιο 
τον ξενιστή. Ακολουθεί η εμφάνιση IgG αντισωμάτων έναντι των Gag και Env επιτόπων και στη συνέ-
χεια των αντισωμάτων στα ένζυμα και τις ρυθμιστικές πρωτεΐνες του ιού.   

Λέκτορας Παθολογίας, Ιατρική 
Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης

Λέκτορας, Α’ Εργαστήριο 
Μικροβιολογίας, Ιατρική 
Σχολή, Α.Π.Θ.
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Παραδοσιακά, η εργαστηριακή διάγνωση για την ανίχνευση στο αίμα ειδικών αντισωμάτων, αντιγό-
νων ή και των δύο γίνεται με την εφαρμογή ορολογικών μεθόδων. Οι ορολογικές μέθοδοι προσδιορι-
σμού των HIV-1 αντισωμάτων θετικοποιούνται συνήθως δύο εβδομάδες μετά την έναρξη των συμπτω-
μάτων ή ένα μήνα από την έκθεση στον ιό, αν και έχει αναφερθεί και μεγαλύτερο χρονικό διάστημα 
ορομετατροπής. Σχεδόν όλοι, όμως, οι ασθενείς που έχουν μολυνθεί από τον HIV έχουν ανιχνεύσιμα 
επίπεδα IgG αντισωμάτων σε χρονικό διάστημα 6 μηνών. 

Η προτεινόμενη στρατηγική για την εργαστηριακή διάγνωση της HIV λοίμωξης στις αναπτυγμένες 
χώρες περιλαμβάνει την εφαρμογή της ανοσοπροσροφητικής ενζυμικής δοκιμασίας (Enzyme Linked 
Immunoabsorbent assay, ELISA) για τον αρχικό έλεγχο (screening test) και της ανοσοαποτύπωσης 
(Western blot) για την επιβεβαίωση των θετικών ή αμφίβολων με βάση την ELISA αποτελεσμάτων. 

Οι τρέχουσες ενζυμικές δοκιμασίες τέταρτης γενιάς μπορούν να ανιχνεύσουν με εξαιρετική ευαισθη-
σία και ειδικότητα αντιγόνα και αντισώματα ταυτόχρονα. Ωστόσο, υπάρχει η περίπτωση ψευδώς θετι-
κών και αρνητικών αποτελεσμάτων.

Επιπλέον, η ανίχνευση αντισωμάτων για τον αρχικό έλεγχο της HIV λοίμωξης μπορεί να πραγματοποι-
ηθεί με την εφαρμογή ανοσοενζυμικών τεχνικών και σε άλλα, εκτός από αίμα, υλικά (ούρα, σίελο, κολ-
πικά υγρά). Ακόμη, οι ταχείες διαγνωστικές μέθοδοι ανίχνευσης (rapid HIV tests) έχουν καθοριστικό 
ρόλο στην εργαστηριακή διάγνωση, κυρίως στην περίπτωση εκείνη που η άμεση χορήγηση αντιρετρο-
ϊκής αγωγής μπορεί να αποτρέψει τη λοίμωξη από τον HIV, όπως για παράδειγμα, η περίπτωση της έκ-
θεσης στον ιό εργαζομένων, οι οποίοι θα πρέπει με βάση τις τρέχουσες κατευθυντήριες οδηγίες να λά-
βουν αντιρετροϊκή προφύλαξη μέσα σε 2 ώρες από την έκθεση.

Η ανοσοαποτύπωση (Western blot) είναι η επιβεβαιωτική (gold standard) δοκιμασία για τη διάγνωση 
της HIV λοίμωξης. Η εφαρμογή της επιτρέπει την ανίχνευση αντισωμάτων έναντι των αντιγόνων του ιού 
(gp160, gp120, p66, p55, p51, gp41, p31, p24, p17 και p15) και είναι ειδική για τους τύπους και τους υπο-
τύπους του ιού. Τα αντιγόνα προέρχονται από την ανάπτυξη του HIV σε κυτταροκαλλιέργεια. Για τον 
λόγο αυτό, υπάρχει η περίπτωση να έχουν παραμείνει μη ειδικές πρωτεΐνες στις ταινίες νιτροκυτταρίνης 
και να οδηγήσουν σε μη ειδικές αντιδράσεις.  

Η διάγνωση στην περίπτωση της κάθετης μετάδοσης αποτελεί ιδιαίτερη διαγνωστική πρόκληση, κα-
θώς τα αντισώματα που μεταφέρονται μέσω του πλακούντα στο έμβρυο μπορούν να ανιχνευθούν ακό-
μη και 18 μήνες μετά τη γέννηση. Στην περίπτωση αυτή η πιο χρήσιμη διαγνωστική στρατηγική είναι η 
εφαρμογή των μοριακών τεχνικών (HIV-1 DNA PCR).

Προφύλαξη
Π. Κολλάρας

Η προφύλαξη από την HIV λοίμωξη (PEP) αφορά περιπτώσεις έκθεσης στον ιό: 
α) μετά από επαγγελματικό ατύχημα,
β) μη επαγγελματική έκθεση (Non occupational post exposure prophylaxir NONOPEP). Στόχος της 

προφύλαξης είναι η μέγιστη καταστολή κάθε ιικού πολλαπλασιασμού.
Τα βασικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για την απόφαση χορήγησης αντιρετροϊκής αγωγής αφορά 

τον κωδικό έκθεσης (EC) και την κατάσταση της πηγής έκθεσης (HIV SC). Εάν η πηγή είναι HIV(+) είναι 
απαραίτητη η χορήγηση σχήματος με FTC+TDF ή ZDV+3TC (εναλλακτικά) μαζί με LPV/RTV ή SQV/RTV 
για 4 εβδομάδες.

Η έναρξη γίνεται το ταχύτερο δυνατόν, κατά προτίμηση εντός των 4 πρώτων ωρών από την έκθεση 
και όχι αργότερα των 48 ωρών. Εάν πρόκειται για πηγή με HIV(+) υπό αντιρετροϊκή αγωγή, απαραίτητη 
είναι η γνώση της γονοτυπικής αντοχής, ώστε να γίνει χορήγηση αντιρετροϊκών βάση της αντοχής πη-
γής. Επανέλεγχος είναι απαραίτητος για HIV, HBV, HCV εντός 48 ωρών. Για HIV γίνεται επανέλεγχος 
στους 2 και 4 μήνες, ενώ δεν πρέπει να ξεχνάμε τη σύφιλη, λόγω έξαρσης, η οποία πρέπει να ελέγχεται 
μετά από 1 μήνα από την σεξουαλική έκθεση.

Επίσης βασικά στοιχεία σε περίπτωση HIV(+) πηγής είναι το τελευταίο ιικό φορτίο (VL<40 copies/ml 
πολύ καλή πρόγνωση) και στάδιο της νόσου της HIV(-) πηγής. Κίνδυνος μετάδοσης σε διαδερμική έκθε-
ση είναι 0,32%, ενώ σε έκθεση βλεννογόνων 0,09%. Μετά από σεξουαλική επαφή π.χ. άνδρες, παθητική 

Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, 
Επιμελητής Α', Α' Παθολογική 
Κλινική Νοσοκομείο «ΑΧΕΠΑ» 
Θεσσαλονίκη
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πρωκτική επαφή χωρίς προφύλαξη (γνωστή HIV(+) πηγή 3% (1/33), το αντίστοιχο για κολπική επαφή 
είναι 0,1%.

Η πιθανότητα ορομετατροπής μετά την έκθεση εξαρτάται από: 
α) τον.αριθμό και το είδος της επαφής, 
β) το βάθος και την έκταση του τραύματος, 
γ) το υγρό της μόλυνσης αν το υλικό είναι φρέσκο ή παλιό, 
δ) την ποσότητα του αίματος στο αιχμηρό αντικείμενο, 
ε) το στάδιο νόσου του ασθενούς και 
στ) τα μέτρα ή όχι προστασίας, υγιές δέρμα, τις πρώτες βοήθειες μετά την έκθεση (σαπούνιή αλοο-

λούχο διάλυμα), πίεση του τραύματος για πρόκληση αιμορραγίας και χημειοπροφύλαξη.
Ο ιός HIV δεν είναι ιδιαίτερα μεταδοτικός ιός, συγκρινόμενος με τον ιό της ηπατίτιδας C (10 φορές 

μεγαλύτερη μεταδοτικότητα) και με τον ιό της ηπατίτιδας Β (100 φορές πιο μεταδοτικός).
Η εκτίμηση, απόφαση για αγωγή, η δήλωση του περιστατικού και η παρακολούθηση PEP και της πο-

ρείας του ατυχήματος είναι έργο ειδικού.
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Στρογγυλό τραπέζι:

Παθογένεια της hIV λοίμωξης

Είσοδος ιού hIV στα κύτταρα στόχος: Πώς επιτυγχάνεται;
Γ.Ζ. Πάνος

Εισαγωγή - Βασική γνώση
•	Ο κύκλος ζωής του HIV-1 ξεκινά με την είσοδο του ιού στα κύτταρα στόχους ξενιστή.
•	Ο HIV μπορεί να μολύνει μακροφάγα, CD4 Τ κύτταρα και μια υποομάδα δεντριτικών κυττάρων.
•	Η είσοδος στα κύτταρα του ξενιστή έχει ως αποτέλεσμα:
•	Τη μετατροπή των γονιδίων του ιού από RNA μορφή σε DNA μορφή
•	Την ενσωμάτωση του γονιδιακού υλικού του ιού μέσα στα χρωμοσώματα των κυττάρων που μο-

λύνθηκαν, όπου και παραμένει όσο επιζούν τα κύτταρα του ξενιστή
•	Την αντιγραφή και το σχηματισμό νέων ιικών σωματίων (virions) όπου και απελευθερώνονται από 

κύτταρα του ξενιστή που μολύνει.

Απαραίτητα στοιχεία για εισαγωγή ιού 
•	Ιός
•	ΗΙV-1
•	Πρωτεΐνες επιφάνειας ιού (2) σε τριμερή

:(3) gp120 (1 τριμερές)
:(3) gp 41 (1 τριμερές)
Ø Κύτταρα στόχος ξενιστή
Ø Μακροφάγα, CD4 κύτταρα, υποομάδα δεντριτικών κυττάρων).

Πρωτεΐνες επιφανείας κυττάρου ξενιστή (2) σε τριάδες 
:(3) κύριοι CD4 υποδοχείς 
:(3) συνυποδοχείς (CCR5, CXCR4).

Τα 3 βασικά βήματα για την είσοδο του ιού στα κύτταρα στόχους του ξενιστή:
1. Σύνδεση του ιού
2. Αλληλεπίδραση του ιού με τους συνυποδοχείς
3. Σύντηξη του ιού 

Σύνδεση του ιού
•	Το πρώτο βήμα στην είσοδο του ιού με σύντηξη είναι η σύνδεση υψηλής συγγένειας των τριμερών 

τμημάτων της γλυκοπρωτεΐνης gp 120 του ιικού περιβλήματος που θα συνδεθούν με τα CD4 με τους 
αντίστοιχους κύριους CD4 υποδοχείς στην επιφάνεια των κυττάρων στόχων του ξενιστή.
Αυτό σημαίνει ότι:

•	3 μορια γλυκοπρωτεΐνης gp120 (τριμερή) που συγκροτούν το εξωτερικό τμήμα μιας προεξοχής (spike) 
στην επιφάνεια του ιικού τμήματος
δεσμεύονται με 

•	3 μόρια των κυρίων υποδοχέων που βρίσκονται αντίστοιχα στην επιφάνεια των κυττάρων ξενιστή.
Κι έτσι σταθεροποιείται ο ιός πλησίον της επιφάνειας του κυττάρου ξενιστή.
Αλληλεπίδραση του ιού με τους συνυποδοχείς 

•	Όταν τα 3 μόρια της γλυκοπρωτεΐνης gp120 του περιβλήματος του ιού δεσμεύονται με τους 3 κυρίως 
CD4 υποδοχείς

DTM&H(Lon), FRCP,  
Επ. Καθηγητής Παθολογίας 
& Λοιμωδών Νοσημάτων, 
Π.Γ.Ν. Πατρών, Ιατρική Σχολή 
Πατρών
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•	Το τριμερές σύμπλεγμα του περιβλήματος του ιού υπόκειται μια δομική αλλαγή, προβάλλοντας τις 
δεσμευτικές περιοχές του gp120 γνωστές ως μεταβλητές αλληλουχίες (variable loops)-V1/V2 και V3 
μεταβλητές αλληλουχίες (flaps).
Η αλληλεπίδραση και δέσμευση του ιού με τους συνυποδοχείς επιτυγχάνει το δεύτερο βήμα για την 

είσοδο του ιού στο κύτταρο ξενιστή

Η επίδραση του ιού της επίκτητης ανοσοανεπάρκειας 
(hIV) στο ανοσοποιητικό σύστημα
Μ.Αλ. Δανιηλίδης

Παρά τη ραγδαία εξέλιξη των γνώσεων στον τομέα της παθογένειας της HIV λοίμωξης και του Συν-
δρόμου Επίκτητης Ανοσοανεπάρκειας (ΣΕΑ-AIDS), η ακριβής δράση του ιού στα κύτταρα του ανοσο-
ποιητικού συστήματος, παραμένει ακόμη σε μεγάλο βαθμό αδιευκρίνιστη. Την αρχική διαπίστωση πριν 
26 σχεδόν χρόνια ότι ο ιός προκαλεί καταστροφή των CD4+ Τ-λεμφοκυττάρων, ακολούθησε σειρά ευ-
ρημάτων τα οποία καταδεικνύουν τη σαφή επίδραση του ιού σε όλα σχεδόν τα κύτταρα της ειδικής 
ανοσιακής απάντησης, όπως στα CD8+ Τ-λεμφοκύτταρα, Β-λεμφοκύτταρα, μακροφάγα, ΝΚ κύτταρα, 
δενδριτικά κύτταρα, αστροκύτταρα και άλλα. 

Από τα πρώτα χρόνια της σχετικής έρευνας, ήταν ήδη γνωστές οι μεταβολές στον λευκοκυτταρικό 
τύπο, η μείωση των λεμφοκυττάρων, η μείωση των CD4+ και η αναστροφή του λόγου CD4+/CD8+ λεμ-
φοκυττάρων και η αξιοσημείωτη υπεργαμμασφαιριναιμία, με χαμηλής όμως ειδικότητας αντισώματα. 

Τα πρώτα κύτταρα που έρχονται σε επαφή με τον ιό, τα κύτταρα Langerhans και τα δενδριτικά, λει-
τουργούν ως μεταφορείς του ιού και ως πηγή μόλυνσης των CD4+ Τ-λεμφοκυττάρων. Η τεκμηριωμένη 
επίδραση του ιού στην παραγωγή κυτταροκινών και μεσολαβητών της φλεγμονής από τα δενδριτικά 
-μέσω της γλυκοπρωτεΐνης gp120- θεωρείται πλέον καθοριστικής σημασίας. Έτσι, με τη διαμεσολάβη-
ση του υποδοχέα TLR9 (Toll-Like Receptor), επιτυγχάνεται η παραγωγή προφλεγμονωδών κυτταροκι-
νών και ιντερφερόνης-α, η οποία επάγει την απόπτωση των CD4+ βοηθητικών Τ-λεμφοκυττάρων. Αξίζει 
ακόμη να σημειωθεί ότι ο HIV προκαλεί την παραγωγή ινδολοαμινο-2,3-διοξυγενάσης (IDO) από τα 
δενδριτικά κύτταρα, καταστέλλοντας τον πολλαπλασιασμό των Τ-λεμφοκυττάρων.

Σχετικά με την αλληλεπίδραση δενδριτικών και NK, η πρωτεΐνη του ιού Nef αν και σχετίζεται με την 
ενεργοποίηση των ρυθμιστικών ΝΚ, καταστέλλει τη λειτουργικότητα αλλά και τον απόλυτο αριθμό των 
κυτταροτοξικών ΝΚ, ενώ παράλληλα μειώνει την έκφραση των ΗLA τάξης Ι στην επιφάνεια των μολυ-
σμένων κυττάρων, διευκολύνοντας με τον τρόπο αυτό τη διαφυγή του ιού από τον κυριότερο μηχανι-
σμό ανοσοεπιτήρησης. 

Θάνατο των Τ-λεμφοκυττάρων, μέσω Fas διαμεσολαβούμενης απόπτωσης, είναι ικανά να προκαλέ-
σουν και ιικά σωμάτια τα οποία περιέχουν την πρωτεΐνη Vpr.

Στις επιδράσεις του ιού πρέπει να συμπεριληφθεί και η έκκριση ιντερφερονών τύπου Ι, με επακόλου-
θο την αύξηση των επιπέδων του p53 mRNA, υπέρμετρη ενεργοποίηση των Τ-λεμφοκυττάρων και 
σαφή αποπτωτική δράση.

Τα CD8+ Τ-λεμφοκύτταρα εμφανίζουν επίσης μείωση της λειτουργικότητας των, ως αποτέλεσμα των 
διαταραχών της ωρίμανσης αλλά και της εκτεταμένης καταστροφής των CD4+ Τ-λεμφοκυττάρων. Με-
γάλο ενδιαφέρον έχει η κυκλοφορία IL-10 θετικών CD8+ Τ-λεμφοκυττάρων τα οποία καταστέλλουν την 
παραγωγή IL-2 από τα άλλα κύτταρα, προάγοντας την απόπτωσή τους μέσω αυξημένης έκφρασης του 
PD-1 (programmed cell death) υποδοχέα.

Οι επιδράσεις του ιού στα Β λεμφοκύτταρα, έχουν από παλαιότερα σχετισθεί με αξιοσημείωτη πολυ-
κλωνική υπεργαμμασφαιριναιμία, πλασματοκυττάρωση καθώς και με παρουσία αυτοαντισωμάτων. 
Ιδιαίτερο ρόλο στην παρατηρούμενη υπεργαμμασφαιριναιμία φαίνεται να διαδραματίζει η υπερενερ-
γοποίηση Β-παρθένων (naïve) κυττάρων καθώς και οι διαταραχές των κυτταροκινών, ενώ σημαντικό 
μέρος της έρευνας έχει στραφεί και προς τη μελέτη της διαταραχής της έκφρασης στην επιφάνεια των 
Β λεμφοκυττάρων ορισμένων μορίων, όπως Fas, Fas συνδέτη (FasL), CD5, CD21 και CD27. 

Καθηγητής Παθολογίας-
Ανοσολογίας, Ιατρική 
Σχολή ΑΠΘ, Α’ Παθολογική 
Κλινική ΑΠΘ, Π.Γ.Ν. ΑΧΕΠΑ 
Θεσσαλονίκη
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Ειδικά εξουδετερωτικά αντισώματα συντίθενται κατά την αρχική λοίμωξη, αποτυγχάνουν όμως να 
εξουδετερώσουν τον HIV λόγω χαμηλής συγγένειας σύνδεσης, ταχύτατων μεταλλάξεων του ιού αλλά 
και λόγω των διαταραγμένων λειτουργιών των T-βοηθητικών λεμφοκυττάρων. 

Είναι γνωστό ότι ο HIV δεν περιορίζεται μόνον σε επιθετικές κινήσεις εναντίον των κύτταρων του 
ανοσιακού συστήματος, αλλά επεκτείνεται και σε «αμυντικές» δραστηριότητες, όπως η ενσωμάτωση 
στο περίβλημά του πρωτεϊνών του κυττάρου ξενιστή, αποσκοπώντας στη διαφυγή της από το συμπλή-
ρωμα διαμεσολαβούμενης κυτταρόλυσης. Προκαλεί επίσης ενεργοποίηση του συμπληρώματος και 
κάλυψη των gp120 από τα μόρια C3b με αποτέλεσμα την ευχερέστερη μόλυνση των λοιπών CD4+ 

Τ-λεμφοκυττάρων.
Μείζονος σημασίας στην παθογένεια της HIV λοίμωξης έχει πλέον αποδειχθεί και ο ρόλος των χημει-

οκινών και των υποδοχέων τους. Προκειμένου να καταστήσει το ενδοκυττάριο περιβάλλον ευνοϊκότε-
ρο για την αναπαραγωγή του, ο HIV συνδέεται με τους υποδοχείς των χημειοκινών CCR5 και CXCR4 και 
ενεργοποιεί μια σειρά αντιδράσεων, όπως για παράδειγμα η ενεργοποίηση της κοφιλίνης, πρωτεΐνης η 
οποία αποπολυμερίζει την κυτταρική ακτίνη και διευκολύνει, έτσι, τη μόλυνση των λοιπών 
Τ-λεμφοκυττάρων. 

Ένα άλλο τμήμα της σύγχρονης έρευνας εστιάζεται στις μεταβολές της έκφρασης αλλά και της λει-
τουργίας των μορίων προσκόλλησης, όπως στην αυξημένη έκφραση του μορίου ICAM-1, η οποία συν-
δυάζεται με αλλοιωμένη αρχιτεκτονική του λεμφικού ιστού. Αξίζει να αναφερθεί ότι τα περισσότερα 
από τα παραπάνω παθολογικά ευρήματα υποχωρούν σημαντικά μετά τη χορήγηση αντιρετροϊκών 
φαρμάκων στα πλαίσια HAART θεραπείας. 

Συμπερασματικά, η διασαφήνιση των μορφολογικών και λειτουργικών αλλοιώσεων των κυττάρων 
του ανοσιακού συστήματος αλλά και των διαταραχών παραγωγής των κυτταροκινών, διαμορφώνουν 
μια ακόμη πιο σύνθετη εικόνα αλληλεπίδρασης του ιού με το ανοσοποιητικό σύστημα από τη μέχρι 
πρόσφατα γνωστή. 

Η ανοσοαπόκριση στην hIV λοίμωξη στον εντερικό 
βλεννογόνο
Α. Μουζάκη, Α. Δημονίτσα

Πρόσφατες μελέτες έδειξαν ότι ο βλεννογόνος του εντέρου φαίνεται να λειτουργεί ως μια δεξαμενή 
του ιού HIV-1, που επηρεάζεται ελάχιστα από τα επίπεδα του ιού στο πλάσμα και από τη χρήση της 
ΗΑΑRT. Τα Τ-λεμφοκύτταρα στο περιφερειακό αίμα αντιπροσωπεύουν μόνο το 2-5% των συνολικών 
λεμφοκυττάρων του σώματος, ενώ η πλειονότητα των λεμφοκυττάρων εντοπίζεται στους λεμφικούς 
ιστούς. Ο λεμφικός ιστός που σχετίζεται με το έντερο (GALT: gut-associated lymphoid tissue) αποτελεί 
το μεγαλύτερο λεμφικό όργανο. Ο ιστός αυτός είναι ευπρόσβλητος από τον ιό HIV-1 και αποτελεί ιδανι-
κό περιβάλλον για τον πολλαπλασιασμό του, ίσως και μετά το πέρας τουλάχιστον δύο χρόνων από τη 
χρήση της HAART, παρά την καταστολή του RNA του HIV-1 στο αίμα. 

Μολύνσεις που προκαλούνται από τον ιό ΗΙV έχουν ως αποτέλεσμα τη γρήγορη και συνεχή κατα-
στροφή των CD4+CCR5+ T κυττάρων μνήμης (CD45RO) από τις πρώτες κιόλας εβδομάδες της μόλυνσης.  

Η μείωση αυτών των κυττάρων παρατηρείται κυρίως στην περιοχή του εντέρου στην οποία και εντοπί-
ζονται τα περισσότερα από αυτά τα κύτταρα, ενώ το αίμα και οι περιφερειακοί λεμφαδένες, στους οποί-
ους βρίσκονται περισσότερα παρθενικά (CD45RA) CD4+ T κύτταρα, είναι λιγότερο προσβεβλημένοι. 
Αυτές οι μελέτες επιβεβαιώνουν προηγούμενες αναφορές από πειράματα που έχουν γίνει σε μακάκους 
που έχουν προσβληθεί από τον ιό SIV και υποδεικνύουν ότι κατά τα αρχικά στάδια της μόλυνσης από 
τον ιό του HIV διαπιστώνεται μια γρήγορη και δραματική μείωση των περισσότερων CD4+ Τ κυττάρων, 
κυρίως στον βλεννογόνο του εντέρου. 

Μία εξήγηση για τα ανωτέρω φαινόμενα είναι ότι το έντερο έχει πολλά μακροφάγα κύτταρα τα οποία 
παραμένουν μόνιμα στα τοιχώματά του και αντιγονοπαρουσιάζουν στα Τ και Β κύτταρα μέσω κυτταρι-
κής επαφής (immunological synapse). Τα μακροφάγα παρουσιάζουν τον παράγοντα Nef (που αποτελεί 
μια πρωτεΐνη του ιού ΗΙV-1 η οποία έχει ανοσοκατασταλτικές ιδιότητες) στα λεμφοκύτταρα του εντέρου 
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και του περιφερειακού αίματος. Η μεταφορά του Nef γίνεται μέσω ενός γουανινο-εξαρτώμενου μονο-
πατιού στο οποίο περιλαμβάνεται η αμινοτελική περιοχή, ο κεντρικό πυρήνας και η καρβοξυτελική πε-
ριοχή του, περιοχές επαρκείς για να εξασφαλίσουν τη δραστικότητα του Nef στο κύτταρο στο οποίο 
μεταφέρεται. Η μεταφορά του Nef στα Β-κύτταρα καταλήγει σε μειωμένη δημιουργία, παραγωγή και 
δράση των ανοσοσφαιρινών IgG2 και ΙgA. Σαν αποτέλεσμα, ο HIV-1 εισβάλει στις βλεννογόνους περιο-
χές αποφεύγονταν την χυμική ανοσία και στη συνέχεια μολύνει τα Τ βοηθητικά κύτταρα.

Η διαπίστωση ότι το ανοσοποιητικό σύστημα των βλεννογόνων ιστών αποτελεί των πρωταρχικό 
στόχο του ιού ΗΙV κατά τα αρχικά στάδια της μόλυνσης, οδηγεί σε μια ριζική αλλαγή της εικόνας που 
υπάρχει για την παθοφυσιολογία του HIV και μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη νέων στρατηγικών για 
τη θεραπεία του ιού, για παράδειγμα με ανακάλυψη φαρμάκων που κατανέμονται καλύτερα στον ιστό 
του εντέρου και δημιουργία μηχανισμών με τους οποίους θα μπορεί να μειωθεί η ενεργοποίηση του 
ανοσοποιητικού συστήματος στους βλεννογόνους ιστούς.
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Στρογγυλό τραπέζι:

Εγκυμοσύνη και hIV λοίμωξη

Προσέγγιση της hIV λοίμωξης στην εγκυμοσύνη
Ό. Κατσαρού

Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερα παιδιά γεννιούνται στον κόσμο από HIV θετικές μητέρες. Η 
προσέγγιση και χειρισμός της HIV θετικής εγκύου, αφορά τόσο την πρόληψη της κάθετης μετάδοσης 
από τη μητέρα στο παιδί όσο και τη διασφάλιση της καλής υγείας της εγκύου κατά τη διάρκεια της κύ-
ησης αλλά και μετά τον τοκετό. Η εφαρμογή τα προηγούμενα χρόνια πολιτικών πρόληψης έχει ελαττώ-
σει την κάθετη μετάδοση σε ποσοστά <2%. Γυναίκες με υψηλό ιικό φορτίο και χαμηλά CD4 κατά τον 
τοκετό, καθώς και η πρόωρη ρήξη υμένων έχουν συσχετισθεί με αυξημένη πιθανότητα κάθετης μετά-
δοσης. Επομένως, το κλειδί για την ελάττωσή της είναι η όσο πιο έγκαιρη διάγνωση της HIV λοίμωξης 
και χορήγηση προφυλακτικής θεραπείας σε όλες τις HIV θετικές εγκύους ανεξάρτητα από την ανοσολο-
γική τους κατάσταση, με στόχο μη ανιχνεύσιμο φορτίο κατά την ώρα του τοκετού. Με βάση τελευταίες 
παρατηρήσεις αύξησης νεογνικών μολύνσεων λόγω ορομετατροπής των μητέρων κατά τη διάρκεια 
της κύησης, οι περισσότερες χώρες προσθέτουν στις κατευθυντήριες οδηγίες τους επανέλεγχο των 
εγκύων για HIV λοίμωξη στο τρίτο τρίμηνο, καθώς και tests γρήγορης ανίχνευσης αμέσως πριν τον το-
κετό. Για τις γυναίκες που δεν είχαν πάρει αντιρετροϊκή θεραπεία (ART) πριν την εγκυμοσύνη και η υγεία 
τους δεν απαιτεί την άμεση έναρξή της, συστήνεται βραχυχρόνια HAART που το αργότερο πρέπει να 
αρχίζει την 28η εβδομάδα κύησης και η οποία μπορεί να διακοπεί μετά τον τοκετό μετά επανεκτίμηση. 
Η ZDV πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στο σχήμα HAART εκτός αντενδείξεων και όχι σαν μονοθεραπεία, 
ενώ το DDI και το D4T πρέπει να αποφεύγονται λόγω μιτοχονδριακής τοξικότητας. Όταν η υγεία της 
μητέρας απαιτεί τη χορήγηση ART, αυτή πρέπει να γίνεται άμεσα με τη διάγνωση της λοίμωξης ακόμα 
και το πρώτο τρίμηνο της κύησης. Για τις γυναίκες που έπαιρναν ήδη αποτελεσματική HAART κατά τη 
σύλληψη, συστήνεται η συνέχιση της ίδιας θεραπείας καθ’ όλη τη διάρκειά της (η χρήση του efavirenz 
πρέπει να αποφεύγεται, λόγω πιθανής τερατογένεσης). Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, η έγκυος θα 
πρέπει να βρίσκεται σε στενή παρακολούθηση όσον αφορά την HIV λοίμωξη (ιικό φορτίο, επίπεδα CD4, 
αντοχή), για πιθανές λοιμώξεις του ουρογεννητικού συστήματος, καθώς και για πιθανή τοξικότητα από 
την ΑRT (παθολογική ανοχή γλυκόζης, μιτοχονδριακή τοξικότητα, ηπατοτοξικότητα). Ο τοκετός προ-
γραμματίζεται για την 38η εβδομάδα με καισαρική τομή οπωσδήποτε για τις γυναίκες με ανιχνεύσιμο 
ιικό φορτίο κατά την 34η-36η εβδομάδα, ενώ για τις γυναίκες με φορτίο <50 copies/ml θεωρείται ότι ο 
κίνδυνος για κάθετη μετάδοση κατά τον φυσιολογικό τοκετό δεν υπερκαλύπτει τους κινδύνους επιπλο-
κών από την καισαρική τομή. Η ενδοφλέβια χορήγηση ZDV κατά τη διάρκεια του τοκετού ελαττώνει 
ακόμα περισσότερο την πιθανότητα κάθετης μετάδοσης. Ο τοκετός σε επείγουσα βάση απαιτεί συνερ-
γασία του ειδικού για την HIV λοίμωξη, του γυναικολόγου και του παιδιάτρου έτσι ώστε να ληφθούν οι 
κατάλληλες για κάθε περίπτωση αποφάσεις χειρισμού. Σε όλες τις περιπτώσεις ο χειρισμός της εγκύου 
HIV θετικής γυναίκας πρέπει να είναι σφαιρικός για την ίδια και την οικογένειά της και να περιλαμβάνει 
εκτός της εξειδικευμένης ιατρικής φροντίδας από όλες τις ειδικότητες που εμπλέκονται, την κατάλληλη 
συμβουλευτική και υποστήριξη τόσο σε ψυχολογικό όσο και κοινωνικό επίπεδο, πριν από τη σύλληψη, 
σε όλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και μετά τον τοκετό.  

Παθολόγος, Αναπληρώτρια 
Διευθύντρια 2ο Περ. Κέντρο 
Αιμοδοσίας & Κέντρο 
Αιμορροφιλικών Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»
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Προσέγγιση της hIV λοίμωξης στο νεογνό
X. Ανταχόπουλος

H κάθετη μετάδοση του ιού HIV μπορεί να συμβεί είτε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, μέσω δια-
πλακουντιακής μεταφοράς του ιού από τη μητέρα στο έμβρυο, είτε κατά τον τοκετό, μέσω έκθεσης του 
εμβρύου ή βρέφους σε μητρικό αίμα, αμνιακό υγρό ή κολπικές εκκρίσεις, είτε μετά τη γέννηση με το 
θηλασμό. Χωρίς προληπτικές παρεμβάσεις το ποσοστό κάθετης μετάδοσης του ιού είναι περίπου 25%-
30%. H έκθεση του βρέφους στον ιό HIV μπορεί να συμβεί τόσο κατά τη διάρκεια του τοκετού, αμέσως 
μετά τη ρήξη του θυλακίου, όσο και μετά τον τοκετό, μέσω του θηλασμού. Μεγαλύτερο χρονικό διά-
στημα από τη ρήξη του θυλακίου μέχρι τη γέννηση του βρέφους συνδυάζεται με αυξημένο κίνδυνο 
κάθετης μετάδοσης. Κατ’ ανάλογο τρόπο, η πιθανότητα μετάδοσης του ιού HIV μέσω του θηλασμού 
φαίνεται ότι αυξάνει όσο αυξάνει και η διάρκεια του θηλασμού.

Η επιτυχής πρόληψη της κάθετης μετάδοσης του ιού HIV στηρίζεται σε τέσσερις βασικούς άξονες: α) 
ενημέρωση της εγκύου και έλεγχος για HIV λοίμωξη στην αρχή της εγκυμοσύνης, β) χορήγηση κατάλ-
ληλης αντιρετροϊκής θεραπείας/προφύλαξης στην έγκυο και το βρέφος, γ) προγραμματισμένη καισα-
ρική τομή και δ) πλήρης αποφυγή θηλασμού.

