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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 (περιλαμβανομένων 
των πινάκων, σχημάτων και φωτογραφιών) στην ακόλουθη διεύθυνση:

Ε.Ε.Μ.Α. AIDS 
Μ. ΧΙΝΗ 

Τ.Θ. 14085 
11521 – ΑΘΗΝΑ

Οδηγίες για τους συγγραφείς

ΟΔΗΓΙΕΣ InstructIons to authors
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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, περίληψη στην αγγλική, λέξεις ευ-
ρετηριασμού, εισαγωγή, μεθοδολογία, αποτελέ-
σματα, συζήτηση, ευχαριστίες, βιβλιογραφικές 
παραπομπές, 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 νοσηλευτών:

Η νοσηλεία των ασθενών με hIV λοίμωξη εκτός 
μονάδας λοιμώξεων

νοσηλεία στο τμήμα επειγόντων
Σ. Περιστεράκη

Στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, ο νοσηλευτής εργάζεται κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθή-
κες λόγω άγχους, αυξημένου αριθμού ασθενών και πίεσης χρόνου. Αποτέλεσμα αυτών είναι ο αυξημέ-
νος αριθμός επαγγελματικών ατυχημάτων έκθεσης σε βιολογικά υγρά. Στα τμήματα αυτά η μόνη πηγή 
ενημέρωσης της πιθανής οροθετικότητας ενός ασθενούς είναι ο ίδιος ο ασθενής. Επομένως, κρίνεται 
επιτακτική η γνώση και εφαρμογή των καθολικών βασικών προφυλάξεων και προφυλάξεων επαφής σε 
όλους τους ασθενείς που επισκέπτονται τα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών. Επίσης, ο νοσηλευτής 
των επειγόντων πρέπει να γνωρίζει τις οδηγίες διαχείρισης και μεταφοράς μολυσματικού υλικού καθώς 
και τις οδηγίες καθαριότητας χώρου/επιφανειών σε περίπτωση δυνητικού ή επιβεβαιωμένου περιστα-
τικού με HIV λοίμωξη. Το νοσηλευτικό προσωπικό επιβάλλεται να έχει στενή συνεργασία με την Επιτρο-
πή Λοιμώξεων του Νοσοκομείου και να είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένο στη δήλωση τυχόν επαγγελ-
ματικών ατυχημάτων έκθεσης σε βιολογικά υγρά.

νοσηλεία στον παθολογικό τομέα
Ζ. Μάτσου

Είναι αρκετά συνηθισμένο ασθενείς που εισάγονται σε τμήματα των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, για 
διάφορα προβλήματα, να ζητείται τελικά η συνδρομή των Μονάδων Λοιμώξεων για την περαιτέρω 
αντιμετώπισή τους. Μετά από τον απαραίτητο έλεγχο τίθεται η διάγνωση της HIV λοίμωξης και η ανά-
γκη για περαιτέρω αντιμετώπιση από εξειδικευμένο νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό, σε ειδικά δια-
μορφωμένες μονάδες. Η ύπαρξη των Μονάδων Λοιμώξεων εξασφαλίζει την εξειδικευμένη γνώση στη 
φροντίδα που χρειάζονται οι οροθετικοί ασθενείς, μειώνοντας τον κίνδυνο διασποράς του ιού, παρέχο-
ντας παράλληλα υψηλής ποιότητας νοσηλευτική φροντίδα. Γνωρίζουμε ότι όλοι όσοι κάνουν χρήση 
των υπηρεσιών υγείας θα πρέπει να αντιμετωπίζονται, από τους επαγγελματίες της υγείας, ως δυνητικά 
ικανοί να μεταδώσουν κάποιο λοιμώδες νόσημα. Με αυτό τον τρόπο, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα 
μέτρα που αφορούν τη διαχείριση του μολυσματικού υλικού, την αποφυγή διασποράς του ιού και την 
προφύλαξη των ιδίων και των συναδέλφων από την επαφή με λοιμογόνους παράγοντες, είναι δυνατό 
να νοσηλευτούν οι οροθετικοί ασθενείς στα Παθολογικά Τμήματα. Η ανάγκη για απομόνωση είναι απα-
ραίτητη σε περιπτώσεις όπου ο ασθενής πάσχει από ενεργό πνευμονική ΤΒ, έχει λευκοπενία, σοβαρή 
διάρροια ή αιμορραγία. Επίσης, σημαντικές αιτίες για απομόνωση είναι ψυχολογικοί ή κοινωνικοί λόγοι 
ή όταν πρόκειται για ασθενή τελικού σταδίου.

Ιατρός ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ, 
Μονάδα Λοιμώξεων, Γ.Ν.Α. 
«Κοργιαλένειο-Μπενάκειο 
Ε.Ε.Σ»

Ειδικευμένη Νοσηλεύτρια, 
Μονάδα Λοιμώξεων, Γ.Ν.Α. 
«Γ. Γεννηματάς»
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νοσηλεία στον χειρουργικό τομέα
Σ. Κωστούρου

Εισαγωγή: Οι εξελίξεις στη χορήγηση αντιρετροϊκής αγωγής οδήγησαν στην αύξηση της επιβίωσης 
των ασθενών με AIDS. Ως αποτέλεσμα της παράτασης της επιβίωσης οι ασθενείς συχνά έχουν ανάγκη 
κάποιας χειρουργικής επέμβασης για αποκατάσταση προβλημάτων άλλων από αυτών της λοίμωξης 
από τον HIV.

Σκοπός: Η παρουσίαση των προβλημάτων που προκύπτουν κατά τη νοσηλεία ασθενών HIV+ σε χει-
ρουργικό τμήμα.

Υλικό και Μέθοδος: Έγινε ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας.
Αποτελέσματα: Ο κίνδυνος μετάδοσης του HIV σε χειρουργικό τμήμα είναι υψηλότερος λόγω του 

ότι παρεμβάσεις που γίνονται συχνά εμπεριέχουν τον κίνδυνο έκθεσης σε βιολογικά υγρά και αίμα.
Συμπεράσματα: Η νοσηλεία των ασθενών HIV+ σε χειρουργικό τμήμα δεν απαιτεί τίποτε παραπάνω, 

παρά μόνο τη σωστή εφαρμογή των βασικών προφυλάξεων με έμφαση στη διαχείριση των αιχμηρών 
αντικειμένων.

Νοσηλεύτρια Π.Ε., Επιτροπή 
Νοσοκομειακών Λοιμώξεων, 
Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»
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Κλινικό φροντιστήριο για τον μη ειδικό:

hIV λοίμωξη: Το μεταβαλλόμενο φάσμα μίας 
χρόνιας νόσου

Επιδημιολογία - μετάδοση - Διάγνωση
Α. Λιονή

Εκτιμάται ότι 33,4 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν με HIV/AIDS παγκοσμίως. Από αυτά, το 67% στην 
υποσαχάρια Αφρική. Το 2008 σημειώθηκαν 2,7 εκατομμύρια νέες λοιμώξεις και 2 εκατομμύρια θάνατοι 
από AIDS (στοιχεία UNAIDS).

Καθοριστικό στοιχείο της HIV πανδημίας την τρέχουσα δεκαετία είναι η αύξηση του ποσοστού των 
HIV οροθετικών γυναικών, που σήμερα αντιπροσωπεύουν το 47% του συνόλου των οροθετικών ατό-
μων, με επακόλουθο την αύξηση της περιγεννητικής μετάδοσης του ιού.

Στην Ελλάδα, τα συνολικά δηλωθέντα HIV οροθετικά άτομα είναι 9.798 (80,4% άνδρες). Έχουν κατα-
γραφεί 3.027 άτομα με AIDS και 1.613 θάνατοι (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. 31/10/2009).

Ο HIV μεταδίδεται με τρεις τρόπους: σεξουαλική επαφή, μολυσμένο αίμα (χρήστες ενδοφλέβιων το-
ξικών ουσιών, επαγγελματική έκθεση, μετάγγιση μολυσμένου αίματος ή παραγώγων του) και καθέτως 
από τη μητέρα στο νεογνό.

Η σεξουαλική μετάδοση παραμένει ο κυρίαρχος τρόπος μετάδοσης και ευθύνεται για το 70-75% 
όλων των περιπτώσεων. Η αλλαγή της σεξουαλικής συμπεριφοράς -αποχή, μείωση αριθμού σεξουαλι-
κών συντρόφων, χρήση προφυλακτικού- μειώνει τον κίνδυνο μετάδοσης του ιού.

Η παρεντερική μετάδοση του ιού μπορεί να προληφθεί με προγράμματα παρέμβασης στην κοινότη-
τα των τοξικομανών και με βελτιστοποίηση του ελέγχου των αιμοδοτών, ιδιαίτερα στις αναπτυσσόμε-
νες χώρες.

Ο κίνδυνος μετάδοσης μετά από επαγγελματική έκθεση εξαρτάται από το είδος της έκθεσης, την 
ποσότητα του αίματος, την κλινική κατάσταση του ασθενούς και τη χορήγηση ή όχι αντιρετροϊκής προ-
φυλακτικής αγωγής μετά την έκθεση.

Η περιγεννητική μετάδοση από τη μητέρα στο παιδί μειώνεται σημαντικά με τη χορήγηση αντιρε-
τροϊκών κατά την κύηση και τον τοκετό, την εκτέλεση προγραμματισμένης καισαρικής και την αποφυ-
γή μητρικού θηλασμού.

Η εργαστηριακή διάγνωση της HIV λοίμωξης πραγματοποιείται κυρίως με ορολογικές μεθόδους που 
ανιχνεύουν αντισώματα έναντι πρωτεϊνών του HIV. Ως μέθοδος ρουτίνας χρησιμοποιείται η ανοσοεν-
ζυμική ELISA και ως επιβεβαιωτική δοκιμασία η Western blot.

Σπανιότερα, για την διάγνωση χρησιμοποιούνται ιολογικές μέθοδοι που ανιχνεύουν τον ίδιο τον ιό ή 
συστατικά του: προσδιορισμός p24 Ag, καλλιέργεια του ιού σε μονοπύρηνα κύτταρα του περιφερικού 
αίματος, PCR-DNA, ποσοτικές μετρήσεις HIV-RNA στο πλάσμα.

Θεραπευτική αντιμετώπιση πρόληψη
Ε. Μπαρμπουνάκης

Ιστορική αναδρομή
1981 Πρώτο καταγεγραμμένο κρούσμα AIDS
1983 Απομόνωση και ταυτοποίηση του HIV σαν αίτιο του AIDS
1987 Πρώτο αντιρετροϊκό φάρμακο, το NRTI Zidovudine παίρνει έγκριση από το FDA
1995 Πρώτο PI, Saquinavir, παίρνει έγκριση από το FDA
1996 Πρώτο NNRTI, Nevirapine, παίρνει έγκριση από το FDA

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

Παθολόγος, Επιμελητής Α’, 
Παθολογική Κλινική ΠΑ.Γ.Ν.Η.
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2003 Πρώτος Fusion Inhibitor, Enfuvirtide, παίρνει έγκριση από το FDA
2007 Πρώτος CCR5 Inhibitor, Maraviroc, παίρνει έγκριση από το FDA
Αντιρετροϊκά φάρμακα

1. Νουκλεοσιδικοί και νουκλεοτιδικοί αναστολείς της ανάστροφης μεταγραφάσης (NRTIs)
 Εμποδίζουν την ανάστροφη μεταγραφάση (reverse transcriptase), μια RNA-dependent DNA 
polymerase, στη σύνθεση του viral cDNA από HIV RNA.
 Zidovudin – Didanosine – Stavudine – Lamivudine – Abacavir – Tenofovir - Emtricitabine αναστέλ-
λουν τη λειτουργία και τον πολλαπλασιασμό των μιτοχονδρίων και προκαλούν γαλακτική οξέωση, 
ηπατική στεάτωση, περιφερική νευροπάθεια, μυοπάθεια, λιποατροφία.

2. Μη νουκλεοσιδικοί αναστολείς της ανάστροφης μεταγραφάσης (NNRTIs)
 Εμποδίζουν τη λειτουργία της ανάστροφης μεταγραφάσης, αλλά σε αντίθεση με τους NRTIs, η διαδι-
κασία συμβαίνει μακριά από την ενεργό θέση. Είναι μη ανταγωνιστικοί αναστολείς που μειώνουν τη 
δράση της ανάστροφης μεταγραφάσης. Nevirapine, Delavirdine, Efavirenz, Etravirine.

3. Αναστολείς Πρωτεασών (PIs)
 Το ένζυμο HIV protease παίζει σημαντικό ρόλο στον πολλαπλασιασμό του ιού. Αναστέλλουν τη δρά-
ση τους και έτσι παράγονται ανώριμα προγένη, που δεν είναι λοιμώδη. 
Μεταβολίζονται στο ήπαρ μέσω του ισοενζύμου CYP3A4 του κυτοχρώματος P-450.
 Προκαλούν αλληλεπιδράσεις με πολλά φάρμακα, Δυσλιπιδαιμία, αντοχή στην ινσουλίνη και ανάπτυ-
ξη σακχαρώδη διαβήτη. 
Saquinavir/r, Indinavir/r, Nelfinavir, Fosamprenavir/r, Lopinavir/r, Atazanavir/r, Tipranavir/r, Darunavir/r.

4. Αναστολείς εισόδου (Entry Inhibitors)
Πεπτίδια που αναστέλλουν τη σύνδεση της gp 120 ιού με τους co-receptors των CD4 (CCR5, CXCR4). 

Enfuvirtide, Maraviroc.
5. Αναστολείς της ιντεγκράσης (Integrase Inhibitors)

Μετά την είσοδο του ιού στο κύτταρο, HIV RNA αντιγράφεται ανάστροφα στο κυτταρόπλασμα. 
Το cDNA του ιού μεταφέρεται στον πυρήνα και ενσωματώνεται με το κυτταρικό γέννωμα.
 Αυτή η διαδικασία πραγματοποιείται από την ιντεγκράση. Η συγκεκριμένη κατηγορία φαρμάκων 
αναστέλλει τη δράση της ιντεγκράσης. Raltegravir

Πότε ξεκινάμε θεραπεία σε εφήβους και ενήλικες;
Η απόφαση της έναρξης της αγωγής εξαρτάται από τη συσχέτιση μεταξύ της τοξικότητας του φαρμά-

κου και του οφέλους από τη μείωση της νοσηρότητας και την αύξηση του χρόνου επιβίωσης. 
Καθώς οι κίνδυνοι από την ART έχουν μειωθεί λόγω των μειωμένων παρενεργειών, του μειωμένου 

αριθμού ταμπλετών με αποτέλεσμα την καλύτερη συμμόρφωση, η σχέση κινδύνου-οφέλους έχει οδη-
γήσει στην πρόωρη έναρξη της ART 

Έναρξης Θεραπείας (recommend)
Ιστορικό AIDS-defining illness
Συμπτωματική HIV disease
CD4+ T-cell count <350
Έγκυος γυναίκα
HIV νεφροπάθεια
HBV λοίμωξη (όταν απαιτείται θεραπεία για τον HBV)

Πιθανή έναρξη θεραπείας (consider)
CD4+ T-cell count >350 και
HIV RNA >100,000 copies/mL, ή
Υψηλός κίνδυνος καρδιαγγειακής νόσου ή
HCV co-infection
Μελέτες έχουν αποδείξει ότι HIV-infected ασθενείς που θεραπεύθηκαν σε CD4 cell counts μεταξύ 350 

και 500 έχουν μειωμένο κίνδυνο θανάτου τα επόμενα χρόνια. 
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Με τι θα ξεκινήσουμε;
Για την κατάλληλη θεραπεία πρέπει να λάβομε υπ’ όψιν υποκείμενες νόσους, πιθανές παρενέργειες 

των φαρμάκων, αντιδράσεις με άλλα φάρμακα, εγκυμοσύνη ή πιθανή εγκυμοσύνη και τη συμμόρφωση 
του ασθενούς.

Επίσης, μελετάμε την ευαισθησία του στελέχους HIV στη συνδυασμένη αντιρετροϊκή αγωγή. Βασιζό-
μενοι στα αποτελέσματα του γονοτυπικού ελέγχου αυξάνουμε στο μέγιστο την πιθανότητα της ιολογι-
κής καταστολής.

Τα περισσότερα σχήματα περιλαμβάνουν a dual-NRTI σε συνδυασμό με NNRT ή ritonavir-boosted PI. 

Προτεινόμενη θεραπεία
Δύο NRTIs συν
Ή ένα NNRTI
Ή ritonavir boosted PI
Διπλό-NRTI Tenofovir/Emtricitabine
NNRTI Efavirenz
Protease inhibitor Atazanavir+ritonavir
 Darunavir+ritonavir

Εναλλακτική θεραπεία
Διπλό-NRTI Abacavir/Lamivudine
 Zidovudine/Lamivudine
NNRTI Nevirapine
Protease inhibitor Fosamprenavir/ritonavir
 Lopinavir/ritonavir
 Saquinavir/ritonavir

Συμπεράσματα
Έχουν γίνει σημαντικά βήματα προόδου από την ανακάλυψη της ART στα mid-1980s. Η σχεδόν άμεσα 

θανατηφόρος νόσος, έχει μετατραπεί σε αντιμετωπίσιμη.
Είναι διαθέσιμα πια πάνω από 30 φάρμακα. Ανακαλύπτονται συνεχώς καινούργιες κατηγορίες φαρ-

μάκων με λιγότερη τοξικότητα ώστε η νέα τάση ορίζει την πρώιμη έναρξη της ART. 

Πρόληψη
Πρέπει να βασίζεται στους τρόπους μετάδοσης. 
Σεξουαλικώς,
Αιματογενώς και 
Περιγεννητικά. 

Σεξουαλική μετάδοση
Εστίαση στη μείωση της μη ασφαλούς σεξουαλικής πράξης με σεξουαλική αποχή, μείωση του αριθ-

μού των σεξουαλικών συντρόφων, χρησιμοποίηση των προφυλακτικών και αντιμετώπιση των σεξουα-
λικώς μεταδιδομένων νόσων. 

Η αποτελεσματικότητα της χρήσης των προφυλακτικών υπολογίζεται περίπου 87%. Πιθανότητα ατυ-
χήματος <2%. Η περιτομή προστατεύει περίπου 50-60%.

Προφύλαξη μετά από υψηλού κινδύνου επαφή στις πρώτες 72 ώρες μετά την επαφή, zidovudine και 
lamivudine με την προσθήκη ενός protease inhibitor για 4 εβδομάδες. 
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Αιματογενής μετάδοση
Εύκολη εύρεση συρίγγων μεταξύ των i.v. drug users.
Προγράμματα χορήγησης μεθαδόνης.
Επιμορφωτικά προγράμματα για τη μετάδοση και πρόληψη του HIV.
Πολύ χαμηλός κίνδυνος από μετάγγιση αίματος περίπου 1 ανά 2.000.000 στις ΗΠΑ λόγω p24 antigen.

Περιγεννητική μετάδοση
Η πρωτογενής πρόληψη έγκειται στο HIV antibody testing σε κάθε γυναίκα σε αναπαραγωγική ηλικία 

και ιδιαίτερα στις έγκυες γυναίκες. 
Χορήγηση zidovudine μειώνει κατά 67,5% τον κίνδυνο περιγεννητικής μετάδοσης. 
Καισαρική τομή.
Αποφυγή θηλασμού.
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Κλινικό φροντιστήριο οδοντιάτρων:

Η περιοδοντική νόσος σε άτομα με hIV λοίμωξη
Β. Παπαϊωάννου

Η θεραπεία της HIV λοίμωξης με συνδυασμούς ισχυρών αντιρετροϊκών φαρμάκων (HAART) έχει αυ-
ξήσει το προσδόκιμο επιβίωσης και την ποιότητα ζωής αυτών που έχουν μολυνθεί στις αναπτυγμένες 
χώρες. Οι ομοφυλόφιλοι αποτελούν την πλειονότητα των ατόμων με HIV λοίμωξη αλλά το μοντέλο 
εξάπλωσης της επιδημίας έχει αλλάξει, με κύριες οδούς μετάδοσης την ετεροφυλική επαφή και τη χρή-
ση ενέσιμων τοξικών ουσιών. Έτσι, με την διαφοροποίηση των ομάδων υψηλού κινδύνου έχουν αυξη-
θεί ακόμα πιο πολύ και οι πιθανότητες να αντιμετωπίσει ο οδοντίατρος αυτούς τους ασθενείς. Ασθενείς 
με μία ουσιαστικά χρόνια νόσο, όπως έχει εξελιχθεί ή HIV λοίμωξη λόγω των νέων θεραπειών, μπορεί να 
μην εμφανίζουν τόσο συχνά, ή με την ίδια βαρύτητα, τις άτυπες μορφές περιοδοντικής νόσου, όπως το 
γραμμοειδές ερύθημα και τις εντυπωσιακές νεκρωτικές ελκώδεις ουλίτιδες και περιοδοντίτιδες, αλλά 
και τις πιο κλασσικές μορφές της ουλίτιδας και περιοδοντίτιδας.

Τι γνωρίζουμε, όμως, για την παθογένεια και μικροβιολογία της περιοδοντικής νόσου σε οροθετικούς 
ασθενείς; Μελέτες που εξέτασαν τον επιπολασμό της περιοδοντικής νόσου δείχνουν αντικρουόμενα 
αποτελέσματα, με ορισμένες να αναφέρουν 60-80% νόσο ενώ άλλες ελάχιστη ή και καθόλου. Να τονι-
σθεί ότι οι παράγοντες κινδύνου της περιοδοντικής νόσου (κάπνισμα, στρες, κ.α.) είναι ίδιοι σε HIV 
οροαρνητικά και HIV οροθετικά άτομα. Στα HIV οροθετικά άτομα πιθανά να έχουν σημαντικότερη επί-
δραση στην εμφάνιση προχωρημένης περιοδοντικής νόσου λόγω αυξημένης και αθροιστικής δράσης. 
Ως γνωστό τα μικρόβια αποτελούν το κλειδί για την ανάπτυξη της περιοδοντικής φλεγμονής καθώς και 
για την απώλεια πρόσφυσης ή στήριξης που θα εμφανίσουν τα δόντια. Οι μελέτες ως τώρα έχουν δείξει 
πως τα κοινά περιοδοντοπαθογόνα είδη μικροβίων βρίσκονται σε παρόμοια επίπεδα σε HIV οροθετικά 
και σε HIV αρνητικά άτομα. Οι όποιες διαφορές στην χλωρίδα, μεταξύ των HIV θετικών και αρνητικών 
ατόμων, αφορούν άτυπες μολύνσεις με μύκητες (ιδιαίτερα Candida albicans), μικρόβια και ιούς ενδο-
στοματικής ή εξωστοματικής προέλευσης. Η τροποποιημένη ανοσολογική απάντηση του ξενιστή λόγω 
της HIV λοίμωξης ούτως ή άλλως επηρεάζει τον παθογενετικό μηχανισμό της περιοδοντικής νόσου. 
Έτσι η αυξημένη απώλεια πρόσφυσης έχει συσχετισθεί με αυξημένο ιϊκό φορτίο διαφόρων ιών στο 
υγρό της ουλοδοντικής σχισμής. Επίσης η αυξημένη περιοδοντική καταστροφή και οι υφιζήσεις έχουν 
συσχετιστεί με τα μειωμένα επίπεδα των CD4 Τ λεμφοκύτταρα.

Συμπερασματικά, οι νέες θεραπείες της HIV λοίμωξης έχουν τροποποιήσει τα χαρακτηριστικά της 
νόσου καθώς και τις στοματικές της εκδηλώσεις. Πιθανώς οι οδοντίατροι θα χρειασθεί να αντιμετωπί-
σουν πιο συχνά τις κλασσικές μορφές περιοδοντικής νόσου γι’ αυτό υπάρχει ανάγκη για περαιτέρω δι-
ερεύνηση της παθογένειάς της αλλά και της θεραπείας της στην ομάδα αυτή των ασθενών.

Η περιοδοντική νόσος και η θεραπεία της σε άτομα 
με hIV λοίμωξη
Ι.Κ. Καρούσης

Από τα μέσα της δεκαετίας του 80 έχουν αναφερθεί ως ειδικές περιοδοντικές εκδηλώσεις των ατόμων 
με HIV λοίμωξη, καταστάσεις που διαφέρουν από τις κλασσικές μορφές περιοδοντικής νόσου (ουλίτιδα, 
χρόνια περιοδοντίτιδα βραδείας ή χρόνια περιοδοντίτιδα ταχείας εξέλιξης). Οι ειδικές αυτές εκδηλώ-
σεις από τους περιοδοντικούς ιστούς είναι το γραμμοειδές ερύθημα των ούλων, η ελκώδης νεκρωτική 
ουλίτιδα, η ελκώδης νεκρωτική περιοδοντίτιδα και η νεκρωτική στοματίτιδα. Ο όρος γραμμοειδές ερύ-
θημα των ούλων έχει χρησιμοποιηθεί για να αντικαταστήσει τον παλαιότερα χρησιμοποιούμενο όρο 
HIV ουλίτιδα ενώ αντίστοιχα οι όροι νεκρωτική ελκώδης ουλίτιδα και νεκρωτική ελκώδης περιοδοντίτι-
δα αντικατέστησαν τους όρους HIV νεκρωτική ουλίτιδα και HIV νεκρωτική περιοδοντίτιδα αντίστοιχα.

Επίκουρος Καθηγητής 
Προληπτική και Κοινωνική 
Οδοντιατρική (ΕΚΠΑ)

Επίκουρος Καθηγητής 
Περιοδοντολογίας
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Όπως και όλες οι στοματικές εκδηλώσεις σε άτομα με HIV λοίμωξη, έτσι και οι προαναφερθείσες ειδι-
κές εκδηλώσεις αποτελούν αντικείμενο ιδιαίτερου ενδιαφέροντος τόσο από πλευράς διάγνωσης όσο 
και από πλευράς θεραπευτικής αντιμετώπισης. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι καμία από αυτές τις εκ-
δηλώσεις δεν αποτελεί παθογνωμονικό χαρακτηριστικό της HIV λοίμωξης εφόσον μπορεί να εμφανι-
στούν και σε άτομα τα οποία δεν είναι προσβεβλημένα από τον ιό του AIDS.

Το γραμμοειδές ερύθημα των ούλων (linear gingival erythema-LGE) αποτελεί μια ευδιάκριτη ζώνη με 
έντονο ερυθρό χρώμα κατά μήκος της παρυφής των ούλων που αφορά τα ελεύθερα αλλά ενίοτε και 
τμήμα των προσπεφυκότων ούλων έως και το βλεννογόνο του στόματος. Συνήθως η εμφάνισή του εί-
ναι γενικευμένη σε όλα τα τεταρτημόρια, αλλά μπορεί να είναι και εντοπισμένο σε ένα ή δύο δόντια. 
Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η εικόνα και η έκταση του ερυθήματος είναι δυσανάλογα μεγάλη σε 
σχέση με την ποσότητα της οδοντικής μικροβιακής πλάκας ενώ δεν ανταποκρίνεται στη θεραπευτική 
παρέμβαση που συμπεριλαμβάνει απομάκρυνση της οδοντικής πλάκας και τρυγίας και στη στοματική 
υγιεινή. Στην περίπτωση του γραμμοειδούς ερυθήματος απουσιάζουν τόσο η απώλεια πρόσφυσης όσο 
και ο σχηματισμός περιοδοντικών θυλάκων.

Η συχνή παρουσία της νεκρωτικής ελκώδους ουλίτιδας και της νεκρωτικής ελκώδους περιοδοντίτι-
δας σε ασθενείς με HIV λοίμωξη, οδήγησε την επιστημονική κοινότητα στη διερεύνηση της πιθανής 
συσχέτισής τους. Από την πρώτη κιόλας καταγραφή το 1987 ενός περιστατικού με κλινική συμπτωμα-
τολογία που προσομοίαζε με αυτή της νεκρωτικής ελκώδους ουλίτιδας που περιελάμβανε νεκρώσεις 
των ελευθέρων ούλων και των μεσοδοντίων θηλών, εξελκώσεις, πόνο, αυτόματη αιμορραγία, οιδημα-
τώδη και εξέρυθρα ούλα, κατέστη σαφής η ιδιαιτερότητα της εμφάνισης αυτών των νεκτρωτικών κατα-
στάσεων σε άτομα με HIV λοίμωξη. Παρά την αρχική εντύπωση ότι η νόσος αφορούσε ασθενείς με 
AIDS, όπως καταδεικνύει και η αρχική ονομασία της: AIDS-virus-associated periodontitis ή λίγο αργότε-
ρα: HIV associated periodontitis, σήμερα είναι γνωστό ότι τόσο η νεκρωτική ελκώδης ουλίτιδα όσο και 
η νεκρωτική ελκώδης περιοδοντίτιδα εμφανίζονται και σε ασθενείς που δεν είναι οροθετικοί και γι’ 
αυτό το λόγο στη σήμερα ισχύουσα ταξινόμηση των περιοδοντικών νόσων δεν κατατάσσονται σε ιδι-
αίτερη κατηγορία παθήσεων που αφορούν σε ασθενείς με AIDS αλλά εντάσσονται στις νεκρωτικές νό-
σους του περιοδοντίου.

Η νεκρωτική ελκώδης ουλίτιδα εμφανίζεται και σε ασθενείς με HIV λοίμωξη με τη συνήθη κλινική ει-
κόνα, με εξελκώσεις, νεκρώσεις των μεσοδοντίων θηλών, πόνο, κακοσμία και αυτόματη αιμορραγία. 
Έχει αναφερθεί επίπτωση που φθάνει στο 5-11% ενώ ορισμένες μελέτες αναφέρουν ακόμα μικρότερα 
ποσοστά στη μετά από την HAART εποχή.

Η HIV λοίμωξη βέβαια σχετίζεται και με την εμφάνιση νεκρωτικής ελκώδους περιοδοντίτιδας κατά 
την οποία εγκαθίσταται έντονος πόνος που συνήθως είναι και η αιτία προσέλευσης στον οδοντίατρο. 
Εδώ εκτός των ανωτέρω σημείων και συμπτωμάτων εμφανίζεται καταστροφή των στηρικτικών περιο-
δοντικών ιστών και μάλιστα ταχεία, που εκδηλώνεται ως απώλεια πρόσφυσης και απογύμνωσης των 
ριζών των δοντιών χωρίς τη δημιουργία βαθέων θυλάκων. Η επίπτωση της εκδήλωσης αυτής έχει ανα-
φερθεί ότι αφορά σε ποσοστά 0-6.3% των HIV οροθετικών ασθενών, ενώ αναμένεται μεγαλύτερη συ-
χνότητα σε περιόδους έντονης ανοσοανεπάρκειας, κυρίως στα αρχικά και στα τελικά στάδια της νόσου. 
Η εξέλιξη της κατάστασης αυτής σε περιπτώσεις βαριάς ανοσοανεπάρκειας και ελλιπούς θεραπείας, και 
η επέκταση στο στοματικό βλεννογόνο και στο οστούν των γνάθων, οδηγούν σε νεκρωτική στοματίτι-
δα, κατάσταση αντίστοιχη σε κλινική εκδήλωση με τη νομή.

περιοδοντική θεραπεία σε ασθενείς με hIV λοίμωξη
Π.Α. Κορομάντζος

Ένας τεράστιος αριθμός μελετών αναφέρεται στη συσχέτιση της HIV λοίμωξης με συστηματικά νοσή-
ματα και κυρίως με ευκαιριακές λοιμώξεις. Τα περιοδοντικά νοσήματα και ιδιαίτερα οι ειδικές μορφές 
(γραμμοειδές ερύθημα των ούλων, νεκρωτική ελκώδης ουλίτιδα, νεκρωτική ελκώδης περιοδοντίτιδα) 
έχουν συσχετισθεί ισχυρά με την HIV λοίμωξη σε σημείο που η εμφάνισή τους να αποτελεί ισχυρό διαγνω-
στικό δείκτη της HIV λοίμωξης, τουλάχιστον στην προ HAART εποχή. Πλην των βασικών σταδίων που 
πρέπει να ακολουθηθούν για τη θεραπεία των νόσων του περιοδοντίου, η αντιμετώπιση των ασθενών με 

Περιοδοντολόγος, Υποψήφιος 
Διδάκτορας Οδοντιατρικής 
σχολής ΕΚΠΑ
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HIV λοίμωξη αποτελεί ένα γενικότερο πρόβλημα που εστιάζεται σε 3 τομείς: α) Στις θέσεις και αντιλήψεις 
των οδοντιάτρων σχετικά με την περίθαλψη ασθενών με HIV λοίμωξη. Στο θέμα αυτό, αρχικά εκδηλώθηκε 
έντονη άρνηση στην παροχή οδοντιατρικής φροντίδας. Νεώτερες όμως μελέτες δείχνουν ότι αυξάνεται 
το ποσοστό των οδοντιάτρων που θα δέχονταν να περιθάλψουν ασθενείς με HIV λοίμωξη. Παρόλα αυτά 
από τη βιβλιογραφία προκύπτει επίσης ότι οι οδοντίατροι εξακολουθούν, ακόμη και σήμερα, να εκδηλώ-
νουν φοβία και επιθυμία για παραπομπή των ασθενών αυτών σε εξειδικευμένα κέντρα για οδοντιατρική 
περίθαλψη, ενώ προβάλλουν επίσης ως σημαντικό στοιχείο την απώλεια ασθενών από το ιατρείο που θα 
αποκτήσει το «στίγμα» λόγω της περίθαλψης ατόμων με HIV λοίμωξη.β) Στη θεραπεία των νόσων του πε-
ριοδοντίου. Εδώ θα πρέπει να τονισθεί ότι γενικά τα άτομα με HIV λοίμωξη στην πλειονότητά τους αντιμε-
τωπίζονται όπως τα HIV ορο-αρνητικά άτομα εκτός των περιόδων εκείνων που εκδηλώνουν έντονη ανο-
σοκαταστολή και αυτές αφορούν την πρωτολοίμωξη και τα τελικά στάδια της νόσου. Γενικά σε κάθε περί-
πτωση θα πρέπει να αξιολογείται η αναγκαιότητα χημειοπροφύλαξης καθώς και οι αλληλεπιδράσεις των 
φαρμάκων που θα χορηγήσει ο οδοντίατρος με τα ισχυρά αντιρετροϊκά φάρμακα που παίρνουν οι ασθε-
νείς.γ) Στην αυστηρή τήρηση των μέτρων πρόληψης για τη διασπορά του HIV, καθώς επίσης και στην 
εφαρμογή του πρωτοκόλλου σε περίπτωση που ο οδοντίατρος τραυματισθεί με εργαλείο που έχει χρησι-
μοποιηθεί σε άτομο με HIV λοίμωξη.
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Στρογγυλό τραπέζι:

Ο ρόλος του τροπισμού του hIV στην επιλογή 
αντιρετροϊκού σχήματος

Γονότυπος
Λ. Σκούρα

Η ένταξη του maraviroc -του πρώτου CCR5 ανταγωνιστή που έχει εγκριθεί μέχρι σήμερα για κλινική 
χρήση- στην αντιρετροϊκή αγωγή οδηγεί στην ανάγκη διερεύνησης του τροπισμού στο εργαστήριο.

Κατά τη διαδικασία εισόδου του HIV, το σύμπλεγμα CD4-gp120 αλληλεπιδρά με έναν συνυποδοχέα 
χημειοκίνης (CCR5 ή CXCR4). Σύμφωνα με τον τύπο του συνυποδοχέα που θα χρησιμοποιηθεί, τα HIV 
στελέχη διακρίνονται σε αυτά που παρουσιάζουν R5-τροπισμό, Χ4 τροπισμό και μεικτό τροπισμό. Ο 
τελευταίος όρος αναφέρεται σε στελέχη του ιού που συμπεριλαμβάνουν μεικτούς πληθυσμούς, που με 
τη σειρά τους είναι δυνατό να χρησιμοποιήσουν οποιονδήποτε συνυποδοχέα χημειοκίνης, ή μείγμα 
πληθυσμών, που ο καθένας χρησιμοποιεί τον δικό του συνυποδοχέα, προσδίδοντας μεικτό χαρακτηρι-
στικά τροπισμού.

Η δράση του maraviroc έγκειται στην αναστολή της αναπαραγωγής των HIV στελεχών που παρουσι-
άζουν R5-τροπισμό. Η δραστικότητά του περιορίζεται σε όσους έχουν μολυνθεί από στελέχη με R5-
τροπισμό και η χορήγησή του σε ασθενείς που έχουν μολυνθεί από μεικτό πληθυσμό έχει συνδεθεί με 
θεραπευτική αποτυχία. Επομένως, ο προσδιορισμός του τροπισμού αποτελεί προϋπόθεση πριν την 
ένταξη του ασθενούς στο θεραπευτικό σχήμα που περιλαμβάνει maraviroc. Η φαινοτυπική μέθοδος 
TrofileTM, η οποία βασίζεται σε τεχνολογία ανασυνδυασμένου ιού, ήταν η έως τώρα εφαρμοζόμενη 
μέθοδος προσδιορισμού τροπισμού. Ωστόσο, η μέθοδος αυτή δεν μπορεί να εφαρμοστεί ευρέως στην 
κλινική πράξη. Εναλλακτικά, ο προσδιορισμός του τροπισμού μπορεί να γίνει με την εφαρμογή γονοτυ-
πικών μεθόδων, που βασίζονται στην αλληλούχιση των αμινοξέων του V3 τμήματος της gp120 περιο-
χής του γονιδιώματος του ιού. Επιπλέον, στην κατεύθυνση αυτή έχουν αναπτυχθεί αρκετοί αλγόριθμοι. 
Η σύγκριση των γονοτυπικών μεθόδων με τον φαινοτυπικό προσδιορισμό του τροπισμού (TrofileTM 
και ES-TrofileTM) που αποτελεί μέχρι σήμερα τη μέθοδο αναφοράς, έδειξε καλύτερη ευαισθησία στην 
ανίχνευση των στελεχών με Χ4 τροπισμό με τη χρήση ειδικών γονοτυπικών αλγορίθμων (geno2pheno 
και PSSM) σε σχέση με τα χαμηλά ποσοστά παλαιότερων μελετών και συγκρίσιμα αποτελέσματα στην 
πρόβλεψη ιολογικής αποτυχίας στο maraviroc.

Φαινότυπος
Α. Ψαρρά

Το αντιγόνο CD4 και οι υποδοχείς χημειοκινών CCR5 και CXCR4 αποτελούν τους κύριους υποδοχείς 
για την είσοδο του HIV στα ανθρώπινα κύτταρα. Ανάλογα με τον υποδοχέα που χρησιμοποιούν, τα 
στελέχη του HIV κατατάσσονται σε στελέχη με τροπισμό R5 (όσα χρησιμοποιούν τον CCR5), σε στελέχη 
με τροπισμό X4 (για τον CXCR4) και σε στελέχη με διπλό τροπισμό R5/X4, φαίνεται δε ότι ο τροπισμός 
μεταφράζεται και σε αντίστοιχη βιολογική συμπεριφορά. 

Τα νέα αντιρετροϊκά φάρμακα με στόχο την αναστολή της εισόδου του HIV στα κύτταρα έστρεψαν το 
ενδιαφέρον των ερευνητών στις μεθόδους προσδιορισμού του τροπισμού των στελεχών του HIV με 
σκοπό την ορθολογικότερη, αποτελεσματικότερη και ασφαλέστερη χρήση των εν λόγω φαρμάκων.

Ο συνδυασμός πολυπαραμετρικής κυτταρομετρίας ροής και μοριακών τεχνικών, συγκεκριμένα της υπε-
ρευαίσθητης τεχνικής in situ υβριδισμού φθορισμού (fluorescence in situ hybridization - FISH), που χαρα-
κτηρίζεται συλλογικά ως Flow/FISH προσφέρει νέες δυνατότητες τόσο σε κλινικό όσο και σε ερευνητικό 

Βιοπαθολόγος, Λέκτορας 
Ιατρικής Μικροβιολογίας,  
Α’ Εργαστήριο Μικροβιολογίας, 
Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ.

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

ΣΤρΟΓΓΥΛα ΤραπΕΖΙα
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επίπεδο. Συγκεκριμένα, στην HIV λοίμωξη, η ενδοκυττάρια ανίχνευση του HIV gag-pol mRNA επιτρέπει τον 
προσδιορισμό των λεμφοκυττάρων και μονοκυττάρων, στα οποία υπάρχει mRNA του HIV, των κυττάρων 
δηλ. που είναι ικανά για μεταγραφή του HIV και παραγωγή ιικών σωματιδίων. Στη μέθοδο Flow/FISH γίνεται 
απευθείας υβριδισμός του κυτταροπλασματικού HIVmRNA με κατάλληλους ιχνηθέτες (probes) που το ανα-
γνωρίζουν, οι οποίοι είναι συνδεδεμένοι με φθορίζουσα χρωστική. Παράλληλα, ανιχνεύονται αντιγόνα επι-
φανείας των ιδίων κυττάρων, που επιτρέπουν το χαρακτηρισμό των κυττάρων τόσο σε επίπεδο είδους 
(CD4+, CD8+, CD14+ κ.λπ.), όσο και σε επίπεδο λειτουργικότητας (παρθένο CD45RA+, μνημονικό CD45RO+ 
κ.λπ.) αλλά και τροπισμού (CCR5+, CXCR4+). Με τη μέθοδο αυτή, επομένως, είναι δυνατός ο άμεσος προσ-
διορισμός του τροπισμού του HIV, διότι προσδιορίζονται οι υποδοχείς του ιού στην επιφάνεια των συγκε-
κριμένων κυττάρων, που παράγουν ιικά σωματίδια. Προσδιορίζεται δηλ. άμεσα ο φαινότυπος του HIV στε-
λέχους του συγκεκριμένου ασθενούς.

Η μέθοδος είναι απλή, ταχεία και σχετικά φθηνή. Απαιτεί φυσικά τον απαραίτητο εξοπλισμό, δηλ. 
κυτταρομετρητή ροής τουλάχιστον 4 ή 5 χρωμάτων και πεπειραμένο χειριστή λόγω του ελαχίστου 
αριθμού αυτών των κυττάρων στο περιφερικό αίμα. Κατά την εφαρμογή της μεθόδου αποτελεί προϋ-
πόθεση ο προσδιορισμός της τιμής cut-off, όσον αφορά τα CD4+HIVmRNA+ λεμφοκύτταρα και τα 
CD14+HIVmRNA+ μονοκύτταρα. Σημειώνεται ότι το όριο ανίχνευσης του ιού μέσα στα κύτταρα είναι τα 
10 αντίγραφα HIV mRNA ανά κύτταρο και ότι αποτελεί πρώιμο δείκτη ανίχνευσης του ιικού πολλαπλα-
σιασμού πριν από την ανίχνευση ιικού φορτίου. Παρέχεται επίσης η δυνατότητα παρακολούθησης της 
εξέλιξης του ασθενούς ως προς τον τροπισμό και μετά την έναρξη χορήγησης του φαρμάκου-αναστολέα 
εισόδου του ιού.
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Στρογγυλό τραπέζι:

hIV λοίμωξη και εμβόλια ενηλίκων

πρόγραμμα εμβολιασμών
Γ. Αδάμης

Η HIV λοίμωξη, εξαιτίας της ανοσοκαταστολής που προκαλεί, είναι παράγοντας κινδύνου για αύξηση 
της νοσηρότητας και της θνητότητας από λοιμώξεις που θα μπορούσαν να προληφθούν με τους κατάλ-
ληλους εμβολιασμούς. Ενώ, γενικά, οι ενδείξεις για εμβολιασμό είναι παρόμοιες στους οροαρνητικούς 
και στους οροθετικούς ασθενείς, η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια των περισσότερων εμβολίων 
είναι ελαττωμένη στους ασθενείς με HIV λοίμωξη. Η αποτελεσματικότητα μειώνεται λόγω της μειωμέ-
νης ανοσιακής απάντησης στον πληθυσμό αυτό στο πλαίσιο της ανοσοκαταστολής (αντιγονικά ερεθί-
σματα των εμβολίων), με συνέπεια μειωμένη προστασία από τους αντίστοιχους μικροοργανισμούς. Η 
ανησυχία για την ασφάλεια των εμβολιασμών στους οροθετικούς ασθενείς έχει προκύψει, αφενός από 
το γεγονός ότι η ενεργοποίηση του ανοσοποιητικού συστήματος από τα εμβόλια μπορεί να επιταχύνει 
την εξέλιξη της HIV λοίμωξης μέσω ενίσχυσης πολλαπλασιασμού του ιού, αφετέρου ότι τα εμβόλια με 
ζωντανούς ή εξασθενημένους ιούς μπορούν να προκαλέσουν σοβαρή νόσηση με επικίνδυνες συνέπει-
ες στον συγκεκριμένο πληθυσμό. Γενικά, κάθε εμβόλιο μελετάται με βάση τα πλεονεκτήματα και τα 
μειονεκτήματα που προσφέρει στους οροθετικούς ασθενείς και η σύσταση για τη χορήγηση του καθο-
ρίζεται από την ισορροπία αυτών των παραμέτρων.

Με τα τελευταία δεδομένα, το CDC προτείνει ένθερμα τον εμβολιασμό των ασθενών με HIV λοίμωξη 
με τα εμβόλια για την ηπατίτιδα Β, τον πνευμονιόκοκκο, τη διφθερίτιδα και τον τέτανο. Ο εμβολιασμός 
για τον Haemophilus Influenzae και για τη γρίπη πρέπει να εξατομικεύεται μετά από εκτίμηση του κινδύ-
νου σε σχέση με τα πλεονεκτήματα. Το ίδιο ισχύει και για τα εμβόλια με ζωντανούς και εξασθενημένους 
ιούς όπως της ερυθράς και της παρωτίτιδας. Για τα εμβόλια της ιλαράς και της ανεμοβλογιάς, οι γενικές 
συστάσεις είναι να γίνονται σε ασθενείς με CD4 >200/ml ενώ το BCG, λόγω της αμφίβολης αποτελεσμα-
τικότητας και του κινδύνου για γενικευμένη λοίμωξη από M. tuberculosis, δεν προτείνεται από το CDC 
για χορήγηση σε ασθενείς με HIV λοίμωξη.

Γενικά, η χορήγηση όλων των εμβολίων είναι πιο ασφαλής και πιο αποτελεσματική όταν: 1) γίνεται σε 
πρωϊμότερα στάδια της HIV λοίμωξης όπου το επίπεδο ανοσοκαταστολής είναι ακόμη χαμηλό και η 
αντισωματική απάντηση μετά τον εμβολιασμό είναι ισχυρότερη και 2) όταν χορηγείται αντιρετροϊκή 
θεραπεία η οποία μειώνει σημαντικά τον ενεργό πολλαπλασιασμό του ιού και επακολούθως την πιθα-
νότητα να επιταχυνθεί η φυσική πορεία της λοίμωξης από τους εμβολιασμούς μέσω της ενεργοποίησης 
των CD4 λεμφοκυττάρων.

ΗΙV λοίμωξη: Εμβόλια για τον ταξιδιώτη
Μ. Ψυχογυιού

Στη σημερινή εποχή, καθώς οι αποστάσεις έχουν εκμηδενισθεί, όλο και περισσότεροι άνθρωποι ταξι-
δεύουν, για επαγγελματικούς λόγους ή για αναψυχή, σε περιοχές του αναπτυσσόμενου κόσμου. Ο ταξι-
διώτης προς τις περιοχές αυτές διατρέχει πιθανά κάποιο σημαντικό κίνδυνο να μολυνθεί από λοιμώδη 
νοσήματα που ενδημούν στις χώρες αυτές. Πολλά από τα λοιμώδη νοσήματα που προσβάλλουν ταξι-
διώτες είναι δυνατόν να προληφθούν με εμβολιασμό. 

Ο ασθενής με HIV λοίμωξη κατά την προετοιμασία του για ένα τέτοιο ταξίδι χρήζει ιδιαίτερης προσο-
χής. Κατ’ αρχήν, η επίσκεψη στο γιατρό του για συμβουλευτική καθοδήγηση και πιθανό εμβολιασμό, 
πρέπει να πραγματοποιείται έγκαιρα, δηλαδή τουλάχιστον 4-6 εβδομάδες πριν την αναχώρηση του. 
Στην επίσκεψη του αυτή χρειάζεται να γίνεται από το γιατρό εξατομίκευση του κινδύνου που δυνητικά 

Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, 
Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»

Παθολόγος, Α’ Προπαιδευτική 
Παθολογική Κλινική, 
Γ.Ν.Α. «Λαϊκό» 
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διατρέχει, με βάση: α) το συγκεκριμένο ταξίδι (προορισμός, διάρκεια και συνθήκες παραμονής, δρα-
στηριότητες επίσκεψης, εποχή, τρέχουσες επιδημίες) και β) τον ίδιο τον ασθενή (φύλο, ηλικία, ιστορικό 
εμβολιασμού, ιστορικό αλλεργίας σε προηγούμενο εμβολιασμό, υποκείμενα νοσήματα, εγκυμοσύνη, 
λαμβανόμενα φάρμακα, αριθμός CD4 κυττάρων, ασυμπτωματική ή μη HIV λοίμωξη). Ο γιατρός μπορεί 
να αντλήσει πληροφορίες τόσο για τον απαιτούμενο εμβολιασμό, όσο και για τις τρέχουσες επιδημίες 
στον προορισμό του ταξιδιού, από δικτυακούς τόπους οργανισμών δημόσιας υγείας, π.χ. www.cdc.gov/
travel, www.who.int/ith/en/, www.keelpno.gr/, ή ακόμη μπορεί να κατευθύνει τον ασθενή σε ιατρεία 
ταξιδιωτικής ιατρικής.

Οι εμβολιασμοί διακρίνονται σε: α) βασικούς, που προκύπτουν από το ιστορικό εμβολιασμού του 
ασθενούς (διφθερίτιδας-τετάνου, ηπατίτιδας Β, ηπατίτιδας Α, ιλαράς-ερυθράς- παρωτίτιδας, πολιομυε-
λίτιδας), β) πρόσθετα απαιτούμενους λόγω του συγκεκριμένου ταξιδιού (εμβόλιο ιαπωνικής εγκεφαλίτι-
δας, εγκεφαλίτιδας από κρότωνες, τετραδύναμο εμβόλιο μηνιγγιτιδοκόκκου, λύσσας, τυφοειδούς πυ-
ρετού, κίτρινου πυρετού), και γ) υποχρεωτικούς, αυτοί που απαιτούνται από ορισμένες χώρες για την 
προστασία της δημόσιας υγείας (εμβόλιο κίτρινου πυρετού, τετραδύναμο έναντι μηνιγγιτιδοκόκκου).