Νεογνά των οποίων η μητέρα έχει διαγνωσμένη HIV λοίμωξη θα πρέπει να ελέγχονται για την πιθα-
νότητα κάθετης μετάδοσης της λοίμωξης με ανίχνευση με PCR του DNA του ιού από μονοκύτταρα του 
περιφερικού αίματος (HIV DNA PCR). H ευαισθησία της μεθόδου είναι της τάξεως του 30-40% τις πρώ-
τες 48 ώρες της ζωής, αλλά αυξάνει περίπου στο 90% στις 2 εβδομάδες ζωής. Αν δε ο έλεγχος πραγμα-
τοποιηθεί σε ηλικία 1 μηνός, η μέθοδος έχει ευαισθησία περίπου 95% και ειδικότητα 97%. Τα βρέφη 
μητέρων με HIV λοίμωξη θα πρέπει να ελέγχονται με PCR εντός 48ώρου από τη γέννηση. Ο έλεγχος με 
PCR θα πρέπει να επαναλαμβάνεται σε ηλικία 1-2 μηνών, και στη συνέχεια σε ηλικία 4 μηνών. Αν οποια-
δήποτε από τις εξετάσεις αυτές αποβεί θετική, η PCR θα πρέπει να επαναληφθεί όσο το δυνατό γρηγο-
ρότερα για να επιβεβαιωθεί η διάγνωση. Ένα βρέφος θεωρείται μολυσμένο από τον ιό HIV αν 2 χωριστά 
δείγματα αίματος είναι θετικά με βάση την PCR. Σε βρέφος που δεν θηλάζει, η HIV λοίμωξη έχει λογικά 
αποκλειστεί αν δύο PCR, που έγιναν σε ηλικία τουλάχιστον ενός και τεσσάρων μηνών, είναι αρνητικές. 
Στα βρέφη αυτά ο οριστικός αποκλεισμός της HIV λοίμωξης γίνεται με έλεγχο αντισωμάτων έναντι του 
ιού σε ηλικία 12-18 μηνών.

Στα βρέφη οροθετικών μητέρων συνιστάται έναρξη προφυλακτικής αγωγής με ζιδοβουδίνη (2 mg/
kg ΒΣ ανά 6ωρο) εντός των πρώτων 6-12 ωρών ζωής και για χρονικό διάστημα 6 εβδομάδων. Μετά την 
6η εβδομάδα ζωής συνιστάται να αρχίσει αγωγή με κοτριμοξαζόλη per os για προφύλαξη από τον κίνδυ-
νο λοίμωξης από Pneumocystis μέχρι ο έλεγχος με PCR (σε ηλικία 4 μηνών) να αποκλείσει μετάδοση της 
HIV λοίμωξης στο βρέφος. Η δοσολογία της κοτριμοξαζόλης για το σκοπό αυτό (σε mg τριμεθοπρίμης) 
είναι 5-10 mg/kg ΒΣ/24ωρο σε 2 δόσεις ή 150 mg/m2 επιφάνειας σώματος/24ωρο σε 2 δόσεις, για 3 
ημέρες την εβδομάδα.  

Λέκτορας Παιδιατρικής 
Λοιμωξιολογίας,  
3η Παιδιατρική Κλινική Α.Π.Θ., 
Ιπποκράτειο Νοσοκομείο 
Θεσ/νίκης
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Στρογγυλό τραπέζι:

ΗIV και συλλοιμώξεις

hIV και ιογενείς ηπατίτιδες
Ε. Σαμπατάκου

Με την εισαγωγή της HAART και τη θεαματική βελτίωση της πρόγνωσης της HIV λοίμωξης, η ηπατική 
νόσος από συλλοίμωξη με HBV και HCV, αποτελεί στις μέρες μας μία από τις κύριες αιτίες νοσηρότητας 
και θνητότητας σε HIV (+) ασθενείς. Επομένως, η έγκαιρη και ορθή αντιμετώπιση ασθενών με συλλοί-
μωξη αποτελεί προτεραιότητα την εποχή της HAART.

Αν και ο HIV, HCV και HBV έχουν κοινούς τρόπους μετάδοσης, η πιθανότητα μετάδοσης είναι διαφο-
ρετική. Ο HCV μεταδίδεται σε μεγαλύτερο ποσοστό από τον HIV, μέσω της αιματογενούς οδού, αλλά 
δυσχερέστερα με τη σεξουαλική επαφή.

Το 1/3 των περίπου 40 εκατομμυρίων HIV(+) ατόμων παγκοσμίως, πάσχει από χρόνια HCV λοίμωξη, 
ενώ η χρόνια HCV προσβάλλει >75% των HIV(+) με παρεντερική μετάδοση της HIV λοίμωξης, όπως αι-
μορροφιλικούς και χρήστες ενδοφλέβιων τοξικών ουσιών. Η επίπτωση της HCV συλλοίμωξης στις δια-
φορετικές γεωγραφικές περιοχές και πληθυσμούς εξαρτάται από τον τρόπο μετάδοσης της HIV λοίμω-
ξης, με ποσοστά στην Α Ευρώπη, όπως Ουκρανία έως και 70%, όπου η χρήση ενδοφλέβιων τοξικών 
ουσιών είναι η κύρια ομάδα κινδύνου μεταξύ των HIV(+) ατόμων, ενώ στην Κ. Ευρώπη (Βέλγιο, Αυστρία, 
Γερμανία), όπου η σεξουαλική επαφή είναι ο κύριος τρόπος μετάδοσης της HIV λοίμωξης, τα ποσοστά 
συλλοίμωξης με HCV είναι 10-15% και στα ίδια ποσοστά (10%) είναι και τα ποσοστά στην Ταϋλάνδη, 
όπου επικρατεί η μετάδοση της HIV με ετεροφυλοφιλική επαφή. Αν και ο κλασικός τρόπος μετάδοσης 
της HCV λοίμωξης είναι η αιματογενής οδός, έχουν αναφερθεί πρόσφατες επιδημίες μεταξύ ΜSM HIV(+) 
ατόμων στο Λονδίνο, Άμστερνταμ, Παρίσι, Βερολίνο, δίνοντας έμφαση σε σεξουαλική μετάδοση της 
HCV λοίμωξης. Η κάθετη μετάδοση της HCV λοίμωξης είναι 4-8%, αλλά σε HIV/HCV συλλοίμωξη αυξά-
νει το ποσοστό μετάδοσης και των δύο ιών. Όμως, σε έγκυες με συλλοίμωξη που λαμβάνουν HAART και 
υποβάλλονται σε καισαρική τομή, ο κίνδυνος κάθετης μετάδοσης HCV μειώνεται σε λιγότερο του 1%. 
Υπολογίζεται ότι στις ΗΠΑ 240.000 άνθρωποι έχουν συλλοίμωξη HIV/HCV (30% των HIV μολυνθέντων), 
ενώ πολλές Ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Ισπανία, παρουσιάζουν υψηλά ποσοστά συλλοίμωξης με HCV. 
Στην Ισπανία, τουλάχιστον το 50% από τους 130.000 HIV(+) ασθενείς έχουν συλλοίμωξη με HCV, ως 
αποτέλεσμα υψηλού αριθμού IDUs. Καθώς ο HCV είναι 10 φορές πιο μεταδοτικός από τον HIV, τα ποσο-
στά συλλοίμωξης είναι ιδιαίτερα υψηλά μεταξύ IDUs και ληπτών παραγώγων αίματος. Επιπλέον, συλλοί-
μωξη με HBV αφορά το 10% περίπου των HIV(+) ατόμων, με πλέον αυξημένα ποσοστά συλλοίμωξης 
στη ΝΑ Ασία.

Η φυσική πορεία και η εξέλιξη της χρόνιας HCV λοίμωξης επιταχύνεται σε HIV συλλοίμωξη, ιδιαίτερα 
σε σοβαρού βαθμού ανοσοκαταστολή, ενώ αντίθετα η πορεία της HIV λοίμωξης και η ανοσολογική 
αποκατάσταση με την έναρξη HAART δεν φαίνεται να επηρεάζεται από συνύπαρξη HCV. Υπάρχουν 6 
διαφορετικοί γονότυποι HCV, που υπαγορεύουν το δοσολογικό σχήμα της ριμπαβιρίνης (RBV), ενώ η 
διάρκεια χορήγησης pegIFN και RBV είναι 48 εβδομάδες, σύμφωνα με τις διεθνείς συστάσεις, ανεξαρ-
τήτως γονότυπου, σε συλλοίμωξη. Σε οξεία HCV σε ασθενείς με HIV λοίμωξη, συστήνεται αγωγή με 
pegIFN (με ή χωρίς RBV) για διάστημα ≥24 εβδομάδων, με βάση την κλινική εμπειρία από HIV(-) άτομα 
με οξεία HCV.

Ο HBV αποτελεί την κύρια αιτία χρόνιας ηπατικής νόσου παγκόσμια. Σε χώρες με χαμηλή επίπτωση 
HBV, η μετάδοση επιτυγχάνεται μέσω της σεξουαλικής οδού και της χρήσης ενδοφλέβιων τοξικών ου-
σιών, ενώ σε χώρες με υψηλή επίπτωση, η μετάδοση HBV είναι κάθετη ή αποκτάται νωρίς, στην παιδική 
ηλικία. Περίπου 10% των HIV(+) ασθενών έχουν χρόνια HBV, ενώ υπάρχουν διάφοροι γονότυποι του 
HBV, με ιδιαίτερη γεωγραφική κατανομή. Η συνύπαρξη της HIV λοίμωξης σε ασθενείς με χρόνια HBV, 
επηρεάζει τη φυσική πορεία της δεύτερης, αλλάζει τη θεραπευτική μας προσέγγιση και αυξάνει την 

Λέκτορας Παθολογίας-
Λοιμώξεων,  
Β’ Πανεπιστημιακή Κλινική, 
Μονάδα Λοιμώξεων,  
Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
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πιθανότητα ηπατοτοξικότητας από τη θεραπεία με HAART. Η μειωμένη κυτταρική ανοσία σε HIV(+) 
ασθενείς συσχετίζεται με υψηλότερα επίπεδα ιαιμίας από HBV, δυσανάλογα της ιστολογικής εικόνας 
του ήπατος και μικρότερη πιθανότητα ορομετατροπής και ίασης, μετά από οξεία HBV και αυξημένα 
ποσοστά νοσηρότητας και θνητότητας από την χρόνια ηπατίτιδα. Η πλειοψηφία των HIV(+) ασθενών, με 
μεμονωμένα θετικό anti-HBc δεν είναι άνοσοι και συστήνεται πλήρης εμβολιασμός, ενώ σε κάποιες 
περιπτώσεις, υπάρχει ανιχνεύσιμο HBV DNA (“occult infection”). Η ανοσολογική απάντηση στον εμβο-
λιασμό για HBV κυμαίνεται από 18%-72%, με ταχύτερη πτώση του τίτλου των προστατευτικών αντισω-
μάτων, σε HIV συλλοίμωξη, σε σύγκριση με ανοσοεπαρκή, υγιή άτομα, στα οποία επαρκής τίτλος anti-
HBs επιτυγχάνεται σε ποσοστό >90% των εμβολιαζομένων. Επιπλέον, εμβολιασμός για HAV συστήνεται 
σε άτομα με αρνητικά αντισώματα και χρόνια HBV ή HCV λοίμωξη, σε MSM και χρήστες ενδοφλέβιων 
τοξικών ουσιών (IDUs), αν και η ανοσολογική απάντηση είναι μειωμένη, ιδιαίτερα σε ασθενείς με αριθ-
μό CD4 <200/μL. Με την ύπαρξη αντιικών, κοινών και για τις δύο ιογενείς λοιμώξεις, το είδος της αγωγής 
σε HIV/HBV συλλοίμωξη εξαρτάται από το αν απαιτείται έναρξης αγωγής για την HIV, το φάσμα των 
αντιικών έναντι και των δύο ιών ή εκλεκτικά έναντι του ενός εξ αυτών, τη δυνητική ανάπτυξη αντοχής 
και διασταυρούμενης αντοχής. Σε ανάγκη έναρξης HAART για την HIV λοίμωξη, θα πρέπει να χορηγηθεί 
αγωγή και για την HBV λοίμωξη, ανεξάρτητα από τα επίπεδα του HBV DNA, ενώ πρωιμότερη έναρξη 
HAART προτείνεται σε HBV συλλοίμωξη, σύμφωνα με πρόσφατες διεθνείς συστάσεις.

Τα επιδημιολογικά δεδομένα, σε συνδυασμό με την ταχύτερη εξέλιξη των χρόνιων ηπατιτίδων σε 
κίρρωση και ηπατοκυτταρικό Ca, σε συνύπαρξη της HIV λοίμωξης, καθώς και ο δυνητικός κίνδυνος 
υψηλότερων ποσοστών ηπατοτοξικότητας με την έναρξη αντιρετροϊκής αγωγής σε συλλοίμωξη με 
HBV ή HCV, υπογραμμίζουν τη μεγάλη πρόκληση που αποτελεί η συλλοίμωξη στην εποχή της HAART. 

Η επιδημιολογία, η διαγνωστική προσπέλαση, η εκτίμηση δυνητικής τοξικότητας, η εμφάνιση συν-
δρόμου IRIs, η πρόγνωση, η διάρκεια, το είδος της θεραπείας και ο αλγόριθμος της θεραπευτικής προ-
σέγγισης σε θεραπευτική αποτυχία ή υποτροπή, σε συλλοίμωξη, θα αναπτυχθούν διεξοδικά στην πα-
ρούσα εισήγηση.

Φυματίωση και hIV λοίμωξη
Μ.Ν. Μαραγκός

Οι επιδημίες της HIV λοίμωξης και της φυματίωσης (ΤΒ) έχουν οδηγήσει σε δραματική αύξηση της 
επίπτωσης της φυματίωσης παγκοσμίως. Οι HIV ασθενείς έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να αναπτύξουν 
ενεργό ΤΒ είτε από αναζωπύρωση λανθάνουσας λοίμωξης είτε από εξωγενή λοίμωξη. Επίσης, η HIV 
λοίμωξη έχει συσχετισθεί με ανθεκτική (MDR) και πολυανθεκτική (XDR) TB. Επιπλέον, η φυματίωση επι-
δρά αρνητικά στην HIV λοίμωξη αυξάνοντας τον κίνδυνο AIDS και θανάτου. Η ΤΒ σχετίζεται με αύξηση 
του ιικού φορτίου η οποία συνήθως υποχωρεί μετά την έναρξη επιτυχούς αντι-ΤΒ αγωγής. 

Η κλινική εικόνα εξαρτάται από τον βαθμό ανοσοκαταστολής. HIV ασθενείς στα πρώτα στάδια της 
νόσου παρουσιάζουν παρόμοια κλινική εικόνα με τους οροαρνητικούς. Χαμηλός αριθμός CD4+ λεμφο-
κυττάρων σχετίζεται με αυξημένη συχνότητα εξωπνευμονικής φυματίωσης, θετικών καλλιεργειών αί-
ματος για M. tuberculosis, και άτυπων ακτινολογικών ευρημάτων. Κυριότερες εντοπίσεις εξωπνευμονι-
κής φυματίωσης αποτελούν οι λεμφαδένες (αυχενικοί και μασχαλιαίοι) και οι πλευριτικές συλλογές 
αλλά πιθανή είναι και γενικευμένη κεχροειδής νόσος. Η διαγνωστική προσπέλαση είναι παρόμοια με 
τους οροαρνητικούς ασθενείς. Σημαντική είναι η εξέταση των πτυέλων (ΖΝ και καλλιέργεια) όπως επί-
σης και μικροβιολογική εξέταση υλικού από λεμφαδένες ή άλλο υλικό ανάλογα με την κλινική εντόπιση. 
Φυσιολογική ακτινογραφία πνεύμονος σε προχωρημένα στάδια της HIV λοίμωξης δεν αποκλείει την ΤΒ. 
Απαραίτητος είναι ο έλεγχος της ευαισθησίας του μυκοβακτηριδίου στα διάφορα αντιφυματικά φάρ-
μακα καθώς η εμφάνιση πολυανθεκτικών στελεχών αποτελεί σημαντικό πρόβλημα στην εποχή μας.  

Τα οροθετικά άτομα με φυματίωση ανταποκρίνονται καλά στην αντιφυματική θεραπεία, εφόσον 
αυτή περιλαμβάνει ισονιαζίδη και μία ριφαμυκίνη (ριφαμπικίνη ή ριφαμπουτίνη). Πρόβλημα αποτελούν 
οι συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες (για παράδειγμα η ηπατοτοξικότητα) αλλά και οι αλληλεπιδράσεις 
των φαρμάκων (όπως των PΙs με την ριφαμπικίνη). Η απόφαση για την ταυτόχρονη έναρξη αντιρετροϊ-
κής και αντιφυματικής αγωγής θα πρέπει να λαμβάνεται για κάθε ασθενή ξεχωριστά, λαμβάνοντας 
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υπόψη διαφόρους παράγοντες (συμμόρφωση στην αγωγή, συνθήκες διαβίωσης, ιστορικό HCV ή ηπα-
τικής βλάβης κ.λπ.). Οι περισσότεροι ασθενείς μπορούν να αντιμετωπισθούν επιτυχώς με 6μηνη θερα-
πεία αν και σε ορισμένους είναι απαραίτητο μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Οι ασθενείς αυτοί είναι 
εκείνοι που έχουν σπήλαια στον ακτινολογικό έλεγχο, θετική καλλιέργεια πτυέλων μετά από 2 μήνες 
αντι-ΤΒ αγωγής ή συμμετοχή του ΚΝΣ ή σκελετικές βλάβες. Προτεινόμενη θεραπεία είναι αντι-ΤΒ αγω-
γή που περιλαμβάνει ριφαμπικίνη με αντιρετροϊκή αγωγή που βασίζεται στην εφαβιρένζη. Σε περίπτω-
ση που χορηγούνται PIs προτιμάται η ριφαμπουτίνη για την οποία απαιτείται στενή παρακολούθηση 
για ΑΕ (αρθραλγία, λευκοπενία, ραγοειδίτιδα).

Σε ορισμένους ασθενείς υπό αντιρετροϊκή αγωγή έχει παρατηρηθεί παροδική επιδείνωση των συ-
μπτωμάτων και των ακτινολογικών ευρημάτων της φυματίωσης με την έναρξη της αντιφυματικής αγω-
γής (παράδοξη αντίδραση) που οφείλεται στην ανοσολογική ανασύσταση (ΙRIS). Συνήθως συμβαίνει 
τους πρώτους 3 μήνες από την έναρξη της HAART με μεγαλύτερο συχνότητα όταν τα CD4 <100/ mm3 
και σε ασθενείς με σημαντική μείωση του ιικού φορτίου και μεγαλύτερη αύξηση των CD4.

Σε ασθενείς με CD4 <200/mm3 η αντιρετροϊκή αγωγή μπορεί να αρχίσει 10-14 ημέρες μετά την έναρ-
ξη της αντι-ΤΒ αγωγής με μεγάλη προσοχή για ανεπιθύμητες ενέργειες, τοξικότητα φαρμάκων και IRIS. 
Σε ασθενείς με CD4 >200/mm3 η αντιρετροϊκή αγωγή μπορεί να αρχίσει σε 2-8 εβδομάδες μετά την 
αντι-ΤΒ αγωγή. Οι HIV ασθενείς με MDR-TB θα πρέπει να θεραπευθούν για 24 μήνες μετά την αρνητικο-
ποίηση των πτυέλων, ενώ μετά το τέλος της θεραπείας απαιτείται ανά 4μηνο εξέταση πτυέλων για 24 
μήνες.

Λόγω αυξημένου κινδύνου ανάπτυξης ενεργού νόσου, υπάρχει ένδειξη χημειοπροφύλαξης σε HIV 
ασθενείς με Mantoux >5 mm και εφόσον αποκλεισθεί ενεργός νόσος. Επίσης, συνιστάται χημειοπροφύ-
λαξη σε ΗΙV ασθενείς με 1. ιστορικό πρόσφατης έκθεσης σε άτομο με ενεργό ΤΒ ανεξαρτήτως PPD ή 
προηγούμενης λήψης προφυλακτικής αγωγής, 2. ιστορικό προηγούμενης μη θεραπευθείσης ή ατελώς 
θεραπευθείσης ΤΒ ανεξαρτήτως PPD, 3. HIV ασθενείς με CD4 <200 με ινωτικές βλάβες συμβατές με ΤΒ 
στην ακτινογραφία και χωρίς ιστορικό λήψης αντι-ΤΒ αγωγής. Στις εγκύους με ένδειξη χημειοπροφύλα-
ξης η έναρξη θα πρέπει να είναι άμεσος ανεξαρτήτως τριμήνου. Σύμφωνα με τις τελευταίες οδηγίες 
(American Thoracic Society/CDC) χορηγείται ισονιαζίδη (300 mg καθημερινά ή 900 mg δύο φορές 
εβδομαδιαίως για 9 μήνες) ή ριφαμπικίνη 600 mg καθημερινά ή 2 φορές ημερησίως για 4 μήνες, ενώ ο 
συνδυασμός ριφαμπικίνης-πυραζιναμίδης για 2 μήνες δεν συνιστάται πλέον καθώς έχουν αναφερθεί 
περιστατικά σοβαρής ηπατικής βλάβης.
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Στρογγυλό τραπέζι:

Νεώτερα θεραπευτικά δεδομένα στην hIV 
λοίμωξη - Ο ρόλος των νεώτερων αντιρετροϊκών

Αναστολείς πρωτεασών
Ν. Τσόγκας

Η ανακάλυψη της HAART, στα μέσα της δεκαετίας του 90, άλλαξε ριζικά τη θεραπεία και την πορεία 
της HIV λοίμωξης γενικότερα. Κυρίαρχο ρόλο σ’ αυτή την αλλαγή είχαν και συνεχίζουν να έχουν οι ανα-
στολείς πρωτεασών. Με την πάροδο των ετών έχουν ανακαλυφθεί νεώτερες αντιπρωτεάσες με ισχυρό-
τατη αντιρετροϊκή δράση, ευκολότερα δοσολογικά σχήματα και λιγότερες ανεπιθύμητες ενέργειες. Οι 
προσπάθειες συνεχίζονται στους τομείς της φαρμακοενίσχυσης (όλες πλέον χορηγούνται με Ritonavir), 
των απλούστερων δοσολογικών σχημάτων (άπαξ ημερησίως) ή ακόμα και της μονοθεραπείας με αντι-
πρωτεάση, σε ανοσολογικά και ιολογικά σταθεροποιημένους ασθενείς.

Παρουσιάζονται τα νεώτερα δεδομένα που ανακοινώθηκαν στα συνέδρια του 2009 και τη διεθνή 
βιβλιογραφία.

Αναστολείς της ανάστροφης μεταγραφάσης: 
Νουκλεοσιδικά και μη ανάλογα
Ν.Β. Σύψας 

Οι αναστολείς της ανάστροφης μεταγραφάσης (RT) διακρίνονται σε 3 ομάδες: τα νουκλεοσιδικά ανά-
λογα (NRTIs), τα νουκλεοτιδικά ανάλογα (NtRTIs), και τα μη-νουκλεοσιδικά ανάλογα (NNRTIs).

Τα νουκλεοσιδικά ανάλογα
Πρόκειται για τα πλέον χρησιμοποιημένα φάρμακα που αποτελούν την ραχοκοκαλιά των σύγχρονων 

αντιρετροϊικών θεραπευτικών σχημάτων (HAART). Η μακροχρόνια χρήση τους οδήγησε σε προβλήμα-
τα αντοχής. Για το λόγο αυτό νέα νουκλεοσιδικά ανάλογα, με καλή δραστικότητα σε ανθεκτικά στελέχη 
του HIV, βρίσκονται σε ανάπτυξη. Ορισμένα από αυτά έχουν μπει σε μελέτες φάσης ΙΙ. Αυτά είναι: η 
Apricitabine, που έχει δείξει καλή δραστικότητα σε ανθεκτικά στη λαμιδοβουντίνη στελέχη του HIV, η 
Amdoxovir, η Elvucitabine, και το Racivir. 

Τα νουκλεοτιδικά ανάλογα
Περιλαμβάνουν την αδεφοβίρη, που πλέον δεν χρησιμοποιείται στην HIV λοίμωξη και την τενοφοβί-

ρη, που σε συνδυασμό με την εμτρισιταβίνη, αποτελούν ένα από τα συνιστώμενα σχήματα NRTIs για 
την έναρξη της HAART. 

Τα μη νουκλεοσιδικά ανάλογα
Η πρώτη γενιά των NNRTIs περιλαμβάνει τη δελαβιρδίνη, την εφαβιρένζη και τη νεβιραπίνη. Η δελα-

βιριδίνη τείνει να εγκαταλειφθεί. Η εφαβιρένζη (και η νεβιραπίνη) είναι στα συνιστώμενα από διεθνείς 
οργανισμούς φάρμακα για την έναρξη της HAART. Στα πλεονεκτήματα των πρώτων NRTIs περιλαμβά-
νεται η υψηλή αποτελεσματικότητα, η καλή ανοχή, και η ύπαρξη δισκίου σταθερής-δόσης, που συμπε-
ριλαμβάνει εφαβιρένζη-τενοφοβίρη-εμτρισιταβίνη και χορηγείται άπαξ ημερησίως. Στα μειονεκτήμα-
τα περιλαμβάνεται ο χαμηλός γενετικός φραγμός στην ανάπτυξη αντοχής, παρενέργειες από το ΚΝΣ 
(εφαβιρένζη), αποτυχία σε ασθενείς που μολύνθηκαν από ανθεκτικό ιό, λιποατροφία (εφαβιρένζη) και 
οι αντιδράσεις υπερευαισθησίας (νεβιραπίνη). Η επόμενη γενιά των NNRTIs περιλαμβάνει την ετραβι-
ρίνη (έγκριση από FDA to 2008) και την ριλπιβιρίνη. Η ετραβιρίνη έχει δείξει υψηλό γενετικό φραγμό, 
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δραστικότητα σε πολυθεραπευμένους ασθενείς με ανθεκτικά στα NNRTIs στελέχη του HIV. Η πιο συ-
χνή παρενέργεια ήταν το εξάνθημα, ενώ δεν αναφέρονται παρενέργειες από το ΚΝΣ. Η ριλπιβιρίνη 
βρίσκεται σε μελέτες φάσης ΙΙ, έχει ισχυρή αντιρετροϊική δράση και λιγότερες παρενέργειες από το 
ΚΝΣ. Η πιθανή μελλοντική κλινική χρήση των NNRTIs νέας γενιάς περιλαμβάνει τη δυσανεξία στα πα-
λαιότερα NNRTIs, τη χρήση σε ανθεκτικά στελέχη και σε έγκυες γυναίκες. 

Νεώτερες κατηγορίες 
Α. Παπαδόπουλος

Η ευρεία χρήση της αντιρετροϊκής θεραπείας (HAART) στον αναπτυγμένο κόσμο, έχει πλέον κατα-
στήσει την HIV λοίμωξη ως μία χρονία νόσο. Το προσδόκιμο ζωής των ασθενών αναμένεται να αυξηθεί 
σε έως και 40 έτη μετά την έναρξη της θεραπείας. Παρόλα αυτά, η εφαρμογή της HAART παρουσιάζει 
και προβλήματα, λόγω κυρίως της αναπτύξεως αντοχής και της εμφανίσεως ανεπιθύμητων ενεργειών. 
Το 25% των ασθενών, εντός 2-3 ετών είτε δεν επιτυγχάνει πλήρη ιολογική καταστολή είτε σημειώνει 
ιολογική αποτυχία. Επομένως, η ανάπτυξη νεωτέρων αντιρετροϊκών φαρμάκων καθίσταται αναγκαία. 
Στα πλαίσια αυτά, τα τελευταία χρόνια έχουν δημιουργηθεί νέες κατηγορίες αντιρετροϊκών φαρμάκων, 
όπως οι αναστολείς της ενσωματάσης (ιντεγκράσης) και οι αναστολείς του συνυποδοχέως CCR5, με 
κυριότερους αντιπροσώπους τη ραλτεγκραβίρη και το maraviroc αντίστοιχα. Και τα δύο φάρμακα 
έχουν λάβει έγκριση για χρήση σε προθεραπευμένους ασθενείς, ενώ η ραλτεγκραβίρη προσφάτως 
επιπλέον και σε πρωτοθεραπευόμενους ασθενείς.

Η ραλτεγκραβίρη εξασκεί ισχυρή και ταχεία δράση σε στελέχη του HIV, που παρουσιάζουν αντοχή 
στις άλλες ομάδες των αντιρετροϊκών φαρμάκων. Είναι δραστική και σε πολυθεραπευμένους ασθενείς. 
Εξαιτίας του χαμηλού γενετικού φραγμού αντοχής της, πρέπει να συγχορηγείται με τουλάχιστον άλλο 
ένα, και κατά προτίμηση με άλλα δύο δραστικά φάρμακα από άλλες κατηγορίες φαρμάκων. Στην περί-
πτωση αυτή επιτυγχάνει πλήρη ιολογική καταστολή στους περισσότερους ασθενείς. Στους πρωτοθε-
ραπευόμενους ασθενείς μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περιπτώσεις πρωτογενούς αντοχής, δυσανεξίας 
ή ανεπιθύμητων ενεργειών στους PIs και τους NNRTs, σε υψηλό καρδιαγγειακό κίνδυνο και στις εγκύ-
ους, αλλά τα δεδομένα είναι ακόμη περιορισμένα.

To maraviroc είναι μία ιμιδαζοπυριδίνη, που παρουσιάζει ισχυρή αντι-ιική δράση έναντι στελεχών 
του HIV με τροπισμό αποκλειστικά προς τους συνυποδοχείς CCR5. Είναι δραστικό σε στελέχη του ιού, 
που εμφανίζουν αντοχή στις άλλες κατηγορίες αντιρετροϊκών φαρμάκων. Για να χρησιμοποιηθεί το 
φάρμακο, πρέπει να προηγηθεί έλεγχος τροπισμού του HIV. O έλεγχος γίνεται με ειδικές φαινοτυπικές 
μεθόδους, που ανιχνεύουν εάν ο πληθυσμός του ιού αποτελείται από στελέχη με τροπισμό στους συ-
νυποδοχείς CCR5 ή CXCR4 ή και στους δύο (μεικτός πληθυσμός). Το φάρμακο μπορεί να χρησιμοποιη-
θεί μόνο στην πρώτη περίπτωση. Οι νεώτερες μέθοδοι τροπισμού ανιχνεύουν ταυτόχρονα και υποπλη-
θυσμούς του HIV με τροπισμό στους συνυποδοχείς CXCR4, που ανευρίσκονται ακόμα και σε πολύ μικρό 
ποσοστό (<1%, minority variants). Είναι σημαντικό να ανιχνεύονται τα στελέχη CXCR4, καθώς αποτε-
λούν αιτία θεραπευτικής αποτυχίας, παρά τη χρήση του φαρμάκου, εφόσον δεν εντοπισθούν έγκαιρα. 
Επειδή υπάρχει περίπτωση, με τη μέθοδο τροπισμού, να μην ανιχνευθούν υπάρχοντα στελέχη CXCR4, 
πρέπει να συγχορηγείται με τουλάχιστον άλλα δύο δραστικά έναντι του ιού φάρμακα. Μετά την πρώτη 
ιολογική αποτυχία είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί, εφόσον δεν υπάρχουν διαθέσιμα σχήματα με άλ-
λες κατηγορίες φαρμάκων πχ τους NRTIs. Στους πολυθεραπευμένους ασθενείς η χρήση του με άλλα 
δραστικά φάρμακα π.χ. ραλτεγκραβίρη, φαρμακολογικά ενισχυμένους ισχυρούς αναστολείς πρωτεά-
σης, ενφουβιρτίδη, οδηγεί σε πλήρη ιολογική καταστολή μεγάλο ποσοστό ασθενών. Το maraviroc είναι 
γενικά καλά ανεκτό και εμφανίζει ήπιες ανεπιθύμητες ενέργειες.
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Επιδημιολογία της hIV λοίμωξης στις Βαλκανικές χώρες
Γ. Νικολόπουλος

Τα Βαλκάνια είναι περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και διαχρονικά λειτούργησαν ως σημαντικό 
σταυροδρόμι λαών και πολιτισμών. Αν και η νεότερη Ελληνική ιστορία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με 
αυτή των λαών της Βαλκανικής χερσονήσου, η επιδημιολογική εικόνα της HIV λοίμωξης παρουσιάζει 
σημαντικές διαφορές: στην Ελλάδα, ο αριθμός των ετήσιων περιπτώσεων HIV λοίμωξης και AIDS είναι 
υψηλότερος συγκριτικά με τις υπόλοιπες Βαλκανικές χώρες όπου η επιδημία του HIV κινείται διαχρονι-
κά σε σταθερά χαμηλά επίπεδα. Επιπρόσθετα, στην Ελλάδα μολύνονται κυρίως άνδρες που έχουν σε-
ξουαλικές επαφές με άλλους άνδρες, ενώ στις υπόλοιπες Βαλκανικές χώρες υπάρχουν ετερογενή επιδη-
μιολογικά πρότυπα. 

Στην παρούσα εισήγηση, θα επιχειρηθεί μία εκτενής παρουσίαση των επιδημιολογικών δεδομένων 
των βαλκανικών χωρών, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας και των πιθανών αιτιολογικών παραγό-
ντων που έχουν συμβάλλει στη διαμόρφωση διαφορετικών επιδημιολογικών χαρακτηριστικών. 