Ειδικότερα στον HIV οροθετικό ασθενή πρέπει να εκτιμάται η ωφέλεια και οι κίνδυνοι από έναν εμβο-
λιασμό. Ενδεικτικά, τα εμβόλια που περιέχουν ζώντες εξασθενημένους ιούς αντενδείκνυνται σε ασθε-
νείς με αριθμό CD4 <200 cells/μl, ενώ στους υπόλοιπους ασθενείς χορηγούνται μόνο αν ο κίνδυνος έκ-
θεσης είναι ιδιαίτερα αυξημένος. Επιπλέον, η ανοσολογική απάντηση στον εμβολιασμό δυνητικά μπο-
ρεί να είναι ανεπαρκής, βραχύτερης διάρκειας ή ακόμη και αμελητέα λόγω της υποκείμενης ανοσοκα-
ταστολής.

Η καθοδήγηση του ασθενούς με HIV λοίμωξη που πρόκειται να ταξιδέψει, απαιτεί χρόνο και ενεργη-
τική ενημέρωση, προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη συμμόρφωση σε μέτρα προφύλαξης και στον 
ενδεικνυόμενο εμβολιασμό.

Βιβλιογραφία
1. www.cdc.gov/travel
2. www.who.int/ith 
3. www.uptodate.com (Immunization for travel, Immunization in HIV infected patients).
4. Εγχειρίδιο Ταξιδιωτικής Ιατρικής Κέντρου Ελέγχου και πρόληψης Νοσημάτων
5. Λοιμώξεις και Αντιμικροβιακή Χημειοθεραπεία, συγγραφείς Ε. Γιαμαρέλλου και συνεργάτες.
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Στρογγυλό τραπέζι:

μη καιροσκοπικά νοσήματα στην πορεία 
της hIV λοίμωξης

μεταβολικά νοσήματα
Γ. Τσεκές

Η θεραπεία της HIV λοίμωξης με την ισχυρή αντιρετροϊκή αγωγή (HAART) έχει οδηγήσει σε μεγάλη 
μείωση των καιροσκοπικών λοιμώξεων και της θνητότητας και σε σημαντική αύξηση της επιβίωσης 
των ασθενών. Η λοίμωξη από τον HIV έχει πλέον μετατραπεί από θανατηφόρο νόσημα σε μία χρόνια 
λοίμωξη με μακρά πορεία. Τα τελευταία χρόνια, και ιδιαίτερα μετά την ευρεία χρήση της HAART, συγκε-
κριμένες μεταβολικές διαταραχές έχουν αναγνωριστεί ως σημαντικό πρόβλημα στην πορεία της HIV 
λοίμωξης. Στα μεταβολικά αυτά νοσήματα περιλαμβάνονται η δυσλιπιδαιμία, η αντίσταση στην ινσου-
λίνη και ο σακχαρώδης διαβήτης, οι μεταβολές της σύστασης του σώματος (απώλεια και συσσώρευση 
λίπους), η αύξηση του καρδιαγγειακού κινδύνου, καθώς και οι επιδράσεις στην οστική μάζα και το με-
ταβολισμό της βιταμίνης D. Οι μεταβολικές διαταραχές έχουν κυρίως αποδοθεί στα φάρμακα που περι-
λαμβάνονται στην HAART, στην εμφάνισή τους, όμως, αναμφίβολα συμβάλουν επίσης οι γενικοί για τον 
πληθυσμό παράγοντες κινδύνου, γενετικοί παράγοντες, καθώς και η HIV λοίμωξη καθ’ εαυτή.

Διαταραχές των λιπιδίων παρατηρούνται και σε ασθενείς με HIV λοίμωξη που δεν λαμβάνουν αγωγή, 
η δυσλιπιδαιμία, όμως, επιδεινώνεται σημαντικά εβδομάδες έως μήνες από την έναρξη της HAART. Πα-
ρατηρείται στις περισσότερες περιπτώσεις αύξηση της ολικής και της LDL χοληστερόλης, καθώς και 
των τριγλυκεριδίων. Η δυσλιπιδαιμία έχει σχετιστεί με τη χρήση των PIs (με την εξαίρεση της αταζανα-
βίρης και της νταρουναβίρης), ειδικά όταν χρησιμοποιούνται με ριτοναβίρη για φαρμακοενίσχυση. Πα-
ρόμοιες διαταραχές των λιπιδίων έχουν επίσης παρατηρηθεί και με τα θυμιδινικά ανάλογα, καθώς και 
με τα NNRTIs, ειδικά την εφαβιρένζη. Η δυσμενής, όμως, επίδραση των NNRTIs εξισορροπείται εν μέρει 
από την αύξηση της HDL χοληστερόλης.

Η αντίσταση στην ινσουλίνη και ο σακχαρώδης διαβήτης παρατηρούνται με αυξημένη συχνότητα σε 
ασθενείς με HIV λοίμωξη υπό HAART. Η επίπτωση σακχαρώδη διαβήτη ποικίλει στις διάφορες μελέτες, 
υπολογίζεται πάντως περί το 3-7%, ενώ ο σχετικός κίνδυνος ανάπτυξης διαβήτη υπολογίζεται >4 φορές 
αυξημένος σε σχέση με το γενικό πληθυσμό. Από τα αντιρετροϊικά φάρμακα, αυτά που έχουν περισσό-
τερο σχετιστεί με διαταραχές του μεταβολισμού της γλυκόζης είναι η ινδιναβίρη, η ριτοναβίρη και τα 
θυμιδινικά ανάλογα -κυρίως η σταβουδίνη. Η εμφάνιση αντίστασης στην ινσουλίνη μπορεί επίσης να 
επάγεται από τις αλλαγές της σύστασης του σώματος που συνδέονται με τη HAART.

Η λιποατροφία και η συσσώρευση λίπους προκαλούν αλλαγή της μορφολογίας του σώματος και 
«στιγματίζουν» τον ασθενή, ενώ επηρεάζουν αρνητικά τη συμμόρφωση. Ο επιπολασμός της λιποδυ-
στροφίας κυμαίνεται πολύ στις διάφορες μελέτες, από 7-84%, λόγω της έλλειψης ορισμού και διαγνω-
στικών κριτηρίων. Η λιποατροφία έχει σχετιστεί με τη χρήση των θυμιδινικών αναλόγων και, σύμφωνα 
με πρόσφατη μελέτη, της εφαβιρένζης σε συγχορήγηση με NRTIs. Η συσσώρευση του λίπους μπορεί 
να παρατηρηθεί με όλα τα σχήματα HAART, και κυρίως συνδυάζεται με τις μεταβολικές επιπτώσεις της 
θεραπείας.

Οι διαταραχές των λιπιδίων και της γλυκόζης, σε συνδυασμό με τις μεταβολές της σύστασης του σώμα-
τος και την αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης των ασθενών, οδηγούν σε αύξηση του καρδιαγγειακού 
κινδύνου. Στον αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο συνεισφέρουν επίσης η χρόνια φλεγμονή και δυσλει-
τουργία του αγγειακού ενδοθηλίου, αλλά και οι «κλασικοί» παράγοντες κινδύνου (και κυρίως το κάπνι-
σμα, συνήθεια πολύ διαδεδομένη στους ασθενείς με HIV λοίμωξη) Ο παρατεταμένος χρόνος έκθεσης 
στην HAART, και ειδικά σε PIs, φαίνεται να οδηγεί σε αυξημένη επίπτωση οξέος εμφράγματος μυοκαρδί-
ου. Πρόσφατα δεδομένα, που χρειάζονται περαιτέρω αξιολόγηση, υποδηλώνουν επίσης αύξηση των 
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καρδιαγγειακών συμβαμάτων σε ασθενείς που λαμβάνουν αμπακαβίρη, ειδικά σε άτομα πολύ αυξημέ-
νου καρδιαγγειακού κινδύνου.

Ελαττωμένη οστική πυκνότητα παρατηρείται σε >50% των ανδρών με HIV λοίμωξη. Η μεγάλη ηλικία, 
ο μικρός δείκτης σωματικής μάζας, το αυξημένο ιικό φορτίο και το προχωρημένο στάδιο νόσου αποτε-
λούν παράγοντες με δυσμενή επίδραση στην οστική μάζα. Ορμονικοί, διατροφικοί και άλλοι παράγο-
ντες μπορεί να συμμετέχουν. Όσον αφορά στα αντιρετροϊικά φάρμακα, υπάρχουν ενδείξεις για αρνητι-
κή επίδραση στην οστική μάζα της τενοφοβίρης, της σταβουδίνης, της διδανοσίνης και των αναστολέ-
ων της πρωτεάσης.

Απαιτείται στενή παρακολούθηση των ασθενών για την έγκαιρη αναγνώριση και τη σωστή αντιμετώ-
πιση των μεταβολικών διαταραχών που συνοδεύουν την HIV λοίμωξη και τη θεραπεία της. Θα πρέπει 
να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στην πρόληψη, με την επιλογή του πλέον κατάλληλου φαρμάκου για τον 
κάθε ασθενή. Η αποτελεσματική καταστολή του ιικού πολλαπλασιασμού θα πρέπει πάντως να παραμεί-
νει ο βασικός στόχος της θεραπείας.

νεοπλασίες
Α. Παρχαρίδου

Είναι γνωστό από δεκαετίες ότι παθήσεις που συνοδεύονται από ανοσοανεπάρκεια μπορεί να εξελι-
χθούν σε νεοπλασματικές νόσους. Οι πρώτες περιπτώσεις που περιγράφηκαν αφορούσαν ασθενείς με 
κληρονομική ανοσοανεπάρκεια οι οποίοι σε κάποια χρονική στιγμή εμφάνισαν κακοήθη εξαλλαγή της 
νόσου. Μετά πάροδο ετών, όταν άρχισαν οι μεταμοσχεύσεις συμπαγών οργάνων, η εμφάνιση νεοπλα-
σιών σε ανοσοκατασταλμένους μεταμοσχευμένους αποτέλεσε και αποτελεί πρόβλημα (Πίνακας).

Σχέση λοιμώξεων/μεταμοσχευμένων ως προς την εμφάνιση καρκίνου
Οι ασθενείς με ΗΙV λοίμωξη, με την ανοσοκαταστολή που παρουσιάζουν, τους απασχολούν σοβαρά 

ευκαιριακές λοιμώξεις αλλά και νεοπλασματικές παθήσεις που συνδέονται (ΑIDS Related Cancer - ARC) 
ή όχι με το ΑΙDS (Νon ΑRC). Ο ιός ΗΙV είναι ένας ρετροϊός ο οποίος δεν μοιράζεται την ογκογονογενετική 
ιδιότητα άλλων ρετροϊών. Παρά τη γνώση αυτή, εντούτοις παρατηρούνται νεοπλασματικές παθήσεις 
και σε αυτούς τους ασθενείς. Οι κακοήθειες που εκδηλώνονται στους ασθενείς αυτούς αποδίδονται 
κυρίως στην ανοσοκαταστολή που προκαλεί ο ιός αλλά και στη γενικότερη επίδραση στο ανοσοποιη-
τικό κατά τη χρόνια λοίμωξη από τον ιό. Το ανοσολογικό έλλειμμα που προκύπτει κατά τη διαδρομή της 
λοίμωξης, φαίνεται να αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς παράγοντες που συμβάλλουν στην 
ανάπτυξη νεοπλασιών όπως και η επανεργοποίηση παραγόντων που συνδέονται με την αιτιοπαθογέ-
νεια των συγκεκριμένων νεοπλασμάτων. π.χ. ΗΗV-8 και ΚS, ΕΒV και Ηodgkin λέμφωμα.
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Οι κακοήθεις παθήσεις που φαίνεται να απασχολούν κυρίως είναι τα Ν-Η λεμφώματα, το σάρκωμα 
Κaposi, το λέμφωμα Ηοdgkin, ο επιθηλιακός καρκίνος, ο καρκίνος του πνεύμονα, η οξεία λευχαιμία και 
άλλα (Πίνακας 1).

Οι νεοπλασίες που απασχολούν τον συγκεκριμένο πληθυσμό, διαφοροποιούνται διαχρονικά ως προς 
τα επιδημιολογικά χαρακτηριστικά με την καθιέρωση της ΗΑΑRΤ. Σημαντικό ρόλο στην παθογένεση 
των νεοπλασιών των ασθενών φαίνεται να παίζουν ο αριθμός των CD4+, το ιικό φορτίο, η έγκαιρη έναρ-
ξη της αντιρετροϊκής αγωγής και άλλοι παράγοντες οι οποίοι μελετώνται και αναφέρονται στην πρό-
σφατη βιβλιογραφία (Πίνακας 2)

Οι ασθενείς αυτοί βασικά έχουν την ίδια θεραπευτική προσέγγιση, τα ίδια χημειοθεραπευτικά σχήμα-
τα με τους μη πάσχοντες από ΗΙV λοίμωξη. Τελευταία η βιβλιογραφία αναφέρεται συχνά στον ρόλο της 
μεταμόσχευσης αιμοποιητικών κυττάρων σε περιπτώσεις όπου αυτή έχει ένδειξη. Τα αποτελέσματα, 
για την πλειοψηφία των κακοηθειών, δεν δείχνουν ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Ο συνδυασμός αντι-
ρετροϊκής θεραπείας και χημειοθεραπείας φαίνεται να έχει καλύτερα αποτελέσματα. Οι υφέσεις συνή-
θως είναι μικρής διάρκειας. Μια καλά ελεγχομένη ΗΙV λοίμωξη, ένα καλό performance status αποτε-
λούν σημαντικές προϋποθέσεις για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των νεοπλασμάτων αυτών.

νεφρική νόσος
Γ. Ξυλωμένος

Η συνεχής αύξηση των περιστατικών νεφρικών παθήσεων στον πληθυσμό των HIV ασθενών αποτε-
λεί καθημερινή διαπίστωση.

Οι νεφρικές παθήσεις εμφανίζονται πρωτοπαθώς στην HIV λοίμωξη (π.χ. HIV νεφροπάθεια), δευτερο-
παθώς σε συνυπάρχουσες παθήσεις, σε επιπλοκές της HIV λοίμωξης, και σε τοξικότητα φαρμάκων. 
Οξεία νεφρική ανεπάρκεια εμφανίζεται σε διπλάσια συχνότητα σε σχέση με το γενικό πληθυσμό. Η 
έναρξη της αντιρετροϊκής αγωγής απαιτείται άμεσα σε ενδείξεις νεφρικής βλάβης.

Η κλινική εικόνα των νεφρικών βλαβών είναι μη ειδική και περιλαμβάνει ανορεξία, κακουχία και αδυ-
ναμία συγκέντρωσης. Στην HIV νεφροπάθεια παρατηρείται πρωτεϊνουρία (συνήθως >3,5 g/day), αιμα-
τουρία σπειραματικής προέλευσης και νεφρικό ίζημα. Υποαλβουμιναιμία, υπερλιπιδαιμία και οίδημα 
συμπληρώνουν την κλινική εικόνα. Σταδιακή αύξηση της τιμής κρεατινίνης αναμένεται μετά τη μείωση 
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της σπειραματικής διήθησης κάτω από 50%. Εμφανίζεται συχνότερα σε Αφροαμερικανούς και σε πτω-
χή ανοσιακή κατάσταση (CD4 <100/ml). Εμφανίζει ταχεία εξέλιξη και μπορεί να καταλήξει σε τελικού 
σταδίου νεφρική βλάβη σε λιγότερο από 10 μήνες. Τα ιστολογικά ευρήματα είναι συμβατά με εστιακή 
τμηματική σπειραματοσκλήρυνση.

Σπειραματική βλάβη παρατηρείται επίσης μετά από ιογενείς ή μικροβιακές λοιμώξεις. Μεμβρανώδης 
σπειραματονεφρίτιδα μετά από λοίμωξη από ηπατίτιδα Β, ηπατίτιδα C και κακοήθεις όγκους, καθώς και 
IgA νεφροπάθεια σχετιζόμενη με HIV λοίμωξη, αναπνευστικές λοιμώξεις και ηπατίτιδα Α αποτελούν 
άλλες μορφές σπειραματικών βλαβών που εμφανίζονται σε ασθενείς με HIV λοίμωξη.

Άλλη νεφρική βλάβη αφορά το σωληναριακό σύστημα (Fanconi syndrome) με αποτέλεσμα γλυκο-
ζουρία, φωσφατουρία και υποφωσφαταιμία. Αποτελεί συνήθως επιπλοκή νεφροτοξικών παραγόντων 
(π.χ. tenofovir).

Διάμεση σωληναριακή νεφρίτιδα με άσηπτη πυουρία, πυρετό, εξάνθημα, ηωσινοφιλία, χωρίς επηρε-
ασμό του σπειράματος παρατηρείται μετά από χορήγηση atazanavir, indinavir, tenofovir, didanosine. 
Τέλος, από τα πρώτα έτη της HAART είχε διαπιστωθεί η δημιουργία κρυστάλλων και αποφρακτικής 
ουροπάθειας σε χορήγηση indinavir. Αντίστοιχες επιπλοκές αναφέρονται και με χορήγηση άλλων PIs 
(amprenavir, atazanavir).

Για την καλύτερη αξιολόγηση της νεφρικής λειτουργίας των ασθενών απαιτείται τακτική παρακολού-
θηση με γενική ούρων και υπολογισμός της κάθαρσης κρεατινίνης ή του ρυθμού σπειραματικής διήθη-
σης (GFR) με τους τύπους Cockroft and Gault και MDRD.

Η άριστη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης με τη χορήγηση ανταγωνιστών μετατρεπτικού ενζύμου, η 
δίαιτα με χαμηλό λεύκωμα, η ρύθμιση της υπερλιπιδαιμίας, η άμεση έναρξη αντιρετροϊκής αγωγής και 
η χορήγηση κορτικοειδών αποτελούν βασικές θεραπευτικές αρχές αντιμετώπισης της HIV νεφροπάθει-
ας. Σε έκπτωση της νεφρικής λειτουργίας με κάθαρση κρεατινίνης <50 ml/min απαιτείται προσαρμογή 
της δόσης των αντιρετροϊκών. Επειδή οι αναστολείς πρωτεάσης και οι μη νουκλεοσιδικοί αναστολείς 
της ανάστροφης μεταγραφάσης μεταβολίζονται στο ήπαρ, η προσαρμογή της δόσης αφορά τη χορή-
γηση των νουκλεοσιδικών αναστολέων της ανάστροφης μεταγραφάσης.
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Στρογγυλό τραπέζι:

προφύλαξη μετά από έκθεση στον hIV

Επαγγελματική έκθεση
Ό. Κατσαρού

Η μεγαλύτερη συχνότητα της επαγγελματικής έκθεσης στον HIV αφορά τους επαγγελματίες υγείας. Η 
πιθανότητα έκθεσης με την πάροδο του χρόνου τείνει να αυξάνεται ταυτόχρονα με την παγκόσμια αύξη-
ση των φορέων και κρουσμάτων του AIDS. Ο κίνδυνος λοίμωξης μετά έκθεση κυμαίνεται σε διάφορες 
μελέτες και εξαρτάται από το είδος απασχόλησης του εργαζόμενου, την οδό έκθεσης και το υλικό της έκ-
θεσης. Ο μέσος κίνδυνος μετά από διαδερμική έκθεση ανέρχεται στο 0,3%, όμως μπορεί να είναι σημαντι-
κά υψηλότερος όταν υπάρχει βαθύ τρύπημα με βελόνη που φέρει οπή ή αν ο ασθενής έχει υψηλό ιικό 
φορτίο. Αντίθετα, ο μέσος κίνδυνος μετά έκθεση σε βλεννογόνο υπολογίζεται σε 0,009%. Μολυσματικά 
θεωρούνται το αίμα και άλλα σωματικά υγρά (σπέρμα, ΕΝΥ, πλευριτικό, περιτοναϊκό, αμνιακό κ.λπ.), ενώ 
δεν θεωρούνται ότι είναι μολυσματικά τα δάκρυα, ο ιδρώτας και μη αιματηρά ούρα ή κόπρανα.

Η πιο σημαντική πολιτική στον κίνδυνο της επαγγελματικής έκθεσης είναι η πρόληψη. Οι εργαζόμε-
νοι στον τομέα της υγείας πρέπει να είναι ενημερωμένοι και εκπαιδευμένοι για τα μέτρα που πρέπει να 
ακολουθούν ώστε να μην εκτεθούν, όπως συστηματική χρήση γαντιών, μασκών και ασφαλών πρακτι-
κών φλεβοκέντησης, καθώς και για την αναγκαιότητα της άμεσης ενημέρωσης των ειδικών σε περίπτω-
ση έκθεσης και έγκαιρης χορήγησης αντιρετροϊκής θεραπείας μετά από έκθεση υψηλού κινδύνου. Η 
χρήση προφυλακτικής αντιρετροϊκής θεραπείας μετά από επαγγελματική έκθεση στον HIV (PEP) έχει 
βασιστεί σε παρατηρήσεις και τα ευνοϊκά αποτελέσματα μελετών άλλων ομάδων κινδύνου, καθώς δεν 
είναι δυνατή από ηθικής άποψης η πραγματοποίηση τυχαιοποιημένων μελετών στους επαγγελματίες 
υγείας. Άμεσα μετά από έκθεση ο εργαζόμενος αφού ακολουθήσει τα απαραίτητα συντηρητικά μέτρα 
προφύλαξης (καλό πλύσιμο με νερό και αντισηπτικό στο δέρμα και άφθονο νερό στους βλεννογόνους), 
θα πρέπει να έρχεται σε επαφή με το υπεύθυνο τμήμα του εργασιακού του χώρου, να δοθούν πληρο-
φορίες που αφορούν το χρόνο και τον τρόπο έκθεσης, ώστε να καθοριστεί ο κίνδυνος και η αναγκαιό-
τητα χορήγησης PEP. Στις περιπτώσεις μη γνωστής HIV λοίμωξης στην πηγή έκθεσης συνιστάται άμεσος 
έλεγχός της ακόμα και με δοκιμασίες ταχείας διάγνωσης. Στην περίπτωση έκθεσης υψηλού κινδύνου η 
χορήγηση της θεραπείας πρέπει να γίνεται όσο γίνεται νωρίτερα (2-4 ώρες) μετά την έκθεση και μέσα 
σε 36 ώρες, ενώ μετά παρέλευση 72 ωρών δεν συνιστάται χορήγηση PEP. Σημαντική είναι η σωστή 
λήψη της για συνολικά 4 εβδομάδες εκτός της περίπτωσης που διαπιστωθεί σε δεύτερο χρόνο ότι η 
πηγή της έκθεσης είναι HIV. Το σχήμα προφύλαξης θεωρείται ότι είναι ασφαλέστερο να περιλαμβάνει 3 
φάρμακα ενώ το είδος είναι προτιμότερο να καθορίζεται από ειδικό λοιμωξιολόγο αφού ληφθούν υπ’ 
όψιν ο κίνδυνος λοίμωξης από το είδος της έκθεσης, οι ιδιαιτερότητες της πηγής έκθεσης (π.χ. προηγού-
μενα θεραπευμένοι ασθενείς με αντοχές σε συγκεκριμένα φάρμακα) και η τοξικότητα της θεραπείας. Σε 
όλες τις περιπτώσεις, στον εργαζόμενο που θα εκτεθεί στον HIV, θα πρέπει να παρέχεται ενημέρωση, 
ιατρική παρακολούθηση αλλά και ψυχολογική υποστήριξη κατά την έναρξη της θεραπείας και για τους 
επόμενους 6 μήνες διατηρώντας πάντα την εμπιστευτικότητα και την ιδιωτικότητα του εργαζόμενου.

μη επαγγελματική έκθεση
Μ. Μπομπολή

Η καλύτερη προφύλαξη έναντι της HIV λοίμωξης είναι σίγουρα η αποφυγή έκθεσης στον ιό. Παρόλα 
αυτά, άτομα που εκτίθενται στον HIV εκτός επαγγελματικών πλαισίων, μετά από σεξουαλική επαφή ή 
κατόπιν χρήσης δυνητικά μολυσμένων βελονών, θα μπορούσαν να λάβουν αντιρετροϊκή αγωγή με 
στόχο τη μείωση της πιθανότητας μετάδοσης της λοίμωξης. 

Παθολόγος, Διευθύντρια 
Κέντρου Αίματος και Εθνικού 
Κέντρου Αναφοράς Συγγενών 
Αιμορραγικών Διαθέσεων, 
Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»

Παθολόγος, Επιμελήτρια Α’, 
Γ’ Παθολογικό Τμήμα Γ.Ν.Α. 
«Κοργιαλένειο-Μπενάκειο 
Ε.Ε.Σ.»
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Ο ακριβής κίνδυνος μετάδοσης του ιού με τους παραπάνω τρόπους δεν ποικίλλει πολύ και εξαρτάται 
από τον τύπο της έκθεσης, το ιικό φορτίο της πιθανής πηγής μόλυνσης, την παρουσία άλλων σεξουαλι-
κώς μεταδιδομένων νοσημάτων κ.λπ. Η επιτυχής πρόληψη της μετάδοσης της λοίμωξης κατόπιν επαγ-
γελματικής έκθεσης οδήγησε στην εφαρμογή παρόμοιων οδηγιών για την αντιμετώπιση μη επαγγελ-
ματικής έκθεσης. Για άτομα που αναζητούν ιατρική βοήθεια εντός 72 ωρών από την έκθεση στο αίμα ή 
τα σωματικά υγρά άλλου γνωστού HIV θετικού ατόμου, με ουσιαστικό κίνδυνο μετάδοσης της λοίμω-
ξης, συνιστάται χορήγηση αντιρετροϊκής αγωγής για 28 ημέρες. Τα φάρμακα θα πρέπει να χορηγηθούν 
το συντομότερο δυνατό μετά την έκθεση. Αν η έκθεση αφορά σε άτομο που δεν είναι γνωστό αν είναι 
HIV θετικός το αν θα χορηγηθεί ή όχι φαρμακευτική αγωγή επαφίεται στην κλινική κρίση του θεράπο-
ντος ιατρού. Αν το χρονικό διάστημα που έχει μεσολαβήσει από την έκθεση μέχρι την αναζήτηση βοή-
θειας είναι >72 ώρες, δεν συνιστάται χορήγηση αντιρετροϊκών φαρμάκων ακόμα και αν είναι γνωστό 
ότι η έκθεση αφορά σε HIV θετικό άτομο. Τα σχήματα που χρησιμοποιούνται για προφύλαξη είναι συ-
νήθως τριπλά και διακρίνονται σε αυτά που βασίζονται α) σε NNRTIs και β) σε PIs.

Επιπλέον, για όλους τους τύπους έκθεσης θα πρέπει τα άτομα αυτά να ελέγχονται και για άλλα νοσή-
ματα που σχετίζονται με τον τύπο της έκθεσης όπως σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, ηπατίτιδες 
κ.λπ. και να χορηγείται η αντίστοιχη προφύλαξη όποτε απαιτείται. Τέλος, μέσα στο όλο θεραπευτικό 
πλάνο θα πρέπει να περιλαμβάνεται και η παρέμβαση προς την κατεύθυνση της μείωσης συμπεριφο-
ρών υψηλού κινδύνου.
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Στρογγυλό τραπέζι:

νεώτερα δεδομένα στη θεραπευτική 
της hIV λοίμωξης

Κατευθυντήριες οδηγίες
Ν. Τσόγκας

Οι κατευθυντήριες οδηγίες για τη θεραπεία της HIV λοίμωξης, ανανεώνονται διαρκώς για να συμπε-
ριλάβουν τα νεότερα δεδομένα όσον αφορά τη βέλτιστη χρήση των παλαιοτέρων αντιρετροικών αλλά 
και αυτών που πρόσφατα κυκλοφόρησαν. Ειδικότερα, στοχεύουν στην προσέγγιση καίριων θεραπευτι-
κών ερωτημάτων που αφορούν naïve και προθεραπευμένους ασθενείς με HIV λοίμωξη, βάσει των απο-
τελεσμάτων από πρόσφατες διεθνείς ερευνητικές μελέτες. Αναλύονται και συγκρίνονται οι τρέχουσες 
διεθνείς (Αμερικανικές και Ευρωπαϊκές) κατευθυντήριες οδηγίες.

Εξελίξεις στις τρέχουσες κατηγορίες αντιρετροϊκών
Π. Παναγόπουλος

Η ραγδαία εξέλιξη στον τομέα της φαρμακοκινητικής/φαρμακοδυναμικής την τελευταία δεκαετία 
οδήγησε σε εντυπωσιακές προόδους και στον τομέα των αντιρετροϊκών σκευασμάτων. Η μείωση του 
αριθμού των δισκίων ή και των ημερησίων δόσεων αφενός, αλλά και η παρουσία συνδυασμών σε ένα 
δισκίο αφετέρου οδήγησαν σε ευκολότερα σχήματα με αποτέλεσμα καλύτερη συμμόρφωση και ευνο-
ϊκότερες συνθήκες επιτυχίας τόσο ανοσολογικής όσο και ιολογικής.

Παράλληλα, παλαιά φάρμακα πρόκειται να κυκλοφορήσουν σε νέες μορφές, όπως η νεβιραπίνη 
(Viramune) σε μορφές παρατεταμένης αποδέσμευσης (Extended Release), ενώ η ριτοναβίρη (Norvir) σε 
μορφή δισκίων θα αντικαταστήσει τις κάψουλες που χρειάζονταν συντήρηση σε θερμοκρασία ψυγείου.

Επανάσταση όμως θα φέρουν και οι νέοι φαρμακοενισχυτές (Pharmacoenhancers - PKEs) που θα 
αντικαταστήσουν τη ριτοναβίρη ως ενισχυτές είτε των αναστολέων πρωτεάσης (PIs) ή των αναστολέων 
ιντεγκράσης.

Επιπλέον, σε άλλοτε άλλο βαθμό σε κάθε κατηγορία αντιρετροϊκών υπάρχουν εξελίξεις και νέα σκευ-
άσματα στον ορίζοντα.

Στους μη νουκλεοσιδικούς αναστολείς ανάστροφης μεταγραφάσης (NNRTIs), μετά την ετραβιρίνη 
(Intelence) η ριλπιβιρίνη (Rilpivirine/TMC-278) είναι ένα φάρμακο με πολύ παρατεταμένο χρόνο ημίσει-
ας ζωής και υψηλό γενετικό φραγμό, ενώ αντίστοιχη συμπεριφορά σε μεταλλαγές NNRTIs φαίνεται να 
έχει και η Lersivirine (UK 453 061).

Από τους αναστολείς ιντεγκράσης, το Elvitegravir θα κυκλοφορήσει μαζί με τον φαρμακοενισχυτή 
Cobicistat (GS-9350) και τα TDF+FTC ως QUAD σε ένα δισκίο.

Η κατηγορία με την πτωχότερη εξέλιξη τα τελευταία έτη ήταν τα νουκλεοσιδικά (νουκλεοτιδικά) ανά-
λογα αναστολέων της ανάστροφης μεταγραφάσης (NRTIs). Πολλά σκευάσματα βρίσκονται σε φάση 
δοκιμών (Amdoxovir, Apricitabine, Elvucitabine, Racivir) χωρίς μέχρι τώρα κάποιο να μπορέσει να δείξει 
πλεονεκτήματα σε σχέση με τα ήδη υπάρχοντα της κατηγορίας.

Τέλος, στην ομάδα των αναστολέων Πρωτεάσης (PIs) μετά το Darunavir (Prezista) δεν πρόκειται στο 
άμεσο μέλλον να κυκλοφορήσει κάποια νέα ουσία, ενώ οι μόνες καινοτομίες ήταν η έγκριση της άπαξ 
ημερησίως χορήγησης τόσο της λοπιναβίρης/ριτοναβίρης (Kaletra) όσο και του Darunavir σε πρωτοθε-
ραπευόμενους και οι δοκιμές απλοποίησης σχημάτων με μονοθεραπεία με αναστολείς πρωτεάσης.

Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, 
Ιατρός ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., 
Μονάδα Λοιμώξεων Γ.Ν.Α. 
«Κοργιαλένειο-Μπενάκειο 
Ε.Ε.Σ.»

Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, 
Επιμελητής Β’ ΕΣΥ, 
Δ’ Παθολογική Κλινική 
Πανεπιστημίου Αθηνών, 
Π.Γ.Ν. «Αττικόν»
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tο μέλλον της αντιρετροϊκής θεραπείας
Α. Παπαδόπουλος

Τα εξαιρετικά και χωρίς προηγούμενο οφέλη της αντιρετροïκής θεραπείας (HAART) έχουν κυριολε-
κτικά αλλάξει τη φυσική πορεία της HIV λοίμωξης, καθώς οι ασθενείς πλέον ζουν περισσότερο και με 
καλύτερη ποιότητα ζωής. Κατά τα πρώτα χρόνια της επιδημίας ο κύριος θεραπευτικός στόχος ήταν η 
μείωση της θνητότητας και νοσηρότητας, ενώ πλέον δίδεται ιδιαίτερο βάρος στην αντιμετώπιση χρό-
νιων προβλημάτων της νόσου, όπως η μακρόχρονη τοξικότητα των φαρμάκων, η γήρανση των ασθε-
νών και η ανάδυση επιπρόσθετων νόσων, όπως καρδιαγγειακών και νεοπλασματικών, που αποτελούν 
πλέον κυρίαρχες αιτίες θνητότητας στους ασθενείς αυτούς. Τα τελευταία χρόνια έχουν προστεθεί και 
καινούργια φάρμακα από νέες κατηγορίες αντιρετροïκών ουσιών, που αφενός έχουν ενισχύσει το θερα-
πευτικό οπλοστάσιο, αφετέρου όμως έχουν περιπλέξει τη στρατηγική της αντιρετροïκής θεραπείας και 
έχουν εγείρει και καινούργια ζητήματα αντοχής και ανεπιθύμητων ενεργειών.

Οι δραματικές αλλαγές που έχουν επισυμβεί τα τελευταία χρόνια, εγείρουν το ερώτημα ποιο θα είναι 
το μέλλον της HIV λοίμωξης και της αντιρετροïκής θεραπείας. Για να μπορέσει κανείς να επιχειρήσει μία 
πρόβλεψη για το μέλλον πρέπει να λάβει υπόψη του τους τρέχοντες περιορισμούς και τις ανάγκες της 
αντιρετροïκής θεραπείας αλλά και τις διάφορες ερευνητικές προτεραιότητες.

Είναι λογικό να υποθέσει κανείς ότι μελλοντικά η αντιρετροïκή θεραπεία θα στοχεύει στη μείωση της 
θνητότητας από οποιαδήποτε αιτία, είτε αυτή θα οφείλεται στον ίδιο τον ιό HIV ή στην προκαλούμενη 
από αυτόν ανοσοκαταστολή είτε θα προκύπτει ως επακόλουθο μιας εμμένουσας φλεγμονώδους ανο-
σολογικής ενεργοποίησης, για την οποία ήδη υπάρχουν πολλά επιβαρυντικά στοιχεία, που την εμπλέ-
κουν στην παθογένεια αρκετών μη σχετιζομένων με το AIDS καταστάσεων. Είναι πολύ πιθανόν ότι, του-
λάχιστον στο εγγύς μέλλον, δεν θα αλλάξει σημαντικά ο τρόπος που προσδιορίζεται η επιτυχία της 
αντιρετροïκής θεραπείας, δηλαδή η μέτρηση των CD4 T λεμφοκυττάρων και η μέτρηση των επιπέδων 
του HIV-RNA (με τα τρέχοντα όρια ανίχνευσης των 50 c/ml). Είναι σχετικά ασαφές εάν η καθιέρωση με-
θόδων μέτρησης των επιπέδων του HIV-RNA με υπερευαίσθητες μεθόδους και όριο ανίχνευσης τα <1-5 
c/ml θα ελαττώσει περαιτέρω την πιθανότητα ανάπτυξης αντοχής ή μετάδοσης της νόσου. Είναι όμως 
ενδεχόμενο να προστεθούν ως ρουτίνα κατά τον αρχικό έλεγχο των ασθενών μετρήσεις των δεικτών 
προφλεγμονώδους δραστηριότητας, όπως π.χ. των hsCRP, IL-6 κ.ά.

Στο μέλλον είναι επίσης πολύ πιθανόν ότι η έναρξη της θεραπείας θα γίνεται αμέσως μετά από τη δι-
άγνωση της νόσου. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η ύπαρξη πολύ ισχυρών, διαχρονικά αποτελε-
σματικών και ασφαλών φαρμάκων. Ήδη πολλά από τα νεώτερα αντιρετροïκά φάρμακα φαίνεται να 
πληρούν αυτές τις προϋποθέσεις και εφόσον προοπτικές μελέτες, που έχουν ήδη αρχίσει, επιβεβαιώ-
σουν την ανάγκη πρωϊμότερης έναρξης της θεραπείας, η επιλογή αυτή θα καταστεί μονόδρομος. Ήδη 
αναδρομικές μελέτες έχουν δείξει ότι η πρωϊμότερη έναρξη της αντιρετροïκής θεραπείας (σε επίπεδα 
CD4 T λεμφοκυττάρων >350-500/ml) σχετίζεται με μείωση της νοσηρότητας από καιροσκοπικές ή και 
μη σχετιζόμενες με το AIDS καταστάσεις, με βελτίωση του βαθμού αποκατάστασης των CD4 T λεμφο-
κυττάρων και με ελάττωση της πιθανότητας σεξουαλικής μετάδοσης της νόσου. Η ανάγκη πρωϊμότε-
ρης έναρξης της αγωγής θα συνοδευτεί από συντονισμένες και νομικά κατοχυρωμένες σε εθνικό και 
ίσως υπερεθνικό επίπεδο προσπάθειες ανίχνευσης των οροθετικών ατόμων, ώστε και η διάγνωση της 
νόσου και η πρόσβαση στη θεραπεία να γίνονται σε πρωϊμότερο στάδιο. Γενετικές μελέτες πιθανώς θα 
προσδιορίσουν με μεγαλύτερη ακρίβεια την πιθανότητα εξέλιξης της νόσου και θα καθορίζουν την 
επιλογή συγκεκριμένων φαρμάκων (γεγονός που είναι ήδη εφικτό σε περιορισμένη κλίμακα και τώρα). 
Η πρωϊμότερη πρόσβαση στην αγωγή θα επιφέρει αύξηση του κόστους της αντιρετροïκής θεραπείας 
και ακριβείς μελέτες θα προσδιορίσουν τη σχετική οικονομική ωφέλεια, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την αύ-
ξηση του προσδόκιμου ορίου ζωής και τη δυνατότητα απρόσκοπτης εργασίας επί μακρόν καθώς και τη 
μείωση της νοσηρότητας. Η πρωϊμότερη πρόσβαση στη θεραπεία πιθανότατα θα περιορίσει τις νέες 
μολύνσεις και θα αποτελέσει αποφασιστικό παράγοντα για την τελική ανάσχεση της επιδημίας.

Τα σχήματα της αρχικής αντιρετροïκής θεραπείας πιθανότατα θα αλλάξουν. Ενδεχομένως δεν θα 
χρειάζονται τρία φάρμακα αλλά δύο ισχυρά φάρμακα από διαφορετικές κατηγορίες με υψηλό γενετικό 
φραγμό αντοχής. Θα πρέπει βεβαίως να παρουσιάζουν την ίδια ή μεγαλύτερη ευκολία χορηγήσεως με 

Επίκουρος Καθηγητής 
Παθολογίας-Λοιμώξεων, 
Π.Γ.Ν. «Αττικόν»
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τα υπάρχοντα σχήματα, ενώ θα πρέπει να είναι δραστικά και σε δύσκολα διαμερίσματα του οργανι-
σμού, όπως το ΚΝΣ. Στο εγγύς μέλλον φαίνεται ότι θα χρησιμοποιηθούν ως αγωγές πρώτης γραμμής οι 
συνδυασμοί ενός ισχυρού φαρμακολογικά ενισχυμένου αναστολέα πρωτεάσης με αναστολέα ιντε-
γκράσης ή αναστολέα του συνυποδοχέως CCR5 (με ή χωρίς ένα νεώτερο NNRTI). Νέες φαρμακοτεχνι-
κές μορφές θα επιτρέψουν την ελάχιστη ημερήσια δοσολογία. Θα δοκιμασθούν και σχήματα μονοθε-
ραπείας με φαρμακολογικά ενισχυμένους αναστολείς πρωτεάσης, αλλά προς το παρόν δεν φαίνεται 
πιθανό ότι θα καθιερωθούν ως θεραπεία πρώτης επιλογής. Δεν αποκλείεται όμως να χρησιμοποιηθούν 
σε στρατηγικές θεραπείας συντηρήσεως, αφού προηγηθεί αποτελεσματική θεραπεία εφόδου με 3-4 
φάρμακα. Η στρατηγική αυτή θα έχει σημαντική επίπτωση στο κόστος της θεραπείας. Η αντικατάστα-
ση της ριτοναβίρης με άλλο φαρμακολογικό ενισχυτή θα περιορίσει τις ανεπιθύμητες ενέργειες της 
θεραπείας. Σε περίπτωση ιολογικής αποτυχίας ο έλεγχος της αντοχής (όπως και ο αρχικός έλεγχος) θα 
γίνεται με πιο εξελιγμένες γονοτυπικές μεθόδους που θα γίνονται σε οποιοδήποτε επίπεδο ιαιμίας και 
θα ελέγχουν και μη επικρατούντες υποπληθυσμούς του ιού. Ο έλεγχος τροπισμού θα γίνεται με γονο-
τυπικές μεθόδους μόνον. Η εξέλιξη της θεραπείας θα επιτρέψει τη χορήγηση 3 δραστικών αντιρε-
τροïκών φαρμάκων, όχι μόνο μετά από την πρώτη ή δεύτερη ιολογική αποτυχία αλλά και σε αγωγές 
διάσωσης.

Θα αυξηθούν στο εγγύς μέλλον οι μακροχρόνιες ανεπιθύμητες ενέργειες της αντιρετροïκής θεραπεί-
ας, γεγονός που θα οδηγήσει αναπόφευκτα στην εμπλοκή πολλών ειδικοτήτων της Παθολογίας για την 
αποτελεσματική αντιμετώπισή τους. Αυτό θα οδηγήσει στη δημιουργία εξειδικευμένων Κέντρων και 
Μονάδων που θα παρέχουν ταχεία, αποτελεσματική και πιο οικονομική αντιμετώπιση.

Η πιθανότητα εκρίζωσης του ιού και οριστικής θεραπείας της νόσου προς το παρόν παραμένει από-
μακρη. Θα ενισχυθούν προσπάθειες κατανόησης του μηχανισμού με τον οποίο ο ιός HIV παραμένει σε 
λανθάνουσα κατάσταση, ενώ κλινικές μελέτες εντατικοποίησης της αρχικής θεραπείας με σκοπό την 
εκρίζωση ευρίσκονται σε αρχικά στάδια.

Η αντιρετροïκή θεραπεία θα χορηγηθεί σε όλο και μεγαλύτερο ποσοστό των ασθενών που την έχουν 
ανάγκη παγκόσμια και ιδίως στην Αφρική. Η χρήση της αντιρετροïκής θεραπείας και ως μέσον πρόλη-
ψης της σεξουαλικής μετάδοσης είναι πιθανό να γενικευθεί. Η εξάπλωση της γνώσης και η παροχή των 
φαρμάκων σε πιο προσιτές τιμές θα βοηθήσει αποφασιστικά στην ανάσχεση της νόσου.
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νεώτερα επιδημιολογικά δεδομένα για την hIV λοίμωξη 
στην Ελλάδα και τον κόσμο
Γ. Νικολόπουλος

H HIV λοίμωξη παραμένει ένα σημαντικό πρόβλημα δημόσιας υγείας σε ολόκληρο τον κόσμο. Το μεγα-
λύτερο πλήγμα από τον HIV έχει δεχτεί ο πληθυσμός των χωρών της υποσαχαρίου Αφρικής. Στην Ελλάδα, 
από την αρχή της επιδημίας μέχρι σήμερα, έχουν δηλωθεί περίπου 10.000 HIV οροθετικά άτομα και σχε-
δόν 5.000 ασθενείς βρίσκονται υπό αντιρετροϊκή αγωγή. Οι περισσότερες διαγνώσεις HIV στην Ελλάδα, 
καταγράφονται στην ομάδα των ανδρών που έχουν σεξουαλικές επαφές με άλλους άνδρες.

Η ασφάλεια των μεταγγίσεων σήμερα
Λ. Καβαλλιέρου-Σιώνη

Η αιμοθεραπεία σήμερα είναι ασφαλέστερη από ποτέ και οι μεταγγίσεις σώζουν πολλές ζωές κάθε 
χρόνο. Παρόλα αυτά, όπως όλα τα ωραία και πολύτιμα πράγματα, το αίμα περιέχει κινδύνους. (Harvey 
Klein, Will blood transfusions ever be safe enough? JAMA 2000; 284:238-240). Η μηδενικού κινδύνου 
μετάγγιση φαίνεται μάλλον απίθανο να επιτευχθεί. Και αυτό γιατί υπάρχει πάντα η πιθανότητα μετάδο-
σης παθογόνων που είτε δεν γνωρίζουμε είτε δεν υπάρχει μέθοδος ανίχνευσης. Νέοι ιοί συνεχίζουν να 
εμφανίζονται µε συχνότητα ένας κάθε 2-3 χρόνια (Busch MP, Kleinman SH, Nemo GJ.Current and 
emerging infectious risks of blood transfusions, JAMA. 2003;289:959-962). Οι στρατηγικές για την ασφα-
λέστερη μεταγγισιοθεραπεία βασίζονται σήμερα στις οδηγίες 2002/98, 2004/33, 2005/61, 2005/62 της 
Ε.Ε, στους Νόμους 3402/05, 3418/05 και στο ΠΔ 138/05 του ΥΥΚΑ. Ειδικότερα, ο Νόμος 3402/17/10/2005 
αναφέρεται «στην αναδιοργάνωση του συστήματος αιμοδοσίας και λοιπές διατάξεις», το Προεδρικό 
Διάταγμα 138/03/08/2005 αναφέρεται στην Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 
2004/33/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής της 22ας Μαρτίου 2004 για την εφαρμογή 
της οδηγίας 2002/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ορισμένες 
τεχνικές απαιτήσεις για το αίμα και τα συστατικά του αίματος και ο Νόμος 3418/28/11/2005 αναφέρεται 
στον Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας (άρθρα 2 και 33) όπου ορίζει μεταξύ άλλων την άσκηση της Ιατρι-
κής ως λειτούργημα, τη μέριμνα του ιατρού για τον αιμοδότη και τον αιμολήπτη και την τήρηση της 
ανωνυμίας μεταξύ αιμοδοτών και αιμοληπτών.