Προέλευση και εξέλιξη της hIV νόσου
Δ. Παρασκευής

Ένα από τα χαρακτηριστικά του ιού της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας (HIV-1) είναι η εκτενής γενε-
τική ετερογένεια. Οι αλληλουχίες από το γονιδίωμα του ιού που έχουν χαρακτηριστεί από διαφορετικές 
γεωγραφικές περιοχές, ταξινομούνται σε τρεις ομάδες Μ, Ο και Ν από τις οποίες η ομάδα Μ είναι υπεύ-
θυνη για τη μεγάλη πλειοψηφία των HIV-1 λοιμώξεων παγκοσμίως. Η ομάδα Μ ταξινομείται περαιτέρω 
σε 9 υπότυπους (A-D, F-H, J και K), υπο-υπότυπους και ανασυνδυασμένους τύπους (http://www.hiv.lanl.
gov). Η μελέτη της γενετικής ετερογένειας του ιού με σύγχρονες μεθόδους μοριακής επιδημιολογίας 
έχει μεγάλη σημασία για την ταυτοποίηση ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών της πανδημίας 
ΗΙV-1, αλλά και επιμέρους επιδημιών σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές. Ως παράδειγμα αναφέρε-
ται η εύρεση της προέλευσης του ιού HIV από ιούς ανοσοανεπάρκειας σε διαφορετικά είδη πιθηκοει-
δών και της ταυτοποίησης της χρονικής και γεωγραφικής προέλευσης της επιδημίας του υπότυπου Β 
στο Δυτικό κόσμο. Επίσης, η μελέτη διασποράς των υπότυπων αποτελεί αξιόπιστη πηγή πληροφορίας 
για τον τρόπο διασποράς της HIV λοίμωξης. 

Στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ από την αρχή της επιδημίας βρέθηκε ότι ο υπότυπος Β ήταν ο κυρίαρχος 
τύπος ιού. Στην Ευρώπη παρατηρείται τα τελευταία χρόνια μια σημαντική αύξηση των μη-Β υπότυπων 
που εντοπίζεται κυρίως στον ετεροφυλόφιλο πληθυσμό, αλλά στο σύνολο των οροθετικών, ο Β παρα-
μένει ο κυρίαρχος τύπος. Χρησιμοποιώντας μεθόδους μοριακής επιδημιολογίας, έσω ανάλυσης του 
γενετικού υλικού του ιού, μελετήθηκε ο τρόπος διασποράς της λοίμωξης (υπότυπος Β) μεταξύ διαφορε-
τικών χωρών στην Ευρώπη. Στη μελέτη αυτή χρησιμοποιήθηκαν αλληλουχίες από 1.337 HIV-1 οροθετι-
κούς από 17 χώρες στην Ευρώπη1. Από τη μελέτη αυτή προέκυψε, για πρώτη φορά, το πώς γίνεται η 
διασπορά της επιδημίας μεταξύ του πληθυσμού από διαφορετικές χώρες στην Ευρώπη.
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Δερματικές εκδηλώσεις της hIV λοίμωξης
Ι. Μαντέκου-Λεφάκη

Οι δερματολογικές εκδηλώσεις κατά τη διαδρομή της HIV λοίμωξης περιλαμβάνουν μία μεγάλη ποι-
κιλία δερματικών νοσημάτων. Με την τροποποίηση της ανοσίας, αυξάνονται: η συχνότητα των ευκαιρι-
ακών λοιμώξεων, η ποικιλομορφία της κλινικής εικόνας, η συχνότητα των μεικτών λοιμώξεων και η πι-
θανότητα ανεπιθύμητων φαρμακευτικών παρενεργειών. 

Η ταξινόμηση των δερματοπαθειών αυτών περιλαμβάνει ιογενείς λομώξεις, βακτηριακές, μυκητιασι-
κές-επιπολής και εν τω βάθει-, παρασιτικές και εξωπαρασιτικές, μη λοιμώδη, νεοπλασματικά και φαρμα-
κευτικά νοσήματα.

Επειδή η εμφάνιση των δερματικών εκδηλώσεων έχει σχέση με την ανοσολογική κατάσταση του 
ασθενούς, αν είναι γνωστός ο αριθμός των CD4+ κυττάρων, η διαφορική διάγνωση εστιάζεται περισ-
σότερο. Για παράδειγμα, η σμηγματορροϊκή δερματίτιδα και η τριχωτή λευκοπλακία της γλώσσας πρω-
τοεμφανίζονται όταν ο αριθμός των CD4+ είναι μεγαλύτερος από 500 κύτταρα/mm3, ενώ οι γιγαντιαίες 
μολυσματικές τέρμινθοι και τα μεγάλα χρονίζοντα περιπρωτικά έλκη που οφείλονται σε ερπητική λοί-
μωξη παρατηρούνται σε ασθενείς με αριθμό CD4+ μικρότερο από 50 κύτταρα/mm3. 

Με τη χρήση της θεραπείας HAART (highly active antiretroviral therapy), δερματικά νοσήματα όπως 
ο έρπητας ζωστήρας και η λοίμωξη με Mycobacterium avium intracellulare μπορούν να χειροτερέψουν 
καθώς βελτιώνεται η ανοσολογική κατάσταση, φαινόμενο γνωστό ως σύνδρομο αναδόμησης ανοσίας.

Ασυνήθιστα δερματικά εξανθήματα, κλινική εικόνα με υπερβολικές εκδηλώσεις (π.χ. έντονη σμηγμα-
τορροϊκή δερματίτιδα, γιγαντιαία μολυσματική τέρμινθος), απότομη και οξεία έξαρση παλαιών δερμα-
τοπαθειών (π.χ. ψωρίαση) και θεραπευτική αποτυχία (π.χ. ανθεκτική δερματοφυτική μόλυνση) θα πρέ-
πει να θεωρούνται ύποπτα για μία πιθανή HIV λοίμωξη.

Πολύ συχνά οι ανθεκτικές στη θεραπεία δερματοπάθειες των HIV(+) ασθενών χρήζουν προσαρμογή 
της δόσης, αλλαγή του τρόπου χορήγησης και μια διαφορετική από τη συνηθισμένη κατηγορία φαρμά-
κων για την αντιμετώπισή τους. 

Τα αγνώστου μηχανισμού αντιδραστικά δερματικά φαρμακευτικά εξανθήματα είναι αρκετά συχνά 
στους HIV(+) ασθενείς και η έντασή τους μπορεί να είναι από μέτρια έως πολύ σοβαρή. Μερικές φορές 
οφείλονται σε ένα φάρμακο, άλλες φορές σε συνδυασμό φαρμάκων. 

Επίσης συχνά κάποια από τα φάρμακα της θεραπείας HAART μπορούν να αλληλοεπιδράσουν με τα 
φάρμακα που χρησιμοποιούνται στη θεραπευτική αντιμετώπιση μιας δερματοπάθειας, π.χ. οι CyP 3A4 
αναστολείς στους οποίους ανήκουν οι περισσότεροι αναστολείς της πρωτεάσης, παρεμποδίζουν το με-
ταβολισμό φαρμάκων όπως αντιισταμινικά, αντιβιοτικά και αντιμυκητιασικά που χορηγούνται σε δερ-
ματοπάθειες, οδηγώντας σε αύξηση του επιπέδου τους στο αίμα. Αντίθετα, μερικά HAART φάρμακα 
όπως η νεβιραπίνη δρουν ως προαγωγείς του CyP και ελαττώνουν το επίπεδο στο αίμα φαρμάκων 
όπως η ριφαμπικίνη και η κορτιζόνη που χρησιμοποιούνται και στα δερματολογικά περιστατικά.

Ο καρδιαγγειακός κίνδυνος στον hIV ασθενή
Γ. Τσεκές

Τα τελευταία χρόνια, η σχέση HIV λοίμωξης και αντιρετροϊικής αγωγής με τις μεταβολικές διαταραχές 
και την καρδιαγγειακή νοσηρότητα αποτελεί πεδίο εντατικής έρευνας. Σύμφωνα με αρκετές πρόσφα-
τες μελέτες, ο κίνδυνος καρδιαγγειακής νόσου σε ασθενείς με HIV λοίμωξη είναι αυξημένος σε σχέση 
με το γενικό πληθυσμό. Η αύξηση αυτή αποδίδεται σε αλληλεπίδραση παραγόντων που σχετίζονται με 
τον ξενιστή, τον ιό και τα αντιρετροϊικά φάρμακα.

Ο αυξημένος καρδιαγγειακός κίνδυνος σε άτομα με HIV λοίμωξη αποδίδεται κυρίως στους κλασικούς 
(και συχνά τροποποιήσιμους) παράγοντες κινδύνου. Κάποιοι από τους παράγοντες αυτούς (π.χ. το κά-
πνισμα) φαίνεται πως είναι συχνότεροι σε ασθενείς με HIV λοίμωξη. Η λοίμωξη από τον HIV μπορεί να 
αυξάνει περαιτέρω τον καρδιαγγειακό κίνδυνο μέσω προαθηρογόνων επιδράσεων στα κύτταρα των 
λείων μυϊκών ινών και στα μακροφάγα, αλλά και μέσω της χρόνιας φλεγμονώδους κατάστασης που 
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δημιουργείται. Από τα αντιρετροϊικά φάρμακα, οι αναστολείς των πρωτεασών και ορισμένα νουκλεοσι-
δικά ανάλογα έχουν συνδεθεί με αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο, πιθανόν μέσω των μεταβολικών 
διαταραχών (αντίσταση στην ινσουλίνη, δυσλιπιδαιμία) ή των μεταβολών στη σύσταση του σώματος 
(λιποατροφία και συσσώρευση λίπους) που επάγουν. Άλλοι άγνωστοι ακόμα παράγοντες μπορεί επίσης 
να συμμετέχουν.

Η πρόληψη της καρδιαγγειακής νόσου θα πρέπει να αποτελεί βασικό στοιχείο της φροντίδας των 
ασθενών με HIV λοίμωξη. Ο καρδιαγγειακός κίνδυνος θα πρέπει να υπολογίζεται πριν την έναρξη της 
HAART, αλλά και κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Οι κλασικοί παράγοντες που αυξάνουν τον καρδιαγ-
γειακό κίνδυνο θα πρέπει να αναζητούνται και, εάν είναι δυνατό, να αντιμετωπίζονται επιθετικά (με 
τροποποίηση των συνηθειών της ζωής και, εάν απαραίτητο, με φαρμακευτική παρέμβαση). Η ύπαρξη 
αυξημένου καρδιαγγειακού κινδύνου θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στην επιλογή των αντιρετροϊι-
κών που θα χρησιμοποιηθούν. Οι μεταβολικές διαταραχές που πιθανόν θα προκύψουν στα πλαίσια της 
HAART θα πρέπει να αντιμετωπίζονται κατάλληλα. Η αποτελεσματική καταστολή του ιικού πολλαπλα-
σιασμού θα πρέπει πάντως να παραμείνει ο βασικός στόχος της θεραπείας, αφού τα οφέλη ξεκάθαρα 
υπερτερούν των όποιων κινδύνων.

aIDs και επιδημία Η1Ν1
Σ. Τσιόδρας

Η γρίπη είναι μία από τις κύριες αναπνευστικές νόσους σε ασθενείς με HIV/AIDS. Ο κίνδυνος ανάπτυ-
ξης της εποχικής γρίπης στον πληθυσμό με HIV/AIDS φαίνεται να είναι παρόμοιος με αυτόν του γενικού 
πληθυσμού, σε αντίθεση με τον κίνδυνο σοβαρής νόσου και επιπλοκών που μάλλον είναι υψηλότερος, 
ιδιαίτερα σε άτομα με χαμηλό αριθμό CD4 λεμφοκυττάρων και διάγνωση AIDS. Σύμφωνα με προκαταρ-
κτικά δεδομένα από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ασθενείς με συλλοίμωξη Η1Ν1 και HIV δεν φαί-
νεται να παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο για σοβαρή ή θανατηφόρο νόσο εάν ευρίσκονται υπό θερα-
πεία με αντιρετροϊκά. Στους περισσότερους ασθενείς η νόσος έχει ήπια μορφή και υπάρχει πλήρης 
ανάρρωση. Εντούτοις σε έγκυες ασθενείς με HIV υπάρχει αυξημένος κίνδυνος ή και θάνατος από πρό-
σφατα δεδομένα από χώρες με υψηλό επιπολασμό HIV, όπως η Νότια Αφρική. Σύμφωνα με τις εθνικές 
οδηγίες του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., οι ασθενείς με HIV ανήκουν στην κατηγορία ασθενών υψηλού κινδύνου για 
σοβαρή νόσο και επιπλοκές και πρέπει να γίνεται προσπάθεια για πρώιμη θεραπευτική παρέμβαση με 
αντι-ιικά (ανεξάρτητα από τον διαγνωστικό έλεγχο επί υποψίας της νόσου), ιδιαίτερα στην περίοδο 
κορύφωσης του πανδημικού κύματος. Δεν έχει έως τώρα διαπιστωθεί αλληλεπίδραση μεταξύ αντιρε-
τροϊκών φαρμάκων και των αναστολέων νευραμινιδάσης οσελταμιβίρης και ζαναμιβίρης. Για πρόληψη 
τα μέτρα ατομικής και αναπνευστικής υγιεινής για ασθενείς υψηλού κινδύνου για σοβαρή νόσο και 
επιπλοκές ισχύουν και για HIV(+) ασθενείς. Οι ασθενείς με HIV/AIDS ανήκουν στις ομάδες προτεραιότη-
τας για τον εμβολιασμό με το νέο εμβόλιο.

Διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες στην αντιρετροϊκή 
θεραπεία 
Β. Παπασταμόπουλος

Οι διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες για τη θεραπεία της HIV λοίμωξης ανανεώνονται περιοδικά ώστε 
να συμπεριλάβουν τα νέα δεδομένα που διαρκώς προστίθενται και αφορούν στην παθογένεση της λοί-
μωξης, στην κυκλοφορία νέων φαρμάκων, στις νεότερες πληροφορίες για τη χρήση των ήδη κυκλοφο-
ρούντων σε ασθενείς που έχουν ή δεν έχουν λάβει αντιρετροϊκή θεραπεία ή στη συμμετοχή του ιού σε 
ανάπτυξη παθολογικών καταστάσεων που μέχρι πρόσφατα δεν θεωρούσαμε ότι σχετίζονται με τον HIV. 
Στην παρούσα διάλεξη θα γίνει συγκριτική παρουσίαση των πρόσφατων Κατευθυντήριων Οδηγιών που 
εκδίδονται από την «International AIDS Society - USA Panel», την «European AIDS Clinical Society», την 
«British HIV Association» και την «DHHS Panel on Antiretroviral Guidelines for Adults and Adolescents».
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Τι νεώτερο στο aIDs
Γ. Χρύσος

Για τους συμπτωματικούς ασθενείς και όσους έχουν CD4 <200 κύτταρα/mm³, τα κλινικά δεδομένα 
υποστηρίζουν σαφώς την έναρξη αντιρετροϊκής αγωγής. Για τους ασυμπτωματικούς, όμως, αυξάνουν 
οι ενδείξεις για πρωιμότερη έναρξη. Το DHHS συνιστά έναρξη σε όλα τα άτομα με CD4 <350 κύτταρα/
mm³, η δε IAS-USA συνιστά έναρξη πριν πέσουν τα CD4 κάτω από 350. Επίσης, το DHHS συνιστά θερα-
πεία στις εγκύους, σε όσους έχουν νεφροπάθεια που συσχετίζεται με τον HIV και σε όσους έχουν HIV/
HBV συλλοίμωξη και χρειάζονται θεραπεία για την ηπατίτιδα ανεξάρτητα αριθμού CD4 κυττάρων. Δεν 
αναφέρονται πλέον ομάδες για τους οποίους δεν συνιστάται θεραπεία, αλλά ανεξάρτητα αριθμού CD4 
η απόφαση βασίζεται στην ετοιμότητα του ασθενούς για συμμόρφωση, την ηλικία, το HIV-RNA, το ρυθ-
μό πτώσης των CD4, πιθανή συλλοίμωξη HCV, τον υψηλό κίνδυνο καρδιαγγειακής νόσου. Δεδομένα 
από τη μελέτη NA-ACCORD έδειξαν 60% μεγαλύτερη θνητότητα σε όσους άρχιζαν θεραπεία μετά την 
πτώση των CD4 σε <500/mm³.

Ο ετήσιος έλεγχος για HIV και άμεση έναρξη αγωγής θα μείωνε σημαντικά τη μετάδοση και θα άλλα-
ζε την πορεία της επιδημίας σύμφωνα με ένα μαθηματικό μοντέλο που δημοσιεύθηκε στο Lancet.

Οι ασθενείς που διακόπτουν τη θεραπεία, έχουν αυξημένα επίπεδα δεικτών που σχετίζονται με θρομ-
βογένεση, φλεγμονή και ενδοθηλιακή δυσλειτουργία, ευρήματα που συνηγορούν για έναρξη αγωγής 
σε όλους.

Η έναρξη αντιρετροϊκής αγωγής ταυτόχρονα με την αντιφυματική φαίνεται από μία μελέτη ότι μειώνει 
τη θνητότητα σε σχέση με την έναρξη μετά την αντιφυματική αγωγή. Αντίθετα, σε ασθενείς με κρυπτο-
κοκκική μηνιγγίτιδα η άμεση έναρξη αντιρετροϊκής αγωγής μαζί με φλουκοναζόλη αύξησε τη θνητότητα.

Οι κατευθυντήριες οδηγίες συνιστούν έναρξη αγωγής με ένα διπλό νουκλεοσιδικό ανάλογο, κατά 
προτίμηση Tenofovir/Emtricitabine (DHHS, IAS – USA) ή Abacavir/Lamivudine (IAS – USA) μαζί με Efavi-
renz ή με μία αντιπρωτεάση με φαρμακοενίσχυση. Το Atazanavir, το Darunavir και το Fosamprenavir 
μπορούν να δοθούν με μόνο 100 mg Ritonavir σε αντίθεση με το Liponavir και το Saquinavir που χρει-
άζονται 200 mg Ritonavir.

Το Darunavir/Ritonavir 800/100 mg έχει πάρει έγκριση για χρήση σε naive ασθενείς και είναι πλέον μία 
από τις προτιμώμενες αντιπρωτεάσες με καλύτερη ανταπόκριση σε ασθενείς με HIV-1 RNA >100.000 
copies/ml σε σχέση με το Lopinavir/Ritonavir και με λιγότερες ανεπιθύμητες ενέργειες από το γαστρε-
ντερικό και μικρότερη αύξηση λιπιδίων.

Από τη μελέτη CASTLE, στις 96 εβδομάδες το Atazanavir/Ritonavir φάνηκε να πλεονεκτεί από το Lopi-
navir/Ritonavir στην επίτευξη μη ανιχνεύσιμου ιικού φορτίου.

Αν και κάποιες μελέτες (D:A:D, SMART) συσχέτισαν το Abacavir με αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο, 
μετα-ανάλυση 54 μελετών καθώς και 5 μελετών ACTG, δεν βρήκαν τέτοια συσχέτιση.

Το Raltegravir, o πρώτος αναστολέας ιντεγκράσης, ήδη έχει λάβει έγκριση για χρήση σε naive ασθε-
νείς με συγκρίσιμα αποτελέσματα έναντι του Efavirenz. 

Τι νεώτερο στην Ανοσολογία
Ε. Παπαδοπούλου-Χωρέμη

Στο 5ο IAS Conference on HIV Pathogenesis, Treatment and Prevention, στις 19-22 Ιουλίου 2009 στο 
Cape Town συζητήθηκαν αρκετά νέα δεδομένα από τα οποία αναφέρονται: Α. Ανοσιακές κυτταρικές 
απαντήσεις στο HIV στην οξεία λοίμωξη που αφορούσαν α. τη φυσική ανοσία (NK κύτταρα), β. τους 
παράγοντες του ξενιστού, του ιού ή ανοσιακούς παράγοντες που εξηγούν το έλεγχο στα προσβληθέντα 
άτομα που ελέγχουν τον ιό χωρίς θεραπεία και γ. τα πολύ πρώιμα γεγονότα που αφορούν την εξέλιξη 
του ιού κάτω από την πίεση του ανοσιακού συστήματος με τα εξουδετερωτικά αντισώματα και τα Τ 
λεμφοκύτταρα.
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Είναι πλέον σαφές ότι η πλειονότητα των λοιμώξεων είναι αποτέλεσμα μετάδοσης ενός στελέχους 
του ιού (Β. Keele) που πολύ γρήγορα δημιουργεί ποικιλίες ως αποτέλεσμα του ανασυνδυασμού και της 
επαγόμενης μέσω του APOBEC μετάλλαξης.

Υπάρχει επίσης μία πολύ πρώιμη ανοσιακή διαφυγή από τις CD8+ κυτταρικές απαντήσεις (Ν. 
Goonetilleke) που δηλοί ένα στενό παράθυρο ευκαιρίας για δράση των εμβολίων και σημαντικό εύρος 
Τ κυτταρικών απαντήσεων μπορεί να απαιτείται για μία δραστική απάντηση.

Στα προσβληθέντα άτομα με έλεγχο χωρίς θεραπεία, η καταστολή φαίνεται να γίνεται μέσω προστα-
τευτικών HLA αλληλίων, ενώ παρουσιάσθηκε και μία υποομάδα αυτών μέσω άλλου μηχανισμού (Τ. 
Miura) με μεταλλάξεις σε φάρμακα στο gag-pol γονίδιο με αποτέλεσμα ελαττωμένη ικανότητα πολλα-
πλασιασμού.

β. Ο G. Silvestri συνόψισε τα δεδομένα που συζητούνται για την παθογένεια της παθογόνου vs μη 
παθογόνου SIV λοίμωξης για τη σύνδεση των χαμηλών επιπέδων της ανοσιακής ενεργοποίησης στη 
φυσική SIV λοίμωξη με την προστασία από την εξέλιξη της νόσου με εστίαση σε 5 αίτια: 

α. Το γονίδιο nef με την αυξημένη εξασθένηση του CD3-TCR συμπλέγματος στη φυσική SIV λοίμωξη 
με αποτέλεσμα εξασθενημένες Τ κυτταρικές απαντήσεις που όμως δεν εξηγεί γιατί οι Rhesus Macaques 
(RM) έχουν υψηλή ανοσιακή ενεργοποίηση. β. Η χαμηλή παραγωγή IFN στη φυσική χρόνια SIV λοίμωξη 
χωρίς αυτό να ισχύει στην οξεία λοίμωξη που πάλι όμως δεν εξηγεί την υψηλή ενεργοποίηση στους RM. 
γ. Η δραστική ενεργοποίηση των ανοσορυθμιστικών μηχανισμών (διαφορά στα ρυθμιστικά CD4 Τ λεμ-
φοκύτταρα ή στην ενεργοποίηση τους) συμφωνεί με τα δεδομένα αλλά η κατανόηση των μηχανισμών 
των υπεύθυνων παραμένει μη σαφής. δ. Η θεωρία του «εντέρου» που βασίζεται στην εκλεκτική διατή-
ρηση των Th17+ λεμφοκυττάρων στη φυσική SIV λοίμωξη ενώ έχουμε απώλεια αυτών στην παθογόνο 
SIV λοίμωξη. Ωστόσο, η σύνδεση της απώλειας των CD4+ λεμφοκυττάρων με τη διαπερατότητα του 
εντέρου παραμένει αδιευκρίνιστος. ε. Τη θεωρία του «περιορισμού» του ιικού πολλαπλασιασμού βάσει 
της οποίας όμοια ιικά φορτία προέρχονται από διαφορετική απώλεια Τ ειδικών CD4+ υποπληθυσμών 
(στη φυσική SIV λοίμωξη έχουμε χαμηλή έκφραση του CCR5 στα CD4 Τ λεμφοκύτταρα ενώ στην παθο-
γόνο έχουμε υψηλή έκφραση), που συνοδεύεται με εξέλιξη της νόσου. 

Εάν οι μηχανισμοί αυτοί εξασθένησης αφορούν διαφορές στην πρωτοπαθή ευαισθητοποίηση ή 
στην ενεργό τροποποίηση της ανοσιακής απάντησης απαιτούνται επιπρόσθετες μελέτες για να διευ-
κρινισθεί.

Επιπλέον, ο Picker παρουσίασε δεδομένα για την καλύτερη κατανόηση του πώς η ανοσιακή ενεργο-
ποίηση συνδέεται με την εξέλιξη της νόσου, με εστίαση στον μηχανισμό της απώλεια των Τ λεμφοκυτ-
τάρων κεντρικής μνήμης (ΛΚΜ) που μπορεί να είναι κεντρικής σημασίας στην εξέλιξη της νόσου. Στο 
σημείο αυτό ενοχοποιείται η IL-7 σαν ο μηχανισμός στόχος, που σε αντίθεση με την IL-15 δεν οδηγεί σε 
διαφοροποίηση των ΛΚΜ σε δραστικά κύτταρα, καθώς εμφανίζεται βλάβη στην απάντηση στην IL-7 
μετά το σημείο της STAT-5 φωσφορυλίωσης.
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Ea01 

Μεταβολικοί και ιολογικοί παράγοντες που επηρεάζουν 
την ηπατική ίνωση σε ασθενείς με hIV λοίμωξη: 
Εκτίμηση με ελαστογραφία ήπατος
Η. Μαριόλης,1 Ε. Σαμπατάκου,1 Ε. Τσόχατζης,1 Γ.Β. Παπαθεοδωρίδης,1 Δ. Κόκκινος,2 
Α.Ι. Αρχιμανδρίτης 1 

Εισαγωγή: Υπάρχουν ενδείξεις ότι σοβαρή ηπατική νόσος μπορεί να αναπτυχθεί σε HIV(+) ασθενείς. 
Η αιτιολογία είναι πολυπαραγοντική και φαίνεται να σχετίζονται, η συλλοίμωξη με ιογενείς ηπατίτιδες, 
η ηπατική στεάτωση και η αντιρετροϊκή αγωγή. 

Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η εκτίμηση του επιπολασμού της ηπατικής ίνωσης και η 
αξιολόγηση των προδιαθεδικών παραγόντων εκδήλωσής της σε ασθενείς με HIV λοίμωξη.

Μέθοδοι: Συμπεριλάβαμε 133 HIV ασθενείς, 8 εκ των οποίων με συλλοίμωξη HBV ή HCV, που παρα-
κολουθούνται στη μονάδα μας. Η ηπατική ίνωση εκτιμήθηκε με ελαστογραφία (Fibroscan) και τιμές >7,4 
kPa θεωρήθηκαν παθολογικές. Παράλληλα, όλοι οι ασθενείς υποβλήθηκαν σε U/S ήπατος για την ανά-
δειξη στεάτωσης. Καταγράφηκαν τα επιδημιολογικά και ανθρωπομετρικά στοιχεία των συμμετεχόντων 
και ακολούθησε εργαστηριακός έλεγχος, που συμπεριελάμβανε μεταξύ άλλων μέτρηση των CD4 λεμ-
φοκυττάρων, του HIV-RNA και της αντίστασης στην ινσουλίνη με υπολογισμό του δείκτη HOMA.

Αποτελέσματα: Τα χαρακτηριστικά των ασθενών ήταν: άρρενες 91%, μέση ηλικία 39 έτη, μέσο BMI 
24,5 kg/m². Συνολικά 26 (19,5%) ασθενείς είχαν ηπατική ίνωση και 65 (49%) στεάτωση. Ενενήντα δύο 
(69%) ελάμβαναν HAART κατά μέσον όρο για τρία χρόνια. Στη μονοπαραγοντική ανάλυση η παρουσία 
ίνωσης συσχετίσθηκε με την ηλικία (p=0,006), το BMI (p=0,026), τα υψηλά επίπεδα ALP (p=0,043) και 
γ-GT (p=0,014), την υπέρταση (p=0,011), την αυξημένη περιφέρεια μέσης (p=0,009), την παρουσία με-
ταβολικού συνδρόμου (p=0,007) και τη συλλοίμωξη με HBV/HCV. Στην πολυπαραγοντική ανάλυση, οι 
μόνοι παράγοντες που συσχετίσθηκαν ανεξάρτητα με την ίνωση, ήταν η παρουσία μεταβολικού συν-
δρόμου (OR: 5,675, 95% CI: 1,253-25,705, P=0,024), η αυξημένη ηλικία (OR: 1,059, 95% CI: 1,001-1,121, 
P=0,048) και η συλλοίμωξη με HBV/HCV. Στην υποομάδα των 53 ασθενών χωρίς υπερηχογραφικές εν-
δείξεις στεάτωσης 7 είχαν ίνωση.

Συμπεράσματα: Ηπατική ίνωση ανευρέθη στο 1/5 των ασθενών με HIV λοίμωξη και συσχετίζεται 
ανεξάρτητα με την ύπαρξη μεταβολικού συνδρόμου, την ηλικία και τη συλλοίμωξη με HBV/HCV. Συνε-
πώς, στους HIV ασθενείς είναι σημαντικής σπουδαιότητας η αντιμετώπιση των παραμέτρων του μετα-
βολικού συνδρόμου. 

Ea02 

Καταγραφή και αντιμετώπιση των περιστατικών  
που αντιμετωπίσθηκαν με αντιρετροϊκή αγωγή μετά από 
έκθεση στον ιό ΗΙV (PEP)
Ε. Πολυζωγοπούλου,1 Μ. Δουβόγιαννη,1 Γ. Πάνος,1 Λ. Χρήστου,2 X. Μπασιάρης,1 X. Γώγος 1

Σκοπός: Η παρουσίαση των περιστατικών που καταγράφηκαν και αντιμετωπίσθηκαν με αντιρετροϊ-
κή αγωγή σύμφωνα με τις οδηγίες του CDC μετά από έκθεση στον ιό ΗΙV από το 2002 μέχρι το 2009.

Ασθενείς και Μέθοδοι: Εξετάσθηκε σύνολο 23 ασθενών που προσήλθαν στη μονάδα μας για αντιμετώ-
πιση μετά από έκθεση στον ιό ΗΙV. Εφαρμόσθηκαν οι οδηγίες χορήγησης αντιρετροϊκής προφυλακτικής 
αγωγής CDC (MMWR 50:2001, Pediatrics 2001, 108:e38) όπου ήταν δυνατό, βάση γονοτυπικής αντοχής και 
σύμφωνα με το προηγούμενο ιστορικό λήψης αντιρετροϊκής αγωγής από τα περιστατικά πηγής μόλυνσης. 

1 Β’ Πανεπιστημιακή 
Παθολογική Κλινική,  
Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

2 Ακτινολογικό Τμήμα, 
Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο» 

1 Τμήμα Λοιμώξεων, 
Π.Γ.Ν. Πατρών

2 Παθολογική Κλινική, 
Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
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Η έναρξη της προφυλακτικής αγωγής γινόταν μέσα στις πρώτες 72 ώρες από την έκθεση, εκτός από ειδικές 
περιπτώσεις που χορηγήθηκε εντός 15μερου, κατά την προσέλευση του ασθενούς. Δεν συμπεριελήφθη-
σαν περιστατικά που έλαβαν συμβουλές τηλεφωνικά και δεν προσήλθαν στη μονάδα μας για περαιτέρω 
χειρισμό, όπως και περιστατικά στα οποία δεν κρίθηκε αναγκαία η χορήγηση προφυλακτικής αντιρετροϊ-
κής αγωγής με τη σύμφωνη γνώμη των ίδιων των ασθενών.

Η αντιρετροϊκή αγωγή που χορηγήθηκε αντιστοιχεί σε:

ΑΖΤ+3TC+LPV/RTV n=4
TNF+EFV+FTC n=2
AZT+3TC+ABC n=1
AZT+3TC n=1
AZT+3TC+EFV n=1
TNF+d4T+ LPV/RTV n=1
AZT+3TC+IDV n=1
RTV+ABC/3TC+DARUNAVIR n=1
TNF+FTC+ LPV/RTV n=1 
AZT+NVP n=1 (νεογνό οροθετικής μητέρας)
AZT n=9 (4/9 νεογνά οροθετικών μητέρων, 5/9 οροθετικές μητέρες) 

Αποτελέσματα: Κατανομή κατά φύλο: άνδρες:6, γυναίκες:17, νεογνά:5, εύρος ηλικίας: ημερών-54 
ετών (μέσος όρος ηλικίας 25.6έτη)

Είδος έκθεσης Επαγγελματική έκθεση Μη επαγγελματική έκθεση
Νεογνά οροθετικών μητέρων (n=5) n=5
Οροθετικές μητέρες (n=5) n=5
Σεξουαλική επαφή συντρόφων (n=6) n=6
Τρύπημα βελόνας (n=1) n=1
Επαφή αίματος με δέρμα/βλεννογόνους (n=5) n=5
Επαφή βρογχικών εκκρίσεων με οφθαλμούς (n=1) n=1
Σύνολο n=7 n=16

Συμπέρασμα: Από το σύνολο των μελετηθέντων που έλαβαν προφυλακτική αντιρετροϊκή αγωγή, 
κανένας δεν εμφάνισε HIV οροθετικότητα σε διάστημα 120 ημερών. Η έναρξη της αντιρετροϊκής αγω-
γής πρέπει να γίνεται το δυνατόν νωρίτερα μετά την έκθεση στο ιό HIV. Η κατάλληλη επιλογή αντιρε-
τροϊκών βάσει ιστορικού και γονοτυπικής αντοχής, λαμβάνοντας υπόψη όλους τους προηγούμενους 
γονοτυπικούς ελέγχους, συντελεί στην αποτελεσματικότερη προφύλαξη.

Ea03 

Διαχρονική εξέλιξη της επίπτωσης των γονοκοκκικών 
λοιμώξεων σε hIV ασθενείς
Β. Παπαρίζος, Ε. Δασκαλάκης, Σ. Κουρκουντή, Ε. Παπαδογεωργάκη, Κ.Π. Κυριάκης, Α. Κατσάμπας

Εισαγωγή: την τελευταία δεκαετία καταγράφεται διεθνώς αύξηση των Σεξουαλικώς Μεταδιδομένων 
Λοιμώξεων, μεταξύ αυτών και των γονοκοκκικών, σε HIV ασθενείς. Η αύξηση αυτή είναι απόρροια ανα-
ζωπύρωσης της επικίνδυνης σεξουαλικής συμπεριφοράς.

Σκοπός: σκοπός της εργασίας ήταν η αξιολόγηση της ετήσιας συχνότητας νέων γονοκοκκικών λοι-
μώξεων σε ασθενείς με διαγνωσμένη HIV λοίμωξη. Δείγμα της μελέτης απετέλεσαν 1974 HIV(+) ασθε-
νείς που προσήλθαν στο «Α. Συγγρός» για παρακολούθηση μεταξύ 1/1/1988 και 30/9/2009. Αξιολογήθη-
καν δημογραφικά στοιχεία, το ιστορικό παλαιάς γονόρροιας και όλες οι νέες, συμπτωματικές λοιμώξεις. 

Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων, 
Νοσοκομείο Αφροδίσιων και 
Δερματικών Νόσων  
«Α. Συγγρός» 
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Η εργαστηριακή τεκμηρίωση έγινε με χρώση gram και άμεση μικροσκόπηση και επιβεβαίωση με καλ-
λιέργεια.

Αποτελέσματα-συζήτηση: Ιστορικό γονοκοκκικής λοίμωξης πριν τη διάγνωση της HIV λοίμωξης 
είχαν 352 ασθενείς (17,8%), οι οποίοι ανέφεραν 453 συνολικά επεισόδια. Η παρουσία γονόρροιας μετά 
τη HIV διάγνωση χωρίζεται αδρά σε δύο περιόδους: την περίοδο 1988-1997, πριν την καθιέρωση της 
σύγχρονης αντιρετροϊκής θεραπείας (HAART), όπου καταγράφηκαν μόλις 2 κρούσματα και μετά από 
αυτήν, από το 1997 έως σήμερα, όπου η συχνότητα της γονόρροιας εμφάνισε ταχεία άνοδο και έκτοτε 
κυμαίνεται σε αρκετά υψηλά επίπεδα. Η μεγαλύτερη επίπτωση σημειώθηκε κατά τα έτη 2005 και 2006 
σε 32 και 22 περιπτώσεις αντίστοιχα. Συνολικά, 118 γνωστοί οροθετικοί ασθενείς εμφάνισαν 167 επει-
σόδια γονοκοκκικής λοίμωξης, από τα οποία η συντριπτική πλειοψηφία με τη μορφή ουρηθρίτιδας (154 
επεισόδια, 92,2%), ενώ παρατηρήθηκαν επίσης 9 περιπτώσεις γονοκοκκικής πρωκτίτιδας και 4 γονο-
κοκκικής φαρυγγίτιδας. Η άνοδος της επίπτωσης της γονόρροιας κατά την τελευταία δεκαετία υποδει-
κνύει την μεταβολή συμπεριφοράς των οροθετικών ασθενών λόγω της μείωσης του φόβου για το AIDS, 
της υπερεκτίμησης της αντιρετροϊκής θεραπείας και της αντίληψης για ακίνδυνο στοματικό σεξ. 

Μεταξύ των ασθενών που παρουσίασαν γονόρροια μετά την HIV διάγνωση, μόλις οι 22 (18,64%) είχαν 
σχετικό ιστορικό και πριν από αυτήν. Το εύρημα υποδεικνύει τον σχηματισμό νέων σεξουαλικών δικτύ-
ων υψηλού κινδύνου και την είσοδο πολλών νέων, «naïve» ως προς το γονόκοκκο ασθενών σε αυτά.

Δεδομένου ότι η παρουσία γονοκοκκικής λοίμωξης αυξάνει την πιθανότητα μετάδοσης του HIV κατά 
3-10 φορές, είναι προφανές ότι η περιστολή της διασποράς της γονόρροιας έχει υψηλό ενδιαφέρον όχι 
μόνο για τους πάσχοντες, αλλά και για την κοινότητα.

ΕΑ04 

Πορεία ασθενών με όψιμη διάγνωση της hIV νοσου
Σ. Κουρκουντή, Κ. Λόϊο, Α. Γρίλλιας, Β. Παπαρίζος, Μ. Χατζηβασιλείου, Α. Κατσάμπας

Σκοπός: Σκοπός της αναδρομικής αυτής μελέτης είναι η παρακολούθηση της πορείας των όψιμα δι-
αγνωσθέντων ασθενών και η σύγκρισή τoυς με ασθενείς διαγνωσθέντες σε πρωιμότερα στάδια.

Υλικό και Μέθοδoι: Μελετήθηκαν 208 νεοδιαγνωσθέντες άρρενες ασθενείς κατά τη σειρά προσέ-
λευσής τους. Οι ασθενείς αυτοί αποτέλεσαν 2 ομάδες, την ομάδα Α (Ν=108) με CD4 >200κυτ./ml κατά 
τη διάγνωση και την ομάδα Β (Ν=100) με ασθενείς που διαγνώσθηκαν με CD4 <200κυτ./ml. Όλοι οι 
ασθενείς διαγνώσθηκαν μετά το 1997. Ο μέσος χρόνος παρακολούθησης ήταν 120,3±3,8 μήνες για την 
ομάδα Α και 92,2±4,6μήνες για την ομάδα Β. Καταγράφηκαν τα δημογραφικά στοιχεία, ο αριθμός των 
CD4 λεμφοκυττάρων, το ιικό φορτίο (VL) και η κλινική πορεία της νόσου.

Αποτελέσματα: Ο μέσος αριθμός CD4 κυττάρων κατά τη διάγνωση των ασθενών της ομάδας Α ήταν 
470,6±22,84 κυτ./ml και της ομάδας Β 103,0±6,28 κυτ./ml (p<0,0001), ενώ με την ολοκλήρωση του χρό-
νου παρακολούθησης στην ομάδα Α είχαν 697,5±28,2 κυτ./ml και στην ομάδα Β 457,5±25,69 κυτ./ml 
(p<0,0001). Οι εκδηλώσεις AIDS στην ομάδα Α περιλάμβαναν 4 περιπτώσεις σ. Kaposi και 1 άνοιας, ενώ 
της ομάδας Β, 12 περιπτώσεις σ. Kaposi, 4 φυματίωσης, 2 πολυεστιακής εγκεφαλοπάθειας (PML), 3 λοί-
μωξης από κυτταρομεγαλοϊό (CMV), 2 τοξοπλάσμωσης, 3 λοίμωξης από P. juroveci, 1 οισοφαγίτιδας από 
Candida, 2 κρυπτοκόκκωσης, 3 λεμφώματος (NHL) και 1 λοίμωξης από άτυπα μυκοβακτηρίδια (ΜΑC). 
Συνολικά, στους όψιμα διαγνωσθέντες καταγράφηκαν 33 εκδηλώσεις AIDS. Στην ομάδα Α σημειώθηκε 
1 θάνατος από οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου, ενώ στη Β συνολικά 8 θάνατοι (1 από υπερβολική δόση 
ναρκωτικών, 3 από οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου και 4 από εκδηλώσεις ΑIDS). Στατιστικά σημαντική 
διαφορά (p=0,0004) παρατηρήθηκε και στις ηλικίες των ασθενών, με μεγαλύτερη μέση ηλικία στους 
ασθενείς της ομάδας Β (48,22±1,03 έτη), ενώ της ομάδας Α ήταν 43,52±0,79 έτη. Ως προς την προέλευ-
ση των ασθενών δεν καταγράφηκε σημαντική διαφορά μεταξύ Ελλήνων και αλλοδαπών.

Συμπέρασμα: Με βάση τα ευρήματα της μελέτης, οι ασθενείς που διαγιγνώσκονται όψιμα είναι συ-
νήθως μεγαλύτερης ηλικίας, η κλινική τους πορεία είναι σαφώς βαρύτερη, αλλά και η αποκατάσταση 
των CD4 λεμφοκυττάρων τους δεν φθάνει στα επίπεδα των ασθενών με σχετικά έγκαιρη διάγνωση. 

Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων, 
Νοσοκομείο Αφροδίσιων και 
Δερματικών Νόσων  
«Α. Συγγρός» 
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ΕΑ05

χειρουργικές παθήσεις ασθενών με hIV λοίμωξη
Ν. Μιχαλόπουλος, Θ. Παπαβραμίδης, Ι. Κεσίσογλου, Ι. Πλιάκος, Γ. Μιστριώτης, Κ. Σαπαλίδης, 
Σ. Παπαβραμίδης

Σκοπός: Η συνεχής αύξηση των ασθενών με HIV λοίμωξη, καθώς και η έναρξη της εντατικής ενεργής 
αντιρετροϊκής θεραπείας (HAART) που αύξησε το προσδόκιμο επιβίωσης προοδευτικά οδήγησε σε ενερ-
γότερη εμπλοκή της χειρουργικής στην αντιμετώπιση τους. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η κατα-
γραφή, αξιολόγηση και μελέτη της φύσης των χειρουργικών παθήσεων ασθενών με HIV λοίμωξη και AIDS. 

Υλικό και Μέθοδοι: Από τον Ιανουάριο 2002 έως και τον Ιούνιο 2009 56 οροθετικοί ασθενείς για HIV 
λοίμωξη (35 άνδρες, 21 γυναίκες μέσης ηλικίας 39,2 έτη) αντιμετωπίστηκαν χειρουργικά. Μελετήθηκαν 
και λήφθηκαν υπόψη τα προεγχειρητικά δημογραφικά χαρακτηριστικά των ασθενών, η χρονική διάρκεια 
της λοίμωξης, το είδος αντιρετροϊκής θεραπείας, το ανοσολογικό status και το ιικό φορτίο των ασθενών, 
οι συνοδές παθήσεις και ευκαιριακές λοιμώξεις που σχετίζονται με το AIDS και συσχετίσθηκαν με το είδος 
της επέμβασης, την περιεγχειρητική θνητότητα, τις μετεγχειρητικές επιπλοκές και τη διάρκεια νοσηλείας. 

Αποτελέσματα: Οι 56 ασθενείς υποβλήθηκαν σε 61 ποικίλου είδους χειρουργικές επεμβάσεις και 
χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες ανάλογα με τη βαρύτητα της επέμβασης. Η ομάδα Α περιλάμβανε 38 επεμ-
βάσεις μικρής βαρύτητας, η ομάδα Β 10 επεμβάσεις μέτριας βαρύτητας και η ομάδα Γ 13 επεμβάσεις 
μεγάλης βαρύτητας, 5 εκ των οποίων ήταν επανεγχειρήσεις. Οι ασθενείς της ομάδας Γ, όπως ήταν φυσι-
κό, είχαν μεγαλύτερη περιεγχειρητική θνητότητα, περισσότερες μετεγχειρητικές επιπλοκές και αυξημέ-
νο χρόνο μετεγχειρητικής νοσηλείας. Εκτός από το είδος της επέμβασης ως παράγοντες κινδύνου ανα-
γνωρίστηκαν το ανοσολογικό status (CD4) των ασθενών, το ιικό τους φορτίο και οι συλλοιμώξεις.

Συμπεράσματα: Ο ρόλος της χειρουργικής στους ασθενείς με HIV λοίμωξη είναι γίνεται συνεχώς πιο 
ενεργός και αφορά χειρουργικές παθήσεις που μπορεί να σχετίζονται ή και όχι με τη νόσο. Ασθενείς σε 
βαριά ανοσοκαταστολή έχουν αυξημένη μετεγχειρητική νοσηρότητα και θνητότητα ιδίως σε χειρουρ-
γικές επεμβάσεις μεγάλης χειρουργικής.

ΕΑ06

hodgkin λεμφώματα σε ΗΙV οροθετικούς ασθενείς. 
Εμπειρία δύο κέντρων
Μ. Παπαϊωάννου,2 Α. Παρχαρίδου,3 Μ. Χίνη,3 Β. Γώγου,2 Σ. Μεταλλίδης,1 Π. Κολλάρας,1 
Θ. Χρυσανθίδης,1 Μ.Κ. Λαζανάς,3 Π. Νικολαΐδης 1,2

Εισαγωγή: Το λέμφωμα Ηοdgkin (ΛΗ) αποτελεί τη συχνότερη νεοπλασία εξ αυτών που δεν καθορί-
ζουν το Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσοανεπάρκειας (AIDS), σε ασθενείς με HIV λοίμωξη. Οι HIV οροθετικοί 
ασθενείς έχουν 3 έως 18 φορές υψηλότερο κίνδυνο ανάπτυξης ΛΗ συγκριτικά με τους HIV αρνητικούς. 
Τα HIV σχετιζόμενα ΛΗ χαρακτηρίζονται από προχωρημένο στάδιο νόσου κατά τη διάγνωση, ενώ σε 
60% των περιπτώσεων διαπιστώνεται και εξωλεμφαδενική εντόπιση (Levine A. Monogr Natl Cancer 
Inst 1998;23:37-42). Οι συνηθέστεροι ιστολογικοί τύποι είναι: ο λεμφοπενικός και της μεικτής κυτταρο-
βρίθειας. Η αντιμετώπιση των HIV-ΛΗ είναι η ίδια με εκείνη των ανοσοεπαρκών ασθενών, σε συνδυα-
σμό με HAART και προφύλαξη για ευκαιριακές λοιμώξεις (Xicoy et al. Haematologica 2007;92:191-8).

Σκοπός: της εργασίας αυτή είναι η αναδρομική μελέτη ασθενών με ΗΙV λοίμωξη που εμφάνισαν 
λέμφωμα Ηοdgkin από δύο μεγάλα κέντρα (Μονάδα λοιμώξεων Κοργιαλένειου Μπενάκειου Νοσο-
κομείου Αθηνών και της Α’ Πανεπιστημιακής Παθολογικής κλινικής του ΑΧΕΠΑ) σύμφωνα με τον 
ημερολογιακό χρόνο παρακολούθησης τους στα κέντρα αυτά και σύμφωνα με τον χρόνο έναρξης 
της θεραπείας ΗΑΑRΤ.

Γ’ Χειρουργική Κλινική, Α.Π.Θ. 
Γ.Π.Ν. ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη

1,2 Τμήμα Ειδικών Λοιμώξεων 
και Αιματολογικό Τμήμα 
Α’ Πανεπιστημιακής 
Παθολογικής Κλινικής, 
ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη 

3 Γ’ Παθολογική Κλινική 
& Μονάδα Λοιμώξεων, 
«Κοργιαλένειο-Μπενάκειο 
Ε.Ε.Σ.»
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Υλικό και Μέθοδοι: Από το 2000 μέχρι σήμερα τέθηκε ιστολογικά η διάγνωση του λεμφώματος 
Ηοdgkin σε 8 ασθενείς με ΗΙV λοίμωξη (άνδρες/γυναίκες: 7/1). O ιστολογικός τύπος των λεμφωμάτων 
ήταν: 2 μεικτής κυτταροβρίθειας, 2 οζώδους σκλήρυνσης και 4 χωρίς στοιχεία περί του ιστολογικού 
τύπου. Έξι ασθενείς (6/8) είχαν CD4+ >100 cells/ul και τρεις (3/8) είχαν ιικό φορτίο νόσου (p VL) μη ανι-
χνεύσιμο κατά τη διάγνωση. Πέντε ασθενείς (5/8) ήταν ήδη υπό ΗΑΑRΤ αγωγή, ενώ σε δύο (2/8) δια-
γνώστηκαν ταυτόχρονα το ΛΗ και η ΗΙV λοίμωξη. 

Αποτελέσματα: Οι ασθενείς αντιμετωπίστηκαν στις ειδικές μονάδες λοιμώξεων που τους παρακο-
λουθούν, σε συνεργασία με τους υπεύθυνους αιματολόγους, σύμφωνα με τα ισχύοντα πρωτόκολλα 
θεραπείας για ανοσοεπαρκείς ασθενείς (7 πήραν ABVD και 1 ΜΟPP/ΑΒV). Όλοι οι ασθενείς ανταποκρί-
θηκαν, ενώ επτά παραμένουν εν ζωή και σε πλήρη ύφεση με μέσο χρόνο παρακολούθησης τα 4 έτη . 
Δύο ασθενείς παραμένουν υπό θεραπεία.

Συμπεράσματα: Τα ΗIV σχετιζόμενα λεμφώματα Hodgkin φαίνεται ότι έχουν παρόμοια συμπεριφο-
ρά με τα Hodgkin σε ανοσοεπαρκείς ασθενείς όταν η εφαρμοζόμενη χημειοθεραπεία συνδυάζεται ΗΑ-
ΑRΤ. Μεγαλύτερος αριθμός ασθενών θα συμβάλλει στο να αποτυπωθούν καλύτερα τυχόν παθοβιολο-
γικές ιδιαιτερότητες καθώς και χρήσιμα εργαστηριακά και θεραπευτικά συμπεράσματα.

ΕΑ07

Αποτελεσματικότητα και ασφάλεια της raltegravir 
(Isentress) σε ασθενείς με hIV λοίμωξη
Κ. Κοροβέσης, Γ. Ξυλωμένος, Ι. Στεφάνου, Π. Γαργαλιάνος-Κακολύρης

Εισαγωγή: Η θεραπευτική αντιμετώπιση της HIV λοίμωξης έχει περάσει από πολλές φάσεις: από την 
πρώιμη ανακάλυψη και την ταχεία κλινική ανάπτυξη των αναστολέων της αντίστροφης μεταγραφάσης, 
της πρωτεάσης και της σύντηξης στην ανεύρεση του αναστολέα της ιντεγκράσης. Η εισαγωγή της 
HAART θεραπείας με το συνδυασμό των αναστολέων της αντίστροφης μεταγραφάσης και των αναστο-
λέων της πρωτεάσης είχε ως συνέπεια μία σημαντική αύξηση στην επιβίωση των ασθενών με HIV λοί-
μωξη. Δυστυχώς, όμως, πολλοί ασθενείς που έλαβαν HAART ανέπτυξαν αντοχή στα χορηγούμενα αντι-
ρετροϊκά φάρμακα και παρουσίασαν μακροχρόνια τοξικότητα από τη θεραπεία. Επομένως, η ανάπτυξη 
ενός θεραπευτικού παράγοντα για την HIV λοίμωξη που θα συνδύαζε αποτελεσματικότητα και λιγότε-
ρες ανεπιθύμητες ενέργειες θα ήταν η ιδανική λύση. Ο αναστολέας της ιντεγκράσης, raltegravir (Isen-
tress) φαίνεται να ανταποκρίνεται στα παραπάνω κριτήρια.

Σκοπός: να μελετήσουμε την αποτελεσματικότητα και ασφάλεια της raltegravir (Isentress) σε ασθε-
νείς με HIV λοίμωξη της Μονάδας Λοιμώξεων της Α’ Παθολογικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου 
Αθηνών «Γ. Γεννηματάς».

Ασθενείς και Μέθοδοι: Μελετήσαμε 12 ασθενείς της Μονάδας Λοιμώξεων που είναι σε θεραπεία με 
raltegravir, λαμβάνοντας υπόψη την ηλικία του καθενός, τη διάρκεια χορήγησης του φαρμάκου, τον 
αριθμό και το είδος των προηγηθέντων θεραπευτικών σχημάτων, τις τιμές CD4, ιικού φορτίου (VL) και 
ολικής χοληστερόλης προ έναρξης και κατά τον τελευταίο μήνα παρακολούθησης και την ύπαρξη τυ-
χόν ανεπιθύμητων ενεργειών, ανεξάρτητα της λήψης και άλλων αντιρετροϊκών.

Αποτελέσματα: Ο μέσος όρος ηλικίας των ασθενών αυτών είναι τα 49 έτη, από τους οποίους οι 9 εί-
ναι άνδρες και οι 3 γυναίκες. Η μέση διάρκεια χορήγησης του φαρμάκου είναι 10,2 μήνες, ενώ τα προη-
γηθέντα θεραπευτικά σχήματα είναι κατά μέσο όρο 4,83 ανά ασθενή (από 2 έως 10 σχήματα). Η μέση 
τιμή των CD4, VL και της ολικής χοληστερόλης προ της έναρξης χορήγησης είναι 166,91/μL, 65002,45 
αντίγραφα/ml και 205,54 mg/dl αντίστοιχα και κατά τον τελευταίο μήνα παρακολούθησης η μέση τιμή 
των ανωτέρω είναι 308,58/μL, 216,90 αντίγραφα/ml και 214,09 mg/dl αντίστοιχα. Το φάρμακο γενικά 
είναι καλά ανεκτό και ασφαλές, ενώ δεν παρατηρήθηκε κάποια αξιόλογη ανεπιθύμητη ενέργεια χορη-
γώντας τη συνήθη δοσολογία των 400 mg 2 φορές την ημέρα.

Συμπεράσματα: Η χρήση της raltegravir (Isentress) στους ανωτέρω ασθενείς είχε ως αποτέλεσμα 
ισχυρή καταστολή του ιού με διπλασιασμό της τιμής των CD4 των ασθενών και μείωση της πιθανότητας 

Μονάδα Λοιμώξεων,  
Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»
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ανάπτυξης αντοχής καθώς και ένα ευνοϊκό προφίλ χοληστερόλης. Το φάρμακο ήταν καλά ανεκτό και 
ασφαλές και επομένως, μπορεί να αποτελεί έναν αποτελεσματικό θεραπευτικό παράγοντα στην αντι-
μετώπιση της HIV λοίμωξης σε συνδυασμό με άλλα αντιρετροϊκά φάρμακα.

ΕΑ08

Επιπολασμός του ιού hIV και των ιών ηπατίτιδας B, c  
σε πληθυσμό του «Μητέρα»
Χ. Καραχρήστου, Α. Αρμελίδου, Κ. Μιχαλόπουλος, Ι. Κουτζά

Εισαγωγή: Η πρώιμη διάγνωση HIV λοίμωξης σε γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας είναι πολύ μεγά-
λης σημασίας ειδικά όταν επιθυμούν να τεκνοποιήσουν. 

Σκοπός: Σκοπός της εργασίας ήταν η μελέτη του επιπολασμού του ιού HIV και των ιών Ηπατίτιδας B 
και C σε δείγματα της Γενικής, Μαιευτικής/Γυναικολογικής κλινικής «Μητέρα».

Υλικό και Μέθοδοι: Στην παρούσα εργασία μελετήθηκαν 83.970 δείγματα που εξετάσθηκαν για HIV, 
85.242 δείγματα που εξετάσθηκαν για Ηπατίτιδα B και 84.811 δείγματα που εξετάσθηκαν για Ηπατίτιδα 
C τη χρονική περίοδο 2005-2008. Όλες οι εξετάσεις έγιναν με τη μικροσωματιδιακή ανοσοενζυμική 
μέθοδο ΜΕΙΑ και ανοσοεξέταση χημειοφωταύγειας (Αbbott Diagnostics). Τα θετικά δείγματα HIV επιβε-
βαιώθηκαν με τη μέθοδο Western Blot και τα HCV με τη μέθοδο RIBA-3.

Αποτελέσματα: 
ETH HIV HBV HCV

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΤΙΚΑ % ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΤΙΚΑ % ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΤΙΚΑ %
2005 17.247 1 0,005 18.132 141 0,777 17.952 66 0,367
2006 21.057 2 0,009 21.246 167 0,786 21.106 63 0,298
2007 21.816 4 0,018 21.916 148 0,675 21.848 47 0,215
2008 23.850 5 0,020 23.948 162 0,676 23.905 52 0,217
ΣΥΝΟΛΟ 83.970 12 0,014 85.242 618 0,725 84.811 228 0,268

Συμπεράσματα: Από τη μελέτη της διαχρονικής μεταβολής της συχνότητας των παραπάνω λοιμώ-
ξεων προκύπτει ότι ο επιπολασμός της HIV λοίμωξης είναι χαμηλός στα επίπεδα του πληθυσμού της 
κλινικής, αυξάνεται όμως κάθε χρόνο και αυτό είναι ένα ανησυχητικό σημείο. Ο επιπολασμός, όμως, της 
Ηπατίτιδας B και C είναι επίσης σε χαμηλά επίπεδα αλλά με τάση μείωσης κάθε χρόνο. Τα σταθερά αυ-
ξανόμενα περιστατικά με HIV λοίμωξη επιβάλλουν αυξημένη επαγρύπνηση για τον περιορισμό του 
ποσοστού της καθώς και ένταξη του ελέγχου HIV στον προγεννητικό έλεγχο των εγκύων γυναικών.

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 

Σκοπός: Η επίπτωση της σύφιλης στην Ελλάδα εμφανίζει άνοδο και φαίνεται να συμβαδίζει με την 
αύξηση του αριθμού των οροθετικών ασθενών. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η επιδημιολογική 
αναφορά της νόσου και η παρουσίαση των χαρακτηριστικών των ασθενών στα πλαίσια της HIV λοίμω-
ξης το 2008 στη μονάδα παρακολούθησης του Π.Γ.Ν. ΑΧΕΠΑ.

«Μητέρα» Γενική, Μαιευτική/
Γυναικολογική & Παιδιατρική 
Κλινική, Αθήνα

Μονάδα ειδικών λοιμώξεων  
Α’ Παθολογική Κλινική,  
Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ
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Ασθενείς και Μέθοδοι: Έγινε ανασκόπηση των κρουσμάτων σύφιλης στη μονάδα του νοσοκομείου 
μας με λεπτομερή καταγραφή των δημογραφικών χαρακτηριστικών των ασθενών αυτών (φύλο, αποτε-
λέσματα εξετάσεων, συλλοιμώξεις, πιθανή οδός μόλυνσης, θεραπεία, ορολογική απάντηση, παρακο-
λούθηση).

Αποτελέσματα: Η επιδημιολογική έξαρση της νόσου επικεντρώθηκε σε ομοφυλόφιλους άνδρες. Η 
απουσία χρήσης προφυλακτικού τόσο σε στοματική όσο και σε πρωκτική επαφή ήταν η κυρίαρχη οδός 
μόλυνσης των ασθενών. Από 152 ελέγχους για σύφιλη (VDRL, RPR, FTA), βρέθηκαν 27 θετικά δείγμα-
τα(18%), με την πλειοψηφία των περιπτώσεων το δεύτερο εξάμηνο του 2008. Ο μέσος όρος ηλικίας των 
ασθενών ήταν 41 έτη, ενώ η διάγνωση της οροθετικότητας είχε τεθεί κατά μέσο όρο 8,8 έτη πριν (μόνο 
2 ασθενείς πρωτοδιαγνώσθηκαν λόγω της συφιλιδικής λοίμωξης). 21 ασθενείς (77,7%) ήταν υπό ΗΑΑRT, 
ενώ τη στιγμή της διάγνωσης της σύφιλης, το μέσο ιολογικό προφίλ των ασθενών ήταν CD4 <500/mm3 
και HIV-RNA ιικό φορτίο περίπου 3,0 log/mL. 19 (71%) ασθενείς είχαν ανιχνεύσιμο ιικό φορτίο. Η δευτε-
ρογενής σύφιλη ήταν συχνότερη (9 ασθενείς, 33%) από την πρωτογενή (7 ασθενείς, 26%), ενώ με λαν-
θάνουσα λοίμωξη διαγνώστηκαν 10 ασθενείς (37%) και 1(4%) με συμπτωματική νευροσύφιλη. Συνολι-
κά, 20 ασθενείς (74%) έλαβαν ενδοφλέβια θεραπεία με βενζαθινική πενικιλλίνη ή κεφτριαξόνη με/χωρίς 
pes os δοξυκυκλίνη, ενώ 7(26%) αντιμετωπίστηκαν αποκλειστικά με δοξυκυκλίνη, λόγω άρνησης, είτε 
λόγω αλλεργίας στην πενικιλλίνη. Οσφυονωτιαία παρακέντηση διενεργήθηκε σε 16 ασυμπτωματικούς 
(63%) και 1 συμπτωματικό ασθενή (4%). 10 ασθενείς (37%) αρνήθηκαν την εξέταση. 10 (37%) από τους 
ασθενείς που εξετάσθηκαν είχαν προσβολή του ΚΝΣ. Σε κανένα ασθενή δεν παρατηρήθηκε κλινική 
αποτυχία. Ικανοποιητική ορολογική απάντηση είχαν όλοι σε επανέλεγχο στους 6-9 μήνες. 

Συμπεράσματα: Η έρευνά μας έδειξε σημαντική αύξηση της συλλοίμωξης σύφιλης και HIV ιδίως 
στον ομοφυλόφιλο ανδρικό πληθυσμό, δηλώνοντας έξαρση της σεξουαλικής συμπεριφοράς υψηλού 
κινδύνου. Επίσης, αναδεικνύεται ότι η στοματική επαφή (μοναδικός παράγοντας κινδύνου σε 16 ασθε-
νείς, 58%) αποτελεί σημαντικό παράγοντα μετάδοσης της λοίμωξης, σε αντίθεση με την πιθανότητα 
μετάδοσης του ΗΙV. Η πτώση της νοσηρότητας και θνησιμότητας των HIV ασθενών από την πλέον 
απλοποιημένη εφαρμογή της HAART, έχει ενοχοποιηθεί για παρερμηνεία της προστασίας από τις διά-
φορες λοιμώξεις, ενώ ενδεχομένως η ψυχική κόπωση να συμβάλλει στη χαλάρωση των μέτρων προ-
στασίας. Έτσι ,είναι απαραίτητη η έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία και ανίχνευση των ύποπτων επαφών για 
τον έλεγχο αυτής της επιδημίας.  
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ΕΑ10

Διαχρονική μελέτη αποτελεσματικότητας και ασφάλειας 
χορήγησης νεβιραπίνης σε μη προθεραπευμένους 
ασθενείς με hIV λοίμωξη: Δεκαετής εμπειρία μιας 
μονάδας λοιμώξεων
Μ. Χίνη,1 Φ. Ντούτσου,1 Α. Λιονή,1 Ν. Τσόγκας,1 Ν. Μαγκαφάς,1 Μ. Μπομπολή,1 Ν. Νικολάου,1 
Ε. Κρεμασμένου,2 Ά. Χατζάκης,3 Μ.Κ. Λαζανάς 1

Σκοπός: Η καταγραφή της εμπειρίας μας από τη χορήγηση του NNRTI νεβιραπίνη (NVP) σε μη προθε-
ραπευμένους ασθενείς με HIV λοίμωξη.

Ασθενείς και Μέθοδοι: Μελετήσαμε αναδρομικά τους φακέλους ασθενών της Μονάδας μας που 
έλαβαν NVP στο πλαίσιο του αρχικού αντιρετροϊκού σχήματος από το 1999 έως σήμερα. Παρουσιάζο-
νται και αναλύονται στοιχεία σχετικά με την ιολογική και ανοσολογική ανταπόκριση καθώς και δεδομέ-
να που αφορούν στην τοξικότητα και στην ασφάλεια χορήγησης του φαρμάκου.

Αποτελέσματα: Συνολικά, 28 μη προθεραπευμένοι ασθενείς, 19 άνδρες και 9 γυναίκες, έλαβαν ΝVP 
σε συνδυασμό με Combivir (21/28), d4T-3TC (5/28), TDF-3TC (1/28) και d4T-3TC-Nelfinavir (1/28). Η μέση 
ηλικία τους ήταν 32 έτη (21-51), τα στάδια κατά CDC A: 20, B: 8 και ο μέσος χρόνος από τη διάγνωση 
της HIV λοίμωξης 9,6 μήνες (0,5-77). Ο μέσος χρόνος αγωγής με NVP ήταν 64,6 μήνες (1-127), ο μέσος 
αριθμός CD4+ έναρξης και τελευταίας μέτρησης υπό NVP ήταν 366 κυτ./μl (92-1179) και 719 κυτ./μl 
(220-1574) αντιστοίχως. Η μέση τιμή VL έναρξης ήταν 70559 αντ./ml (1329-719800) και τελευταίας μέ-
τρησης 8470 αντ./ml (100-29900), ενώ 14/28 είχαν μη ανιχνεύσιμο VL. Οι 13/28 (46,5%), που συνεχί-
ζουν τη NVP (ομάδα Α), τη λαμβάνουν κατά μέσο όρο 106 μήνες (40-127) με μέση τιμή CD4+ έναρξης 
και τελευταίας μέτρησης 371 κυτ./μl (225-633) και 772 κυτ./μl (406-1574) αντιστοίχως, μέση τιμή VL 
έναρξης 38314 αντ./ml (6000-162487) και πλήρη ιική καταστολή έως σήμερα. Οι 15/28 (53,5%), που 
διέκοψαν τη NVP (ομάδα Β), την είχαν λάβει κατά μέσο όρο 28,5 μήνες (1-84). Τα αίτια διακοπής ήταν: 
ιολογική αποτυχία (6/15), εξάνθημα (3/15), τρανσαμινασαιμία (2/15) και επιθυμία του ασθενούς/απλο-
ποίηση σχήματος (4/15). Η μέση τιμή CD4+ έναρξης και διακοπής των 6 ασθενών με ιολογική αποτυχία 
ήταν 313 κυτ./μl (218-531) και 786 κυτ./μl (221-1329) αντιστοίχως. Η μέση τιμή VL έναρξης και διακοπής 
ήταν 55232 αντ./ml (7210-117268) και 9392 αντ/ml (362-18047) αντιστοίχως ενώ διαπιστώθηκαν μέ-
τρια/κακή συμμόρφωση στη λήψη της αγωγής και, από τους διαθέσιμους γονοτύπους (5/6), ανάπτυξη 
αντοχής στη NVP. 