Η ασφαλής αλυσίδα της μετάγγισης, που χαρακτηρίζεται από πολλαπλά σημαντικά βήματα, ξεκινάει 
από τον συνειδητοποιημένο, τακτικό αιμοδότη και καταλήγει στον ασθενή περικλείοντας την προσέλκυ-
ση, τη συλλογή, τον έλεγχο, την επεξεργασία, τη χορήγηση του σωστού προϊόντος στον κατάλληλο 
ασθενή, τη διανομή, τη μεταφορά, τη μετάγγιση και τέλος, τη διαχρονική παρακολούθηση. Το πρώτο 
σημαντικό βήμα της ασφάλειας του αίματος είναι η προσέλκυση με κύριο μέλημα την προάσπιση και 
προαγωγή της εθελοντικής αιμοδοσίας. Ασφαλής αιμοδότης είναι ο συνειδητοποιημένος, ειλικρινής, συ-
στηματικός και ευαισθητοποιημένος αιμοδότης. Αντίθετα, το οροθετικό άτομο είναι αιμοδότης πρώτης 
φοράς για συγγενή ή φίλο και με μικρές διαφορές ως προς τις επί μέρους λοιμώξεις έχει ηλικία 25-40 
χρόνια. (ΣΚΑΕ, Δεδομένα για λοιμώξεις 1996-2004). Οι κίνδυνοι της αιμοθεραπείας διακρίνονται κατά 
σειρά σημαντικότητας σε: 1. Βακτήρια, 2. περίοδος σιωπηλού παραθύρου, 3. ανοσολογικές αντιδράσεις, 
4. αναδυόμενα άγνωστα ή επαναδυόμενα παθογόνα, 5. γνωστά παθογόνα με μη δυνατότητα ανίχνευ-
σής τους, 6. μη ανοσολογικές αντιδράσεις και 7. λευκοκύτταρα. Οι παλιές και αναδυόμενες (νεοαναδυό-
μενες ή επαναδυόμενες) λοιμώξεις που σχετίζονται με την αιμοθεραπεία είναι κυρίως οι HIV, HCV, HBV 
αλλά έχουν αναφερθεί επίσης και οι HTLV, σύφιλη, ελονοσία, HΑV, λοίμωξη Q, Dengue virus, Parvovirus 
Β19, HGV-Orphan virus, ανθρώπειος ερπητοϊός HHV–8, Borrelia burgdorfeii, Simian foamy virus, Banta 
disease virus, βακτηριακές λοιμώξεις, HHV-6, CMV, nvCJD agent, SEN-V Sendai Virus, TTV Virus, Chagas 
disease, Chikungunya, Babesiosis, SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome), H5N1 (Avian Influenza), 
λοίμωξη Δυτικού Νείλου (WNV) και νέα γρίπη Α (H1N1). Το δεύτερο σημαντικό βήμα της ασφάλειας του 
αίματος είναι η επιλογή του αιμοδότη σύμφωνα με τα αυστηρά κριτήρια καταλληλότητας της Ελληνικής 

Οδοντίατρος, Διδάκτωρ 
Επιδημιολογίας, Γραφείο HIV 
λοίμωξης και Σεξουαλικώς 
Μεταδιδόμενων Νοσημάτων, 
Κέντρο Ελέγχου και 
Πρόληψης Νοσημάτων

Βιοπαθολόγος, Συντονιστής 
Διευθυντής Υπηρεσίας 
Αιμοδοσίας, Γ.Ν. Μελισσίων 
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Εταιρείας Αιματολογίας και της Ελληνικής Εταιρείας Μεταγγισιοθεραπείας. Μεγάλη σημασία δίνεται πλέ-
ον στην ενίσχυση του αυτοαποκλεισμού των αιμοδοτών βασιζόμενη στην πληρέστερη ενημέρωση και 
ευαισθητοποίηση. Η στρατηγική για την αντιμετώπιση παθογόνων με μη δυνατότητα ανίχνευσης βασί-
ζεται στο μόνιμο ή παροδικό αποκλεισμό υποψηφίων αιμοδοτών σύμφωνα με τα νεώτερα επιστημονικά 
δεδομένα και τις σχετικές αποφάσεις της Συμβουλευτικής Επιτροπής Αιμοδοσίας. Το τρίτο σημαντικό 
βήμα της ασφάλειας του αίματος είναι η εφαρμογή του καθιερωμένου εργαστηριακού ελέγχου που πε-
ριλαμβάνει: 1. Δοκιμασία διαλογής: Πρωτογενής, καθημερινός, ορολογικός έλεγχος με ανοσοενζυμικές 
τεχνικές ή τεχνικές χημειοφωταύγειας τελευταίας γενεάς (ΕΙΑ, ΜΕΙΑ, CLIA) όπου ανιχνεύονται HbsAg 
(όπου απαιτείται έλεγχος και δεικτών HBV), HIVI/II Ab, HCV Ab, HTLVI/II Ab, σύφιλις. 2. Επιβεβαιωτικός 
έλεγχος σε περιπτώσεις θετικού αποτελέσματος του πρωτογενούς ελέγχου (W. Blot, RIBA, INNOLIA, FTA, 
ΤPΗΑ) και 3. μοριακός έλεγχος ΝΑΤ HIVRNA, HCVRNA, HBVDNA. Η εξαιρετικά αυτή ευαίσθητη μέθοδος 
επιτυγχάνει επιλεκτική ενίσχυση και πολλαπλασιασμό νουκλεϊνικών οξέων με τεχνικές ΝΑΤ/ΤΜΑ ή ΝΑΤ/
Real Time PCR). Με την εφαρμογή του μοριακού ελέγχου του αίματος ενδυναμώνεται η ασφάλεια του 
αίματος, μειώνοντας τη φάση παραθύρου των λοιμώξεων HIV (5,6-11 ημ.), HBV (30-34 ημ.), HCV (4,9-10 
ημ.), αλλάζει η αντίληψη και γνώση της διαχρονικής εξέλιξης της HBV λοίμωξης και ανιχνεύονται/ταυτο-
ποιούνται περιπτώσεις λανθάνουσας/occult HBV ή περιπτώσεις HBV σε περίοδο παραθύρου. Το τέταρτο 
σημαντικό βήμα της ασφάλειας του αίματος είναι ο έλεγχος των διαδικασιών της μετάγγισης που περι-
λαμβάνει τις προμεταγγισιακές διαδικασίες και ελέγχους και επιπλέον τις διαδικασίες κατά τη διάρκεια 
και μετά τη μετάγγιση. Οι προμεταγγισιακές διαδικασίες και έλεγχοι περιλαμβάνουν: 1) Τη σωστή λήψη 
του δείγματος ασθενούς προς έλεγχο ομάδας ΑΒΟ και Rhesus (επιβεβαίωση στοιχείων ασθενούς με ανα-
γνώριση της ταινίας-ταυτότητας ή με διπλό έλεγχο ομάδας ΑΒΟ, Rhesus και σήμανση σωληναρίου. Προ-
σοχή: Ποτέ προσημείωση των σωληναρίων). 2) την αίτηση για χορήγηση συγκεκριμένου προϊόντος 
(στοιχεία ασθενούς, Α.Μ, κλινική, ημερομηνία-ώρα, νόσημα, ιστορικό μεταγγίσεων, είδος ζητουμένου 
προϊόντος, ποσότητα), 3) τον εργαστηριακό έλεγχο και 4) την επιλογή συμβατού αίματος. Ακολουθούν 
οι διαδικασίες κατά τη διάρκεια και μετά τη μετάγγιση οι οποίες και περιλαμβάνουν: 1) την επαλήθευση 
της ταυτότητας του ασθενούς, 2) την επιβεβαίωση της ορθής εφαρμογής των παραμέτρων έγχυσης, 3) 
τον οπτικό έλεγχο ασκού, 4) την επιβεβαίωση συμβατότητας ασθενούς-μονάδας αίματος, 5) την κλινική 
επιτήρηση (όχι καθυστέρηση στην έναρξη της μετάγγισης, έλεγχος αντιδράσεων ασθενούς, έλεγχος 
συνιστώμενου μέγιστου χρόνου μετάγγισης-4ωρες για ΣΕ-2ωρες για πλάσμα), 6) την καταγραφή τυχόν 
ανεπιθύμητων αντιδράσεων (διακοπή, διατήρηση φλέβας, αντιμετώπιση ασθενούς, επανέλεγχος, λήψη 
δειγμάτων αίματος και ούρων, επιστροφή μονάδας αίματος στην αιμοδοσία, διερεύνηση) και 7) την επι-
στροφή του χρησιμοποιημένου ασκού στην αιμοδοσία. Η αδρανοποίηση παθογόνων φαίνεται να απο-
τελεί μια επιπλέον ασφαλιστική δικλείδα στην αιμοθεραπεία. Οι μικροβιολογικοί στόχοι για αδρανοποί-
ηση είναι 1) Ιοί: Καψιδικοί (HIV1/2, HTLVI/II, CMV, HHV6, WNV, HHV8, HBV, HCV). Μη καψιδικοί (HAV, 
ParvoB19), 2) Βακτηρίδια: Σταφυλόκοκκοι, Σαλμονέλλες, Ψευδομονάς, Bacillus cerens, Citrobacter, 
Serratia, Yersinia enterolitica, 3) Πρωτόζωα: Trypanosoma crusi, Plasmodium Vivax, Ovale, Falciparum, 
Toxoplasma, Babesia, 4) Prions: nvCJD, vCJD και 5) Άλλοι: Treponema Pallidum. Οι μέθοδοι αδρανοποίη-
σης στα ασταθή προϊόντα αίματος βασίζονται στη χρήση φαινοθειαζινών, φθαλοκυανινών, ψωραλένων 
και άλλων (MV540, Ph4-OH). Η εφαρμογή τεχνικών βακτηριακής διασφάλισης αποτελεί επίσης μια επι-
πλέον ασφαλιστική δικλείδα στην αιμοθεραπεία. Είναι γνωστό ότι ο κίνδυνος βακτηριακής μόλυνσης 
μετά-μετάγγιση είναι 50-250 φορές υψηλότερος από τον κίνδυνο μετάδοσης άλλων παθογόνων (Mitchell 
K.M, Brecher M,1999), η πιθανότητα μόλυνσης από βακτήρια μετά από μετάγγιση αιμοπεταλίων είναι 1,7 
στις 10.000 μονάδες αιμοπεταλίων (ΣΚΑΕ 1995-2005), όπως επίσης και ότι στις ΗΠΑ η βακτηριακή επιμό-
λυνση αιμοπεταλίων θεωρείται η δεύτερη σε συχνότητα αιτία θανάτου από μετάγγιση (Barbara John, 
2000). Οι τρόποι μείωσης της μετα-μετάγγισης επιμόλυνσης διακρίνονται σε: 1) Αυστηρή επιλογή αιμο-
δότη για πιθανή βακτηριαιμία, 2) προσεκτικός καθαρισμός δέρματος, 3) χρήση μικρού προασκού συλ-
λογής αίματος, 4) χρήση αιμοπεταλίων από αιμοπεταλιοαφαίρεση/ανακτηθέντα αιμοπετάλια και 5) χρή-
ση μεθόδων βακτηριακής διασφάλισης (συστήματα ανίχνευσης).

Τα συμπεράσματα για ασφαλέστερη μετάγγιση είναι: τακτική εθελοντική αιμοδοσία, εφαρμογή αυ-
στηρών κριτηρίων επιλογής αιμοδοτών. Εφαρμογή καινοτόμων τεχνικών (MEIA, CHLIA) για την ανί-
χνευση των αντισωμάτων έναντι HIV, HCV και HBsAg. Καθολική εφαρμογή ΝΑΤ σε όλες τις μονάδες 
αίματος. Εφαρμογή λευκαφαίρεσης αίματος προ αποθήκευσης. Ενίσχυση της εφαρμογής αυτόλογης 
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μετάγγισης. Εφαρμογή εναλλακτικών τρόπων αιμοθεραπείας. Εφαρμογή τεχνικών απομάκρυνσης-
αδρανοποίησης παθογόνων. Εφαρμογή μεθόδων βακτηριακής διασφάλισης αίματος και παραγώγων. 
Εφαρμογή των οδηγιών προμεταγγισιακών και μεταμεταγγισιακών ασφαλών διαδικασιών. Εφαρμογή 
καραντίνας. Ορθολογική χρήση αίματος. Εφαρμογή των οδηγιών αιμοεπαγρύπνησης, ποιότητας και 
κανόνων ορθής πρακτικής. Επαγρύπνηση για οικονομική πολιτική στην αιμοδοσία.

παιδί και hIV λοίμωξη: Η πορεία προς την ενηλικίωση
Β. Παπαευαγγέλου

Οι εξελίξεις της αντιρετροϊκής αγωγής τις τελευταίες δύο δεκαετίες είχαν σαν αποτέλεσμα τη σημαντική 
βελτίωση του προσδόκιμου επιβίωσης των παιδιών με περιγεννητική μετάδοση της HIV λοίμωξης. Έτσι, 
σήμερα, τόσο οι παιδίατροι που φροντίζουν εφήβους με HIV λοίμωξη όσο και οι ίδιοι οι έφηβοι και οι οι-
κογένειες τους, έρχονται αντιμέτωποι με την πρόκληση της μετάβασης στην ενηλικίωση.

Οι κυριότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ιατροί είναι η πτωχή συμμόρφωση στην αγωγή και 
η ενημέρωση όσον αφορά τη σεξουαλικότητα. Διατροφικές διαταραχές αλλά και καθυστέρηση της 
ήβης αποτελούν συχνές ιατρικές προκλήσεις. Από μελέτες φαίνεται ότι οι παιδίατροι συχνά ανησυχούν 
για τη διαφορετική αντιμετώπιση που θα έχουν τα «παιδιά τους» από τους παθολόγους οι οποίοι αντι-
μετωπίζουν τους ασθενείς ως ανεξάρτητα και αυτόνομα μέλη της κοινωνίας. Οι έφηβοι και οι οικογένει-
ες τους δυσκολεύονται να εμπιστευτούν νέους ιατρούς και να συζητήσουν τη διάγνωση της HIV λοίμω-
ξης. Νοιώθουν και πάλι να στιγματίζονται. Ταυτόχρονα, τόσο οι ιατροί όσο και οι ασθενείς δυσκολεύο-
νται να τερματίσουν μια μακροχρόνια εμπιστοσύνη και αγάπη.

Η κατανόηση των προκλήσεων αυτών θα βοηθήσει στη δημιουργία ικανοποιητικών συνθηκών μετά-
βασης.

προφύλαξη από τα αιματογενώς μεταδιδόμενα 
παθογόνα στο χώρο του οδοντιατρείου: 
Επαναποστείρωση οδοντιατρικών εργαλείων και ειδών 
μιας χρήσης
Ι. Τζούτζας

Ιχνηλατώντας την πορεία της κατασκευής, παραγωγής, διακίνησης και χρησιμοποίησης των διαφό-
ρων εργαλείων και βοηθημάτων στο χώρο της Οδοντιατρικής διαπιστώνεται ότι, μέχρι τις αρχές της 
δεκαετίας του ’70, το σύνολο των διατάξεων αυτών έχει τη δυνατότητα να επαναχρησιμοποιηθεί, έχο-
ντας προηγούμενα υποστεί κάποια τεχνική καθαρισμού, απολύμανσης ή αποστείρωσης.

Τα εργαλεία αυτά ήταν συνήθως κατασκευασμένα από μέταλλο, γυαλί, λάστιχο, διάφορα πολυμερή 
εποχής, αλλά και ξύλο.

Στις αρχές της δεκαετίας του ’80, η αυξανόμενη αλληλουχία κρουσμάτων Ηπατίτιδας Β και ενδονοσο-
κομειακών λοιμώξεων επέβαλε τη χρησιμοποίηση μίας χρήσης διατάξεων που σχετίζονται με τη χορή-
γηση ενέσιμων φαρμάκων και υλικών.

Η παρουσία και ταχύτατη διασπορά του ιού της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας με τη μορφή της HIV 
λοίμωξης και η διαπίστωση ότι, πέραν της σεξουαλικής επαφής, η νόσος μπορεί να μεταδοθεί και με τις 
μολυσμένες σύριγγες και γενικά τα νύσσοντα εργαλεία, επέφερε σημαντικότατη τροποποίηση στις επι-
κρατούσες απόψεις για την επαναχρησιμοποίηση διαφόρων ειδών.

Παράλληλα, κάτω από αυτό το πρίσμα η βιομηχανία άρχισε να συνθέτει υλικά και διατάξεις κύρια από 
διάφορα είδη πολυμερών ενώσεων, που διαθέτουν πολύ καλές μηχανικές και φυσικές ιδιότητες και πα-
ράλληλα είναι βιολογικά ακίνδυνες και τοξικολογικά αδρανείς.

Παιδίατρος-Λοιμωξιολόγος, 
Αναπλ. Καθηγήτρια 
Παιδιατρικής, Β’ Παιδιατρική 
Κλινική, Γ.Ν. Παίδων 
«Π. & Α. Κυριακού»

Αναπληρωτής Καθηγητής 
Οδοντικής Χειρουργικής, 
Οδοντιατρική Σχολή ΕΚΠΑ
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Οι διατάξεις αυτές έχουν πολύ καλές επιδόσεις όταν χρησιμοποιούνται για πρώτη φορά, πλην όμως 
υφίστανται ταχεία κόπωση και αλλοιώνονται ή καταστρέφονται όταν υποχρεωθούν να υποστούν θερ-
μική ή χημική επεξεργασία για απολύμανση ή αποστείρωση.

Τα είδη αυτά εντάχθηκαν στη γενική κατηγοριοποίηση των ειδών μίας χρήσης και έχουν κατακυριεύ-
σει το χώρο των υπηρεσιών υγείας σε τέτοια έκταση που έχει δοθεί η λαβή να χαρακτηρίζονται σαν 
αναπόσπαστα εξαρτήματα της «βιομηχανίας AIDS».

Τα πλεονεκτήματα που απορρέουν από την παρουσία των ειδών μίας χρήσης είναι πολλαπλά, επικε-
ντρώνοντας στην ασφάλεια της οδοντιατρικής πράξης από πλευράς διασταυρούμενων λοιμώξεων, 
στην ταχύτητα εφαρμογής της όποιας τεχνικής, στην επίτευξη υψηλής στάθμης αποτελέσματος, στην 
εξοικονόμηση εργατοωρών αλλά και υλικών που θα διατίθεντο για τον καθαρισμό, συσκευασία και 
επαναποστείρωση.

Από την άλλη πλευρά, διαπιστώνεται μια σειρά μειονεκτημάτων όπως το κόστος προμήθειάς τους, η 
αναγκαιότητα ύπαρξης αποθηκευτικών χώρων για τη φύλαξή τους και τέλος, η περιβαλλοντική επιβά-
ρυνση από την απόρριψή τους, καθώς και η αναγκαιότητα ένταξης της υγειονομικής μονάδας στον 
κύκλο της περιβαλλοντικά υπεύθυνης διαχείρισής τους.

Ο χώρος της οδοντιατρικής έχει κυριολεκτικά κατακλυσθεί από είδη μίας χρήσης που ξεκινούν από 
τις βελόνες χορήγησης αναισθησίας και καταλήγουν σχεδόν σε ολόκληρη οδοντιατρική μονάδα.

Στην παρουσίαση αυτή περιγράφονται συνοπτικά τα είδη μίας χρήσης που χρησιμοποιούνται στην 
οδοντιατρική και παρουσιάζονται διάφορα προβλήματα που εγείρονται εάν και εφόσον γίνει προσπά-
θεια επαναποστείρωσής τους.

Παρουσιάζονται επίσης πρόσφατες απόψεις για τη μετάταξη στα είδη μίας χρήσης, εργαλείων και 
διατάξεων, που μέχρι στιγμής μετά τη χρησιμοποίησή τους υφίστανται την προετοιμασία για την απο-
στείρωση και επαναχρησιμοποίησή τους και παρατίθενται τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των 
τεχνικών αυτών.

προφύλαξη από τα αιματογενώς μεταδιδόμενα 
παθογόνα στο χώρο του εργαστηριού
Π. Διακουμή-Σπυροπούλου

Το νομοθετικό πλαίσιο για την Υγιεινή και Ασφάλεια στα Διαγνωστικά Εργαστήρια ανίχνευσης του 
HIV και των άλλων αιματογενώς μεταδιδομένων παθογόνων, στηρίζεται στο γενικότερο Ν. 1568/1985, 
Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων και στις Οδηγίες 90/679/ΕΚ και 93/88/ΕΚ. Υπάρχουν όμως λε-
πτομερείς Οδηγίες Επιστημονικών Φορέων και ιδιαίτερα της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (WHO), οι 
οποίες καλύπτουν τις απαιτήσεις.

Ο κίνδυνος έκθεσης των εργαζομένων στα Διαγνωστικά Εργαστήρια ανίχνευσης HIV και άλλων μετα-
διδομένων με το αίμα νοσημάτων, εστιάζεται κυρίως στη μόλυνση των χεριών και των βλεννογόνων 
των οφθαλμών, της μύτης και του στόματος από μολυσμένο αίμα και άλλα σωματικά υγρά. Η συχνότη-
τα έκθεσης είναι γενικά χαμηλή, όμως οι συνέπειες είναι εξαιρετικά σοβαρές και για τον λόγο αυτό, η 
εκπαίδευση στην ασφάλεια είναι ζωτικής σημασίας.

Οι οδηγίες ασφαλείας περιλαμβάνουν, ανεξάρτητα από τον φορέα προέλευσής τους, τα ακόλουθα 
βασικά σημεία:
•	Αποφυγή τρυπημάτων, κοψιμάτων, εκδορών και προφύλαξη κάθε τυχόν υπαρχούσης πληγής.
•	Μέτρα βασικής υγιεινής προς αποφυγή μόλυνσης των εργαζομένων και του ρουχισμού τους.
•	Έλεγχο και περιορισμό της μόλυνσης επιφανειών και διαδικασίες καθαρισμού τους.
•	Ασφαλή απομάκρυνση των εν δυνάμει μολυσμένων αποβλήτων και απορριμμάτων.

Οι οδηγίες αυτές διαρθρώνονται σε διάφορα επίπεδα, που περιλαμβάνουν βασικές οδηγίες βιοα-
σφάλειας για όλες τις συνήθεις διαδικασίες ενός Διαγνωστικού Εργαστηρίου και πρόσθετα μέτρα για 
ορολογικά και ερευνητικά ιολογικά εργαστήρια (π.χ. προστατευτικά γυαλιά, αυξημένες κατασκευαστι-
κές απαιτήσεις για το πάτωμα τους τοίχους και τους πάγκους των εργαστηριακών χώρων κ.λπ.). Τέλος, 

Βιολόγος, Αιμοδοσία 
Γ.Ν. Πειραιά «Τζάνειο»
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απαιτούνται γραπτές οδηγίες για τις διαδικασίες συλλογής, διαχείρισης, μεταφοράς, συσκευασίες και 
αποστολής εν δυνάμει μολυσμένων βιολογικών δειγμάτων.

Ο σημαντικότερος, όμως, παράγοντας για τη συνειδητοποίηση της αναγκαιότητας μιας συμπεριφο-
ράς εναρμονισμένης με τις απαιτήσεις ασφάλειας, είναι η τεκμηριωμένη, συστηματική, περιοδικά επα-
ναλαμβανόμενη και εμπεδούμενη με το παράδειγμα των επικεφαλής εκπαίδευση. Το περιεχόμενο της 
εκπαίδευσης θα πρέπει να εστιάζεται, εκτός από τα προαναφερθέντα πρακτικά ζητήματα, και σε ορι-
σμένες μεθοδολογικές προσεγγίσεις, ιδιαίτερα σημαντικές για την ασφάλεια των εργαστηρίων των αι-
ματογενώς μεταδιδομένων παθογόνων. Συγκεκριμένα:
•	Ανάλυση της ταξινόμησης των παθογόνων παραγόντων σε 4 ομάδες, ανάλογα με το ύψος του κινδύ-

νου που είναι δυνατόν να εκτεθούν ατομικά οι εργαζόμενοι ή/και το κοινωνικό σύνολο.
•	Κατανόηση από το προσωπικό της ακριβούς έννοιας των όρων που χρησιμοποιούνται συχνά ως ισο-

δύναμοι και των διαφορών τους (π.χ. αντιμικροβιακό, αντισηπτικό, απολυμαντικό κ.λπ.).
•	Ενημέρωση για τη μέση διάρκεια ζωής των διαφόρων παθογόνων παραγόντων σε ποικίλες θέσεις 

(πάγκος, σύριγγα κ.λπ.), συνθήκες (θερμοκρασία, υγρασία, pH κ.λπ.) και άλλες συγκυρίες.
•	Εμπέδωση των δραστικών χημικών ουσιών που περιέχουν τα ποικιλώνυμα εμπορικά διαθέσιμα προ-

ϊόντα καθαρισμού και έγγραφη ταξινόμησή τους με βάση τη χημική τους σύνθεση (π.χ. υποχλωρικά, 
χλωραμίνες, φορμαλδεΰδη, ιωδιούχα, αλκοολούχα κ.λπ.), τις απαιτούμενες συγκεντρώσεις για κάθε 
χρήση, την προτεραιότητα χρήσης τους και άλλα συναφή ερωτήματα.

•	Έγγραφη πολιτική αντιμετώπισης και καταγραφής ανωμαλιών και άλλων συμβαμάτων όπως θραύση 
φιαλιδίων αίματος σε φυγόκεντρο, κατά τη μεταφορά, διαρροή βιολογικών υγρών κ.λπ.

•	Υπενθύμιση των υπολοίπων κινδύνων (ηλεκτρικών, χημικών, μηχανικών, ακτινοβολιών κ.λπ.).
Όμως, πέρα από τα υλικά, τις οδηγίες και την εκπαίδευση, το δυσκολότερο, αλλά και το πιο σημαντι-

κό, είναι δημιουργία κλίματος αλληλεγγύης, ομαδικού πνεύματος και η καλλιέργεια της κοινής λογικής, 
που θα συμβάλλουν στην ομαλή, αποδοτική, σταθερής ποιότητας και ασφαλή λειτουργία του εργαστη-
ρίου, ώστε να αποφεύγονται τα δυσάρεστα συμβάματα, ή τουλάχιστον να αντιμετωπίζονται με τις λιγό-
τερες δυνατές επιπτώσεις όταν παρ’ ελπίδα συμβούν.
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Τι νεώτερο στo aIDs

Κλινική
Ι.Γ. Μπαραμπούτης

Η HIV λοίμωξη έχει μετασχηματιστεί πλέον από μια θανατηφόρα ανίατη ασθένεια με έντονο κοινωνι-
κό στίγμα σε ένα χρόνιο πρόβλημα υγείας, πολύ καλύτερα αντιμετωπίσιμο πλέον σε σχέση με άλλα 
χρόνια νοσήματα, με διατήρηση πολύ καλής ποιότητας ζωής και με ολοένα και υψηλότερα επίπεδα 
πλήρους κοινωνικής ένταξης των ατόμων που φέρουν τη λοίμωξη. Είναι ενδεικτικό ότι στη διεθνή βι-
βλιογραφία χρησιμοποιείται όλο και συχνότερα ο όρος «people living with HIV infection/AIDS» και όχι 
ο όρος «ασθενής» ή παρόμοιος.

Κατά την παρουσίαση, θα γίνει κριτική ανασκόπηση των κυριοτέρων εξελίξεων στο χώρο του HIV/
AIDS για το διάστημα Νοέμβριος 2009-Νοέμβριος 2010, όπως αυτές αποτυπώθηκαν με τη μορφή ανα-
κοινώσεων και ιατρικών άρθρων σε διεθνή συνέδρια και επιστημονικά περιοδικά, πλήρως ή μερικώς 
προσανατολισμένα στο συγκεκριμένο πεδίο.

Συγκεκριμένα, θα γίνει ανασκόπηση των διεθνών συνεδρίων CROI, ECCMID, IAS, ICAAC, IDSA, Drug 
Therapy in HIV Infection και του Ευρωπαϊκού και Παγκοσμίου Workshop για την αντοχή. Μεγάλη μερί-
δα σε όλα σχεδόν τα παραπάνω συνέδρια είχε η παρουσίαση αποτελεσμάτων από προγράμματα αντι-
μετώπισης του HIV στις αναπτυσσόμενες χώρες. Άλλο μεγάλο κομμάτι της πίτας, ειδικά στο συνέδριο 
IAS της Βιέννης, κατέλαβαν τα προγράμματα και οι στρατηγικές πρόληψης της μετάδοσης, ενώ στο ίδιο 
συνέδριο ανακοινώθηκαν για πρώτη φορά τα ενθαρρυντικά αποτελέσματα της μελέτης Caprisa 004, 
σχετικά με τον προστατευτικό ρόλο της τενοφοβίρης σε τοπική χρήση ως προς την πρόληψη της μετά-
δοσης. Ας σημειωθεί εδώ ότι η εξαντλητική και σε βάθος έρευνα στο χώρο του HIV έχει οδηγήσει στην 
οργάνωση πολύ εστιασμένων, πλέον, διεθνών συνεδρίων, όπως αυτό της μετάδοσης της HIV λοίμωξης, 
της εισόδου του HIV στο κύτταρο και άλλων. Μέσα στο 2010, διοργανώθηκε το πρώτο διεθνές συνέδριο 
(workshop) για τον HIV και τη γήρανση (HIV and aging), ενδεικτικό του ολοένα και αυξανόμενου προ-
βληματισμού της διεθνούς κοινότητας του HIV για το πεδίο αυτό.