Συμπεράσματα: Η μακροχρόνια χορήγηση NVP σε μη προθεραπευμένους ασθενείς της Μονάδας 
μας αποδείχθηκε ασφαλής, καλά ανεκτή και εξαιρετικά αποτελεσματική. Περίπου ένας στους δύο 
ασθενείς συνεχίζει την αγωγή του έως σήμερα, με μέσο χρόνο λήψης 9 έτη και άριστη ανοσολογική και 
ιολογική ανταπόκριση (ομάδα Α). Η ιολογική αποτυχία αποτελεί το συχνότερο αίτιο διακοπής του φαρ-
μάκου και σχετίζεται με ανάπτυξη αντοχής στη NVP λόγω ελλιπούς συμμόρφωσης στη λήψη της αγω-
γής (ομάδα Β).

1 Γ’ Παθολογικό Τμήμα-
Μονάδα Λοιμώξεων, Γ.Ν.Α. 
«Κοργιαλένειο-Μπενάκειο 
Ε.Ε.Σ» 

2 Ανοσολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. 
«Κοργιαλένειο-Μπενάκειο 
Ε.Ε.Σ» 

3 Εθνικό Κέντρο Αναφοράς 
Ρετροϊών, Εργαστήριο 
Υγιεινής και Επιδημιολογίας, 
Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου 
Αθηνών
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Ea11

Ανασφάλιστοι οροθετικοί και πρόσβαση  
στην αντιρετροϊκή αγωγή
Μ. Γιαννοπούλου,1 Σ. Σταματάκης,2 Π. Δαμάσκος 3

Σκοπός: Τα τελευταία χρόνια το θέμα της πρόσβασης στην αντιρετροϊκή αγωγή έχει πάρει τεράστιες 
διαστάσεις, καθώς η ύπαρξη πληθυσμιακών ομάδων που δεν έχουν πρόσβαση στην αγωγή, λόγω έλ-
λειψης ασφαλιστικής κάλυψης, θέτει σε κίνδυνο την ατομική και Δημόσια Υγεία. Σκοπός είναι η παρου-
σίαση της έκτασης του ζητήματος καθώς και της διερεύνησης πιθανών λύσεων.

Υλικό και Μέθοδοι: Το 2008 συγκροτήθηκε ομάδα εργασίας από το Γραφείο Ψυχοκοινωνικής Στήρι-
ξης με τους ακόλουθους στόχους: α) την καταγραφή όλων των περιστατικών ανασφαλίστων, β) την 
κατηγοριοποίησή τους σε υποπεριπτώσεις για την αποτελεσματικότερη διαχείρισή τους, γ) την επισκό-
πηση της νομοθεσίας και δ) την ενημέρωση και εκπαίδευση στελεχών των κοινωνικών υπηρεσιών.

Αποτελέσματα: α) Συνολικά καταγράφηκαν 85 περιπτώσεις ανασφάλιστων οροθετικών σε όλη την 
επικράτεια. Έχει εκτιμηθεί ότι ο συνολικός αριθμός οροθετικών με εκκρεμότητες ασφαλιστικής φύσεως 
δεν υπερβαίνει τα 200 άτομα πανελλαδικά. Βάσει της μελέτης των περιστατικών προέκυψαν οι ακόλου-
θες κατηγορίες ανασφαλίστων: 1) Έλληνες πολίτες, 2) πολίτες από χώρες που δεν ανήκουν στην Ευρω-
παϊκή Ένωση, 3) πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 4) ασφαλισμένοι στο ΝΑΤ. β) Το ΓΨΣ οργάνωσε 
εκπαιδευτική διημερίδα με θέμα «Ανασφάλιστοι οροθετικοί και πρόσβαση στη θεραπεία», η οποία πε-
ριελάμβανε εισηγήσεις και ομάδες εργασίας που ασχολήθηκαν με τη μελέτη, ανάλυση και επίλυση αντι-
προσωπευτικών περιπτώσεων που έχουν απασχολήσει κατά καιρούς το ΓΨΣ (μελέτη περιπτώσεων). γ) 
Δημιουργήθηκε δίκτυο με τους Υπεύθυνους των Περιφερειακών Μονάδων Ειδικών Λοιμώξεων (ΜΕΛ), 
τους θεράποντες ιατρούς, τους κοινωνικούς λειτουργούς-επισκέπτες υγείας και το διοικητικό προσωπι-
κό των ΜΕΛ των Αθηνών.

Συμπεράσματα: Διαφάνηκε ότι από το 1998 και ύστερα δεν υπάρχει επαρκές νομοθετικό πλαίσιο 
που να καλύπτει όλες τις πιθανές περιπτώσεις ανασφαλίστων, γεγονός απειλητικό για την ατομική τους 
και τη Δημόσια υγεία. Επίσης, αναδείχθηκε η ανάγκη για συνεχιζόμενη εκπαίδευση των ήδη υπαρχό-
ντων στελεχών σε θέματα δικαιωμάτων ασθενών και για τη συγκρότηση ομάδας πίεσης για τη δημι-
ουργία του αναγκαίου νομοθετικού πλαισίου. Προτείνεται: α) η επιστροφή στο προηγούμενο καθεστώς 
άμεσης χορήγησης και κάλυψης των αντιρετροϊκών από τον κρατικό φορέα, μέσω του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., 
πέρα από την ασφαλιστική ικανότητα του οροθετικού, β) η σύσταση ειδικής επιτροπής για ζητήματα 
ανασφαλίστων στην οποία θα συμμετέχουν εμπλεκόμενα Γραφεία του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., εκπρόσωποι Μονά-
δων Ειδικών Λοιμώξεων και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων που ασχολούνται με το AIDS καθώς και 
άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς όπως υπηρεσίες πρόνοιας, Ελληνική Εταιρία Μελέτης και Αντιμετώπισης 
του AIDS κ.λπ.

1 Ψυχολόγος, Γραφείο 
Ψυχοκοινωνικής Στήριξης 
(ΓΨΣ) του Τμήματος 
Παρεμβάσεων στην 
Κοινότητα Κέντρο Ελέγχου 
και Πρόληψης Νοσημάτων 
(ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.)

2 Κοινωνιολόγος-
Οικογενειακός Θεραπευτής, 
Γραφείο Ψυχοκοινωνικής 
Στήριξης (ΓΨΣ) του Τμήματος 
Παρεμβάσεων στην 
Κοινότητα Κέντρο Ελέγχου 
και Πρόληψης Νοσημάτων 
(ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.)

3 Κοινωνιολόγος Υγείας, 
Γραφείο Ψυχοκοινωνικής 
Στήριξης (ΓΨΣ) του Τμήματος 
Παρεμβάσεων στην 
Κοινότητα Κέντρο Ελέγχου 
και Πρόληψης Νοσημάτων 
(ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.)
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Ea12

Οι πολυμορφισμοί asp299Gly/thr399Ile του υποδοχέα 
tLr4 σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο λοιμώξεων  
σε ασθενείς με προχωρημένη hIV λοίμωξη
Α. Παπαδόπουλος,1 Β. Σακκά,1 Λ. Γαλανή,1 Π. Παναγόπουλος,1 Δ. Καββαθά,1 Γ. Πουλάκου,1 
Ι. Κατσαρόλης,1 Κ. Πρωτοπαπάς,1 Η. Καραΐσκος,1 Ά. Οικονόμου,1 Φ. Μπαζιάκα,1 Ε. Κορατζάνης,1 
Α. Αντωνιάδου,1 M.G Netea,2 Ε.Ι. Γιαμαρέλλος-Μπουρμπούλης 1

Σκοπός: Οι υποδοχείς TLR4 είναι βασικά συστατικά της μη ειδικής ανοσιακής απάντησης σε διάφο-
ρους μικροοργανισμούς. Μελετήσαμε τη σχέση μεταξύ των πολυμορφισμών του υποδοχέα TLR4 με 
τον κίνδυνο απόκτησης μιας λοίμωξης σε ασθενείς με HIV λοίμωξη.

Ασθενείς και Μέθοδοι: Έγινε προσδιορισμός της παρουσίας 2 χαρακτηριστικών πολυμορφισμών 
μονήρους νουκλεοτιδίου (SNP) του υποδοχέα TLR4, Asp299Gly και Thr399Ile, σε μια ομάδα 199 ασθε-
νών με HIV λοίμωξη. Ο κίνδυνος εμφάνισης λοίμωξης υπολογίστηκε με τη δοκιμασία Mantel-Haenzel, 
ενώ η σύγκριση των σχετικών κινδύνων έγινε με τις δοκιμασίες Breslow-Day και Tazone.

Αποτελέσματα: 172 (86,4%) ασθενείς είχαν το φυσικό (wild type, WT) γονότυπο, 22 ασθενείς (11%) 
ήταν ετερόζυγοι και για τους δύο πολυμορφισμούς, 4 ήταν ετερόζυγοι για τον έναν από τους δύο πολυ-
μορφισμούς και ένας ασθενής ήταν ετερόζυγος για τον Asp299Gly SNP και ομόζυγος για τον Thr399Ile 
SNP. Συνολικά, 73 λοιμώξεις εμφανίστηκαν κατά τη διάρκεια της νόσου σε 55 ασθενείς. Αυτές συνέβη-
σαν σε 6 από 22 (27%) ετερόζυγους και για τους 2 πολυμορφισμούς ασθενείς και σε 49 από 172 (28%) 
ασθενείς που είχαν τον WT γονότυπο (p = ns). Ασθενείς με ναδίρ CD4 <100 κύτταρα/mm3, που είχαν και 
τα δύο SNPs, εμφάνισαν περισσότερο από 3 φορές μεγαλύτερο σχετικό κίνδυνο για σοβαρές λοιμώξεις, 
σε σχέση με τους ασθενείς που φέρουν WT γονότυπο (odd ratio (OR) 6,33, 95% confidence interval (CI), 
2,24-17,89, versus OR 1.,83, 95% CI 1,14-2,93, p<0,002).

Συμπεράσματα. Αυτή η μελέτη αναδεικνύει μια σχέση μεταξύ των Asp299Gly και Thr399Ile πολυ-
μορφισμών του υποδοχέα TLR4 και την εμφάνιση σοβαρών λοιμώξεων σε ασθενείς με HIV λοίμωξη με 
ναδίρ CD4 <100 κύτταρα/mm3.

Ea13

Επίπτωση πρωτογενούς αντοχής σε ασθενείς  
με πρωτοδιάγνωση hIV στη μονάδα λοιμώξεων  
του Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός», 2006-2008
Ι.Γ. Μπαραμπούτης,1 Β. Παπασταμόπουλος,1 Ο. Γεωργίου,1 Μ. Κοτσιανοπούλου,2 Κ. Ζαρκάδα,1 
Α. Ρουμελιώτου,2 Α. Σκουτέλης 1

Εισαγωγή: Η επιτήρηση της πρωτογενούς αντοχής των στελεχών HIV στην αντιρετροϊική αγωγή εί-
ναι αναγκαία και διενεργείται σε όλη την Ευρώπη και παγκοσμίως. Μελετήθηκαν η επίπτωση της πρω-
τογενούς αντοχής και οι υπότυποι HIV σε ασθενείς με νέα διάγνωση HIV κατά το χρονικό διάστημα Ια-
νουαρίου 2006 έως και Δεκεμβρίου 2008 στη Μονάδα Λοιμώξεων του Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός». 

Ασθενείς και Μέθοδοι: Κατά το διάστημα της μελέτης, 190 ασθενείς με νέα διάγνωση HIV άρχισαν 
να παρακολουθούνται στη Μονάδα Λοιμώξεων του νοσοκομείου. Ασθενείς που μετέφεραν την παρα-
κολούθησή τους από άλλες μονάδες ή στη συνέχεια έγινε αντιληπτό ότι η διάγνωση ήταν γνωστή 
πριν το 2006 αποκλείστηκαν από την περαιτέρω ανάλυση. Για την ανάλυση της αντοχής χρησιμοποι-
ήθηκε η γονοτυπική δοκιμασία TruGene HIV-1, ενώ ο χαρακτηρισμός των υποτύπων έγινε με χρήση 

1 Δ’ Παθολογική Κλινική 
Πανεπιστημίου Αθηνών, 
Π.Γ.Ν. «Αττικόν» 

2 Department of Internal 
Medicine (463), and 
Nijmegen University Center 
for Infectious Diseases, 
Radboud University 
Nijmegen Medical Center, 
The Netherlands

1 Μονάδα Λοιμώξεων, 
5η Παθολογική Κλινική, 
Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»

2 Κέντρο Αναφοράς AIDS, 
Εθνική Σχολή Δημόσιας 
Υγείας
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του εργαλείου Geno2Pheno web tool. Η βαθμολόγηση των μεταλλάξεων έγινε με βάση τις κατευθυ-
ντήριες οδηγίες της IAS-USA. 

Αποτελέσματα: Αναλύθηκαν συνολικά 159 ασθενείς (138 άνδρες, 21 γυναίκες), 122 Ελληνικής κατα-
γωγής (ΕΚ) και 37 μη Ελληνικής καταγωγής (μΕΚ). Η διάμεση ηλικία ήταν 34 έτη, ο διάμεσος απόλυτος 
αριθμός CD4 301 κύτταρα/μL, το διάμεσο αρχικό ιικό φορτίο HIV 4,6 log10 (δεν παρατηρήθηκαν σημα-
ντικές διαφορές μεταξύ ανδρών/γυναικών). Οι συχνότεροι παράγοντες κινδύνου: ομοφυλοφιλική επα-
φή για άνδρες, 75,4%, ετεροσεξουαλική επαφή για γυναίκες, 100%. Δοκιμασία αντοχής ήταν διαθέσιμη 
για 123/159 ασθενείς (103/122 ΕΚ, 19/37 μΕΚ). Ασθενείς Ελληνικής καταγωγής: ≥1 κλινικά σημαντική 
NRTI μετάλλαξη: 3/103 ασθενείς (2,9%). ≥1 κλινικά σημαντική NNRTI μετάλλαξη: 5/103 ασθενείς (4,8%). 
K101Q 2,7%, K103N και Y181C: 0,9% η καθεμία. ≥1 μετάλλαξη/πολυμορφισμός για PI: 96/103 ασθενείς. 
Χωρίς παρουσία κύριων (major) μεταλλάξεων. Υπότυποι (83/103 ασθενείς): B 68,7%, A 13,3%, D 7,2%, 
CRFs: 8,4%. Ασθενείς μη Ελληνικής καταγωγής: ≥1 κλινικά σημαντική NRTI μετάλλαξη: 2/19, 1 ασθενής 
με K101E. ≥1 μετάλλαξη/πολυμορφισμός για PI: 14/19 (73,7%) ασθενείς. Χωρίς παρουσία κύριων (major) 
μεταλλάξεων. Υπότυποι (14/19 patients): B: 42,8%, CRFs: 21,4%. 

Συμπεράσματα: Η επίπτωση κλινικά σημαντικής πρωτογενούς αντοχής σε NRTI και NNRTI παρέμει-
νε σταθερή σε χαμηλά επίπεδα στη μονάδα μας κατά το διάστημα 2006-2008, ενώ ουσιαστικά δεν πα-
ρατηρήθηκε κλινικά σημαντική πρωτογενής αντοχή σε αναστολείς πρωτεάσης. Ο υπότυπος Β ήταν ο 
συχνότερος τόσο σε άτομα Ελληνικής όσο και σε μη Ελληνικής καταγωγής με νέα διάγνωση HIV κατά 
το χρονικό διάστημα 2006-2008. 

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

Εισαγωγή: Η λοίμωξη από Bartonella henselae προκαλεί συνήθως τη νόσο εξ «ονύχων γαλής» η οποία 
τυπικά εκδηλώνεται με αυτοπεριοριζόμενη λεμφαδενίτιδα μετά από δήγμα γάτας, ενώ η Bartonella 
quintana προκαλεί συνήθως ενδοκαρδίτιδα.

Σκοπός: Ο επιπολασμός της λοίμωξης από Bartonella henselae/quintana σε άτομα με σύνδρομο επί-
κτητης ανοσοανεπάρκειας στη Β. Ελλάδα.

Υλικό και Μέθοδοι: Το υλικό μας αποτέλεσαν 253 οροί ασθενών με σύνδρομο επίκτητης ανοσοα-
νεπάρκειας (186 άνδρες/67 γυναίκες, ηλικίας 45±5 ετών). Οι ασθενείς παρακολουθούνται στο τακτικό 
εξωτερικό ιατρείο των ειδικών λοιμώξεων του Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ. Συμπληρώθηκε ειδικό ερωτηματολό-
γιο (φύλο, ηλικία, επαφή με γάτες/σκύλους, λεμφαδενίτιδα, πυρετός, ενδοκαρδίτιδα, λήψη αντιμικρο-
βιακής αγωγής). Αναζητήθηκαν ειδικά IgG και IgM αντισώματα έναντι των Bartonella henselae/quin-
tana με έμμεσο ανοσοφθορισμό (Focus Technologies, Cypress, CA) σε δύο δείγματα ορού, με μεσοδι-
άστημα δύο εβδομάδων. Τα ζεύγη των δειγμάτων ορού εξετάστηκαν παράλληλα και τα κριτήρια για 
τη διάγνωση της πρόσφατης λοίμωξης ήταν η ανεύρεση IgM αντισωμάτων ≥1:20 και η τετραπλάσια 
αύξηση του τίτλου των IgG. Αμετάβλητοι τίτλοι IgG αντισωμάτων ≥1:64 υποδηλώνουν παρελθούσα 
λοίμωξη. 

Αποτελέσματα: O επιπολασμός της B. henselae ήταν 41% (103/253) και της B. quintana 6% (15/253). 
Τίτλοι 1:64, 1:128, 1:256, 1:512, 1:1024 έναντι της B. henselae ανευρέθησαν σε ποσοστά 17%, 12%, 7%, 4%, 
~1%, αντιστοίχως. Από τους 253 ασθενείς, επαφή με γάτα/σκύλο είχαν οι 68 (26,8%). Από αυτούς παρελ-
θούσα λοίμωξη από B. henselae διαπιστώθηκε σε 36 (52,9%) και σε 8 (11,8%) από B. quintana. Aπό τους 
185 ασθενείς χωρίς ιστορικό επαφής, διαπιστώθηκε παρελθούσα λοίμωξη από B. henselae/quintana σε 
67 (36%) και 7 (3,7%), αντιστοίχως. Ένας μόνο ασθενής με πυρετό (39°C), με τραχηλική λεμφαδενίτιδα 

Μικροβιολογικό Εργαστήριο, 
Τμήμα Λοιμώξεων, Π.Γ.Ν.Θ. 
«ΑΧΕΠΑ.»
Α’ Παθολογική Κλινική, 
Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ.»
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αλλά χωρίς ιστορικό επαφής με γάτα είχε πρόσφατη λοίμωξη (IgM αντισώματα έναντι της B. henselae 
σε τίτλο 1:40. και IgG 1:1024). 

Συμπεράσματα: Φαίνεται ότι ο επιπολασμός της λοίμωξης από B. henselae είναι υψηλότερος (41%) σε 
άτομα με σύνδρομο επίκτητης ανοσοανεπάρκειας σε σχέση με τον υγιή πληθυσμό (19,8%) από τη B. 
Ελλάδα. Η λοίμωξη από B. henselae θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στη διαφορική διάγνωση ευκαιρι-
ακών λοιμώξεων σε ανοσοκατασταλμένους ασθενείς. Για την ασφαλή διάγνωση της νόσου δεν αρκεί η 
λήψη μόνο ενός λεπτομερούς ιστορικού, επαφής έστω και ευκαιριακής με γάτα/σκύλο αλλά και ορολο-
γική επιβεβαίωση.

Ea15

Επιπολασμός της περιφερικής αρτηριακής νόσου  
σε ασθενείς με hIV λοίμωξη: Εμπειρία μιας μονάδας 
λοιμώξεων
Ν. Τσόγκας,1 Α. Τσακίρης,2 Μ. Χίνη,1 Φ. Ντούτσου,1 Ν. Μαγκαφάς,1 Γ. Τσεκές,1 Σ. Χαραλάμπους,1 
Π. Παπαδόπουλος,1 Μ.Κ. Λαζανάς 1

Εισαγωγή-Σκοπός: Η περιφερική αρτηριακή νόσος (ΠΑΝ) δεν έχει επαρκώς διερευνηθεί στο πλαίσιο της 
HIV λοίμωξης. Μελετήσαμε τον επιπολασμό της ΠΑΝ των κάτω άκρων στους ασθενείς της Μονάδας μας.

Ασθενείς και Μέθοδοι: Η παρουσία ΠΑΝ ανιχνεύθηκε με τη μέτρηση του κνημοβραχιόνιου δείκτη 
(ΚΒΔ, ankle-brachial blood pressure index, ABI) στην ανάπαυση. Ο ΚΒΔ υπολογίσθηκε διαιρώντας τη 
συστολική αρτηριακή πίεση της κνήμης και του σύστοιχου βραχίονα. Η μέτρηση έγινε τόσο στο αριστε-
ρό όσο και στο δεξιό τμήμα του σώματος και επιλέχθηκε η μικρότερη από τις δύο τιμές. Οι ασθενείς 
χωρίσθηκαν σε τρεις ομάδες: ομάδα Α (ΚΒΔ <0,90), ομάδα Β (ΚΒΔ = 0,90-1,10) και ομάδα Γ (ΚΒΔ >1,10). 
Τιμές ΚΒΔ <0,90 είναι διαγνωστικές ΠΑΝ, ενώ τιμές 0,90-1,10 αποτελούν, πιθανόν, δείκτη βλάβης οργά-
νου-στόχου και χρήζουν παρακολούθησης. Η στατιστική ανάλυση πραγματοποιήθηκε με τις μεθόδους 
ανάλυσης διακύμανσης μονής κατεύθυνσης (one way ANOVA) και υπολογισμού του συντελεστή συ-
σχέτισης Pearson (Pearson’s r), με όριο στατιστικής σημαντικότητας το p<0,05.

Αποτελέσματα: Μελετήθηκαν διαδοχικά 317 ασθενείς με HIV λοίμωξη (μέση ηλικία 43,1 έτη). Στην 
ομάδα Α κατετάγησαν 14/317 (4,42%), στην ομάδα Β 172/317 (54,26%) και στην ομάδα Γ 131/317 (41,32%). 
Η μέση ηλικία των ασθενών στην κάθε ομάδα ήταν 48,6, 41,7 και 44,3 έτη αντιστοίχως (F=3,56, p=0,03). 
Δεν παρατηρήθηκε διαφορά ως προς το φύλο μεταξύ των τριών ομάδων. Ο ΚΒΔ συσχετίσθηκε αρνητι-
κά με τη συστολική αρτηριακή πίεση (r-0,120, p=0,032), την καρδιακή συχνότητα (r-0,149, p=0,0) και το 
μεταβολικό σύνδρομο (r-0,150, p=0,010), ενώ παρατηρήθηκε θετική συσχέτιση με την HDL χοληστερό-
λη (r 0,129, p=0,022). 

Συμπεράσματα: Ο επιπολασμός της ΠΑΝ είναι υψηλός παρά τη νεαρή ηλικία του υπό μελέτη πληθυ-
σμού και συσχετίζεται με την ηλικία, την αρτηριακή πίεση, την καρδιακή συχνότητα, το μεταβολικό 
σύνδρομο και την HDL χοληστερόλη. Απαιτούνται μεγαλύτερες επιδημιολογικές μελέτες για τον ακρι-
βέστερο προσδιορισμό των παραγόντων κινδύνου και της πρόγνωσης της ΠΑΝ στους ασθενείς με ΗIV 
λοίμωξη.

1 Γ’ Παθολογικό Τμήμα-
Μονάδα Λοιμώξεων, Γ.Ν.Α. 
«Κοργιαλένειο-Μπενάκειο 
Ε.Ε.Σ.» 

2 Α’ Καρδιολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. 
«Κοργιαλένειο-Μπενάκειο 
Ε.Ε.Σ.»
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Ea16

Επίδραση της αντιρετροϊκής θεραπείας (haart) 
στον μεταβολισμό του παράγοντα ενεργοποίησης 
αιμοπεταλίων (PaF): In vivo αποτελέσματα*
Μ. Χίνη,1 Α.Β. Τσούπρας,2 Ν. Μαγκαφάς,1 Ν. Τσόγκας,1 Β. Παπακωνσταντίνου,2 Α. Λιονή,1 
Σ. Αντωνοπούλου,3 Κ.Α. Δημόπουλος,2 Π. Γαργαλιάνος-Κακολύρης,4 Μ.Κ. Λαζανάς 2

Εισαγωγή-Σκοπός: Ο PAF, ισχυρός διαμεσολαβητής της φλεγμονής, εμπλέκεται στην παθογένεση 
της αθηροσκλήρυνσης και ορισμένων εκδηλώσεων της HIV λοίμωξης. Έχουμε ήδη περιγράψει τις in 
vitro αλληλεπιδράσεις της HAART με την εξαρτώμενη από τον PAF συσσώρευση αιμοπεταλίων καθώς 
και με τα βασικά βιοσυνθετικά του ένζυμα. Παρουσιάζουμε τα in vivo αποτελέσματα της αλληλεπίδρα-
σης PAF και HAART σε ασθενείς της Μονάδας μας.

Ασθενείς και Μέθοδοι: Μελετήσαμε 18 άνδρες με HIV λοίμωξη που ξεκίνησαν HAART μετά τυχαιο-
ποίηση. Οι 8/18 έλαβαν tenofovir-DF/emtricitabine/efavirenz (Ομάδα A) και οι 10/18 abacavir/
lamivudine/efavirenz (Ομάδα B). Η επιλογή των θεραπευτικών σχημάτων έγινε βάσει των κατευθυντη-
ρίων οδηγιών σε συνδυασμό με προσπάθεια in vivo αξιολόγησης των προηγουμένων in vitro αποτελε-
σμάτων μας, που ανέδειξαν το σχήμα της ομάδας Α ως ένα από τα ισχυρότερα και το σχήμα της ομάδας 
Β ως ένα από τα ασθενέστερα όσον αφορά στην αντι-PAF δράση τους. Μελετήσαμε την επίδραση των 
ανωτέρω σχημάτων στην ειδική δραστικότητα των βασικών μεταβολικών ενζύμων του PAF {PAF-
φωσφοxολινοτρανσφεράση (PAF-CPT), λυσο-PAF-ακετυλοτρανσφεράση (Lyso-PAF-AT) και PAF-
ακετυλοϋδρολάση (PAF-AH)} στο πλάσμα, σε πλυμένα ανθρώπινα λευκοκύτταρα και σε πλυμένα αν-
θρώπινα αιμοπετάλια. Δείγματα ελήφθησαν πριν την έναρξη της αντιρετροϊκής αγωγής, 1, 3, 6 και 9 
μήνες μετά. Η στατιστική ανάλυση της διαφοράς στην ειδική ενζυμική δραστικότητα πραγματοποιήθη-
κε με τη μέθοδο ανάλυσης διακύμανσης μονής κατεύθυνσης (one way ANOVA, όριο στατιστικής σημα-
ντικότητας 0,10).

Αποτελέσματα: Αναλύσαμε τα δεδομένα 11 ασθενών (5 από την ομάδα Α και 6 από την ομάδα Β) που 
συμπλήρωσαν 9 μήνες θεραπείας. Στην ομάδα Α, παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική ελάττωση της 
βιοσύνθεσης του PAF (μείωση της ειδικής δραστικότητας της PAF-CPT στα πλυμένα ανθρώπινα λευκο-
κύτταρα και της Lyso-PAF-AT στα πλυμένα ανθρώπινα αιμοπετάλια). Επίσης, παρατηρήθηκε στατιστικά 
σημαντική επαγωγή της αποδόμησης του PAF (αύξηση της ειδικής δραστικότητας της PAF-AH). Στην 
ομάδα Β, παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική επαγωγή της βιοσύνθεσης του PAF (αύξηση της ειδικής 
δραστικότητας της PAF-CPT στα πλυμένα ανθρώπινα λευκοκύτταρα και αιμοπετάλια και της Lyso-PAF-
AT στα πλυμένα ανθρώπινα λευκοκύτταρα). 

Συμπεράσματα: Τα in vivo αποτελέσματα επιβεβαιώνουν τα προγενέστερα in vitro ευρήματα: το 
αντιρετροϊκό σχήμα της ομάδας Α διατηρεί την ικανότητά του να ελαττώνει την παραγωγή του PAF 
ενώ, αντίθετα, το σχήμα της ομάδας Β την αυξάνει. Η επαγωγή της βιοσύνθεσης του PAF στους ασθε-
νείς της ομάδας Β πιθανόν να αποτελεί έναν από τους μηχανισμούς αύξησης του καρδιαγγειακού κινδύ-
νου στους ασθενείς με HIV λοίμωξη που λαμβάνουν abacavir. Απαιτούνται περισσότερες μελέτες για τη 
διερεύνηση της πιθανής κλινικής σημασίας της αντι-PAF δράσης της HAART.

*Η μελέτη επιχορηγήθηκε από την Ελληνική Εταιρεία Έρευνας, Μελέτης και Εκπαίδευσης στις Λοιμώξεις 

1 Γ’ Παθολογικό Τμήμα-
Μονάδα Λοιμώξεων, Γ.Ν.Α. 
«Κοργιαλένειο-Μπενάκειο 
Ε.Ε.Σ.» 

2 Τμήμα Χημείας, 
Πανεπιστήμιο Αθηνών

3 Τμήμα Επιστήμης 
Διαιτολογίας-Διατροφής, 
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Α’ 
Παθολογικό Τμήμα-Μονάδα 
Λοιμώξεων,  
Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»
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Ea17

Αποτελεσματικότητα του εμβολιασμού για  
την ηπατίτιδα Β hIV(+) ασθενή
Η. Μαριόλης, Ε. Σαμπατάκου, Α. Αρχιμανδρίτης 

Εισαγωγή-Σκοπός: Υπολογίζεται ότι περίπου το 10% των μη εμβολιασθέντων για τον ιό της ηπατίτι-
δας Β HIV(+) ασθενών εμφανίζουν χρόνια HBV λοίμωξη. Δεδομένου ότι οι ασθενείς με συλλοίμωξη HIV/
HBV καταλήγουν συντομότερα και με μεγαλύτερη συχνότητα σε κίρρωση του ήπατος και ηπατοκυττα-
ρικό καρκίνο, συνιστάται ο εμβολιασμός όλων των ασθενών με HIV λοίμωξη και αρνητικά HbsAg και 
anti-core. Ωστόσο, έχει παρατηρηθεί μειωμένη αποτελεσματικότητα του εμβολίου τόσο εργαστηριακά, 
με αποτυχία θετικοποίησης του antiHBs (Wilson et al. J Adolesc Health 2001, Tayal and Sankar, AIDS 
1994), όσο και κλινικά, με περιπτώσεις εμφάνισης χρόνιας HBV λοίμωξης παρά τον εμβολιασμό 
(Landrum et al. AIDS 2009). Στην παρούσα μελέτη, διερευνήσαμε την ανοσολογική ανταπόκριση στον 
εμβολιασμό για ηπατίτιδα Β σε HIV(+) ασθενείς, καθώς και τους παράγοντες που ενδεχομένως την επη-
ρεάζουν. 

Υλικό και Μέθοδοι: Στη μελέτη έλαβαν μέρος 184 ασθενείς από το σύνολο των ασθενών που παρα-
κολουθούνται στη μονάδα μας. Όλοι οι ασθενείς υποβάλλονται σε προσδιορισμό HBsAg, antiHBc (total, 
IgM), antiHBs δύο φορές ανά έτος. Ανατρέχοντας στον ιατρικό φάκελο, στους ασθενείς που εμβολιά-
σθηκαν με 3 δόσεις εμβολίου (0,1,6 μήνες, δόση 20mcg, Engerix) μετά τη διάγνωση της HIV λοίμωξης, 
καταγράψαμε τον αριθμό των CD4 λεμφοκυττάρων και την τιμή HIV-RNA, τη στιγμή της πρώτης δόσης 
του εμβολίου. Οκτώ από τους ασθενείς που υποβλήθηκαν σε πλήρη εμβολιασμό και δεν θετικοποίησαν 
τον τίτλο του AntiHBs (<10 U/L) υποβλήθηκαν σε τέταρτη δόση εμβολίου 3 μήνες μετά την τρίτη. Η μέ-
τρηση του τίτλου AntiHBs έγινε τουλάχιστον 1 μήνα μετά την τελευταία δόση.

Αποτελέσματα: Από τους 184 ασθενείς που μελετήθηκαν οι 130 (70,7%) ήταν antiHBs(+) και οι 54 
(29,3%) antiHBs(-). Ογδόντα ένας ασθενείς (44%) είχαν παλαιά έκθεση σε HBV λοίμωξη, με ανίχνευση 
θετικών antiHBc και antiHBs, και 7 (3,8%) συλλοίμωξη. Στη μονάδα μας εμβολιάσθηκαν με πλήρες 46 
ασθενείς, ενώ 32 είχαν εμβολιασθεί πριν τη διάγνωση της HIV λοίμωξης. Δέκα οκτώ ασθενείς ήταν σε 
εξέλιξη του σχήματος εμβολιασμού (είχαν λάβει 1 ή 2 δόσεις) κατά την καταγραφή των δεδομένων. Σε 
8 ασθενείς, που δεν εμφάνισαν θετικοποίηση του antiHBs, μετά το κλασικό σχήμα εμβολιασμού, έγινε 
και τέταρτη δόση εμβολίου. Από το σύνολο των 46 ασθενών που εμβολιάσθηκαν πλήρως οι 15 (32,6%), 
θετικοποίησαν τον τίτλο antiHBs, ενώ οι 31 (67,4%) δεν εμφάνισαν αντίσωμα. Ο μέσος αριθμός των CD4 
των antiHBs(+), ήταν 579/mm³ και των antiHBs(-) 502/mm³ (p=0,31) αντίστοιχα. Το μέσο ιικό φορτίο των 
antiHBs(+) ήταν 36.318 copies/ml και των antiHBs(-) 29.137 copies/ml (p=0,727) Από τους 8 ασθενείς 
στους οποίους έγινε η τέταρτη δόση μόνον 2 (25%) παρουσίασαν θετικοποίηση του τίτλου των αντισω-
μάτων, σε αντίθεση με 6 (75%) που δεν εμφάνισαν αντισωματική απάντηση. Παρομοίως οι διαφορές 
του αριθμού των CD4 των δύο ομάδων δεν ήταν στατιστικά σημαντικές. 

Συμπέρασμα: Η ανοσολογική ανταπόκριση στον εμβολιασμό για HBV δεν φαίνεται να είναι ικανο-
ποιητική στους HIV(+) ασθενείς, σε αντίθεση με ανοσοεπαρκή άτομα, που η αποτελεσματικότητα φτά-
νει το 80-90% των εμβολιασθέντων. Προοπτικές μελέτες απαιτούνται για να διαπιστωθεί αν υψηλότε-
ρες και επιπρόσθετες δόσεις οδηγούν σε υψηλότερα επίπεδα αποτελεσματικότητας.

Β’ Πανεπιστημιακή 
Παθολογική Κλινική και 
Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων
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Ea18

Συσχέτιση αρχικών ανοσολογικών παραμέτρων (cD4) 
της hIV λοίμωξης με τους θανάτους στη μονάδα μας
Μ. Δουβόγιαννη,1 Ε. Πολυζωγοπούλου,1 Γ. Πάνος,1, Λ. Χρήστου,2 Μ. Μαραγκός,1 Α. Μουζάκη,3 
Κ. Χρυσανθακόπουλος,1 Ι. Σταράκης,1 Χ. Μπασιάρης,1 Χ. Γώγος 1

Σκοπός: Να καταδειχθεί η συσχέτιση των CD4 κυττάρων κατά την ένταξη στη μονάδα και των θανά-
των (1991-2008).

Μέθοδοι: Καταγράφηκαν από το 1991 ως σήμερα οι θάνατοι στη μονάδα μας. Κατά το ίδιο διάστημα 
καταγράφηκαν αντίστοιχα ο αριθμός των CD4 κυττάρων κατά την ένταξη στη μονάδα μας των ασθε-
νών που κατέληξαν (n=28) και προσδιορίστηκε το ποσοστό θανάτων ανά κατηγορία μετρήσεων των 
αρχικών CD4 κυττάρων (<200 CD4 κύτταρα/μl , 200-350 CD4 κύτταρα/μl, 349-500 CD4 κύτταρα/μl και 
>500 CD4 κύτταρα/μl) .

Αποτελέσματα:

Συμπεράσματα: 
1. Οι περισσότεροι θάνατοι σημειώθηκαν σε όσους ασθενείς εντάχθηκαν στην μονάδα με <200 CD4 

κύτταρα/μl (n=18, ποσοστό 64%).
2. Από τους ασθενείς που απεβίωσαν το 18% (n=5) είχαν 200 έως 349 CD4 κύτταρα/μl όταν εντάχθηκαν 

στη μονάδα. 
3. Από τους ασθενείς που απεβίωσαν το 11% (n=3) είχαν από 350 έως 500 CD4 κύτταρα/μl όταν εντά-

χθηκαν στη μονάδα.
4. Από τους ασθενείς που απεβίωσαν το 7% (n=2) είχαν >500 CD4 κύτταρα/μl όταν εντάχθηκαν στη 

μονάδα.
5. Οι ασθενείς με CD4 <200 κύτ./μl παρουσιάζουν μεγαλύτερο ποσοστό θανάτου σε σχέση με τους 

ασθενείς που εντάσσονται σε παρακολούθηση στη ΜΕΛ με μεγαλύτερο αριθμό CD4. Αντίστοιχα, όσο 
αυξάνεται ο αριθμός των CD4 κύτ./μl μειώνεται και το ποσοστό θανάτων όπως φαίνεται από τα δεδο-
μένα της μονάδας μας.

1 Τμήμα Λοιμώξεων, 
Π.Γ.Ν. Πατρών

2 Παθολογική Κλινική, 
Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων 

3 Εργαστήριο Αιματολογίας, 
Π.Γ.Ν. Πατρών
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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,1 Α. Σγουρού,1 Μ. Δουβόγιαννη,2 Ε. Πολυζωγοπούλου,2 Π. Σπαντιδέα,1 Γ. Πάνος,2 
Χ. Γώγος,2 Α. Μουζάκη 1

Σκοπός: Παρουσιάζονται τα δεδομένα από την ποσοτική ανίχνευση του ιικού φορτίου για τον ιό HIV-
1, 1.718 οροθετικών δειγμάτων από το έτος 2002 έως σήμερα. 

Μέθοδος: Χρησιμοποιήθηκαν οι τεχνικές Cobas Amplicor HIV-1, Roche (2002-3) και VERSANT HIV-1 
RNA 3.0 (branched DNA), Siemens (2004-9). Ο προσδιορισμός του γονότυπου για 80 δείγματα συνολικά 
από τα μέσα του 2006 έως σήμερα έγινε με τη μέθοδο TRUGENE® HIV-1 genotyping test, Siemens. 

Αποτελέσματα: Η ανάλυση των αποτελεσμάτων και της καταγραφής των περιστατικών για το παρα-
πάνω χρονικό διάστημα αποτυπώνει τα πρώτα επιδημιολογικά δεδομένα της ΝΔ Ελλάδας, από την 
οποία προέρχονται τα συγκεκριμένα κρούσματα μόλυνσης με τον ιό HIV-1. Διαχρονικά, η τάση των 
νέων κρουσμάτων, από το 2002 έως και σήμερα είναι αυξητική (για τελικά data μέχρι το τέλος του 2008, 
βλ. Σχήμα 1), και στους άνδρες και στις γυναίκες (κυρίως Έλληνες και λιγότερο μετανάστες της ανατολι-
κής Ευρώπης κατά 97%, άλλες φυλές 3%). Τα ποσοστά των ανδρών είναι σταθερά μεγαλύτερα (>65%), 
αντίθετα με την παγκόσμια αναλογία ανδρών-γυναικών φορέων του HIV, που είναι περίπου 1:1. Η ηλικι-
ακή ομάδα με τη μεγαλύτερη συχνότητα στους άνδρες είναι αυτή μεταξύ 30-34 ετών και στις γυναίκες 
μεταξύ 25-29 ετών (ηλικία δήλωσης και όχι της μόλυνσης με τον ιό). Η μετάδοση του ιού, για τις περι-
πτώσεις που αναφέρεται, αφορά αποκλειστικά τη σεξουαλική επαφή, εκτός από 6 καταγεγραμμένες 
περιπτώσεις χρήσης ενδοφλέβιων ουσιών και 1 περίπτωση μόλυνσης από μετάγγιση αίματος.

Συμπεράσματα: Ο προσδιορισμός των μεταλλάξεων που παρέχουν ανθεκτικότητα σε ειδικούς τύ-
πους αντιρετροϊικών φαρμάκων, για τα γονίδια της αντίστροφης μεταγραφάσης και της πρωτεάσης, 
κατέδειξε την παρουσία ενός συγκεκριμένου μοτίβου μεταλλάξεων για το γονίδιο της πρωτεάσης στα 
45 (56,2%) από τα 80 συνολικά δείγματα που αναλύθηκαν.

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,1 Α. Παπουτσή,1 Λ. Σκούρα,1 Σ. Μεταλλίδης,2 Α. Μαργαρίτη,1 Ά.-Μ. Χάϊδιτς,3 
Π. Κολλάρας,2 Ι. Μπακαΐμη,2 Θ. Χρυσανθίδης,2 Π. Νικολαΐδης,2 Ν. Μαλισιόβας 1

Σκοπός: Σκοπός της μελέτης ήταν η διερεύνηση των μεταλλάξεων στα γονίδια της πρωτεάσης και 
της ανάστροφης μεταγραφάσης των στελεχών του HIV-1 που δεν ανήκουν στον υπότυπο Β σε naïve 
ασθενείς.

Ασθενείς και Μέθοδοι: Υλικό της μελέτης αποτέλεσαν τα HIV-1 στελέχη που δεν έχουν ταξινομηθεί 
στον υπότυπο Β και προέρχονται από 225 naïve ασθενείς, οι οποίοι είχαν μολυνθεί κατά τη χρονική περίο-
δο 2000-2008 και ανήκαν σε διάφορες κατηγορίες μετάδοσης. Η γονοτυπική ανάλυση έγινε με τα αντιδρα-
στήρια TruGene Genotyping Kit (Siemens). Πολλαπλές αλληλουχίες για τον ίδιο ασθενή χρησιμοποιήθηκαν 
αν ο ασθενής κατά την ημέρα λήψης του δείγματος εξακολουθούσε να μη λαμβάνει αντιρετροϊκή αγωγή. 

1 Εργαστήριο Αιματολογίας 
Τμήμα Ιατρικής & Π.Γ.Ν.Π., 
Πανεπιστήμιο Πατρών

2 Μονάδα Λοιμωδών 
Νοσημάτων, Τμήμα Ιατρικής 
& Π.Γ.Ν.Π., Πανεπιστήμιο 
Πατρών

1 Εθνικό Κέντρο Αναφοράς 
AIDS Β. Ελλάδας,  
Α’ Εργαστήριο 
Μικροβιολογίας,  
Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ.

2 Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων 
(Μ.Ε.Λ.), Α’ Παθολογική 
Κλινική Α.Π.Θ.,  
Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ»

3 Εργαστήριο Υγιεινής, 
Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ.
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Αποτελέσματα: Ο επικρατέστερος HIV-1 υπότυπος ήταν ο Α (ποσοστό 69,33%) και ακολουθούσε ο 
ανασυνδυασμένος υπότυπος CRF01/AE (ποσοστό 17,33%). Σε μικρότερα ποσοστά βρέθηκαν οι υπότυ-
ποι CRF02/AG, CRF02/B, CRF03/AB, CRF04 cpx, C και G. Στο γονίδιο της πρωτεάσης σε ένα μόνο στέλεχος 
που ανήκε στον υπότυπο Α ανιχνεύθηκε η κύρια μετάλλαξη M46I, ενώ από τις δευτερεύουσες μεταλλά-
ξεις οι πιο συχνές ήταν οι M36I, H69K και L89M. Στο γονίδιο της ανάστροφης μεταγραφάσης στα στελέ-
χη που ανήκαν στον υπότυπο Α βρέθηκαν σε μεγαλύτερη συχνότητα οι μεταλλάξεις Y181C και K103N 
που θεωρούνται υπεύθυνες για την αντοχή στα μη νουκλεοσιδικά παράγωγα, ενώ σε μικρότερα ποσο-
στά οι μεταλλάξεις K219QE και M184V, που θεωρούνται υπεύθυνες για αντοχή στα νουκλεοσιδικά πα-
ράγωγα. Η μετάλλαξη Y181C ανιχνεύτηκε επίσης και σε ένα στέλεχος που ανήκε στον υπότυπο CRF04.

Συμπεράσματα: Η καταγραφή των μεταλλάξεων στα γονίδια της πρωτεάσης και της ανάστροφης 
μεταγραφάσης των HIV-1 στελεχών που δεν ανήκουν στον υπότυπο Β έδειξε ότι το μεγαλύτερο ποσο-
στό των μεταλλάξεων στο γονίδιο της ανάστροφης μεταγραφάσης παρατηρείται στα στελέχη που ανή-
κουν στον Α υπότυπο και συσχετίζεται με την αντοχή στα μη νουκλεοσιδικά παράγωγα.
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ΔΑ01 

Το ζήτημα της άρνησης των ιατρών να περιθάλψουν 
ασθενείς με aIDs 
Κ. Ζησόπουλος, Π. Βούλτσος, Ν. Βασιλειάδης 

Σκοπός: Η διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο αντιμετωπίζει το Ελληνικό Δίκαιο την άρνηση των 
ιατρών να περιθάλψουν ασθενείς με AIDS και διατύπωση σχετικών προτάσεων για παρεμπόδιση του 
φαινομένου.

Μέθοδος: Διερευνήθηκε η νομική βιβλιογραφία όσον αφορά τη θέση της επιστήμης του δικαίου και 
της νομολογίας σχετικά με το ζήτημα.

Αποτελέσματα: Η άρνηση παροχής ιατρικής περίθαλψης σε ασθενείς με AIDS (οροθετικούς ή νοσού-
ντες) είναι ζήτημα ιδιαίτερης σημασίας καθώς παρεμποδίζει τη θεραπεία των ασθενών, επιτείνει την 
περιθωριοποίησή τους, κλονίζει την εμπιστευτική σχέση ιατρού-ασθενή και αντιβαίνει στην ιατρική 
ηθική. Μεταξύ των αιτίων της άρνησης αυτής των ιατρών περιλαμβάνεται το έλλειμμα γνώσεων, οι 
κοινωνικές φοβίες (π.χ. ομοφοβία), οι φόβοι μετάδοσης του ιού προς τρίτους αλλά κυρίως προς τους 
ιδίους τους ιατρούς, φόβος που επιτείνεται από την έλλειψη γνώσεων και την ανεπάρκεια υποδομής. 
Ήδη το 1992 η άρνηση ιατρών να νοσηλεύσουν ασθενή με AIDS απασχόλησε την ελληνική νομολογία, 
ενώ για το διάστημα 2005-2007 ο Συνήγορος του Πολίτη έχει δεχθεί 7 σχετικές καταγγελίες, ενώ ανα-
φέρονται άλλες 39 περιπτώσεις άρνησης παροχής υπηρεσιών σε ασθενείς HIV οροθετικούς. Η ύπαρξη 
«ιδιαίτερης νομικής υποχρέωσης» του ιατρού του νοσοκομείου όπου προσφεύγει ο ασθενής με AIDS σε 
συνδυασμό με την ερμηνεία πλέγματος νομοθετικών διατάξεων (αρθ. 9 Κ.Ι.Δ., αρθ. 91 Οδηγίας του ΚΕ.
ΕΛ.Π.ΝΟ. κ.ά.) δυσχεραίνουν την απαλλαγή των ιατρών με μηχανισμούς όπως η σύγκρουση καθηκό-
ντων (την οποία υιοθέτησε η νομολογία το 1992) ή η κατάσταση ανάγκης (αρθ. 25 Π.Κ.). Ενδεχομένως, 
η απαλλαγή των ιατρών μπορεί να θεμελιωθεί στην έλλειψη νοσοκομειακής υποδομής, ιδίως όταν 
υπάρχει κίνδυνος μόλυνσης τρίτων ατόμων και συνεπώς έλλειψη επιταγής προς τον ιατρό για κοινωνι-
κά αναμενόμενη ενέργεια (και έλλειψη «παράλειψή» του). Βέβαια, το AIDS είναι ιδιότυπο ζήτημα για το 
ποινικό δίκαιο και ενδεχομένως μπορεί να γίνει λόγος για κενό νόμου. Η δε αιτιώδης συνάφεια όσον 
αφορά την ευθύνη από μετάδοση του ιού, δεν είναι εύκολο να θεμελιωθεί. 

Συμπέρασμα: Η παροχή γνώσεων, υποδομών καθώς και η αυστηρή τήρηση της ιατρικής δεοντολο-
γίας μπορούν να περιορίσουν ουσιαστικά ή και να εξαλείψουν την άρνηση των ιατρών να περιθάλψουν 
ασθενείς με AIDS. 

ΔΑ02

Συμπεριφορές της Μαθητιώσας νεολαίας απέναντι  
στο aIDs
Τ. Σούρμπα,1 Χ. Ουζούνης,1 Α. Μιρκοπούλου 2 

Σκοπός: Η καταγραφή των γνώσεων και οι απορίες των τελειόφοιτων μαθητών των Λυκείων της Κα-
στοριάς και του Άργους Ορεστικού Καστοριάς σχετικά με το AIDS.

Υλικό και Μέθοδοι: Μετά από σχετική έγκριση των αρμόδιων σχολικών φορέων και στα πλαίσια της 
προσπάθειας του τομέα Αγωγής Υγείας για την ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και πρόληψη για το ζω-
τικής σημασίας αυτό κοινωνικό θέμα και με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS, πραγματο-
ποιήθηκαν στα Λύκεια ενημερωτικές συναντήσεις και παρουσία γιατρού-ερευνητή συμπληρώθηκαν 
ερωτηματολόγια. Μελετήθηκαν 280 ανώνυμες απαντήσεις, που αφορούσαν θέματα μορφωτικού και 
κοινωνικού επιπέδου, σεξουαλικής συμπεριφοράς και γνώσεων γύρω από την πρόληψη. 

Εργαστήριο Ιατροδικαστικής-
Τοξικολογίας Ιατρικής Σχολής 
Α.Π.Θ.

1 Υπηρεσία Αιμοδοσίας, 
Γ.Ν. Καστοριάς

2ΤΕΠ, Γ.Ν. Καστοριάς

ΕΝΘΕΣΕΙΣ
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Αποτελέσματα: Το 89,3% των μαθητών γνώριζε ότι ο ιός του HIV μεταδίδεται με τη σεξουαλική επα-
φή χωρίς προφύλαξη. Το 46,4% δεν γνώριζε, όμως, ότι μεταδίδεται με όλους τους τρόπους σεξουαλικής 
επαφής. Το 61,4% δεν γνώριζε ότι ο ιός του HIV μεταδίδεται από τη μητέρα στο παιδί κατά τη διάρκεια 
της κύησης, του τοκετού ή του θηλασμού. Το 32,1% πίστευε ο ιός του HIV μεταδίδεται με χειραψία και 
μέσω κοινής τουαλέτας, ακόμα με το τσίμπημα κουνουπιών. Το 83,9% των μαθητών δήλωσαν άγνοια 
σχετικά με το πού μπορούν να κάνουν το αντίστοιχο τεστ δωρεάν και με εμπιστευτικό το αποτέλεσμα. 
Το 78,2% των μαθητών δεν γνώριζε την κλινική εικόνα της νόσου. Τέλος, το 33,9% δήλωσαν ότι είχαν 
λάβει κάποιο μήνυμα από τα ΜΜΕ ή από καθηγητές.

Συμπεράσματα: Παρά την αύξηση των κρουσμάτων του AIDS στην πατρίδα μας, φαίνεται ότι η ενη-
μέρωση των εφήβων γύρω από το ευαίσθητο αυτό θέμα είναι ανεπαρκής. Η όποια πληροφόρηση (που 
είναι και ελλιπής) από τα ΜΜΕ δεν μπορεί να καλύψει την απουσία της πολιτείας, της οικογένειας ή του 
σχολείου στον τομέα αυτό. Επιβάλλεται πιο δυναμική παρέμβαση της πολιτείας με κατάλληλα προ-
γράμματα ενημέρωσης για την πρόληψη και προφύλαξη των εφήβων. Εξάλλου είναι και κάτι που οι ίδιοι 
οι νέοι το επιθυμούν.

ΔΑ03

Θνησιμότητα στην εποχή της haart: Προκαταρκτικά 
δεδομένα
Ε. Πολυζωγοπούλου,1 Μ. Δουβόγιαννη,1 Γ. Πάνος,1 Λ. Χρήστου,2 Χ. Μπασιάρης,1 Χ. Γώγος 1

Σκοπός: Η μελέτη της επίπτωσης του θανάτου μετά την εισαγωγή της τριπλής αντιρετροϊκής αγωγής 
(HAART) στην Ελλάδα και ο καθορισμός των αιτιών θανάτου υπό HAART.

Υλικό και Μέθοδοι: Μελετήθηκαν όλοι οι ασθενείς της ΜΕΛ Πάτρας που απεβίωσαν από το 2000 
μέχρι το 2009, με έναρξη παρακολούθησης από το 1991 μέχρι σήμερα.

Αποτελέσματα: Από τους 177 ασθενείς της ΜΕΛ, από το 2000 ως το 2009, 31 (17,5%) απεβίωσαν εκ 
των οποίων, το 87,1% (27/31) ήταν άνδρες και το 12,9% (4/31) γυναίκες. Το εύρος ηλικίας ήταν 24-79 ετών 
(μέσος όρος 43,5). Το 58% (18/31) απεβίωσαν από HIV-σχετιζόμενα αίτια και το 41,9% από άλλα αίτια. Οι 
αιτίες θανάτου ήταν:
•	2/31 (6,4%) ηπατική ανεπάρκεια
•	2/31 (6,4%) αυτοκτονία
•	9/31 (29%) άγνωστα αίτια
•	18/31 (58%) HIV-σχετιζόμενα αίτια
•	4/18 (22,2%) HIV εγκεφαλοπάθεια
•	2/18 (11,1%) HIV εγκεφαλοπάθεια-σήψη
•	1/18 (5,5%) HIV-σχετιζόμενη νεφροσωληναριακή οξέωση
•	1/18 (5,5%) λέμφωμα
•	10/18 (55,5%) ευκαιριακές λοιμώξεις (3 τοξοπλάσμωση, 1 κρυπτοκόκκωση, 2 CMV, 1 TBC, 2 PCP, 1 MAC).

Η πλειονότητα των θανάτων συνέβη κατά τον πρώτο χρόνο παρακολούθησης (41,9%, 13/31).

ΘΑΝΑΤΟΙ
<1 ΕΤΟΣ 13/31 (41,9%)
3-10 ΕΤΗ 5/31 (16,1%)
>10 ΕΤΗ 4/31 (12,9)
ΑΓΝΩΣΤΟ 9/31 (29,1%)

Ο αριθμός των CD4 λεμφοκυττάρων κατά την έναρξη της παρακολούθησης κυμαινόταν από 100 ως 
350 (μέσος όρος: 229). Από τους 31 ασθενείς στους 14 η διάγνωση έγινε στην προ HAART εποχή. Πέντε 

1 Τμήμα Λοιμώξεων, 
Π.Γ.Ν. Πατρών

2 Παθολογική Κλινική, 
Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων
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από τους 14 ασθενείς απεβίωσαν 6-17 έτη μετά την εισαγωγή της HAART και βρίσκονταν υπό τριπλή 
αντιρετροϊκή αγωγή κατά τη στιγμή του θανάτου.

Συμπεράσματα: Από τα HIV-σχετιζόμενα αίτια θανάτου, το πιο συχνό αίτιο είναι οι ευκαιριακές λοι-
μώξεις (55,5%). Στο 29% των ασθενών δεν καταγράφηκε η ακριβής αιτία θανάτου. Το μεγαλύτερο πο-
σοστό (41,9%) απεβίωσε εντός του πρώτου έτους παρακολούθησης, γεγονός που δείχνει, σε συνδυα-
σμό με τη συχνότητα ευκαιριακών λοιμώξεων, πως οι ασθενείς προσέρχονται στη μονάδα μας, σε προ-
χωρημένο στάδιο νόσου. Από τα δεδομένα προκύπτει ότι όσο μακρύτερο είναι το διάστημα παρακο-
λούθησης, τόσο αυξάνεται η επιβίωση, αποδεικνύοντας ότι ο συνδυασμός αντιρετροϊκής αγωγής και 
ιατρικής φροντίδας είναι αποτελεσματικός.

ΔΑ04

Κύηση σε hIV οροθετικές γυναίκες υπό αντιρετροϊκή 
αγωγή και αντι-hIV οροδιάγνωση νεογνών: 
Προκαταρτικά δεδομένα
Ε. Πολυζωγοπούλου,1 Μ. Δουβόγιαννη,1 Γ. Πάνος,1 Μ. Μαραγκός,1 Λ. Χρήστου,2 Χ. Μπασιάρης,1 

Χ. Γώγος 1

Σκοπός: Η παρουσίαση περιστατικών κύησης σε HIV οροθετικές γυναίκες που έχουν παρακολουθη-
θεί στη μονάδα μας από το 2002 ως σήμερα.

Υλικό και Μέθοδοι: Μελετήθηκαν όλα τα περιστατικά κύησης (5/41) σε HIV οροθετικές γυναίκες από 
το 2002 ως σήμερα σε σύνολο 41 εν ζωή γυναικών που παρακολουθούνται στη μονάδα μας και κατα-
γράφηκαν δημογραφικά στοιχεία και διαστήματα χορήγησης αντιρετροϊκής αγωγής, ποσοστά HIV 
οροθετικών νεογνών, μέθοδος διενέργειας τοκετού, ανοσολογικά και ιολογικά στοιχεία. Συνεστήθη και 
χορηγήθηκε περιγεννητική ειδική προφυλακτική αντιρετροϊκή αγωγή σύμφωνα με την τρέχουσα βιβλι-
ογραφία (Lancet 354:795 1999, MMWR 47:151, 1998, HIV Medicine 2:314-334, 2001). Σε όλες τις γυναίκες διε-
νεργήθηκε τοκετός με καισαρική τομή. Καμιά γυναίκα δεν θήλασε το νεογνό της. Το 80% (4/5) των γυ-
ναικών ελάμβανε NRTIs καθ’ όλη τη διάρκεια της κύησης. Μία γυναίκα έλαβε αντιρετροϊκή αγωγή από 
τον 7ο μήνα και μετά. Τα σχήματα που έλαβαν είναι:

Ν ΣΧΗΜΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
1 AZT/3TC+ SQV ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΗΣΗΣ
2 AZT/3TC+NVR ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΗΣΗΣ
3 AZT/3TC+ LPV/RTV ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΗΣΗΣ
4 AZT/3TC+ LPV/RTV ΑΠΟ ΤΟΝ 7ο ΜΗΝΑ ΚΥΗΣΗΣ
5 AZT/3TC+ LPV/RTV AZT/3TC ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΗΣΗΣ

LPV/RTV ΑΠΟ ΤΟΝ 5o ΜΗΝΑ

Αποτελέσματα: Το 60% (3/5) των γυναικών είχαν υψηλό ιικό φορτίο προ της κύησης (47.907 αντίγρα-
φα/ml, 2.994 αντίγραφα/ml και 1.606 αντίγραφα/ml) και το 40% (2/5) είχαν μη ανιχνεύσιμο ιικό φορτίο. 
Το 80% (4/5) των γυναικών πέτυχαν ιικό φορτίο <50 αντίγραφα/ml κατά τον τοκετό, ενώ μία γυναίκα 
είχε χαμηλό ιικό φορτίο (440 αντίγραφα/ml). Όλες οι γυναίκες είχαν CD4 >500 κύτταρα/μl κατά τον το-
κετό (εύρος: 913-643, μέσος όρος: 739). Καμιά γυναίκα δεν παρουσίασε επιπλοκή.

Συμπεράσματα: ‘Oλες οι κυοφορούσες γυναίκες υπό αγωγή HAART οδηγήθηκαν επιτυχώς στον το-
κετό με χαμηλό/μη ανιχνεύσιμο ιικό φορτίο. Όλα τα νεογνά ελέγχθηκαν για HIV οροθετικότητα σύμφω-
να με την τρέχουσα βιβλιογραφία (HIV Medicine 2:314-334, 2001, JID 173:168,1996) και βρέθηκαν HIV ορο-
αρνητικά.

1 Τμήμα Λοιμώξεων, 
Π.Γ.Ν. Πατρών

2 Παθολογική Κλινική, 
Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων
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ΔΑ05

Αυτόλογη μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών 
κυττάρων σε hIV+ ασθενή με πλασμαβλαστικό nhL
Κ. Πρωτοπαπάς, Δ. Καββαθά, Η. Καραΐσκος, Φ. Μπαζιάκα, Α. Αντωνιάδου, Α. Παπαδόπουλος, 
Γ. Πουλάκου, Λ. Γαλανή, Π. Παναγόπουλος, Β. Σακκά, Ά. Οικονόμου, Ε. Κορατζάνης, Ι. Κατσαρόλης, 
Γ. Κούκος, Ε. Γιαμαρέλλου, Α. Ζώμας

Εισαγωγή: Το πλασμαβλαστικό λέμφωμα είναι μια σπάνια μορφή μη Hodgkin λεμφώματος, που 
αφορά κυρίως HIV ασθενείς. Η εισαγωγή της HAART επέτρεψε την ανοσολογική αποκατάσταση των 
HIV ασθενών και έκανε εφικτή την αυτόλογη μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων 
(ΑΜΑΑΚ) σε HIV+ ασθενείς με λέμφωμα, με αποτελέσματα συγκρίσιμα με τους HIV ασθενείς και αποτε-
λεί πλέον πάγια θεραπευτική πρακτική. Παράγοντες κινδύνου για υποτροπή μετά την ΑΜΑΑΚ αποτελεί 
ο βαθμός κακοήθειας και η μη επίτευξη πλήρους ύφεσης μετά τη χημειοθεραπεία. Παρουσιάζουμε την 
περίπτωση HIV+ ασθενή με πλασμαβλαστικό λέμφωμα ο οποίος υπεβλήθη σε ΑΜΑΑΚ.

Παρουσίαση Περιστατικού: Ασθενής 45 ετών, με HIV λοίμωξη γνωστή από το 2002 υπό αντιρετρο-
ϊκή αγωγή, εισήχθη τον 8ο/2008 με παραμόρφωση προσώπου, διόγκωση δεξιάς παρειάς και διόγκωση 
τραχηλικών λεμφαδένων, που εμφάνιζε από 8μήνου, εμπύρετο, εφιδρώσεις και δυσκαταποσία. Από τον 
απεικονιστικό έλεγχο διαπιστώθηκε μάζα ηθμοειδών, διήθηση ούλων άνω γνάθου, διόγκωση λεμφαδέ-
να δεξιάς μασχάλης και διήθηση των όρχεων άμφω. Δεν υπήρχε διήθηση μυελού. Η βιοψία βλεννογό-
νου των ηθμοειδών κόλπων ανέδειξε NHL, με μορφολογία και ανοσοφαινότυπο πλασμαβλαστικού λεμ-
φώματος. Το στάδιο της νόσου καθορίστηκε σε IIIβΕ. Έλαβε αγωγή με 8 κύκλους CHOP, i.v. μεθοτρεξάτη 
και χημειοπροφύλαξη του ΚΝΣ με ενδοραχιαία έγχυση μεθοτρεξάτης και παρουσίασε μερική ύφεση. 
Παρέμειναν δύο λεμφαδενικές διογκώσεις στον τράχηλο. Η βιοψία του ενός ανέδειξε υπολειπόμενα 
λεμφωματικά στοιχεία. Ο ασθενής στις 19/4/2009 υπεβλήθη σε ΑΜΑΑΚ, την πρώτη εξ όσων γνωρίζου-
με σε HIV+ ασθενή στη χώρα μας. Ελάμβανε χημειοπροφύλαξη έναντι PCP, ερπητοϊών και μυκήτων. 
Παρουσίασε επιτυχή εγκατάσταση του μοσχεύματος 15 ημέρες μετά, χωρίς εμπύρετα επεισόδια. Πα-
ράλληλα παρατηρήθηκε μείωση των υπολειμματικών μαζών στον τράχηλο. Έγινε έναρξη συμπληρω-
ματικής ακτινοθεραπείας στις προσβεβλημένες περιοχές. Στο μέσο των συνεδριών ο ασθενής εμφάνισε 
υψηλό πυρετό, άλγος δεξιού υποχονδρίου και διαρροϊκές κενώσεις με σταδιακή επιδείνωση της αιμα-
τολογικής του εικόνας (πανκυτοπενία). Από τον απεικονιστικό έλεγχο διαπιστώθηκε ηπατοσπληνομε-
γαλία, υπόπυκνες αλλοιώσεις στο ήπαρ, πάχυνση του τοιχώματος του σιγμοειδούς και πολλαπλοί λεμ-
φαδένες (πύλη ήπατος, παραορτικά, μεσεντέριο). Παράλληλα σε ΟΜΒ διαπιστώθηκε διήθηση του μυε-
λού. Έλαβε παρηγορητικά κορτικοειδή, υποστηρίχθηκε με μεταγγίσεις και κατέληξε στις 30/6/2009.

Συμπέρασμα: Η αυτόλογη μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων αποτελεί θεραπεία 
εκλογής σε ασθενείς με μη Hodgkin λεμφώματα με υψηλή πιθανότητα υποτροπής και πρέπει να επιδι-
ώκεται και σε HIV+ ασθενείς με κακή πρόγνωση. 

ΔΑ06

Κακοήθης σύφιλη σε έναν hIV(+) ασθενή
Β. Παπαρίζος, K. Λόϊο, Ε. Δασκαλάκης, Σ. Πουλάκου, Δ. Ρηγόπουλος, Μ. Χατζηβασιλείου

Εισαγωγή: Η κακοήθης σύφιλη (lues maligna) είναι σπάνια μορφή δευτέρου σταδίου σύφιλης, που 
απαντάται κυρίως σε HIV(+) ασθενείς. Πρόκειται για σύνδρομο που περιλαμβάνει γενικευμένο βλατιδο-
φλυκταινώδες, οζώδες και ελκωτικό εξάνθημα, έντονη συστηματική συμπτωματολογία και συνήθως 
υψηλούς τίτλους αντισωμάτων. Έως τώρα έχουν δημοσιευθεί στη βιβλιογραφία περί τις 25 περιπτώσεις.