Θα γίνει επίσης ανασκόπηση των πιο σημαντικών πλήρων δημοσιεύσεων σε διεθνή περιοδικά του 
χώρου ή γενικότερου ενδιαφέροντος, όπως AIDS, Journal of AIDS, Clinical Infectious Diseases, Journal of 
Infectious Diseases, New England Journal of Medicine, British Medical Journal και άλλων. Ενδεικτικά αναφέ-
ρεται εδώ η δημοσίευση της μελέτης ART-CC στο Clinical Infectious Diseases, η οποία ήλθε να προστεθεί 
στα ευρήματα της NA-ACCORD του 2009, υποδεικνύοντας από τη μια πλευρά τη μακρά πλέον επιβίωση 
των ατόμων με HIV λοίμωξη και από την άλλη, την αυξημένη επίπτωση προβλημάτων μη άμεσα σχετι-
ζόμενων με το AIDS. Στα προηγούμενα αλλά και σε άλλα περιοδικά πιο προσανατολισμένα στη φροντί-
δα ατόμων με HIV/AIDS, όπως το AIDS Patient Care & STDs, παρατηρήθηκε σημαντικός αριθμός άρθρων 
σχετικών με στρατηγικές πρωϊμότερης διάγνωσης της HIV λοίμωξης, ειδικά για άτομα με αυξημένη 
συχνότητα συμπεριφορών υψηλού κινδύνου και δυσκολίες στην πρόσβαση στην εξέταση.

Επίσης, θα αναφερθούν και άλλα γεγονότα που κρίνονται σημαντικά, για παράδειγμα, η επικαιροποί-
ηση των οδηγιών για την αντιμετώπιση της HIV λοίμωξης στα παιδιά και η προσπάθεια για δημοσίευση 
κατευθυντήριων οδηγιών για την οξεία HIV λοίμωξη από το New York State Department of Health, 
όπως επίσης και η έναρξη μιας σημαντικής προοπτικής μελέτης, της μελέτης START, περίπου στο μέσο 
του 2010, η οποία «γεννήθηκε» από τα αποτελέσματα της μελέτης SMART καθώς και των αναδρομικών 
μελετών NA-ACCORD και ART-CC και αναμένεται να δώσει σημαντικές απαντήσεις ως προς το βέλτιστο 
χρόνο έναρξης αντιρετροϊκής αγωγής για άτομα με καλά διατηρημένη κυτταρική ανοσία.

Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος. 
Μονάδα Λοιμώξεων, 
Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»
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Εργαστήριο
Ε. Χωρέμη-Παπαδοπούλου

Στο XVIII International AIDS Conference 18-23 July 2010, Vienna, τα πιο σημαντικά θέματα που αφο-
ρούσαν την Ανοσολογία ήσαν:
1. Νέα ευρήματα για τους LTNPs και Elite Controllers που αποτελούν κλειδί για την εξέλιξη εμβολίων. Η 

Sara Rowland-Jones παρουσίασε νέα δεδομένα για την HIV-2 λοίμωξη, σαν ένα πρότυπο για την ανά-
πτυξη εμβολίου, καθώς ένα μεγάλο ποσοστό των ασθενών αυτών είναι LTNPs. Η ανοσιακή ενεργο-
ποίηση στους ασθενείς αυτούς είναι ένα χαρακτηριστικό που συνδέεται άμεσα με το ιικό φορτίο. 
Υπάρχουν επίσης ισχυρές Gag Τ κυτταρικές απαντήσεις στο προστατευτικό HIV-2 πεπτίδιο p46 ενώ 
οι CD8 απαντήσεις είναι υψηλής συγγένειας, ολιγο-κλωνικές, έχουν φαινότυπο πρώιμης διαφοροποί-
ησης CD27+CD28+, και δεν επιλέγουν ποικιλίες διαφυγής του ιού.
Ο Benjamin Descours μελέτησε τα Κύτταρα Κεντρικής Μνήμης που βρέθηκαν ελαττωμένα σε LTNPs 
με HLA-B27/57.
Ο Mathias Lichterfeld ανέφερε ότι οι Elite Controllers παρουσιάζουν CD4 T λεμφοκύτταρα που εμφανίζουν 
αύξηση της p21 που δίνει αντίσταση στην HIV λοίμωξη καθώς επεμβαίνει τόσο πριν όσο και μετά την εν-
σωμάτωση του προϊικού DNA. O Claudio Casoli έδειξε ότι οι LTNPs παρουσιάζουν αύξηση των miRNAs.

2. Το μεγαλύτερο εμπόδιο στην εκρίζωση του ιού, είναι η παραμονή του HIV στα μολυνθέντα κύτταρα 
με λανθάνουσα λοίμωξη και στο ανοσιακό απόθεμα του οργανισμού και στο θέμα αυτό αναφέρθη-
καν πολλοί ομιλητές. Η εγκατάσταση του HIV στο ανοσιακό απόθεμα του οργανισμού συμβαίνει πολύ 
ενωρίς, ακόμη και αν χορηγηθεί θεραπεία μέσα στο 1ο δεκαήμερο της πρώιμης λοίμωξης.
Τα μολυνθέντα CD4 κύτταρα σε λανθάνουσα λοίμωξη είναι κυρίως Κύτταρα Κεντρικής Μνήμης (μα-
κρόβια) και Μεταβατικά Μνημονικά Κύτταρα (με αργό ρυθμό πολλαπλασιαζόμενα).
Τα επίπεδα του HIV DNA στα CD4 κύτταρα ποικίλλουν σε διάφορες θέσεις του πεπτικού, αλλά υπερέχουν 
αυτών του περιφερικού αίματος. Ένα ερώτημα που δεν έχει απαντηθεί είναι πώς αυτά τα κύτταρα μολύ-
νονται. Η πιο αποδεκτή απάντηση είναι ότι τα παρθένα Τ κύτταρα μολύνονται καθώς ενεργοποιούνται 
και η λανθάνουσα κατάσταση επέρχεται καθώς το κύτταρο επιστρέφει στην ήρεμη φάση σαν Κύτταρο 
Κεντρικής Μνήμης. Χαμηλά επίπεδα υπολειπόμενης ιαιμίας <50 c/ml στο πλάσμα προέρχονται από επα-
νενεργοποίηση των εν ηρεμία CD4 Τ λεμφοκυττάρων μολυνθέντων με λανθάνουσα λοίμωξη. Για τη χο-
ρήγηση θεραπείας στην πρώιμη λοίμωξη, έγινε πολύ συζήτηση με τους περισσότερους να συνηγορούν, 
καθώς η επίδρασή της έχει πολλαπλή δράση: α. ελάττωση του μεγέθους του HIV αποθέματος, β. διατή-
ρηση της λειτουργικής επάρκειας του ανοσιακού συστήματος, γ. αυξημένη πιθανότητα θεραπείας, δ. 
όφελος στη γενική υγεία του ατόμου, ε. ελαττωμένη μετάδοση στην κοινότητα. Με ευαίσθητη PCR μη 
ανιχνεύσιμο DNA, βρέθηκε στο 44% ατόμων μετά χορήγηση θεραπείας στην πρώιμη λοίμωξη, ενώ μόνο 
σε 11% των ατόμων με θεραπεία στη χρόνια λοίμωξη. Επίσης πρόσφατα, προς εξέλιξη εμβολίου, έγινε 
αναγνώριση με μονοκλωνικά αντισώματα εξουδετερωτικών επιτόπων στο περίβλημα του ιού. Τα αντι-
σώματα VCRO1 και 2 εξουδετερώνουν >90% των διαφορετικών στελεχών του ιού (Zhou et al 2010).

3. Ρόλος της ιντεγκρίνης a4b7 στα CD4 T λεμφοκύτταρα (A. Fauci). Οι παθογενετικοί μηχανισμοί στην 
πρώιμο φάση της λοίμωξης είναι σύνθετοι, αλλά ο χρόνος αυτός ευαισθησίας του ιού είναι βέλτιστη 
ευκαιρία για παρέμβαση. Τα a4b7high CD4 T λεμφοκύτταρα προσδιορίζουν έναν υποπληθυσμό CD4 T 
λεμφοκυττάρων με CCR5high και με υψηλή ευαισθησία στην παραγωγική HIV λοίμωξη. Τα κύτταρα 
αυτά εμφανίζονται στην επιφάνεια των βλεννογόνων και η λειτουργία τους είναι η μετανάστευση και η 
διατήρηση τους στο πεπτικό. Η HIV gp120 του περιβλήματος του αρχικού κατά τη μετάδοση ιού, λόγω 
λιγότερων θέσεων γλυκοσυλίωσης, επιτρέπει τη σύνδεση με τον υποδοχέα a4b7 στα CD4 T λεμφοκύτ-
ταρα του βλεννογόνου και για αυτό μπορεί να θεωρηθεί στόχος για εξέλιξη εμβολίου.

4. Το CD27+ προσδιορίζει τόσο τα Κύτταρα Κεντρικής Μνήμης/CM όσο και τα Μεταβατικά Μνημονικά Κύτ-
ταρα/TM (A. Savarino). Βρέθηκε ότι το αντιγόνο αυτό σε ένα μοντέλο SIV λοίμωξης ελαττώνεται με ένα 
παράγωγο οξειδωτικού stress (Gar1041/auranofin), τόσο στα Κύτταρα Κεντρικής Μνήμης όσο και στα 
Μεταβατικά Μνημονικά Κύτταρα και προκαλεί ελάττωση του χρόνου ημισείας ζωής των κυττάρων αυ-
τών που συμβάλλει στην εκρίζωσή τους. Επιπλέον, συνδέεται με ύφεση και μετά την απομάκρυνση του 
παραγώγου αυτού.

Επίκουρη Καθηγήτρια 
Ιατρικής Πανεπιστημίου 
Αθηνών, Διευθύντρια 
Τμήματος Ανοσολογίας-
Ιστοσυμβατότητας, Γ.Ν.Α 
«Λαϊκό», Πανεπιστήμιο 
Αθηνών
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Ea01

ΥπΟΔΟχΕΙΣ νΚ ΚΥΤΤαρων ΣΤΗν hIV ΛΟΙμωΞΗ
Ε. Σωτηροπούλου,1,2 Α. Ψαρρά,2 Ε. Γρηγορίου,2 Ο. Γεωργίου,3 Α. Σκουτέλης,3 Χ. Παπαστεριάδη 2

Εισαγωγή: Είναι γνωστό ότι τα ΝΚ κύτταρα παίζουν σημαντικό ρόλο στον έλεγχο της HIV λοίμωξης 
κατά τα διάφορα στάδια της νόσου. Η δραστηριότητα των ΝΚ κυττάρων ελέγχεται από τα ανασταλτικά 
και διεγερτικά σήματα που παράγονται μετά από δέσμευση προσδετών (ligands) στους αντίστοιχους 
υποδοχείς στην επιφάνεια αυτών των κυττάρων. 

Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη των ΝΚ κυττάρων και υποπληθυσμών τους 
σε σχέση με την έκφραση των υποδοχέων τους στην HIV λοίμωξη.

Υλικό και Μέθοδοι: Στο περιφερικό αίμα 54 HIV+ ασθενών και 15 μαρτύρων προσδιορίστηκαν, με 
πολυπαραμετρική Κυτταρομετρία Ροής, το σύνολο των ΝΚ κυττάρων και των υποπληθυσμών τους 
(CD16+CD56+, CD16+CD56-, CD16-CD56+), καθώς και η έκφραση των υποδοχέων τους– ανασταλτικών 
KIRs: CD158a, CD158b, CD158i, KIRp70 και διεγερτικών CTLRs (υποδοχείς C-τύπου λεκτίνης): NKp80, 
NKG2D, CD161 και NCRs: NKp30, NKp44, NKp46.

Αποτελέσματα: Σε σύγκριση με τους μάρτυρες, στους HIV+ ασθενείς παρατηρείται μείωση του πο-
σοστού των ΝΚ κυττάρων στο σύνολό τους και της CD16+CD56+ υποομάδας τους και αύξηση των 
CD16+CD56- και CD16-CD56+ υποπληθυσμών τους. Δεν διαταράσσεται το πρότυπο έκφρασης τόσο 
των ανασταλτικών όσο και των διεγερτικών υποδοχέων στους διαφόρους υποπληθυσμούς των ΝΚ κυτ-
τάρων στους HIV+ ασθενείς. Στον ακόλουθο Πίνακα παρουσιάζονται οι στατιστικά σημαντικές μεταβο-
λές της έκφρασης των δεικτών των ΝΚ κυττάρων και των υποπληθυσμών τους, στους HIV+ ασθενείς σε 
σχέση με τους μάρτυρες.

Κυτταρικός πληθυσμός Δείκτης
HIV+ vs Μάρτυρες 
μέσες τιμές (% του πληθυσμού) p

ΝΚ (σύνολο) KIRp70 ↓ 11,2 ± 9,2 vs 21,5 ± 18,0 0,023
ΝΚ (σύνολο) NKp80 ↓ 83,4 ± 12,3 vs 92,4 ± 6,4 0,001
ΝΚ (σύνολο) NKG2D ↓ 81,5 ± 15,3 vs 91,5 ± 6,4 0,006
ΝΚ (σύνολο) CD161 ↓ 63,3 ± 19,0 vs 83,8 ± 11,6 0,000
CD16+CD56+ΝΚ κύτταρα NKp80 ↓ 96,0 ± 4,3 vs 98,9 ± 1,8 0,001
CD16+CD56+ΝΚ κύτταρα CD161 ↓ 73,6 ± 19,6 vs 89,1 ± 8,1 0,002
CD16-CD56+ΝΚ κύτταρα CD161 ↓ 72,8 ± 14,5 vs 81,5 ± 8,8 0,018
CD16-CD56+ΝΚ κύτταρα CD158b ↑ 11,0 ± 14,2 vs 3,5 ± 1,9 0,003

Σημειώνεται ότι στην HIV λοίμωξη παρατηρήθηκε μεγαλύτερο εύρος έκφρασης των υποδοχέων των 
ΝΚ κυττάρων. Επίσης, παρατηρήθηκαν οι εξής στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις: αρνητική μεταξύ 
απόλυτου αριθμού CD4+ και ποσοστού CD16-CD56+ λεμφοκυττάρων (R=-0,321, p=0,018), θετική μετα-
ξύ των ποσοστών CD4+ και CD16+CD56+ (R=+0,321, p=0,018), θετικές συσχετίσεις μεταξύ ιικού φορτί-
ου και ανασταλτικών υποδοχέων και αρνητικές μεταξύ ιικού φορτίου και διεγερτικών υποδοχέων.

Συμπεράσματα: Παρατηρείται μείωση της έκφρασης των διεγερτικών και αύξηση των ανασταλτι-
κών υποδοχέων των ΝΚ κυττάρων συνολικά στους HIV+ ασθενείς σε σχέση με τους μάρτυρες. Οι διατα-
ραχές αυτές εντείνονται με την εξέλιξη της HIV+ λοίμωξης. Οι φαινοτυπικές αυτές διαταραχές ίσως 
έχουν ως αποτέλεσμα τη διαφυγή των μολυσμένων από τον ιό κυττάρων από την κυτταροτοξική δρά-
ση των ΝΚ κυττάρων.

1Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ
2Τμήμα Ανοσολογίας-
Ιστοσυμβατότητας, Γ.Ν.Α.  
«Ο Ευαγγελισμός»
3Ε’ Παθολογική Κλινική και 
Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων, 
Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»

ΕΛΕΥΘΕρΕΣ αναΚΟΙνωΣΕΙΣ
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Ea02

ΣΥΣχΕΤΙΣΗ ΤΟΥ πΟΛΥμΟρΦΙΣμΟΥ Mal/tIraP s180L 
μΕ μΕΙωμΕνΟ ΚΙνΔΥνΟ ΛΟΙμωΞΕων ΣΕ αΣΘΕνΕΙΣ μΕ 
πρΟχωρΗμΕνΗ hIV ΛΟΙμωΞΗ
Α. Παπαδόπουλος,1 Β. Σακκά,1 Α. Αντωνιάδου,1 Λ. Γαλανή,1 Π. Παναγόπουλος,1 Δ. Καββαθά,1

Γ. Πουλάκου,1 Κ. Πρωτοπαπάς,1 Ε. Κορατζάνης,1 Ά. Οικονόμου,1 Ν. Αντωνάκος,1 Η. Καραΐσκος,1

Φ. Μπαζιάκα,1 B. Ferwerda,2 M.G. Netea,2 Ε.Ι. Γιαμαρέλλος-Μπουρμπούλης 1

Σκοπός: Η πρωτεΐνη MyD88 adaptor-like (Mal/TIRAP) είναι μια ρυθμιστική πρωτεΐνη που προωθεί 
την ενεργοποίηση των Toll-like υποδοχέων (TLR) 2 και 4 από εξωγενείς και ενδογενείς συνδέτες και 
επιτρέπει τη ρύθμιση της έκφρασης διαφόρων γονιδίων και της μη ειδικής ανοσιακής απάντησης. Με-
λετήσαμε τη σχέση μεταξύ ενός πολυμορφισμού του Mal με τον κίνδυνο απόκτησης μιας λοίμωξης σε 
ασθενείς με HIV λοίμωξη.

Υλικό και Μέθοδοι: Ο πολυμορφισμός μονήρους νουκλεοτιδίου (SNP) του Mal S180L προσδιορίστη-
κε σε δείγματα αίματος, σε μια ομάδα 179 ασθενών με HIV λοίμωξη. Έγινε ανάλυση της σχετικής συχνό-
τητας του πολυμορφισμού, ο κίνδυνος εμφάνισης λοίμωξης υπολογίστηκε με τη δοκιμασία Mantel-
Haenzel, ενώ η σύγκριση των σχετικών κινδύνων έγινε με τις δοκιμασίες Breslow-Day και Tarone.

Αποτελέσματα: 132 (73,7%) ασθενείς είχαν το φυσικό (wild type, WT) γονότυπο, 43 (24%) ήταν ετε-
ροζυγώτες (ΗΤ) και 4 (2,2%) ήταν ομοζυγώτες (ΗΟ) για τον S180L πολυμορφισμό. Η μέση ηλικία των 
ασθενών ήταν 41,3±11,3 ετών. 39 ασθενείς με το WT γονότυπο εμφάνισαν κάποια λοίμωξη κατά τη δι-
άρκεια της νόσου (29,5%) σε σύγκριση με 12 ΗΤ ασθενείς (27,3%) και έναν ΗΟ ασθενή (25%) (p ns). 
Ασθενείς με ελάχιστο αριθμό (nadir) CD4 <200 κύτταρα/mm3, που έφεραν τον πολυμορφισμό Mal 
S180L εμφάνισαν >4 φορές μικρότερο σχετικό κίνδυνο για σοβαρές λοιμώξεις, σε σχέση με τους ασθε-
νείς που φέρουν WT γονότυπο (odd ratio (OR) 0,58, 95% confidence interval (CI), 0,15-2,25, versus OR 
2,69, 95%CI 1,5-4,5, p=0,016). Συνολικά, 6 B-non Hodgkin λεμφώματα καταγράφηκαν, 2 στους ασθενείς 
με το WT γονότυπο (1,5%) και 4 στους ετεροζυγώτες ασθενείς (9,3%, p=0,04).

Συμπεράσματα: Αυτή η μελέτη αναδεικνύει μια σχέση μεταξύ του πολυμορφισμού Mal S180L και 
την προστασία από την εμφάνιση σοβαρών λοιμώξεων σε ασθενείς με προχωρημένη HIV λοίμωξη και 
ελάχιστο αριθμό CD4 <200 κύτταρα/mm3.

Ea03

ΥψΗΛΟΣ ΕπΙπΟΛαΣμΟΣ ΤΟΥ αΛΛΗΛΙΟΥ uGt 1a1*28 ΣΕ 
hIV(+) αΣΘΕνΕΙΣ μΙαΣ μΟναΔαΣ ΕΙΔΙΚων ΛΟΙμωΞΕων 
Των αΘΗνων
Π. Παναγόπουλος,1 Δ. Παρασκευής,2 Β. Σύψα,2 Μ. Δέτσικα,2 Δ. Καββαθά,1 Κ. Πρωτοπαπάς,1

Β. Σακκά,1 Α. Αντωνιάδου,1 Α. Παπαδόπουλος,1 Γ. Πουλάκου,1 Γ. Πετρίκκος,1 Α. Χατζάκης 2

Εισαγωγή: Η ανάλυση του γονιδιώματος του ανθρώπου οδήγησε σε σημαντικές συσχετίσεις μεταξύ 
της παρουσίας συγκεκριμένων αλληλίων/γενετικών παραγόντων και της εκδήλωσης είτε νοσημάτων ή 
ανεπιθύμητων ενεργειών έναντι φαρμακευτικών σκευασμάτων. Ένας από τους αναστολείς πρωτεάσης 
που αποτελούν (ενισχυμένοι με ριτοναβίρη) μία εκ των θεραπευτικών επιλογών στο σχεδιασμό του 
αντιρετροϊκού σχήματος είναι το Atazanavir, το οποίο προκαλεί υπερχολερυθριναιμία. Αυτό φαίνεται 
να συσχετίζεται με τα επίπεδα στο πλάσμα του φαρμάκου που επηρεάζονται από την έκφραση της 
ουριδινο-γλυκουρονικής τρανσφεράσης 1A1 (UGT 1A1-ureidin-glucoronosyl-transferase).

1Δ’ Παθολογική Κλινική 
Πανεπιστημίου Αθηνών,  
Π.Γ.Ν. «Αττικόν»
2Department of Internal 
Medicine and Center for 
Infectious Diseases, University 
St. Radboud, Nijmegen 
Medical Center, Nijmegen, 
The Netherlands

1Δ’ Παθολογική Κλινική 
Πανεπιστημίου Αθηνών,  
Π.Γ.Ν. «Αττικόν»
2Εργαστήριο Υγιεινής και 
Επιδημιολογίας, Ιατρική Σχολή 
ΕΚΠΑ
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Σκοπός: Η εκτίμηση του επιπολασμού του αλληλίου UGT 1A1*28 σε HIV-1(+) ασθενείς στην Ελλάδα 
καθώς και η διερεύνηση της πιθανής συσχέτισης του αλληλίου με την εμφάνιση υπερχολερυθριναιμίας 
σε άτομα που έλαβαν atazanavir (ATV/b).

Υλικό και Μέθοδοι: Μελετήθηκαν 80 HIV(+) ασθενείς κατά το χρονικό διάστημα από 4/2009 έως 
5/2010 προ της έναρξης αντιρετροϊκής αγωγής (HAART). Ο επιπολασμός του αλληλίου UGT 1A1*28 εκτι-
μήθηκε με PCR και DNA ηλεκτροφόρηση και μετά από την έναρξη της HAART παρακολουθήθηκαν τα 
επίπεδα της χολερυθρίνης του ορού στους ασθενείς που έλαβαν atazanavir στο σχήμα τους.

Αποτελέσματα: Το αλλήλιο UGT 1A1*28 ανευρέθη στο 56,25% των ασθενών (45/80). Στους 55 ασθε-
νείς χορηγήθηκε HAART, 20 εξ αυτών έλαβαν ATV/b στο αρχικό σχήμα, με το 65% (13) να είναι φορείς 
του υπό μελέτη αλληλίου. Στους φορείς του αλληλίου οι τιμές της ολικής χολερυθρίνης ήταν πολύ υψη-
λότερες σε σχέση με τον υπόλοιπο πληθυσμό (διάμεσες τιμές 5,15 mg/dl έναντι 1,30 mg/dl αντιστοίχως, 
με p<0,01). Το μέγιστο των τιμών χολερυθρίνης παρατηρήθηκε στις 4 εβδομάδες από την έναρξη της 
αντιρετροϊκής αγωγής, ενώ μόνο σε 3 ασθενείς έγινε αντικατάσταση του ATV/b από άλλο αναστολέα 
πρωτεάσης λόγω αισθητικού προβλήματος. Να σημειωθεί ότι υπερχολερυθριναιμία (ολική χολερυθρί-
νη >1,3 mg/dl) δεν παρατηρήθηκε στους ασθενείς που έλαβαν HAART χωρίς ATV/rit.

Συμπεράσματα: Ένα υψηλό ποσοστό (56%) των ασθενών μίας Ελληνικής Μονάδος Ειδικών Λοιμώξε-
ων βρέθηκε να έχει το αλλήλιο UGT1A1*28. Η χορήγηση στους ασθενείς αυτούς αντιρετροϊκής αγωγής 
που περιλαμβάνει ATV/b οδηγεί σε στατιστικά σημαντική αύξηση της ολικής χολερυθρίνης σε σύγκρι-
ση με τον υπόλοιπο πληθυσμό.