Δ’ Πανεπιστημιακή 
Παθολογική Κλινική,  
Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων, 
Νοσοκομείο Αφροδίσιων & 
Δερματικών Νόσων  
«Α. Συγγρός» 
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Σκοπός: Παρουσιάζεται περίπτωση κακοήθους σύφιλης επί ενός HIV ασθενούς που νοσηλεύτηκε το 
2009 στο «Α. Συγγρός».

Παρουσίαση: Πρόκειται για ασθενή 52 ετών, που εισήχθη στο Νοσοκομείο μας τον Ιανουάριο 2009 
με διάσπαρτο, πυκνό βλατιδο-οζώδες εξάνθημα, άκνησμο, ανώδυνο με εντοπίσεις και σε πρόσωπο, 
παλάμες και πέλματα. Συνυπήρχαν πυρετική κίνηση (έως 38°C), καταβολή, ζάλη, καρηβαρία, αρθραλγί-
ες και άλγη κνημών και από τον εργαστηριακό έλεγχο μέτρια αύξηση τρανσαμινασών. Ο ορολογικός 
έλεγχος της σύφιλης απεκάλυψε υψηλό τίτλο VDRL (=1/128) και θετικά ειδικά αντιτρεπονημικά αντισώ-
ματα, τόσο IgM όσο και IgG (EIA, FTA-Abs, και TPHA). Ο έλεγχος για HIV ήταν επίσης θετικός, με αριθμό 
CD4 λεμφοκυττάρων 329/μL και HIV-RNA φορτίο 65.855 copies/ml. Ο ασθενής υπεβλήθη σε θεραπεία 
με κρυσταλλική πενικιλλίνη σε iv χορήγηση και δόση 6 εκατ. iu ανά 6ωρο επί 10 ημέρες, δεδομένου ότι 
δεν επιθυμούσε οσφυονωτιαία παρακέντηση. 

Η ανταπόκριση στη θεραπεία κρίθηκε ικανοποιητική. Τα συστηματικά συμπτώματα υποχώρησαν 
κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Η πλήρης αποδρομή των εξανθημάτων σημειώθηκε δύο μήνες μετά. Ο 
εργαστηριακός έλεγχος τρείς μήνες μετά τη θεραπεία κατέγραψε εντυπωσιακή μείωση του τίτλου της 
VDRL (=1/4), αρνητικοποίηση των IgM αντισωμάτων και βελτίωση των δεικτών της HIV λοίμωξης (CD4 
λεμφοκύτταρα 504/μL και HIV-RNA φορτίο 11.000 copies/ml. 

Η εμφάνιση και πορεία του συνδρόμου και το αποτέλεσμα της θεραπείας ευρίσκονται σε συμφωνία 
με τις αντίστοιχες περιπτώσεις της βιβλιογραφίας και υπογραμμίζουν το ευρύ φάσμα εκδηλώσεων της 
σύφιλης και τον συστηματικό της χαρακτήρα ως λοίμωξης.

ΔΑ07

Πνευμονία από P. jirovecii σε hIV θετικό ασθενή 
με αριθμό cD4 >250/mm3

Κ. Παπανικολάου, Ε. Βρυώνης, Μ. Σαμάρκος, Ι. Μπαραμπούτης, Ο. Γεωργίου, 
Β. Παπασταμόπουλος, Α. Σκουτέλης

Σκοπός: Να περιγραφεί η περίπτωση HIV θετικού ασθενούς με πνευμονία από P. jirovecii και αριθμό 
CD4 κυττάρων >250/mm3.

Υλικό και Μέθοδοι: Περιγράφεται η περίπτωση 48χρονου HIV θετικού ασθενούς της μονάδας μας 
που νοσηλεύτηκε με συμπτώματα πνευμονίας.

Αποτελέσματα: Άνδρας οροθετικός, 48 ετών, εισήχθη στο Νοσοκομείο αιτιώμενος διαλείποντα 
επεισόδια εμπυρέτου από διμήνου, με συνοδό δύσπνοια και βήχα. Ανέφερε επίσης παροδική βελτίωση 
των συμπτωμάτων με τη λήψη συνήθων αντιβιοτικών. Ο ασθενής είχε διακόψει την αντιρετροϊική αγω-
γή (ART) προ 3 ετών λόγω καλής ανοσολογικής ανταπόκρισης και ενοχλητικής ανακατανομής λίπους. 
Έξι μήνες περίπου προ της εισαγωγής του είχε αριθμό και ποσοστό, αντίστοιχα, CD4 κυττάρων 466/
mm3 και 15,0%. Πενήντα ημέρες προ της εισαγωγής του είχε αριθμό και ποσοστό CD4 κυττάρων 260/
mm3 και 13,0%, αντίστοιχα. Με τις τιμές αυτές συνεστήθη η άμεση επανέναρξη ART με τενοφοβίρη/
εμτρισιταμπίνη, αταζαναβίρη και ριτοναβίρη είκοσι ημέρες προ της εισαγωγής του, χωρίς να τεθεί σε 
προφύλαξη για PCP. Κατά την εισαγωγή του κλινικά εμφάνιζε αναπνευστική ανεπάρκεια με διάμεσα και 
κυψελιδικά διηθήματα στην απλή ακτινογραφία και CT θώρακος. Στην καλλιέργεια πτυέλων βρέθηκαν 
λίγες αποκίες Klebsiella pneumoniae και Serratia Marcescens, ενώ η αναζήτηση P. jirovecii ήταν αρνητική. 
Εντούτοις, στο βρογχοκυψελιδικό έκπλυμα βρέθηκε P. jirovecii, ενώ η καλλιέργεια του εκπλύματος ήταν 
θετική και για M. Tuberculosis. 

Συμπεράσματα: PCP συναντάται στους ασθενείς με αριθμό CD4 κυττάρων <200/mm3, και σε αυ-
τούς με ιστορικό PCP ή στοματοφαρυγγικής καντιντίασης. Είναι απαραίτητη, όμως, η αυξημένη κλινι-
κή υποψία του ιατρού για PCP όταν είναι συμβατή η κλινική εικόνα, ακόμα και με αριθμό CD4 κυττά-
ρων >200/mm3.

Ε’ Παθολογική Κλινική-
Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων, 
Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»
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ΔΑ08

Διάτρηση τελικού ειλεού από cMV εντερίτιδα σε ασθενή 
με hIV λοίμωξη
Κ. Τριανταφυλλοπούλου,1 Ν. Μιχαλόπουλος,1 Θ. Παπαβραμίδης,1 Ε. Μπερετούλη,2 Π. Χυτίρογλου,2 
Ν. Δεληγιαννίδης,1 Σ. Παπαβραμίδης 1

Οι φλεγμονές του γαστρεντερικού συστήματος από μεγαλοκυτταροϊό (CMV) εκδηλώνονται συχνά σε 
ανοσοκατασταλμένους ασθενείς με λοίμωξη από τον ιό της ανθρώπινης επίκτητης ανοσολογικής ανε-
πάρκειας (HIV). Η προσβολή του λεπτού εντέρου από CMV συναντάται σε μικρότερο ποσοστό σε σχέ-
ση με τον υπόλοιπο γαστρεντερικό σωλήνα αλλά μπορεί να οδηγήσει σε διάτρηση, μια οξεία επιπλοκή 
με μεγάλη νοσηρότητα και θνητότητα. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση περίπτω-
σης ασθενούς με HIV λοίμωξη και βαριά ανοσοκαταστολή που παρουσίασε πολλαπλές δια-
τρήσεις του τελικού ειλεού από φλεγμονή, το αίτιο της οποία όπως απέδειξε η ιστοπαθολογι-
κή εξέταση ήταν λοίμωξη από CMV. Ο ασθενής νοσηλεύτηκε στη μονάδα εντατικής θεραπεί-
ας για 32 ημέρες, όπου και κατέληξε από εγκολεασμό του στελέχους του εγκεφάλου που 
αποδόθηκε σε ενδοεγκεφαλική εξεργασία από ευκαιριακή λοίμωξη. Η εντερίτιδα από CMV 
είναι σοβαρή επιπλοκή σε ασθενείς με AIDS. Παρά τη διαθεσιμότητα αποτελεσματικών αντιικών φαρ-
μάκων, η μη έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση της λοίμωξης από CMV μπορεί να οδηγήσει σε 
επιπλοκές όπως η διάτρηση του εντέρου με μεγάλη θνητότητα. 

ΔΑ09

Προφύλαξη με εκτεταμένο αντιρετροϊικό σχήμα και 
χρήση ραλτεγκραβίρης μετά από έκθεση επαγγελματία 
υγείας σε στελέχη hIV από πολλαπλούς ασθενείς
Ι.Γ. Μπαραμπούτης,1 Β. Παπασταμόπουλος,1 Ο. Γεωργίου,1 Μ. Κοτσιανοπούλου,2 Α. Σκουτέλης 1

Σκοπός: Παρουσιάζεται σπάνιο περιστατικό έκθεσης στον ιό HIV ενός επαγγελματία υγείας.
Υλικό και Μέθοδοι: Συγκεκριμένα, υπάλληλος του νοσοκομείου, εργαζόμενος στο Βιοχημικό Τμή-

μα για τουλάχιστον 10 χρόνια, υπέστη βαθύ διατιτραίνον τραύμα του δείκτη δεξιού χεριού από καθε-
τήρα (probe) αναλυτή για νεοπλασματικούς δείκτες, στον οποίο είχαν μόλις αναλυθεί δείγματα πλά-
σματος από 8 ασθενείς με γνωστή HIV λοίμωξη που παρακολουθούνταν στην κλινική μας, καθώς και 
από άλλους 10 εξωτερικούς ασθενείς με άγνωστο status για HIV λοίμωξη και λοιμώδεις ηπατίτιδες. 
Όλοι οι ασθενείς-πηγές ευρίσκονταν υπό αντιρετροϊική αγωγή (ART) κατά τη χρονική περίοδο του ατυ-
χήματος. Όλοι πλην ενός είχαν μη ανιχνεύσιμο (<50 αντίγραφα/μL) ιικό φορτίο (VL) στην τελευταία 
εξέτασή τους, αλλά μόνο στους 4 από τους 7, ο έλεγχος είχε λάβει χώρα σε διάστημα λιγότερο από 3 
μήνες από την ημέρα του ατυχήματος. Ο όγδοος ασθενής είχε ξεκινήσει για πρώτη φορά ART 8 εβδο-
μάδες πριν το ατύχημα και είχε τελευταίο VL 59 αντίγραφα/μL 3 ημέρες πριν το ατύχημα. Όλοι οι ασθε-
νείς είχαν ιστορικό καλής συμμόρφωσης με τις τωρινές θεραπείες τους. Δύο από τους 8 ασθενείς είχαν 
ιστορικό ιολογικής αποτυχίας με παλαιότερα σχήματα, και οι 2 πριν το 2000, χωρίς διαθέσιμη γονοτυ-
πική δοκιμασία αντοχής. Κανείς από τους 8 ασθενείς-πηγές δεν είχε ιστορικό ενεργού ηπατίτιδας Β ή C. 
Έλεγχος για ηπατίτιδα C το τελευταίο τρίμηνο είχε γίνει μόνο σε 1 από τους 8. Επτά από τους 8 ασθε-
νείς-πηγές είχαν ιστορικό ηπατίτιδας Β (επιβεβαιωμένης εργαστηριακά με ή χωρίς ιστορικό κλινικής 
νόσησης, όλοι περισσότερο από 1 χρόνο πριν). Ο όγδοος είχε ιστορικό επιτυχούς εμβολιασμού για 
ηπατίτιδα Β.

1 Γ΄ Χειρουργική Κλινική, ΑΠΘ, 
Γ.Π.Ν. ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη

2 Παθολογοανατομικό 
Εργαστήριο, ΑΠΘ, 
Θεσσαλονίκη

1 Μονάδα Λοιμώξεων, 5η 
Παθολογική Κλινική,  
Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»

2 Κέντρο Αναφοράς AIDS, 
Εθνική Σχολή Δημόσιας 
Υγείας
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Αποτελέσματα: Λόγω της σοβαρού βαθμού έκθεσης του επαγγελματία υγείας σε δείγματα πλάσμα-
τος από πολλαπλούς ασθενείς με HIV λοίμωξη, αποφασίστηκε να χορηγηθεί ευρέος φάσματος προφυ-
λακτική αντιρετροϊική αγωγή, που περιέλαβε τενοφοβίρη/εμτρισιταμπίνη, νταρουναβίρη ενισχυμένη 
με ριτοναβίρη και ραλτεγκραβίρη. Συζητήθηκε επίσης η χρήση ενφουβιρτίδης, την οποία απέκλεισε ο 
επαγγελματίας υγείας λόγω της ανάγκης για υποδόριες ενέσεις. Η έναρξη της αγωγής έγινε μέσα σε 2 
ώρες από το ατύχημα. Ταυτόχρονα χορηγήθηκε υπεράνοση γ-σφαιρίνη και ξεκίνησε εμβολιασμός για 
ηπατίτιδα Β (ο επαγγελματίας υγείας δεν είχε εμβολιαστεί για ηπατίτιδα Β). Ο επαγγελματίας υγείας 
έλαβε προφυλακτική αγωγή για 4 εβδομάδες και τέθηκε υπό κλινικοεργαστηριακή παρακολούθηση 
για 9 μήνες. Στο τέλος του χρόνου παρακολούθησης δεν υπήρχε καμία κλινική ή εργαστηριακή ένδειξη 
HIV λοίμωξης. 

Συμπεράσματα: Πρόκειται για εξαιρετικά σπάνιο περιστατικό πολλαπλής έκθεσης σε HIV, που δημι-
ούργησε σημαντικού βαθμού ανησυχία στον επαγγελματία υγείας και τους συναδέλφους του και πολ-
λαπλά ερωτηματικά ως προς τη διαχείρισή του. Υπάρχουν ελάχιστες αναφορές στη διεθνή βιβλιογρα-
φία χρήσης ραλτεγκραβίρης για προφύλαξη. Η πρακτική στα ελληνικά νοσοκομεία της διαφορετικής 
σήμανσης δειγμάτων βιολογικών υγρών που προέρχονται από ασθενείς με HIV λοίμωξη πιθανώς να 
αποτελεί τη γενεσιουργό αιτία του συμβάντος και η συνέχισή της ή όχι θα πρέπει να απασχολήσει τους 
αρμόδιους φορείς. 

ΔΑ10

Αντίδραση υπερευαισθησίας μετά χορήγηση abacavir  
σε ασθενή hLa-B*5701 αρνητικό 
Δ. Παρασκευά, Α. Σωτηρόπουλος, Σ. Μικρός, Σ. Τσιλάβης, Ε. Φριλίγκου, Π. Χατζηάστρος, 
Σ. Γιαννακοπούλου, Γ. Χρύσος

Το νουκλεοσιδικό ανάλογο Abacavir σχετίζεται με σοβαρές αντιδράσεις υπερευαισθησίας σε 5-8% 
των περιπτώσεων. Ο έλεγχος πριν τη χορήγηση του φαρμάκου (screening) για το HLA-B*5701 που σχε-
τίζεται με τις αντιδράσεις υπερευαισθησίας του Abacavir έχει περιορίσει κατά πολύ τη συχνότητα τέ-
τοιων αντιδράσεων σύμφωνα με τη μελέτη PREDICT 1. Παρουσιάζουμε ενδιαφέρουσα περίπτωση 
ασθενούς που έλαβε Abacavir στα πλαίσια της HAART και παρουσίασε αντίδραση υπεραευαισθησίας. 
Πρόκειται για ασθενή 41 ετών με HIV-1 λοίμωξη, για την οποία ελάμβανε Tenofovir/Emtricitabine-
Atazanavir/Ritonavir και έπασχε από πολυεστιακό σάρκωμα Kaposi για το οποίο είχε ήδη λάβει δέκα 
κύκλους χημειοθεραπείας με υδροχλωρική δοξορουβικίνη. Το τελευταίο δίμηνο εμφάνισε έντονο άλγος 
στη δεξιά κατ’ ισχίον άρθρωση. Έγινε αξονική τομογραφία, η οποία απεκάλυψε εκσεσημασμένες εκφυ-
λιστικές αλλοιώσεις των κατ’ ισχίων αρθρώσεων άμφω κυρίως αριστερά, καθώς επίσης και scanning 
οστών στο οποίο παρατηρήθηκε αυξημένη συγκέντρωση στη περιοχή της δεξιάς κατ’ ισχίον άρθρω-
σης, εικόνα συμβατή με άσηπτη νέκρωση κεφαλής μηριαίου οστού. Κατόπιν ορθοπεδικής εξέτασης ο 
ασθενής έλαβε αντιφλεγμονώδη. Λόγω ενοχοποίησης του Tenofovir για οστεοπενία και των αναστολέ-
ων πρωτεάσης για άσηπτη οστική νέκρωση, έγινε αλλαγή αντιρετροϊκής θεραπείας σε Αbacavir/
lamivudine-Raltegravir. Την ημέρα της έναρξης της συγκεκριμένης θεραπείας ο ασθενής ανέφερε ότι 
μετά την πάροδο είκοσι λεπτών από τη λήψη των δύο δισκίων άρχισε να εμφανίζει περιστοματικό οίδη-
μα, παραισθησίες, καθώς επίσης αιμωδίες, οίδημα και ερυθρότητα άνω και κάτω άκρων. Στα επόμενα 
δέκα λεπτά ανέφερε ταχυκαρδία, ταχύπνοια και θάμβος όρασης. Προσκομίστηκε επειγόντως στο νοσο-
κομείο όπου αντιμετωπίστηκε με ενδοφλέβια κορτικοειδή και αντισταμινικά. Έλαβε αντισταμινικά από 
το στόμα για τις επόμενες πέντε ημέρες, ενώ έγινε αλλαγή σε Tenofovir/Emtricitabine-Etravirine.

Συμπερασματικά, ακόμα και αν ο ασθενής έχει ελεγχθεί για το HLA-B*5701 που σχετίζεται ισχυρά με 
τις αντιδράσεις υπερευαισθησίας και είναι αρνητικός, δεν αποκλείεται να παρουσιάσει αντίδραση υπε-
ρευαισθησίας και ο ιατρός πρέπει να είναι σε ετοιμότητα για τη σωστή αντιμετώπιση.

Μονάδα Λοιμώξεων, 
«Τζάνειο» Γ.Ν. Πειραιά
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ΔΑ11

hIV-εγκεφαλοπάθεια. Ενδιαφέρουσα περίπτωση
Ό. Τσαχουρίδου, Π. Κολλάρας, Σ. Μεταλλίδης, Κ. Μαρμανίδου, Θ. Χρυσανθίδης, Ι. Μπακαΐμη, 
Δ. Καραπιπέρης, Θ. Καραγκιόζης, Δ. Βαλαγκούτη, Π. Νικολαΐδης 

Σκοπός: Η λοίμωξη από τον HIV-1 μπορεί να προκαλέσει επιπλοκές από το κεντρικό νευρικό σύστη-
μα, γνωστές ως νευρογνωστικές διαταραχές που σχετίζονται με τον ιό HIV (HIV associated neurocogni-
tive disorders – HANDs). Θα παρουσιάσουμε ένα περιστατικό νευρογνωστικών διαταραχών σε οροθε-
τικό ασθενή.

Παρουσίαση περιστατικού: Άνδρας τριάντα δύο ετών με ιστορικό λοίμωξης HIV-1 από δεκαετίας 
υπό αντιρετροϊκή αγωγή, προσέρχεται εμφανίζοντας καταθλιπτική συνδρομή και νευρολογικά συ-
μπτώματα (διαταραχές πρόσφατης μνήμης και ομιλίας, πτώση βλεφάρου, αστάθεια βάδισης και τρό-
μο). Ο ασθενής είχε ανιχνεύσιμο ιικό φορτίο (392 c/ml) και 1004 απόλυτο αριθμό CD4+. O γονοτυπικός 
του έλεγχος ανέδειξε πολλαπλές αντοχές σε όλες τις κατηγορίες αντιρετροϊκών (απόλυτος αποκλεισμός 
NRTIs-NNRTIs). Ακολούθησε ενδελεχής έλεγχος του ασθενούς για αποκλεισμό λοίμωξης από κοινούς 
μύκητες, μυκοβακτηρίδια, λεϊσμάνια, σύφιλη, μεγαλοκυτταροϊό (CMV), Ebstein Barr και JC και πλήρης 
ανοσολογικός έλεγχος. Τέθηκε υπό νευρολογική παρακολούθηση με τακτικές επανεκτιμήσεις. Διενερ-
γήθηκε CT και MRI εγκεφάλου, ενώ υποβλήθηκε και σε οσφυονωτιαία παρακέντηση για προσδιορισμό 
RNA, LDH, γλυκόζης, λευκώματος και κυττάρων. Στην πορεία της διερεύνησης παρατηρήθηκε αύξηση 
του ιικού φορτίου και πτώση των CD4+. Αρχικά στη διαφοροδιάγνωση συμπεριλήφθηκαν η φλεγμονώ-
δης νόσος του εγκεφαλικού παρεγχύματος, η διήθηση του παρεγχύματος από τον ιό και η απομυελινω-
τική νόσος (πρωτοπαθής ή σχετιζόμενη με την HIV λοίμωξη). Από τα αποτελέσματα και τη συνεκτίμηση 
όλων των παραμέτρων, τέθηκε η υποψία της HIV εγκεφαλοπάθειας. Τελικά, πραγματοποιήθηκε αλλαγή 
της αντιρετροϊκής αγωγής κι ο ασθενής τέθηκε υπό συχνή κλινικοεργαστηριακή παρακολούθηση. Μέ-
χρι και την παρούσα στιγμή ο ασθενής παραμένει βελτιωμένος (απεικονιστικά και εργαστηριακά )και 
κλινικά σταθερός. 

Αποτελέσματα: Η επιλογή της ιδανικής αντιρετροϊκής αγωγής μπορεί να οδηγήσει σε κλινική βελτί-
ωση της HIV προκαλούμενης εγκεφαλοπάθειας. Άμεσο αποτέλεσμα αυτού είναι η επαναφορά της κινη-
τικότητας και της λειτουργικότητας του ασθενούς. Αναπροσαρμογή της αγωγής επιβάλλεται όταν κλι-
νικές και ιολογικές εξετάσεις αναδεικνύουν πολλαπλασιασμό του στο ΕΝΥ με ταυτόχρονη καταστολή 
του στο πλάσμα.

Συμπεράσματα: Είναι γεγονός πως οι νευρογνωστικές διαταραχές που προκαλούνται από τον ιό HIV 
παρατηρούνται παρά τη λήψη αντιρετροϊκών. Η έναρξή τους, όμως, φαίνεται να καθυστέρει κι η σοβα-
ρότητά τους να είναι μειωμένη, ενώ οι ασθενείς με HIV ζουν περισσότερο. Οι παθογενετικοί μηχανισμοί 
της εγκεφαλοπάθειας είναι ποικίλοι και φαίνεται να επηρεάζονται από τη συνολική κατάσταση του αμυ-
ντικού συστήματος του ασθενούς. Έχει αποδειχθεί ότι η αντιρετροϊκή θεραπεία δεν είναι ικανή από 
μόνη της να προλάβει ή και να αναστρέψει από μόνη της τις νευρογνωστικές διαταραχές που προκα-
λούνται από τον ιό HIV. Για το λόγο αυτό, είναι απαραίτητες ταυτόχρονα και εναλλακτικές θεραπείες 
αλλά και προσαρμοσμένη, στοχευμένη στο ΕΝΥ, χορήγηση αντιρετροϊκών φαρμάκων.

Α’ Παθολογική Κλινική, 
Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ
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ΔΑ12

Συσχέτιση ιολογικών και ανοσολογικών παραμέτρων 
(cD4/VL) της hIV λοίμωξης με τους θανάτους ανά έτος 
στη μονάδα μας κατά την haart εποχή
Μ. Δουβόγιαννη,1 Ε. Πολυζωγοπούλου,1 Γ. Πάνος,1 Λ. Χρήστου,2 Μ. Μαραγκός,1 Α. Μουζάκη,3 
Κ. Χρυσανθακόπουλος,1 Ι. Σταράκης,1 Χ. Μπασιάρης,1 Χ. Γώγος 1

Σκοπός: Να καταδειχθεί η συσχέτιση του ιικού φορτίου και των CD4 κυττάρων ως εργαστηριακοί 
παράμετροι της HIV λοίμωξης και των θανάτων μετά την εφαρμογή HAART (υψηλής αποδοτικότητας 
αντιρετροϊκή αγωγή) (1997-2008).

Μέθοδος: Καταγράφηκαν από το 1997 (περίοδος μετά την έναρξη εφαρμογής HAART) ως σήμερα οι 
θάνατοι κατά έτος στη μονάδα μας. Κατά το ίδιο διάστημα καταγράφηκαν αντίστοιχα ο μέσος όρος του 
ιικού φορτίου και των CD4 κυττάρων κάθε έτους.

Αποτελέσματα:

Συμπεράσματα: 
1. Οι θάνατοι αυξήθηκαν από το 1997 (n=4) ως το 2005 (n=9), αλλά μειώθηκαν το 2008 (n=3).
2. O μέσος όρος των CD4 κύτταρων/μl δείχνει μία αύξηση από το 1997 (CD4=269) ως το 2008 (CD4=524).
3. O μέσος του ιικού φορτίου δείχνει μία μείωση από 28.163 αντίγραφα/ml το 1997 σε 8.879 αντίγραφα/ml 

το 2008.
Φαίνεται πως η μείωση των CD4 με την παράλληλη αύξηση του ιικού φορτίου που παρατηρήθηκε τα 

έτη 2002-2004 σχετίζεται με το αυξημένο ποσοστό θανάτων που παρατηρήθηκε το 2005.

1 Τμήμα Λοιμώξεων, 
Π.Γ.Ν. Πατρών

2 Παθολογική Κλινική, 
Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων 

3 Εργαστήριο Αιματολογίας, 
Π.Γ.Ν. Πατρών
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ΔΑ13

Βασικά δημογραφικά στοιχεία στη Μονάδα Ειδικών 
Λοιμώξεων Π.Γ.Ν.Π.
Μ. Δουβόγιαννη,1 Ε. Πολυζωγοπούλου,1 Γ. Πάνος,1 Μ. Μαραγκός,1 Λ. Χρήστου,2 
Κ. Χρυσανθόπουλος,1 Ι. Σταράκης,1 Χ. Μπασιάρης,1 Χ. Γώγος 1

Σκοπός: Η παρουσίαση βασικών δημογραφικών στοιχείων στη Μ.Ε.Λ. του Νοσοκομείου μας.
Μέθοδος: Καταγράφηκαν τα βασικά δημογραφικά στοιχεία των HIV οροθετικών ασθενών που παρα-

κολουθούνται στη Μονάδα μας.
Αποτελέσματα: Συνολικός αριθμός ασθενών: 177.

Φύλο: Άνδρες: 132 (75%)  
Γυναίκες: 45 (25%) 

Εθνικότητα: Λευκοί: 173 (97,%)  
Αφρικανοί: 3 (2%) Ασιάτες: 1 (1%)

Κατανομή ομάδων υψηλού κινδύνου: 
Ετεροφυλόφιλοι: 96 (54%) Oμοφυλόφιλοι: 22 
(12%) Αμφιφυλόφιλοι: 16 (9%) Ενδοφλέβιοι 
χρήστες ουσιών: 7 (4%) Αιμορροφιλικοί: 2 
(1%) Δια μεταγγίσεων: 2 (1%), ομοφυλόφιλοι 
και χρήστες (1%), ετερόφυλοι και χρήστες 1, 
(1%) αμφίφυλοι και χρήστες 1 (1%), δεν 
αναφέρουν 29 (16%)

Αριθμός κλινών: 4. Συνολικός αριθμός ασθενών καταγεγραμμένων από την πρώτη μέρα νοσηλείας 
έως 1/7/2009: 177. Αριθμός νέων ασθενών που ενεγράφησαν στη Μ.Ε.Λ. από 1/1/2009 έως 1/7/2009: 9. 
Αριθμός ασθενών υπό αντιρετροϊκή αγωγή: 140. Αριθμός θανάτων κατά το 2008: 3.

Προϋποθέσεις: Η απαραίτητη τακτική παρακολούθηση ανά τρίμηνο, η συμβουλευτική και η ψυχολο-
γική υποστήριξη στην πρώτη επίσκεψη και επί ένδειξης, ο προσδιορισμός CD4 κυττάρων και VL ανά 
τρίμηνο, έλεγχος γονοτυπικής ανθεκτικότητας επί VL >1.000 αντίγραφα/mL και ως προϋπόθεση αλλα-
γής αγωγής επί VL >1.000 αντίγραφα/mL και προ έναρξης πρώτης HAART αγωγής από Οκτώβριο 2002, 
προσδιορισμός ανθεκτικότητας με γονοτυπικό έλεγχο και εικονικό φαινότυπο. Έλεγχος HIV υποτύπων: 
Σε ερευνητικό πρωτόκολλο.

Εξετάσεις: Κατά την έναρξη παρακολούθησης: HBV αντιγόνα-αντισώματα, HCV αντίσωμα, CMV αντι-
σώματα, TOXO αντισώματα. -Επί κλινικής ένδειξης: HBV DNA, HCV RNA, HCV υπότυποι. - Ανά 3μηνο: 
Γενική αίματος, πλήρης βιοχημικός έλεγχος - Επί κλινικής ένδειξης: Γαλακτικό οξύ & ειδικές ορμονολο-
γικές, ορολογικές, κολλαγονικές εξετάσεις, καλλιέργειες. 

Συμπεράσματα: Η πλειονότητα των HIV οροθετικών ασθενών που παρακολουθούνται στη Μονάδα 
μας δεν ανήκει στις ομάδες υψηλού κινδύνου καθόσον το 54% είναι ετεροφυλόφιλοι και μόνο το 12% 
ομοφυλόφιλοι. Ακολουθούν κατά σειρά συχνότητας: αμφιφυλόφιλοι, χρήστες ενδοφλέβιων ουσιών, αι-
μορροφιλικοί και πολυμεταγγιζόμενοι. Το 75% αντιστοιχεί σε άνδρες, ενώ το 25% σε γυναίκες. Παρακο-
λουθούνται Καυκάσιοι, Αφρικανοί και Ασιάτες. Η τακτική τριμηνιαία ιατρική/κλινική εξέταση όπως και 
η εκτέλεση εργαστηριακών εξετάσεων όπως διατυπώνεται, αποτελούν σημεία καλής παρακολούθησης 

(standard of good care).

1 \ Τμήμα Λοιμώξεων, 
Π.Γ.Ν. Πατρών 

2 Παθολογική Κλινική, 
Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων
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ΔΑ14

Διαχρονική καταγραφή ιικού φορτίου, Τ4 κυττάρων, 
αντιρετροϊκής αγωγής και αριθμού θανάτων σε 
hIV(+) ασθενείς στη μετά-haart εποχή στη Μ.Ε.Λ. 
Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών
Ε. Πολυζωγοπούλου,1 Μ. Δουβόγιαννη,1 Γ. Πάνος,1 Μ. Μαραγκός,1 Λ. Χρήστου,2 Π. Χρα,3 
Α. Μουζάκη,4 Χ. Μπασιάρης,1 Χ. Γώγος 1

Σκοπός: Η μέση ετήσια αποτύπωση επίτευξης επιπέδων ιικού φορτίου, CD4 κυττάρων και άλλων 
παραμέτρων που αφορούν τη συνταγογραφία αντιρετροϊκής αγωγής στους HIV(+) ασθενείς που παρα-
κολουθούμε στη μονάδα μας τα τελευταία 11 έτη, αναδεικνύοντας έτσι το ποσοστό επιτυχίας της ορθο-
λογικά εφαρμοζόμενης HAART και της ιατρικής φροντίδας που παρέχεται.

Μέθοδος: Καταγράφηκαν κατά έτος και αξιολογήθηκαν για όλους τους υπό HAART ασθενείς μας ο 
μέσος όρος επιπέδων ιικού φορτίου και CD4 κυττάρων. Εξήχθησαν από τη βάση δεδομένων που τη-
ρούμε σε Η/Υ η κατανομή ομάδων αντιρετροϊκών φαρμάκων που χορηγούνται και ο επακριβής αριθ-
μός συνταγοράφησής τους.

Αποτελέσματα: Φαίνονται αναλυτικά επί συνόλου n=107 ασθενών υπό HAART πως συνταγογραφή-
θηκαν συνολικά n=271 αντιρετροϊκά σκευάσματα, για το έτος 2008: 

1. Ομάδες αντιρετροϊκών φαρμάκων σε αναλογία 
συνταγογράφησης

2. Ανάλυση αριθμού χορηγούμενων αντιρετροϊκών

(3) Συγκριτική αποτύπωση πορείας ιικού φορτίου (VL), CD4 κυττάρων και θανάτων ανά έτος (1997-2008)
Συμπεράσματα: 

1. Τα αντιρετροϊκά σκευάσματα που συνταγογραφήθηκαν το 2008 ήταν:
NRTIs 46,9%, PIs 37,6%, NNRTIs 14,8% και Fusion Inhibitor 0,7%.

1 Τμήμα Λοιμώξεων, 
Π.Γ.Ν. Πατρών

2 Παθολογική Κλινική, 
Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων 

3 Εργαστήριο Μικροβιολογίας, 
Νοσοκομείο Αφροδίσιων & 
Δερματικών Νόσων  
«Α. Συγγρός»

4 Εργαστήριο Αιματολογίας, 
Π.Γ.Ν. Πατρών
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 Tα πιο συχνά συνταγογραφούμενα ιδιοσκευάσματα αντιρετροϊκών είναι: (Lopinavir/Ritonavir),  
(3TC/AZT), (FTC/Tenofovir), Ritonavir, Efavirenz.