Ea04

αΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥαΙΣΘΗΣΙαΣ ΚαΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤαΣ 
ΤΗΣ QuantIfEron ΣΕ ΣΥΓΚρΙΣΗ μΕ ΤΗν ΔΕρμΟανΤΙΔραΣΗ 
Mantoux ΓΙα ΔΙαΓνωΣΗ ΛανΘανΟΥΣαΣ ΦΥμαΤΙωΣΗΣ 
ΣΕ αΣΘΕνΕΙΣ μΕ hIV ΛΟΙμωΞΗ
Ε. Σαμπατάκου,1 Η. Μαριόλης,1 Μ. Μπέη,2 Μ. Τούτουζα,2 Δ. Πεκτασίδης 1

Σκοπός: Η πρόοδος σε επίπεδο βασικής έρευνας στην παθογένεια της φυματίωσης είχε ως αποτέλε-
σμα την ανάπτυξη δύο νέων διαγνωστικών τεστ την τελευταία δεκαετία, την ELISpot και την Quantiferon, 
που βασίζονται στην παραγωγή ιντερφερόνης γ (IFN-γ) και ανιχνεύουν λανθάνουσα φυματίωση (LTB). 
Η δερμοαντίδραση Mantoux (TST), που χρησιμοποιείται σε επίπεδο ρουτίνας, μπορεί να δώσει ψευδώς 
θετικά αποτελέσματα σε προηγηθέντα εμβολιασμό με BCG και σε παρουσία λοίμωξης από άτυπα μυκο-
βακτηρίδια, ενώ ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα είναι συχνά σε ανοσοκατασταλμένους ασθενείς 
λόγω κυτταρικής ανεργίας, όπως HIV(+) ασθενείς και ιδιαίτερα σε αυτούς με χαμηλό αριθμό CD4. Η 
ανίχνευση λανθάνουσας ΤΒ σε χώρες υψηλού επιπολασμού, όπως η Ελλάδα, ιδιαίτερα σε HIV(+) ασθε-
νείς, που η μετάπτωση σε ενεργό νόσο είναι πιθανή, αποτελεί πρωταρχικό μέλημα και βοηθά στην 
εφαρμογή έγκαιρης προφυλακτικής αγωγής. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η αξιολόγηση της 
μεθόδου αυτής σε HIV(+) ασθενείς στην διάγνωση λανθάνουσας ΤΒ λοίμωξης.

Υλικό και Μέθοδοι: Στην προοπτική αυτή μελέτη περιελήφθησαν 152 HIV(+) ασθενείς από το σύνο-
λο των ασθενών της Μονάδας. Το ιστορικό των ασθενών, προηγηθείς εμβολιασμός με BCG, ανοσολογι-
κό προφίλ (παρούσα ανοσολογική κατάσταση, nadir CD4) δημογραφικά στοιχεία, καταγράφηκαν. Σε 
όλους τους συμμετέχοντες διενεργήθηκε δερμοαντίδραση Mantoux (0.1 mm PPD). Διήθηση ≥5mm ερ-
μηνεύθηκε ως θετική και η εκτίμηση της δερμοαντίδρασης έγινε από τον ίδιο ερευνητή (ΜΗ). Στους 
συμμετέχοντες δεν είχε διενεργηθεί TST για διάστημα ≤1 έτους, προς αποφυγή “boosting effect”. Πα-
ράλληλα ελήφθη από 1 ml αίματος σε 3 σωληνάρια, σύμφωνα με τις οδηγίες της Παρασκευάστριας 
Εταιρίας (Cellestis Limited Carnegie, Australia) για την διαγνωστική μέθοδο QuantiFERON-TB Gold 
(QFT-G). Η παραγωγή IFN-γ σε απάντηση στα ειδικά αντιγόνα ESAT-6 και/ή CFP-10 αξιολογήθηκε σύμ-
φωνα με τις συστάσεις του CDC.

12η Πανεπιστημιακή 
Παθολογική Κλινική, 
Ιπποκράτειο, ΕΚΠΑ
2Μικροβιολογικό Εργαστήριο, 
Ιπποκράτειο
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Αποτελέσματα: Από το σύνολο των 152 ασθενών η TST ήταν θετική σε 7 (4,7%), ενώ η QFT-G σε 17 
(11,1%). Από τις 7 θετικές TST, μόνο σε 1 ήταν και η QFT-G θετική, ενώ από τις λοιπές 6 θετικές TST με 
αντίστοιχες αρνητικές QFT-G, στις 4 περιπτώσεις υπήρχε ιστορικό εμβολιασμού με BCG. Σε έναν ασθε-
νή με CD4 239 (nadir 17) και τεκμηριωμένη ΤΒ στο παρελθόν και οι 2 μέθοδοι έδωσαν αρνητικό αποτέ-
λεσμα, καθώς ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα σε βαριά ανοσοκαταστολή τόσο στην TST, αλλά και 
στην QFT-G (Bua et al., Clin Microbiol Infect 2010) αναφέρονται. Συσχέτιση της ευαισθησίας των μεθό-
δων με τον βαθμό ανοσοκαταστολής δεν δύναται να τεκμηριωθεί στην παρούσα μελέτη, επειδή στην 
πλειοψηφία των ασθενών η διάμεση τιμή CD4 ήταν 718±243. Σε νεαρό ασθενή με φλεγμονώδη νόσο 
του εντέρου και θετική QFT-G (αρνητική TST) και προοπτική έναρξης θεραπείας με μονοκλωνικό αντί-
σωμα χορηγήθηκε χημειοπροφύλαξη με ΙΝΗ.

Συμπέρασμα: Η νέα διαγνωστική μέθοδος QuantiFERON χαρακτηρίζεται από υψηλότερα ποσοστά 
ευαισθησίας και ειδικότητας συγκριτικά με την TST σε ασθενείς με HIV λοίμωξη. Μπορεί η εφαρμογή 
συνδυασμού των 2 μεθόδων να ανιχνεύσει επιπρόσθετες περιπτώσεις που χρήζουν χημειοπροφύλαξη 
(ΧΠΦ) για ΤΒ, καθώς και να αποφευχθεί η άσκοπη ΧΠΦ σε ασθενείς με θετική TST λόγω προηγηθέντος 
εμβολιασμού ή άλλης μυκοβακτηριδιακής λοίμωξης.

Ea05

ΚαΘΥΣΤΕρΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙαΓνωΣΗ ΤΗΣ hIV ΛΟΙμωΞΗΣ 
ΣΤΗ ΒΟρΕΙα ΕΛΛαΔα ΚαΤα ΤΗν πΕρΙΟΔΟ 2000-2010 
- αναΔρΟμΙΚΗ μΕΛΕΤΗ
Ό. Τσαχουρίδου,1 Δ. Πιλάλας,1 Λ. Σκούρα,2 Σ. Μεταλλίδης,1 Ά.Μ. Χάιδιτς,3 Θ. Χρυσανθίδης,1

Π. Κολλάρας,1 Ι. Μπακαΐμη,1 Ζ. Αντωνιάδου,2 Ν. Μαλισιόβας,2 Π. Νικολαΐδης 1

Σκοπός: Ο προσδιορισμός της έκτασης του φαινομένου της καθυστερημένης διάγνωσης της HIV 
λοίμωξης, καθώς και επιδημιολογικών παραγόντων που σχετίζονται με αυτό.

Υλικό και Μέθοδοι: Επιδημιολογικά στοιχεία και ο αριθμός των CD4 λεμφοκυττάρων κατά την πρώ-
τη προσέλευση νεοδιαγνωσθέντων ασθενών με HIV λοίμωξη συγκεντρώθηκαν αναδρομικά από το αρ-
χείο της Μονάδας Ειδικών Λοιμώξεων του Π.Γ.Ν. ΑΧΕΠΑ. Προσδιορίστηκαν 627 νεοδιαγνωσθέντες 
ασθενείς με πρώτη θετική Western Blot στο διάστημα από τον Ιανουάριο του 2000 έως τον Σεπτέμβριο 
του 2010 οι οποίοι είχαν καταγεγραμμένη μέτρηση των CD4 λεμφοκυττάρων τους εντός τριμήνου από 
την ημερομηνία της επιβεβαίωσης της HIV λοίμωξης. Στην ανάλυσή μας χρησιμοποιήσαμε ως παράμε-
τρο ενδεικτική καθυστέρησης στη διάγνωση την παρουσία <350 CD4 /mm3 και την παρουσία <200 CD4/
mm3 ως προχωρημένη HIV λοίμωξη. Μελετήσαμε τον αριθμό των CD4 λεμφοκυττάρων κατά τη διάγνω-
ση στην πορεία του χρόνου, καθώς και τις τάσεις στο χρόνο στην καθυστέρηση της διάγνωσης και στη 
διάγνωση προχωρημένης HIV λοίμωξης. Στη συνέχεια μελετήσαμε με μονοπαραγοντική και πολυπαρα-
γοντική ανάλυση παράγοντες κινδύνου όπως το έτος διάγνωσης, η ηλικία, η πιθανή οδός μετάδοσης 
και η χώρα καταγωγής.

Αποτελέσματα: 627 νεοδιαγνωσθέντες ασθενείς με HIV λοίμωξη συμπεριλήφθηκαν στη μελέτη. Στη 
διάρκεια της δεκαετίας παρατηρήθηκε βελτίωση του αριθμού των CD4 λεμφοκυττάρων κατά την προ-
σέλευση (p=0,001). Συνολικά, σε ποσοστό 52,2% (95% CI: 48,2%-56,6%) των ασθενών η διάγνωση καθυ-
στέρησε, ενώ το 28,5% (95% CI: 25%-32%) προσήλθε με προχωρημένη HIV λοίμωξη. Ωστόσο, τα ποσο-
στά μειώθηκαν στην πορεία του χρόνου (p<0,001 και p=0,001 αντίστοιχα). Στην πολυπαραγοντική ανά-
λυση η μεγαλύτερη ηλικία κατά τη διάγνωση, η καταγωγή από άλλη χώρα, αλλά και η ενδοφλέβια 
χρήση ναρκωτικών προσδιορίστηκαν ως στατιστικά σημαντικοί παράγοντες κινδύνου για την καθυ-
στέρηση στη διάγνωση, ενώ η διάγνωση σε πιο πρόσφατο έτος μείωνε την πιθανότητα καθυστερημέ-
νης διάγνωσης.

Συμπεράσματα: Σε σημαντικό αριθμό ασθενών η διάγνωση της HIV λοίμωξης τίθεται καθυστερη-
μένα με αποτέλεσμα αυξημένη θνητότητα και νοσηρότητα. Απαιτείται δράση προκειμένου η έγκαιρη 

1Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων, 
Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ», Ιατρική 
Σχολή Α.Π.Θ.
2Α’ Μικροβιολογικό 
Εργαστήριο, Ιατρική  
Σχολή Α.Π.Θ.
3Εργαστήριο Υγιεινής, 
Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ.
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διάγνωση να καταστεί δυνατή στο σύνολο των ασθενών, ενώ ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει να ληφθεί για 
ειδικές ομάδες κινδύνου. Περαιτέρω μελέτες είναι απαραίτητες προκειμένου να προσδιοριστούν πα-
ράγοντες κινδύνου που συνδέονται με καθυστερημένη διάγνωση.

Ea06

ΔΙαχρΟνΙΚΕΣ ΤαΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΙμΗΣ Των cD4+ 
t ΛΕμΦΟΚΥΤΤαρων ΚαΤα ΤΗ ΔΙαΓνωΣΗ ΤΗΣ hIV 
ΛΟΙμωΞΗΣ ΣΤΗ μΕΤα haart ΕπΟχΗ
Μ. Χίνη,1 Γ. Μπακογιάννης,2 Ν. Μαγκαφάς,1 Π. Γαργαλιάνος-Κακολύρης,3 Π. Παναγόπουλος,4 Β. 
Παπαρίζος,5 Γ. Δαΐκος,6 Γ. Πάνος,7 Ε. Σαμπατάκου,8 Θ. Κορδόσης,9 Ό. Κατσαρού,10 Γ. Τουλούμη,2 
Μ.Κ. Λαζανάς 1

Σκοπός: Η διερεύνηση των διαχρονικών τάσεων της τιμής των CD4+ Τ λεμφοκυττάρων κατά τη διά-
γνωση της HIV λοίμωξης και η συσχέτισή της με δημογραφικούς παράγοντες και την πιθανή πηγή μό-
λυνσης στη μετά ΗΑART εποχή (1998-2009).

Υλικό και Μέθοδοι: Μελετήθηκαν αναδρομικά 1.258 ασθενείς της ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων 
ΑΜΑCS (Athens Multicenter AIDS Cohort Study) στους οποίους διαγνώσθηκε HIV λοίμωξη από 1/1/1998 
έως 31/12/2009. Σε 1051/1258 (83,5%) ασθενείς υπήρχε διαθέσιμη τιμή CD4+ εντός 3 μηνών από τη διά-
γνωση της HIV λοίμωξης. Η μελέτη της επίδρασης διαφόρων παραγόντων στην αρχική τιμή CD4+ 
πραγματοποιήθηκε με τους μη παραμετρικούς ελέγχους Mann-Whitney, Kruskal-Wallis και τον μη πα-
ραμετρικό συντελεστή συσχέτισης του Spearman, ενώ η μέθοδος της πολλαπλής γραμμικής παλινδρό-
μησης χρησιμοποιήθηκε για τον ταυτόχρονο έλεγχο πιθανών συγχυτικών παραγόντων. Για την άρση 
της ασυμμετρίας κατανομής των CD4+ κατά τη διάγνωση χρησιμοποιήθηκε η τετραγωνική ρίζα των 
αρχικών τιμών.

Αποτελέσματα: Οι ασθενείς σε ποσοστό 79,8% ήταν άνδρες, 83,3% ελληνικής καταγωγής, 41,8% 
ανώτερης/ανώτατης εκπαίδευσης, 61% ομοφυλόφιλοι/αμφιφυλόφιλοι, 36% ετεροφυλόφιλοι και 3% 
IVDU ή μεταγγισθέντες. Η διάμεση ηλικία κατά τη διάγνωση ήταν 35 έτη και η τιμή CD4+ 306 κυτ./μl. Η 
διάμεση αρχική τιμή CD4+ κατά το χρονικό διάστημα 1998-2000 ήταν 287 κυτ./μl, 2001-2003: 267 κυτ./
μl, 2004-2006: 340 κυτ./μl και 2007-2009: 309 κυτ./μl (p=0,107). Από τη μονοπαραγοντική ανάλυση ανι-
χνεύτηκαν διαφορές στην τιμή των CD4+ σε σχέση με την ηλικία (p<0,001), τη χώρα προέλευσης 
(p<0,001) και την πηγή μόλυνσης (p=0,002). Από την πολυπαραγοντική ανάλυση διαπιστώθηκε ότι 
μόνο η μεγαλύτερη ηλικία (p<0,001) και η αφρικανική καταγωγή (p<0,001) συνδυάζονται με χαμηλότε-
ρη τιμή CD4+, ενώ δεν παρατηρήθηκε σημαντική διαφορά μεταξύ ομοφυλοφίλων και ετεροφυλοφί-
λων (p=0,706). Δεν παρατηρήθηκε, διαχρονικά, διαφοροποίηση της αρχικής τιμής CD4+ λαμβάνοντας 
υπόψη την ηλικία, το φύλο και τη χώρα προέλευσης.

Συμπεράσματα: Η τιμή CD4+ κατά τη διάγνωση της HIV λοίμωξης παραμένει διαχρονικά χαμηλή 
παρά τις σημαντικές αλλαγές που επέφερε η εισαγωγή της HAART στην πορεία της νόσου. Τα μεγαλύ-
τερης ηλικίας άτομα παρουσιάζουν χαμηλότερη αρχική τιμή CD4+ καθώς και οι ασθενείς αφρικανικής 
καταγωγής, γεγονός που σχετίζεται, κατά πάσα πιθανότητα, με τη μεγαλύτερη διάρκεια της λοίμωξης, 
τις κοινωνικοοικονομικές συνθήκες και τη δυσκολία πρόσβασης στις Υπηρεσίες Υγείας. Τα ευρήματά 
μας συνηγορούν υπέρ της ανάγκης σχεδιασμού προγραμμάτων ενημέρωσης και επιτήρησης της HIV 
λοίμωξης που θα στοχεύουν σε αυτές τις πληθυσμιακές ομάδες σε μια προσπάθεια πρώιμης διάγνωσης 
και θεραπείας της νόσου.

1Γ’ Παθολογικό Τμήμα-
Μονάδα Λοιμώξεων, Π.Γ.Ν.Α. 
«Κοργιαλένειο-Μπενάκειο» 
Ε.Ε.Σ.
2Εργαστήριο Υγιεινής, 
Επιδημιολογίας και Ιατρικής 
Στατιστικής, Ιατρική Σχολή, 
Πανεπιστήμιο Αθηνών
3Α΄ Παθολογικό Τμήμα 
Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων, 
Π.Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»
4Δ΄ Παθολογική Κλινική, 
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Π.Γ.Ν. 
«Αττικόν»
5Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων, 
Νοσοκομείο «Α. Συγγρός»
6Α΄ Προπαιδευτική Κλινική, 
Πανεπιστήμιο Αθηνών, 
Π.Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»
7Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων, 
1ο Θεραπευτήριο ΙΚΑ Αθηνών
8Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων, 
Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
9Κλινική Παθολογικής 
Φυσιολογίας, Πανεπιστήμιο 
Αθηνών, Π.Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»
102ο Περιφερειακό. Κέντρο 
Αιμοδοσίας, Π.Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»
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Ea07

Ο ρΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟψΙμΗΣ ΔΙαΓνωΣΗΣ ΤΗΣ hIV ΛΟΙμωΞΗΣ 
ΣΤΗ νΟΣΗρΟΤΗΤα ΚαΙ ΤΗ ΘνΗΣΙμΟΤΗΤα
Γ. Μπακογιάννης,1 Μ. Χίνη,2 Π. Γαργαλιάνος-Κακολύρης,3 Β. Παπαρίζος,4 Δ. Καββαθά,5 
Μ.Κ. Λαζανάς,2 Γ. Πάνος,6 Γ. Δαΐκος,7 Ε. Σαμπατάκου,8 Θ. Κορδόσης,9 Ό. Κατσαρού,10 Γ. Τουλούμη 1

Σκοπός: Η διερεύνηση της επίδρασης της χαμηλής τιμής CD4+ Τ λεμφοκυττάρων ή/και των καιρο-
σκοπικών νοσημάτων κατά τη διάγνωση της HIV λοίμωξης στη θνησιμότητα και τη νοσηρότητα των 
ασθενών αυτών.

Υλικό και Μέθοδοι: Τα δεδομένα προέρχονται από την πολυκεντρική μελέτη AMACS (Athens 
Multicenter AIDS Cohort Study). Στην παρούσα ανάλυση συμπεριελήφθησαν όλα τα άτομα με HIV λοί-
μωξη που πρωτοδιαγνώσθηκαν μετά την 1/1/1996 και στα οποία υπήρχε διαθέσιμη τιμή CD4+ κατά τη 
διάγνωση. Ως ασθενείς με όψιμη διάγνωση θεωρήθηκαν τα άτομα με τιμή CD4+ <200 κυτ./μl ή με κλι-
νική εικόνα AIDS. Η στατιστική ανάλυση πραγματοποιήθηκε με τη χρήση των εκτιμητών Kaplan-Meier 
και Aalen-Johansen καθώς και του μοντέλου αναλογικών κινδύνων του Cox.

Αποτελέσματα: Μελετήθηκαν συνολικά 1.074 ασθενείς, με διάμεση ηλικία κατά τη διάγνωση 34,4 
έτη, που στην πλειοψηφία τους ήταν άνδρες (n=859, 80,0%). Από τους ασθενείς αυτούς, 365 (34,0%) 
διαγνώσθηκαν σε προχωρημένο στάδιο νόσου. Κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης [διάμεσος χρό-
νος: 3,2 έτη (ΕΤΕ: 1,3–6,5)] παρατηρήθηκαν 63 (5,9%) θάνατοι, εκ των οποίων 35 (55,6%) οφείλονταν σε 
AIDS, 23 (36,5%) σε άλλα αίτια ενώ για 5 θανάτους (7,9%) δεν ήταν διαθέσιμο το ακριβές αίτιο. Η αθροι-
στική πιθανότητα θανάτου (95% διάστημα εμπιστοσύνης) από κάθε αιτία στα 2, 5 και 8 έτη από τη διά-
γνωση ήταν 2,7% (1,8%-4,0%), 5,8% (4,2%-7,9%) και 11,4% (8,4%-15,5%), ενώ η αθροιστική επίπτωση 
θανάτου από AIDS ήταν 1,7% (1,0%-2,7%), 3,1% (2,0%-4,5%) και 5,8% (3,6%-8,8%) αντίστοιχα. Η αθροι-
στική επίπτωση εμφάνισης AIDS στα 2, 5 και 8 έτη ήταν 10,8 % (9,0%-12,8%), 13,4% (11,2%-15,8%) και 
18,0% (14,6%-21,7%), ενώ η αθροιστική επίπτωση της εισαγωγής σε νοσοκομείο ήταν 7,4% (5,9%-9,2%), 
9,5% (7,6%-11,7%) και 10,4% (8,3%-12,8%) αντίστοιχα. Η καθυστερημένη διάγνωση αυξάνει τον κίνδυνο 
θανάτου ή νοσήματος, που σχετίζονται με το AIDS, καθώς και τον κίνδυνο εισαγωγής σε νοσοκομείο. 
Επιπλέον, η μεγαλύτερη ηλικία κατά τη διάγνωση συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο για όλες τις εκβάσεις 
εκτός της εισαγωγής σε νοσοκομείο, ενώ η υψηλότερη τιμή ιικού φορτίου φαίνεται ότι αυξάνει τον κίν-
δυνο θανάτου, ανεξαρτήτως αιτιολογίας, καθώς και τα καιροσκοπικά νοσήματα.

Συμπεράσματα: Ένα σημαντικό ποσοστό ασθενών με HIV λοίμωξη διαγιγνώσκεται σε προχωρημέ-
νο στάδιο νόσου. Οι ασθενείς αυτοί έχουν αυξημένο κίνδυνο νόσησης και θανάτου, σχετιζόμενων με το 
AIDS, καθώς και εισαγωγής στο νοσοκομείο. Ως εκ τούτου, κρίνεται επιτακτική η ανάγκη πρώιμης διά-
γνωσης και θεραπείας της HIV λοίμωξης.

1Εργαστήριο Υγιεινής, 
Επιδημιολογίας και Ιατρικής 
Στατιστικής, Ιατρική Σχολή, 
Πανεπιστήμιο Αθηνών
2Γ΄ Παθολογικό Τμήμα-
Μονάδα Λοιμώξεων, Π.Γ.Ν.Α. 
«Κοργιαλένειο-Μπενάκειο» 
Ε.Ε.Σ.
3Α΄ Παθολογικό Τμήμα-
Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων, 
Π.Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»
4Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων, 
Νοσοκομείο «Α. Συγγρός»
5Δ΄ Παθολογική Κλινική, 
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Π.Γ.Ν. 
«Αττικόν»
6Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων, 
1ο Θεραπευτήριο ΙΚΑ Αθηνών
7Α΄ Προπαιδευτική Κλινική, 
Πανεπιστήμιο Αθηνών, 
Π.Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»
8Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων, 
Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
9Κλινική Παθολογικής 
Φυσιολογίας, Πανεπιστήμιο 
Αθηνών, Π.Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»
102ο Περιφερειακό Κέντρο 
Αιμοδοσίας, Π.Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»
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Ea08

IΙΚΟ ΦΟρΤΙΟ ΤΗΣ ΚΟΙνΟΤΗΤαΣ ΚαΙ νΕα ΚρΟΥΣμαΤα hIV 
ΛΟΙμωΞΗΣ ΣΤΗ ΒΟρΕΙα ΕΛΛαΔα – αναΔρΟμΙΚΗ μΕΛΕΤΗ 
ΚΟΟρΤΗΣ
Δ. Πιλάλας,1 Ά.Μ. Χάιδιτς,3 Λ. Σκούρα,2 Σ. Μεταλλίδης,1 Ό. Τσαχουρίδου,1 Θ. Χρυσανθίδης,1

Π. Κολλάρας, Ι. Μπακαΐμη,1 Ι. Νικολαΐδης,1 Ν. Μαλισιόβας,2 Π. Νικολαΐδης 1

Εισαγωγή: Πρόσφατες μελέτες υποστηρίζουν ότι η μείωση του ιικού φορτίου στην κοινότητα των 
HIV ασθενών συνδέεται με μείωση των νέων κρουσμάτων HIV λοίμωξης. Στόχος της μελέτης μας είναι 
να εκτιμήσουμε την επίδραση του ιικού φορτίου της κοινότητας των οροθετικών ατόμων που παρακο-
λουθούνται στη Μ.Ε.Λ. του Π.Γ.Ν. ΑΧΕΠΑ και του αριθμού νέων κρουσμάτων HIV που καταγράφηκαν 
στην περίοδο 2000-2007.