2. Στο Διάγραμμα (3) παρατηρείται μια προοδευτική αύξηση των CD4 κυττάρων, ωστόσο από το 2001-
2004 διαπιστώνεται αύξηση του ιικού φορτίου και από το 2001-2003 πτώση των CD4 κυττάρων. Αυτό 
συνάδει με την εισροή νέων ασθενών με αυξημένο ιικό φορτίο.

3. Από το 2004-2006 παρατηρείται αύξηση των θανάτων αντίστοιχα προς την αύξηση του ιικού φορτί-
ου και την πτώση των CD4 κυττάρων, αλλά με καθυστέρηση περίπου ενός έτους (8 με 12 μήνες). Από 
περαιτέρω μελέτες προκύπτει ότι οι ασθενείς που εντάχθηκαν ήταν προχωρημένου σταδίου και απε-
βίωσαν σε περίπου 7 μήνες. Τα ανωτέρω είναι σε συμφωνία με τα συμπεράσματα εργασίας που συ-
μπαρουσιάζεται.*

4. Οι υπόλοιποι ασθενείς που παρέμειναν μετά το 2005 είχαν καλύτερες παραμέτρους της νόσου (αυξη-
μένα CD4 κύτταρα, χαμηλότερο ιικό φορτίο).

5. Από τα δεδομένα προκύπτει ότι τα HIV οροθετικά άτομα πρέπει να ελέγχονται εγκαίρως για ΗΙV ορο-
θετικότητα και να προσέρχονται στις Μ.Ε.Λ. έγκαιρα, προκειμένου να τους παρέχεται έγκαιρη και 
ορθολογική αγωγή, με αποτέλεσμα την αύξηση της επιβίωσης και την καλύτερη ποιότητα ζωής. 

6. Τα δεδομένα υποστηρίζουν τα κατάλληλα μέτρα που πρέπει να ληφθούν προς αυτή την κατεύθυνση 
από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες.
*«συσχέτιση αρχικών ανοσολογικών παραμέτρων (CD4) της HIV λοίμωξης με τους θανάτους στη μονάδα μας».

ΔΑ15

Επιδημιολογικά δεδομένα της hIV-1 λοίμωξης  
στη Β. Ελλάδα κατά τη χρονική περίοδο 2004-2008
Α. Βικελούδα,1 Ι. Τσακιρίδης,1 Α. Στουραΐτη,2 Λ. Σκούρα,2 Σ. Μεταλλίδης,3 Θ. Καραγκιόζης,3 
Π. Κολλάρας,3 Ό. Τσαχουρίδου,3 Α. Τάγια,3 Π. Νικολαΐδης,3 Ν. Μαλισιόβας 2

Σκοπός: Σκοπός της μελέτης ήταν η καταγραφή και η ανάλυση των επιδημιολογικών δεδομένων 
(ηλικία, φύλο, τρόπος μετάδοσης) των ατόμων στους οποίους είχε διαγνωστεί λοίμωξη από τον HIV-1 
κατά τη χρονική περίοδο 2004-2008.

Ασθενείς και Μέθοδοι: Υλικό της μελέτης μας αποτέλεσαν τα δείγματα που διαπιστώθηκαν ως θετι-
κά για τον HIV-1 στο Κέντρο Αναφοράς AIDS Β. Ελλάδας με την επιβεβαιωτική δοκιμασία Western blot-
ting. Συγκεκριμένα, 561 άτομα (26,2% εξωτερικοί ασθενείς, 47,5% από άλλο φορέα και 26,2% από αιμο-
δοσίες) ήταν θετικά για τον HIV-1. Πραγματοποιήθηκε καταγραφή και ανάλυση των δεδομένων των 
επιδημιολογικών τους στοιχείων. Η μελέτη του τρόπου μετάδοσης του HIV-1 αφορούσε στις εξής κατη-
γορίες: ομοφυλοφιλική επαφή, ετεροφυλοφιλική επαφή, χρήση ενδοφλέβιων ναρκωτικών ουσιών, σχέ-
ση με οροθετικό άτομο, ύπαρξη πολλαπλών συντρόφων, μετάγγιση αίματος ή παραγώγων του, επαγ-
γελματικά ατυχήματα, κάθετη μετάδοση και άλλη/ακαθόριστη αιτία.

Αποτελέσματα: Το 83,6% των οροθετικών ατόμων ήταν άντρες και το μεγαλύτερο ποσοστό εντοπί-
στηκε κυρίως στην ηλικιακή ομάδα των 35-39 ετών κατά την πρωτολοίμωξη. Ποσοστό 27,8% των περι-
στατικών είχαν δηλωθεί ως ακαθόριστα σχετικά με τον τρόπο μετάδοσης είτε λόγω απόκρυψης στοιχεί-
ων από τον ασθενή, είτε λόγω πραγματικής αδυναμίας εύρεσης της αιτίας της πρωτολοίμωξης. Από το 
σύνολο των ατόμων που μολύνθηκαν από ετεροφυλοφιλική σεξουαλική επαφή, το 14% προήλθε από 
χώρα στην οποία η επιδημία οφείλεται σε ετεροφυλοφιλική μετάδοση, το 10% είχε ταξιδέψει σε χώρα 
όπου η επιδημία οφείλεται σε ετεροφυλοφιλική μετάδοση και για το 76% υπήρχε ισχυρή ένδειξη ότι η 
λοίμωξη οφείλεται σε ετεροφυλοφιλική επαφή. 

Συμπεράσματα: τα αποτελέσματά μας καταδεικνύουν τη συντριπτική πλειοψηφία των ανδρών με 
HIV-1 λοίμωξη έναντι των γυναικών, καθώς και τη μεγάλη έξαρση της νόσου στις ηλικίες 30-39 ετών. 
Ακόμη, υπαινίσσονται ανερχόμενη τάση του ποσοστού που αφορά την ομοφυλοφιλική μετάδοση του 
ιού. Ωστόσο, στην εκτίμηση των τάσεων θα πρέπει να συνυπολογισθεί το μεγάλο ποσοστό των «ακαθό-
ριστων» περιστατικών, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος συστηματικού σφάλματος.

1 Φοιτητές Ιατρικής Σχολής 
Α.Π.Θ

2 Εθνικό Κέντρο Αναφοράς 
AIDS Β. Ελλάδας,  
Α’ Εργαστήριο 
Μικροβιολογίας, Ιατρική 
Σχολή Α.Π.Θ.

3 Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων 
(Μ.Ε.Λ.), Α’ Παθολογική 
Κλινική Α.Π.Θ.,  
Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ»
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ΔΑ16

Διερεύνηση στάσεων και γνώσεων που αφορούν  
στην hIV λοίμωξη σε έναν πληθυσμό σπουδαστών: 
Πρόδρομη ανακοίνωση
Ν. Πιτσούνης,1 Ε. Βλάχου,2 Σ. Περιστεράκη,1 Μ. Χίνη,1 Ν. Τσόγκας,1 Ν. Μαγκαφάς,1 Α. Λιονή,1 
Μ.Κ. Λαζανάς 1

Εισαγωγή-Σκοπός: Η έγκυρη πληροφόρηση ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού συμβάλλει στην 
πρόληψη της μετάδοσης της HIV λοίμωξης και στην ευαισθητοποίηση σε θέματα που αφορούν στην 
ασφάλεια των σεξουαλικών τους πρακτικών. Σκοπός της μελέτης μας ήταν η διερεύνηση των στάσεων 
ενός πληθυσμού σπουδαστών σχετικά με την HIV λοίμωξη.

Ασθενείς και Μέθοδοι: Από 25/09/09 έως 13/10/09 διανεμήθηκε ένα ερωτηματολόγιο 15 ερωτήσε-
ων σε σπουδαστές που φοιτούν σε Κολλέγιο των Αθηνών. Οι ερωτήσεις αφορούσαν στις γνώσεις τους 
για τον τρόπο μετάδοσης της HIV λοίμωξης, στην πρόθεσή τους για ανάπτυξη φιλικών και σεξουαλικών 
σχέσεων με άτομα HIV(+) καθώς και στη λήψη μέτρων προφύλαξης στις σεξουαλικές τους επαφές. 

Αποτελέσματα: Συνολικά, 146 σπουδαστές συμπλήρωσαν ανώνυμα το ερωτηματολόγιο. Οι 56 
(38,4%) ήταν άνδρες, οι 73 (50%) γυναίκες και 17 (11,6%) δεν απάντησαν. Ποσοστό 27,4% ήταν ηλικίας 
17-20 ετών, 60,3% 21-25 ετών, 3,4% 26-30 ετών, 0,7% 36-50 ετών και 8,2% δεν απάντησε. Ένα μικρό 
ποσοστό (6,8%) διατηρεί φιλία με άτομο HIV(+) αλλά η συντριπτική πλειοψηφία (95,2%) δηλώνει πρό-
θυμη να συνεχίσει στενές φιλικές σχέσεις με άτομο HIV(+). Μόνο 36,3% των ερωτηθέντων θα μοιραζό-
ταν το ίδιο διαμέρισμα με έναν στενό φίλο HIV(+), ενώ 26,7% δεν θα τον φιλούσε στο μάγουλο και 79,4% 
δεν θα έτρωγε μαζί του από το ίδιο πιάτο. Η πλειοψηφία (77,4%) θα δημιουργούσε φιλικές σχέσεις με 
άτομο HIV(+), ενώ μόλις 8,2% θα είχε σεξουαλική σχέση με άτομο HIV(+) και απ’ αυτούς 16,7% δεν θα 
χρησιμοποιούσε πάντα προφυλακτικό κατά τη σεξουαλική επαφή. Οι 17 (11,6%) θα ήταν πρόθυμοι να 
παντρευτούν άτομο HIV(+), ενώ 27 (18,5%) θα αποκτούσαν παιδιά με σύζυγο HIV(+). Ποσοστό 92,4% 
δήλωσε σεξουαλικά ενεργό τους τελευταίους 12 μήνες εκ των οποίων 57,8% δεν έκανε πάντα χρήση 
προφυλακτικού κατά τη διάρκεια των σεξουαλικών επαφών.

Συμπεράσματα: Διαπιστώνονται προκαταλήψεις και έλλειμμα γνώσεων σε νεαρά άτομα υψηλού 
μορφωτικού επιπέδου όσον αφορά στον τρόπο μετάδοσης της HIV λοίμωξης. Τα παραπάνω δεν φαίνε-
ται να επηρεάζουν αρνητικά την πρόθεση ανάπτυξης φιλικών σχέσεων με άτομα HIV(+). Προκαλεί ανη-
συχία το υψηλό ποσοστό ατόμων που δεν χρησιμοποιεί πάντα προφυλακτικό κατά τη διάρκεια των 
σεξουαλικών επαφών. 

1 Γ΄ Παθολογικό Τμήμα-
Μονάδα Λοιμώξεων,  
Γ.Ν.Α. «Κοργιαλένειο-
Μπενάκειο Ε.Ε.Σ.»

2 Τμήμα Ψυχολογίας, 
Αμερικανικό Κολλέγιο 
Ελλάδος «Deree», Αθήνα
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ΔΑ17

Επίδραση σχημάτων που περιέχουν νεβιραπίνη  
στο λιπιδαιμικό προφίλ ασθενών με hIV λοίμωξη: 
Εμπειρία μιας μονάδας λοιμώξεων
Ν. Μαγκαφάς,1 Φ. Ντούτσου,1 Μ. Χίνη,1 Α. Λιονή,1 Ν. Τσόγκας,1 Ν. Βασιλακάκης,1 Α. Ντάνης,1 
Α. Τζουμάνη,1 Λ. Λαμπρόπουλος,1 Ι. Λιόσης,2 Μ.Κ. Λαζανάς 1

Σκοπός: Η καταγραφή της μεταβολής των λιπιδίων κατά τη διάρκεια χορήγησης αντιρετροϊκής αγωγής 
(HAART) με το NNRTI νεβιραπίνη (NVP) σε ασθενείς με HIV λοίμωξη που παρακολουθούνται στη Μονάδα μας.

Ασθενείς και Μέθοδοι: Μελετήσαμε 126 ασθενείς με HIV λοίμωξη που έλαβαν NVP από την έναρξη 
κυκλοφορίας του φαρμάκου στην Ελλάδα (1998) έως σήμερα. Παρουσιάζονται και αναλύονται στοιχεία 
σχετικά με την επίδραση της HAART που περιέχει NVP στην ολική χοληστερόλη, στην LDL και HDL χο-
ληστερόλη και στα τριγλυκερίδια.

Αποτελέσματα: Συνολικά, 98 προθεραπευμένοι ασθενείς έλαβαν σχήματα που περιείχαν NVP. Οι 
85/98 ασθενείς (87%) ήταν άνδρες. Η μέση ηλικία ήταν 41,6 έτη και τα στάδια κατά CDC ήταν A: 35, B: 42 
και C: 21. Ο μέσος χρόνος γνωστής οροθετικότητας ήταν 73 μήνες και ο μέσος χρόνος λήψης NVP ήταν 
52,3 μήνες. Η μέση τιμή ολικής, LDL και HDL χοληστερόλης πριν τη χορήγηση της NVP ήταν 205, 131,6 
και 39,4 mg/dl ενώ στην τελευταία μέτρηση ήταν 206, 123 και 46 mg/dl αντίστοιχα. Η μέση τιμή τριγλυ-
κεριδίων πριν και μετά τη χορήγηση ΝVP ήταν 235,7 και 245,5 mg/dl αντίστοιχα. Οι 28/126 ασθενείς 
έλαβαν αντιρετροϊκή αγωγή με NVP στο πλαίσιο του αρχικού αντιρετροϊκού σχήματος. Οι 19/28 ασθε-
νείς (68%) ήταν άνδρες. Η μέση ηλικία ήταν 32 έτη. Τα στάδια κατά CDC ήταν A: 20 και B: 8. Ο μέσος 
χρόνος γνωστής οροθετικότητας ήταν 9,6 μήνες και ο μέσος χρόνος λήψης NVP ήταν 64,6 μήνες. Η 
μέση τιμή ολικής, LDL και HDL χοληστερόλης πριν τη χορήγηση της NVP ήταν 177, 110 και 47 mg/dl, ενώ 
στην τελευταία μέτρηση ήταν 194,5, 111,5 και 52 mg/dl αντίστοιχα. Η μέση τιμή τριγλυκεριδίων πριν και 
μετά τη χορήγηση ΝVP ήταν 111 και 153 mg/dl αντίστοιχα.

Συμπεράσματα: Δεν παρατηρήθηκε κλινικά σημαντική μεταβολή της χοληστερόλης και των τριγλυ-
κεριδίων σε ασθενείς που έλαβαν NVP στο πλαίσιο αρχικού ή μεταγενέστερου αντιρετροϊκού σχήμα-
τος για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 5 και 4 ετών αντίστοιχα. Η μακροχρόνια χορήγηση NVP δεν 
φαίνεται να σχετίζεται με αύξηση της ολικής, της LDL χοληστερόλης και των τριγλυκεριδίων ενώ παρα-
τηρείται μια μικρή αυξητική τάση όσον αφορά στην HDL χοληστερόλη.

ΔΑ18

Σχήματα που περιέχουν νεβιραπίνη σε προθεραπευμένους 
ασθενείς με hIV λοίμωξη: Εμπειρία μιας μονάδας λοιμώξεων
Ν. Τσόγκας,1 Φ. Ντούτσου,1 Μ. Χίνη,1 Α. Λιονή,1 Ν. Μαγκαφάς,1 Σ. Φάτσιος,1 Γ. Τσεκές,1 
Δ. Παρασκευής,2 Ε. Κρεμασμένου,3 Μ.Κ. Λαζανάς 1

Σκοπός: Η καταγραφή της εμπειρίας μας από τη χορήγηση του NNRTI νεβιραπίνη (NVP) σε προθερα-
πευμένους ασθενείς με HIV λοίμωξη. 

Ασθενείς και Μέθοδοι: Μελετήθηκαν 126 ασθενείς της Μονάδας μας που έλαβαν NVP την τελευταία 
δεκαετία. Παρουσιάζονται στοιχεία που σχετίζονται με την ιολογική και ανοσολογική ανταπόκριση κα-
θώς και την τοξικότητα και την ασφάλεια χορήγησης NVP σε προθεραπευμένους ασθενείς.

Αποτελέσματα: 98 προθεραπευμένοι ασθενείς, 85 άνδρες και 13 γυναίκες, έλαβαν σχήματα που πε-
ριείχαν NVP. Η μέση ηλικία τους ήταν 41,6 έτη, τα στάδια κατά CDC A: 35, B: 42 και C: 21, ο μέσος χρόνος 
γνωστής οροθετικότητας 73 μήνες ενώ ο μέσος χρόνος λήψης NVP 52,3 μήνες. Οι 24/98 (24,4%), που 

1 Γ’ Παθολογικό Τμήμα-
Μονάδα Λοιμώξεων,  
Γ.Ν.Α. «Κοργιαλένειο-
Μπενάκειο Ε.Ε.Σ.» 

2 Βιοχημικό Εργαστήριο, 
Γ.Ν.Α. «Κοργιαλένειο-
Μπενάκειο Ε.Ε.Σ.» 

1 Γ’ Παθολογικό Τμήμα-
Μονάδα Λοιμώξεων,  
Γ.Ν.Α. «Κοργιαλένειο-
Μπενάκειο Ε.Ε.Σ.»

2 Εθνικό Κέντρο Αναφοράς 
Ρετροϊών, Εργαστήριο Υγιεινής 
και Επιδημιολογίας, Ιατρική 
Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών

3 Ανοσολογικό Τμήμα, 
Γ.Ν.Α. «Κοργιαλένειο-
Μπενάκειο Ε.Ε.Σ.»



ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ AIDS, 2009; 17(Suppl 1):1-71

Ενθέσεις

69

συνεχίζουν να λαμβάνουν NVP, είχαν μέση ηλικία 43 έτη, στάδιο κατά CDC A: 10, B: 12 και C: 2 και μέσο 
χρόνο γνωστής οροθετικότητας 55,6 μήνες. Ο μέσος χρόνος λήψης NVP είναι 76,7 μήνες και 9/24 (37,5%) 
ελάμβαναν προηγουμένως διπλή αγωγή. H μέση τιμή CD4+ έναρξης και τελευταίας μέτρησης υπό NVP 
ήταν 617 και 763 κυτ/μl αντίστοιχα. Οι 18/24 (75%) είχαν αρχικά μη ανιχνεύσιμο VL, ενώ 23/24 έχουν μη 
ανιχνεύσιμο VL στην τελευταία μέτρηση. Οι 74/98 ασθενείς (75,6%), που διέκοψαν τη NVP, είχαν μέση 
ηλικία 41 έτη, στάδιο κατά CDC A: 25, B: 30 και C: 19 και μέσο χρόνο γνωστής οροθετικότητας 90 μήνες. 
Ο μέσος χρόνος αγωγής με NVP ήταν 28 μήνες και 54/74 (73%) ελάμβαναν προηγουμένως διπλή αγωγή. 
H μέση τιμή CD4 κυττάρων έναρξης και προ διακοπής ήταν 513 και 492 κυτ/μl αντίστοιχα. Η μέση τιμή 
VL έναρξης ήταν 43.761 αντ/ml (20/74, 27% με μη ανιχνεύσιμο VL), ενώ στη διακοπή 62.299 αντ/ml 
(15/74 με μη ανιιχνεύσιμο VL). Τα αίτια διακοπής ήταν: ιολογική αποτυχία 51/74 (69%), εξάνθημα 6/74 
(8%), ηπατοτοξικότητα 5/74 (6,7%) και άλλοι λόγοι 12/74 (16%). Στους 51 ασθενείς, που διέκοψαν λόγω 
ιολογικής αποτυχίας, καταγράφηκε μέτρια συμμόρφωση στην αγωγή, ενώ σε 45/48 διαθέσιμους γονο-
τύπους αναδείχθηκε αντοχή στη NVP.

Συμπεράσματα: Περίπου ένας στους τέσσερις προθεραπευμένους ασθενείς, που έλαβαν NVP στη 
Μονάδα μας, συνεχίζει το σχήμα έως σήμερα, με μέσο χρόνο λήψης άνω των 6 ετών και καλή ανοσολο-
γική και ιολογική ανταπόκριση. Στην ομάδα που διέκοψε τη ΝVP, υπήρχαν σημαντικά λιγότεροι ασθε-
νείς με μη ανιχνεύσιμο ιικό φορτίο έναρξης (27 vs 75%). Η κυριότερη αιτία διακοπής της NVP ήταν η 
ιολογική αποτυχία, που συνδέθηκε στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων με ανάπτυξη αντο-
χής λόγω μέτριας συμμόρφωσης στην αγωγή. Αντίθετα, το ποσοστό διακοπής λόγω ανεπιθύμητων 
ενεργειών ήταν χαμηλό με κυριότερο αίτιο το εξάνθημα (8%).

ΔΑ19

Ανταπόκριση των ασθενών με σύνδρομο επίκτητης 
ανοσοανεπάρκειας στον εμβολιασμό έναντι του ιού  
της ηπατίτιδας Β
Μ. Παπέ, Κ. Μανδραβέλη, Σ. Διονυσοπούλου, Π. Κολλάρας, Δ. Καραπιπέρης, Σ. Μεταλλίδης, 
Θ. Χρυσανθίδης, Ε. Δίζα-Ματαυτσή

Εισαγωγή: Στα άτομα με σύνδρομο επίκτητης ανοσοανεπάρκειας (HIV), η λοίμωξη από τον ιό της 
ηπατίτιδας Β (HBV) αποτελεί μια από τις συχνότερες αιτίες νοσηρότητας και θνητότητας. Η συλλοίμωξη 
δημιουργεί επιπρόσθετα προβλήματα στη φροντίδα των ασθενών, κυρίως λόγω τοξικότητας των φαρ-
μάκων, περιορισμένης απάντησης στα θεραπευτικά σχήματα και ταχύτερης και συχνότερης εξέλιξης σε 
χρόνια ενεργό ΗΒ και κίρρωση. Η πρόληψη με εμβολιασμό και η διατήρηση της ανοσίας έναντι του ΗΒV 
στα άτομα με HIV λοίμωξη θεωρείται επιβεβλημένη.

Σκοπός: Η εκτίμηση της ανοσιακής απόκρισης των HBV(-) ασθενών με HIV λοίμωξη μετά από εμβο-
λιασμό έναντι του HBV, η συσχέτισή της με τον αριθμό των CD4 λεμφοκυττάρων και η σύγκρισή της με 
την ανταπόκριση στον εμβολιασμό των εργαζομένων στους χώρους υγείας.

Υλικό: Το υλικό μας αποτέλεσαν 157 οροί HIV(+) ασθενών και 480 οροί HIV(-) εργαζομένων με αρνη-
τικά το HBsAg τα antiHBc και anti-HBs. Ο προσδιορισμός των ορολογικών δεικτών έγινε με ELISA (AX-
SYM Abbott). Όλα τα άτομα της μελέτης εμβολιάσθηκαν με το εμβόλιο της ηπατίτιδας Β (Engerix). Το 
χρονοδιάγραμμα του εμβολιασμού περιελάμβανε 3 δόσεις (0-1-6 μήνες). Ένα μήνα μετά το τέλος του 
εμβολιασμού έγινε προσδιορισμός των anti-HBs αντισωμάτων. Προστατευτικοί τίτλοι anti-HBs θεωρή-
θηκαν οι ≥10 IU/L. Στα HIV(+) άτομα καταμετρήθηκαν με κυτταρομετρία ροής τα CD4 λεμφοκύτταρα, 
και ανάλογα με τον αριθμό τους χωρίστηκαν σε 4 ομάδες: ομάδα Ι/CD4 1-50/mm3 (8 άτομα), ομάδα ΙΙ/
CD4 51-100/mm3 (5 άτομα), ομάδα ΙΙΙ/CD4 101-200/mm3 (15 άτομα), ομάδα IV/CD4 201-500/mm3 (84 άτο-
μα), ομάδα V/CD4 >500/mm3(45 άτομα).

Αποτελέσματα: Προστατευτικός τίτλος αντισωμάτων διαπιστώθηκε στα 423/480 (88,2%) άτομα του 
υγειονομικού προσωπικού, έναντι των 58/157 (37%) των HIV(+) ατόμων, στα οποία ο μέσος όρος των 

Μικροβιολογικό Εργαστήριο, 
Τμήμα Λοιμώξεων, Π.Γ.Ν.Θ. 
ΑΧΕΠΑ
Α’ Παθολογική Κλινική, 
Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ
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CD4 ήταν 749,36 (±259,1)/mm3. Ανά ομάδα παρατηρήθηκε η ακόλουθη ανοσιακή απόκριση: Ι 3/8 
(37,5%), ΙΙ 0/5 (0%), ΙΙΙ 4/15 (26,6%), IV 34/84 (40,5%), V 17/45 (37,7%). Δεν ανέπτυξαν προφυλακτικό τίτλο 
τα 99/157 (63%) των HIV(+) ατόμων και ανά ομάδα αντίστοιχα: Ι 5/8 (62,5%), ΙΙ 5/5 (100%), ΙΙΙ 11/15 (73,3%), 
IV 50/84 (59,5%), V 28/45 (62,2%). 

Συμπεράσματα: Η ανοσολογική απάντηση των HIV(+) ατόμων στο εμβόλιο έναντι της ηπατίτιδας Β 
είναι πολύ μικρότερη αυτής των ανοσοεπαρκών. Η αποτυχία απάντησης στον εμβολιασμό δεν φαίνεται 
να συνδέεται μόνο με τον αριθμό των CD4, αλλά πιθανό να οφείλεται και σε άλλους παράγοντες. Εναλ-
λακτικές στρατηγικές, όπως διπλές δόσεις εμβολίου σε πυκνότερα χρονικά διαστήματα καθώς και η 
αναζήτηση άλλων παραγόντων που εμπλέκονται στην ανοσιακή απάντηση θεωρείται χρήσιμο να 
εφαρμοσθούν και να αξιολογηθούν.

ΔΑ20

Ανοσολογική ανταπόκριση ατόμων με σύνδρομο 
επίκτητης ανοσοανεπάρκειας σε πρόγραμμα εμβολιασμού 
δύο δόσεων έναντι του ιού της ηπατίτιδας Α 
Μ. Παπέ, Κ. Μανδραβέλη, Σ. Διονυσοπούλου, Π. Κολλάρας, Δ. Καραπιπέρης, Σ. Μεταλλίδης, 
Α. Τάγια, Ε. Δίζα-Ματαυτσή

Εισαγωγή: Στα άτομα με σύνδρομο επίκτητης ανοσοανεπάρκειας (ΗΙV) η λοίμωξη από τον ιό της 
ηπατίτιδας Α (HAV) μπορεί να έχει σοβαρότερη και μεγαλύτερης διάρκειας έκβαση και να επιτείνει το 
πρόβλημα της ηπατοτοξικότητας της αντιρετροϊκής αγωγής. Οι κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊ-
κής Εταιρείας του AIDS (EACS) για την παρακολούθηση των HIV (+) ατόμων, περιλαμβάνουν τον προλη-
πτικό εμβολιασμό τους με το εμβόλιο της ηπατίτιδας Α. 

Σκοπός: Η εκτίμηση της ανοσολογικής ανταπόκρισης των HIV(+) ατόμων μετά την εφαρμογή προ-
γράμματος εμβολιασμού δύο δόσεων έναντι του ιού της ηπατίτιδας Α.

Υλικό και Μέθοδοι: Το υλικό μας αποτέλεσαν 78 οροί HIV(+) ατόμων με αρνητικά τα anti-HAV IgG και 
anti-HAV IgM. Ο προσδιορισμός των ορολογικών δεικτών έγινε με ELISA (AXSYM Abbott). Όλα τα άτομα 
της μελέτης εμβολιάσθηκαν με το εμβόλιο της ηπατίτιδας Α (Harvix). Το χρονοδιάγραμμα του εμβολια-
σμού περιελάμβανε 2 δόσεις (0-24 εβδομάδες). Ένα μήνα μετά το τέλος του εμβολιασμού έγινε προσδι-
ορισμός των anti-HAV IgG αντισωμάτων. Προστατευτικοί τίτλοι anti-HAV IgG θεωρήθηκαν οι ≥20 mIU/
mL. Στα άτομα της μελέτης έγινε προσδιορισμός των CD4 λεμφοκυττάρων με κυτταρομετρία ροής, και 
ανάλογα με τον αριθμό τους χωρίστηκαν σε 3 ομάδες: ομάδα Ι/CD4 100-200/mm3 (12 άτομα), ομάδα ΙΙ/
CD4 200-500/mm3 (35 άτομα), ομάδα ΙΙΙ/CD4>500/mm3 (31 άτομα). Σε κανένα άτομο της μελέτης δεν 
προσδιορίστηκαν CD4 <100/mm3.

Αποτελέσματα: Προστατευτικός τίτλος αντισωμάτων διαπιστώθηκε στα 30/78 (38,5%) των HIV(+) 
ατόμων. Ανά ομάδα παρατηρήθηκε η ακόλουθη ανοσιακή απόκριση: Ι 2/12 (16,5%), ΙΙ 12/35 (35%), ΙΙΙ 
16/31 (51,5%). Τα 48/78 (61,5%) HIV(+) άτομα δεν ανέπτυξαν προφυλακτικό τίτλο αντισωμάτων και ανά 
ομάδα αντίστοιχα: Ι 10/12 (83,5%), ΙΙ 23/35 (65%), ΙΙΙ 15/31 (48,5%). Συνολικά, το 57,5% των ατόμων των 
ομάδων Ι και IΙ δεν ανταποκρίθηκε στον εμβολιασμό.

Συμπεράσματα: Η ανταπόκριση των HIV(+) ατόμων στο εμβόλιο της ηπατίτιδας Α δεν ήταν ικανοποι-
ητική. Η απάντηση στον εμβολιασμό ενδεχομένως εξαρτάται και από άλλους παράγοντες πλην του αριθ-
μού των CD4. Χρήσιμο θα ήταν να εφαρμοσθούν και να αξιολογηθούν και άλλα εμβολιαστικά πρωτόκολ-
λα όπως και η παρακολούθηση της ανοσολογικής ανταπόκρισης για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Μικροβιολογικό Εργαστήριο, 
Τμήμα Λοιμώξεων, Π.Γ.Ν.Θ. 
ΑΧΕΠΑ
Α’ Παθολογική Κλινική, 
Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ
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ΔΑ21

Ενδοκυττάρια ανίχνευση hIV gag-pol mrna  
με κυτταρομετρία ροής: Προτυποποίηση μεθοδολογίας 
και ανίχνευση τροπισμού 
Β. Καψιμάλη,1 Γ. Λαλλάς,2 Θ. Ζαφειρόπουλος,2 Κ. Ψαρρά,1 Ε. Γρηγορίου,1 Κ. Δάγλα,1 
Χ. Παπαστεριάδη

Εισαγωγή: Η ενδοκυττάρια ανίχνευση του gag-pol mRNA του HIV με κυτταρομετρία ροής αποτελεί 
γρήγορη τεχνική υψηλής ευαισθησίας, που επιτρέπει την παρακολούθηση των ιικών αποθηκών στα 
λεμφοκύτταρα και μονοκύτταρα του περιφερικού αίματος. Η χρησιμοποίηση αυτής της νέας τεχνικής 
στην εργαστηριακή πρακτική θα επιτρέψει α) την παρακολούθηση του ενδοκυττάριου ιικού πολλαπλα-
σιασμού και β) την ταυτοποίηση του CCR5/CXCR4 ιικού τροπισμού, προκειμένου να επιλεγούν οι κατάλ-
ληλοι ασθενείς για χορήγηση αντι-CCR5 αντιρετροϊκού φαρμάκου.

Σκοπός: Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση α) των βημάτων προτυποποίησης της μεθόδου 
mRNA Flow FISH, και β) ενός μοντέλου δια-εργαστηριακού ελέγχου ποιότητας των αποτελεσμάτων. 

Υλικό και Μέθοδοι: Για το σκοπό αυτό 20 HIV αρνητικά δείγματα αναλύθηκαν σε δύο εργαστήρια με 
διαφορετικούς κυτταρομετρητές ροής (Beckman Coulter FC500 και Partec Cyflow SPACE αντίστοιχα), 
με σκοπό τον καθορισμό της θέσης (τιμής cut-off) διαχωρισμού αρνητικών και θετικών τιμών της μεθό-
δου. Πρόκειται για πολύ σημαντική παράμετρο δεδομένου του ελάχιστου αριθμού μολυσμένων κυττά-
ρων που αναμένονται. Εν συνεχεία αναλύθηκαν 10 δείγματα από HIV+ ασθενείς με ιικό φορτίο >5.000 
copies/ml πλάσματος. 

Αποτελέσματα: Στα θετικά δείγματα μετρήθηκαν α) Το ποσοστό των HIV+ Τ-μνημονικών λεμφοκυτ-
τάρων, διότι αυτά αποτελούν ιική αποθήκη και προσδιορίσθηκε περίπου στο 2,3% των CD4+ λεμφο-
κυττάρων, β) το ποσοστό των HIV+ μονοκυττάρων και εκτιμήθηκε στο 3,1% των μονοκυττάρων και 
προσδιορίσθηκε γ) ο ιικός τροπισμός. 

Συμπέρασμα: Στη συγκεκριμένη εργασία παρουσιάζονται προκαταρκτικά αποτελέσματα, η ανάπτυ-
ξη της μεθοδολογίας και ο τρόπος ανάλυσης στον κυτταρομετρητή ροής.

1 Τμήμα Ανοσολογίας-
Ιστοσυμβατότητας,  
Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»

2 Flowcytogen Laboratories 
Ltd, Αθήνα
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