Υλικό και Μέθοδοι: Δεδομένα σχετικά με το ιικό φορτίο των ασθενών και τον αριθμό νέων κρουσμά-
των HIV λοίμωξης αντλήθηκαν από τη βάση δεδομένων της Μονάδας Ειδικών Λοιμώξεων. Το ιικό φορτίο 
της κοινότητας υπολογίστηκε αλγοριθμικά ως εξής: Για κάθε ασθενή υπολογίστηκε το σταθμισμένο μέσο 
ιικό του φορτίο ανά έτος. Η διάμεση τιμή του συνόλου των τιμών για κάθε έτος ορίστηκε ως το ιικό φορτίο 
της κοινότητας για το συγκεκριμένο έτος. Στατιστικά μοντέλα Poisson χρησιμοποιήθηκαν για να διερευ-
νηθεί η συσχέτιση μεταξύ του αριθμού νέων κρουσμάτων και του δεκαδικού λογαρίθμου του ιικού φορ-
τίου της κοινότητας, του πλήθους των μελών της κοινότητας και του αριθμού νέων HIV διαγνώσεων. 

Αποτελέσματα: Συνολικά, έγινε επεξεργασία δεδομένων από 512 ασθενείς. Η διάμεση τιμή του χρόνου 
μεταξύ διαδοχικών επισκέψεων ήταν 119 ημέρες (IQR: 86-147 ημέρες). Το ιικό φορτίο της κοινότητας μειώ-
θηκε στην πορεία του χρόνου(p<0,001). Σε πολυπαραγοντικό μοντέλο Poisson με ανθεκτικούς εκτιμητές το 
μέσο ιικό φορτίο της κοινότητας (RR: 1,795 95% CI: 1,27-2,53, p=0,001) και ο αριθμός μελών της ανά 100 
άτομα της κοόρτης (RR: 1,65, 95% CI: 1,35-1,82, p<0,001) προσδιορίστηκαν ως στατιστικά σημαντικοί παρά-
γοντες κινδύνου. Ανάλογο αποτέλεσμα προέκυψε σε πολυπαραγοντικό μοντέλο με παραμέτρους το μέσο 
ιικό φορτίο (RR: 2,13, 95% CI: 1,56-2,9, p=0,0001) και το έτος (RR: 1,32, 95% CI: 1,22-1,44, p<0,001).

Συμπεράσματα: Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του στατιστικών μοντέλων Poisson το μέσο ιικό φορ-
τίο της κοινότητας επιδρά στατιστικά σημαντικά στον αριθμό νέων κρουσμάτων HIV λοίμωξης. Σημαντι-
κοί περιορισμοί όπως ο μικρός αριθμός παρατηρήσεων, η παρουσία συγχυτικών παραγόντων και η ανα-
δρομική φύση της μελέτης πρέπει να ληφθούν υπόψη. Ωστόσο, τα δεδομένα αυτά υποστηρίζουν τη θέση 
ότι η HAART μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέσο πρόληψης της διασποράς της HIV λοίμωξης.

1Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων, 
Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ», Ιατρική 
Σχολή Α.Π.Θ.
2Α’ Μικροβιολογικό 
Εργαστήριο, Ιατρική Σχολή 
Α.Π.Θ.
3Εργαστήριο Υγιεινής, Ιατρική 
Σχολή Α.Π.Θ.
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ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ hIV ΛΟΙμωΞΗΣ, απΟΥΣΙα ανΤΙρΕΤρΟϊΚΗΣ 
ΘΕραπΕΙαΣ: ΔΙαΦΟρΕΣ μΕΤαΞΥ ΕΥρωπΗΣ ΚαΙ 
ΥπΟΣαχαρΙαΣ αΦρΙΚΗΣ
Ν. Πανταζής,1 C. Morrison,2 P. Amornkul,3 C. Lewden,4 K. Porter,5 Γ. Τουλούμη 1 εκ μέρους
του CASCADE

Εισαγωγή: Οι διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες για θεραπεία ατόμων με HIV λοίμωξη βασίζονται σε 
μελέτες που διεξάγονται κυρίως σε ανεπτυγμένες χώρες. Δεν είναι, επομένως, γνωστό αν αυτές είναι 
κατάλληλες για άτομα που ζουν σε αναπτυσσόμενες ή υποανάπτυκτες χώρες. 

Σκοπός: Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η εκτίμηση και η σύγκριση της εξέλιξης της HIV λοίμωξης, 
απουσία θεραπείας, σε άτομα με γνωστή ημερομηνία μετατροπής που παρακολουθούνται είτε στην 
Ευρώπη είτε στην Υποσαχάρια Αφρική (ΥΑ).

Υλικό και Μέθοδοι: Τα δεδομένα της μελέτης προέρχονται από την διεθνή πολυκεντρική συνεργασία 
CASCADE και 3 μελέτες στην ΥΑ (FHI, IAVI, Primo-CI). Οι συγκρινόμενες ομάδες περιελάμβαναν Ευρω-
παίους, Αφρικανούς στην Ευρώπη και Αφρικανούς στην ΥΑ, άνω των 15 ετών που είχαν μολυνθεί μέσω 
ετεροφυλοφιλικής επαφής από το 2000 και μετά. Ο ρυθμός απώλειας CD4 λεμφοκυττάρων εκτιμήθηκε 
και συγκρίθηκε μέσω γραμμικών μικτών μοντέλων ενώ για τη μελέτη του χρόνου από την ορομετατρο-
πή έως την εμφάνιση κλινικού AIDS, θάνατο ή έναρξη αντιρετροϊκής θεραπείας χρησιμοποιήθηκαν τε-
χνικές ανάλυσης επιβίωσης.

Αποτελέσματα: Από τα 1.959 (913 Ευρωπαίοι, 302 Αφρικανικής προέλευσης στην Ευρώπη, 744 Αφρι-
κανοί στην ΥΑ) άτομα που πληρούσαν τα κριτήρια επιλογής, τα 2/3 ήταν γυναίκες ενώ η διάμεση ηλικία 
τους κατά την ορομετατροπή ήταν 31 έτη. Η εμφάνιση κλινικού AIDS ήταν συχνότερη στην ΥΑ (p=0,002), 
ενώ ο χρόνος μέχρι την έναρξη θεραπείας μεγαλύτερος (p<0,001). Αντίθετα, δεν υπήρχε διαφορά στο 
χρόνο επιβίωσης μεταξύ των ομάδων (p=0,177). Οι συχνότερες AIDS νόσοι ήταν στους Ευρωπαίους η 
πνευμονία από Pneumocystis carinii, ενώ στους Αφρικανούς η πνευμονική (στην ΥΑ) ή εξωπνευμονική 
(στην Ευρώπη) φυματίωση. Αγνοώντας τις περιπτώσεις φυματίωσης, οι διαφορές στην αθροιστική επί-
πτωση κλινικού AIDS μεταξύ Ευρωπαίων και Αφρικανών αμβλύνθηκαν και έπαψαν να είναι στατιστικά 
σημαντικές (p=0,062). Σταθμίζοντας για φύλο, ηλικία και υστέρηση στην ένταξη στις μελέτες, η ανάλυ-
ση των διαχρονικών μετρήσεων CD4 λεμφοκυττάρων έδειξε ότι οι Αφρικανοί (ιδιαίτερα αυτοί στην 
Ευρώπη) είχαν χαμηλότερα αρχικά επίπεδα (p<0,001) αλλά και βραδύτερους ρυθμούς απώλειας 
(p<0,001). Ενδεικτικά, τα μέσα επίπεδα κατά την ορομετατροπή για γυναίκες 15-29 ετών ήταν 607 (Ευ-
ρωπαίες), 469 (Αφρικανές στην Ευρώπη) και 570 (Αφρικανές στην ΥΑ) CD4 κύτταρα/μl. Η αντίστοιχη 
μέση απώλεια στα πρώτα 4 χρόνια της λοίμωξης ήταν 259, 155, και 199 CD4 κύτταρα/μl.

Συμπεράσματα: Παρά τη βραδύτερη απώλεια CD4 λεμφοκυττάρων που παρατηρήθηκε στους 
Αφρικανούς σε σύγκριση με τους Ευρωπαίους, λαμβάνοντας υπόψη τους παρόμοιους χρόνους επιβίω-
σης και την υψηλή επίπτωση της φυματίωσης σε οροθετικά άτομα από την Αφρική, δεν φαίνεται να 
συντρέχει λόγος για διαφοροποίηση των κατευθυντήριων οδηγιών θεραπείας όσον αφορά στην εφαρ-
μογή τους σε Αφρικανικούς πληθυσμούς.

1Εργ. Υγιεινής, Επιδημιολογίας 
και Ιατρικής Στατιστικής. 
Ιατρική Σχολή Παν/μίου 
Αθηνών
2Family Health International, 
Durham, NC, USA
3International AIDS Vaccine 
Initiative, San Francisco, CA, 
USA
4Inserm, U897, Bordeaux, 
France
5Medical Research Council, 
London, UK
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ΟΙ ΣΥχνΟΤΕρΕΣ ΔΕρμαΤΙΚΕΣ παΘΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ αΣΘΕνΕΙΣ 
μΕ hIV-1 ΛΟΙμωΞΗ
Α. Κουρής,2 Θ. Κορδόσης,1 N. Σύψας,1 Φ. Ζαφειροπούλου,1 Ρ. Τσατοβίδου,1 Ά. Γραφάκος,
Ε. Τορλίδη,2 Ν. Σταυριανέας 2

Σκοπός: Ο σκοπός της μελέτης μας ήταν η αναλυτική καταγραφή όλων των δερματικών ασθενειών, 
που είχαν εκδηλώσει οι ασθενείς με HIV-1 λοίμωξη κατά την πρώτη τους επίσκεψη στο ιατρείο.

Υλικό και Μέθοδοι: Η μελέτη μας ήταν αναδρομική μελέτη αρχείου και το υλικό αποτέλεσαν 200 
φάκελοι ασθενών με HIV-1 λοίμωξη της Μονάδας Ειδικών Λοιμώξεων της Κλινικής Παθολογικής Φυσιο-
λογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Από αυτούς τους ασθενείς 70 είχαν εκδηλώσει 
κάποια δερματική νόσο κατά την πρώτη επίσκεψη στο ιατρείο. Οι ασθενείς αυτοί ξεκίνησαν να παρακο-
λουθούνται από το 1987 έως και σήμερα και αποτέλεσαν ένα πολύ καλό δείγμα για να δούμε ποιες ήταν 
οι συχνότερες δερματικές εκδηλώσεις των συγκεκριμένων ασθενών.

Αποτελέσματα: Παρατηρήθηκε ότι στις πρώτες θέσεις των δερματικών εκδηλώσεων των ασθενών 
με HIV-1 λοίμωξη ήταν οι μυκητιάσεις της στοματικής κοιλότητας σε ποσοστό 43% και αμέσως μετά 
ακολουθούν τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα σε ποσοστό 29%, με κύρια επικράτηση των κον-
δυλωμάτων και των γονοκοκκικών λοιμώξεων. Επίσης, το 28% των ασθενών παρουσίαζαν ταυτόχρονα 
παραπάνω από μία δερματική νόσο. Από το σύνολο των ασθενών με δερματική εκδήλωση το 43% πλη-
ρούσε τα κριτήρια της νόσου AIDS. Σχετικά με τον αριθμό των CD4 Τ λεμφοκυττάρων διαπιστώθηκε ότι 
43% των ασθενών με δερματική εκδήλωση είχαν CD4 <200/ml, 30% είχαν CD4 200-499/ml και 27% εί-
χαν CD4 >500/ml.

Συμπεράσματα: Θα πρέπει να τονίσουμε το γεγονός ότι στις συχνότερες δερματικές ασθένειες, που 
κατεγράφησαν στη μελέτη μας, υπάγονται οι μυκητιάσεις της στοματικής κοιλότητας και τα σεξουαλι-
κώς μεταδιδόμενα νοσήματα και κυρίως τα κονδυλώματα. Επιπρόσθετα, παρατηρήθηκε ότι σε μεγάλο 
ποσοστό ασθενών με HIV λοίμωξη συνυπάρχουν παραπάνω από μία δερματικές ασθένειες. Επιπλέον, οι 
δερματικές ασθένειες φαίνεται να εκδηλώνονται συχνότερα σε περιπτώσεις ασθενών με χαμηλό αριθ-
μό CD4 Τ λεμφοκυττάρων. Από τα ανωτέρω συμπεραίνεται ο σπουδαίος ρόλος ενός έμπειρου δερμα-
τολόγου, ο οποίος πολλές φορές είναι ο πρώτος ιατρός που καλείται να αντιμετωπίσει τον ασθενή και 
να θέσει την κλινική υποψία της HIV-1 λοίμωξης.

Ea11

ΟΞΥΤΕνΗ ΚΟνΔΥΛωμαΤα ΣΕ hIV αΣΘΕνΕΙΣ
Β. Παπαρίζος, Ε. Δασκαλάκης, Δ. Εξαδακτύλου, Ό. Καλογήρου, Κ. Κυριάκης, Α. Κατσάμπας

Σκοπός: Σκοπός της εργασίας ήταν η διερεύνηση της εμφάνισης οξυτενών κονδυλωμάτων σε ασθε-
νείς με HIV λοίμωξη, αναλόγως δημογραφικών χαρακτηριστικών, πριν και μετά τη διάγνωση της ορο-
θετικότητας.

Υλικό και Μέθοδοι: Δείγμα της μελέτης ήταν 949 HIV ασθενείς που προσήλθαν για παρακολούθηση 
στη Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων του Νοσοκομείου από 1/1/2000 έως 30/9/2009 (δέκα χρόνια) και παρέ-
μειναν για μεγαλύτερο των τριών μηνών χρονικό διάστημα. Από αυτούς 748 ήταν ομοφυλόφιλοι άνδρες 
και 54 γυναίκες από την Ελλάδα, ενώ αλλοδαποί ήταν 94 ομοφυλόφιλοι άνδρες και 53 γυναίκες. Δεν πε-
ριελήφθησαν ετεροφυλόφιλοι άνδρες και χρήστες ενδοφλεβίων ουσών. Αξιολογήθηκαν τα στοιχεία από 
το ιστορικό και την κλινική εξέταση που αφορούσαν σε κλινικά ορατά κονδυλώματα.

Αποτελέσματα: Από τους 949 ασθενείς οι 294 (31%) παρουσίασαν τουλάχιστον μία φορά κονδυλώ-
ματα, είτε πριν τη διάγνωση της HIV νόσου είτε μετά από αυτήν. Ειδικότερα, 252 (26,5%) είχαν ιστορικό 

1Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων, 
Κλινική Παθολογικής 
Φυσιολογίας, Γ.Ν.Α. 
«Λαϊκό» και Ιατρική Σχολή 
Πανεπιστημίου Αθηνών
2Β΄Κλινική Δερματικών 
kαι Αφροδίσιων Νόσων, 
Πανεπιστήμιο Αθηνών

Νοσοκομείο «Α. Συγγρός»



HELLENIC ARCHIVES of AIDS, 2010; 18(Suppl 1):1-66

Ελεύθερες ανακοινώσεις

42

θεραπευθέντων κονδυλωμάτων ή κονδυλώματα κατά την πρώτη κλινική εξέταση και 42 (4,4%), αποκλει-
στικά άνδρες, τα εμφάνισαν τουλάχιστον 12 μήνες μετά την HIV διάγνωση. Η συχνότητα κονδυλωμάτων 
υπερείχε σε στατιστικά σημαντικό βαθμό στους άνδρες σε σύγκριση με τις γυναίκες (p<0,0001), ενώ δεν 
διέφερε αναλόγως προέλευσης (Έλληνες-αλλοδαποί) μεταξύ ανδρών ή μεταξύ γυναικών. Τα κονδυλώμα-
τα εντοπίζονταν στους μεν άνδρες κατά κύριο λόγο στον πρωκτό (63,6%) και λιγότερο στο πέος (20,06%), 
στο πέος και τον πρωκτό ταυτόχρονα (14,3%) και στο στόμα (2,7%). Η εμφάνιση κονδυλωμάτων στο στό-
μα ήταν πολύ συχνότερη μετά την HIV διάγνωση (7/42, 16,7%) σε σχέση με πριν (1/252, 0,4%).

Συμπεράσματα: Η παρουσία κλινικών κονδυλωμάτων είναι ιδιαίτερα συχνή στους HIV ασθενείς, ιδι-
αιτέρως στους άνδρες ομοφυλόφιλους και συνδέεται προφανώς με συμπεριφορά υψηλού κινδύνου. Η 
παθητική πρωκτική επαφή, που είναι εξαιρετικά υψηλού κινδύνου για μόλυνση από HIV ήταν συνήθης 
πρακτική στους άρρενες ασθενείς, όπως υποδεικνύει η παρουσία των βλαβών στον πρωκτό (συνολικά 
77,9%). Η εμφάνιση κονδυλωμάτων ακόμη και πολύ μετά τη HIV διάγνωση υποδεικνύει τη διατήρηση 
της επικίνδυνης συμπεριφοράς σε αρκετούς ασθενείς. Μέρος της συμπεριφοράς αυτής είναι η μη χρή-
ση προφυλακτικού κατά τη στοματική επαφή, γεγονός που, μεταξύ άλλων, ευθύνεται για τα κονδυλώ-
ματα στο στόμα.

Ea12

ΚαΤαΓραΦΗ ανΕπΙΘΥμΗΤων ΕνΕρΓΕΙων μΕΤα απΟ ΤΟν 
ΕμΒΟΛΙαΣμΟ ΚαΤα ΤΗΣ νΕαΣ ΓρΙπΗΣ Η1ν1ν ΣΕ αΣΘΕνΕΙΣ 
μΕ hIV ΛΟΙμωΞΗ πΟΥ παραΚΟΛΟΥΘΟΥνΤαΙ ΣΤΗ μΟναΔα 
ΛΟΙμωΞΕων ΤΟΥ Γ.ν.α. «Ο ΕΥαΓΓΕΛΙΣμΟΣ»
Ι.Γ. Μπαραμπούτης,1 Ο. Γεωργίου,1 Ε.Π. Τσαγάλου,2 Κ. Ζαρκάδα,1 Η. Παπακωνσταντίνου,3

Β. Παπασταμόπουλος,1 Α. Σκουτέλης 1

Σκοπός: Στα τέλη Νοεμβρίου 2010 άρχισε η εφαρμογή στη Μονάδα μας του προγράμματος εμβολι-
ασμού έναντι της νέας γρίπης Η1Ν1 για οροθετικά άτομα που παρακολουθούνταν ενεργά. Χρησιμοποι-
ήθηκαν 2 δόσεις του ενός από τα 2 εμβόλια με διαφορά 3-4 εβδομάδων. Έγινε καταγραφή και ανάλυση 
των αναφερθεισών ανεπιθύμητων ενεργειών (ΑΕ) μετά τον εμβολιασμό (στο πρόσφατο Πανελλήνιο 
Ιατρικό Συνέδριο είχε γίνει αρχική παρουσίαση των ΑΕ της πρώτης δόσης).

Υλικό και Μέθοδοι: Στα τέλη του 2009, 569 οροθετικά άτομα βρίσκονταν υπό ενεργό παρακολούθη-
ση στη Μονάδα μας. Ο εμβολιασμός συστηνόταν οποτεδήποτε τα άτομα αυτά επισκέπτονταν τη Μονά-
δα για οποιοδήποτε λόγο. Χρησιμοποιήθηκε προτυπωμένο ερωτηματολόγιο για την καταγραφή παρε-
νεργειών. Για τις παρενέργειες της 1ης δόσης, η συμπλήρωση έγινε την ημέρα της χορήγησης της 2ης 
δόσης, ενώ για αυτές της 2ης δόσης 3-4 εβδομάδες αργότερα.

Αποτελέσματα: Από τις 23/11/2009 έως και 08/01/2010 συνολικά 274 οροθετικά άτομα συμφώνησαν 
να εμβολιαστούν. Από αυτούς, 232 έλαβαν το σκεύασμα Focetria και 42 το σκεύασμα Pandemrix. 
Focetria 1η δόση: 99/232 άτομα ανέφεραν ≥1 AE (42,67%). 57 (24,57%) ανέφεραν μόνο τοπικές (στην 
περιοχή της ένεσης) ΑΕ (ΤΑΕ), 23 (9,91%) μόνο συστηματικές AE (ΣΑΕ) ενώ 19 (8,19%) ανέφεραν και τα 
δύο. Συχνότερη ΤΑΕ: τοπικό άλγος (69/232, 29,74%), που διήρκεσε <48 ώρες σε 50/69 άτομα (72,46%). 
Συχνότερη ΣΑΕ: μειωμένη ενέργεια/γενικευμένη αδυναμία (15/42, 35,71%), που διήρκεσε <72 ώρες σε 
9/15 περιπτώσεις (60,0%), αν και διήρκεσε >1 εβδομάδα σε 5/15 (33,3%). Τεκμηριωμένος πυρετός 
(T>37,5°) αναφέρθηκε από 4/232 ασθενείς (1,72%) ενώ υποκειμενικό αίσθημα θερμότητας αναφέρθηκε 
από 6/232 ασθενείς (2,58%). Focetria 2η δόση: 15/232 άτομα που εμβολιάστηκαν με την 1η δόση αρνή-
θηκαν να κάνουν τη 2η δόση (4,31%). Πλήρη δεδομένα για ΑΕ μετά τη 2η δόση ήταν διαθέσιμα για 172 
άτομα. Από αυτά, 38 (22,10%) ανέφεραν ≥1 AE, 22/172 (12,79%) μόνο ΤΑΕ, 10/172 (5,81%) μόνο ΣΑΕ και 
6/172 (3,48%) και τα δύο. Άτομα που είχαν αναφέρει ≥1 AE μετά την 1η δόση ήταν σημαντικά πιθανότερο 
να αναφέρουν ≥1 AE μετά τη 2η δόση (p 0,001). Αντίστοιχα ευρήματα σημειώθηκαν για ≥1 ΤAE (p 0,0001) 

1Μονάδα Λοιμώξεων, 
5η Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. 
«Ο Ευαγγελισμός»
2Θεραπευτική Κλινική, 
Π.Γ.Ν.Α.«Αλεξάνδρα»
34η Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. 
«Ο Ευαγγελισμός»



ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ AIDS, 2010; 18(Suppl 1):1-66

Ελεύθερες ανακοινώσεις

43

και ≥1 ΣAE (p 0,003). Pandemrix 1η δόση: 26/42 άτομα ανέφεραν ≥1 AE (61,90%) (p 0,049 συγκριτικά με 
Focetria). 13/42 (30,95%) ανέφεραν μόνο ΤΑΕ, 5/42 (11,90%) μόνο ΣΑΕ και 8/42 (19,04%) και τα δύο (p 
0,036 για ≥1 TAE και 0,06 για ≥1 ΣAE σε σύγκριση με Focetria). Συχνότερη ΤΑΕ: τοπικό άλγος (21/42, 
50,0%, p 0,01 σε σύγκριση με Focetria) με διάρκεια <48 ώρες σε 11/21 άτομα (52,38%, p 0,11 σε σύγκρι-
ση με Focetria). Συχνότερη ΣΑΕ: κεφαλαλγία (5/42, 11,9%).

Συμπεράσματα: Οι ΑΕ γενικά ήταν ήπιες και βραχείας διάρκειας. Άτομα που ανέφεραν ≥1 AE μετά 
την 1η δόση ήταν σημαντικά πιθανότερο να αναφέρουν ΑΕ και μετά τη δεύτερη. Η επίπτωση ΑΕ και ΤΑΕ 
ήταν σημαντικά μεγαλύτερη με χρήση Pandemrix.

Ea13

ΕπΙπΕΔα ΒΙΤαμΙνΗΣ D ΣΕ hIV ΘΕΤΙΚΟΥΣ αΣΘΕνΕΙΣ
Π. Λουρίδα, Α. Σαρρή, Δ. Νακοπούλου, Κ. Ντίνος, Σ. Κασιάκου, Π. Γαργαλιάνος-Κακολύρης

Σκοπός: Η διαταραχή στον μεταβολισμό των οστών είναι ένα κοινό πρόβλημα στους HIV θετικούς 
ασθενείς. Η παρατηρούμενη οστεοπενία ή οστεοπόρωση στους ασθενείς αυτούς είναι πολυπαραγοντι-
κή και ένας από τους αιτιολογικούς παράγοντες είναι η ανεπάρκεια βιταμίνης D, που σύμφωνα με τα 
βιβλιογραφικά δεδομένα από ΗΠΑ και Βόρεια Ευρώπη είναι αρκετά συχνή στον γενικό πληθυσμό και 
ακόμη περισσότερο στον οροθετικό πληθυσμό. Σκοπός της μελέτης είναι να εκτιμηθούν τα επίπεδα 
Βιταμίνης D σε ασθενείς του τακτικού ιατρείου HIV και να βρεθεί εάν αυτά συσχετίζονται με άλλους 
παράγοντες.

Υλικό και Μέθοδοι: Σε 50 HIV θετικούς ασθενείς που επισκέφθηκαν το Τακτικό Ιατρείο HIV για τον 
προγραμματισμένο τους έλεγχο, ελέγχθησαν επίπεδα βιταμίνης D, ασβεστίου, φωσφόρου, αλκαλικής 
φωσφατάσης. Αυτά εκτιμήθηκαν σε συνάρτηση με στοιχεία που αφορούν την πορεία της HIV λοίμωξης 
των ασθενών, δηλαδή: Χρόνια από την διάγνωση, επίπεδα CD4 λεμφοκυττάρων, λήψη αντιρετροϊκής 
αγωγής και εάν ναι για πόσο διάστημα, στάδιο HIV νόσου, καθώς και ηλικία, φύλο.

Αποτελέσματα: Ελέχθησαν 50 διαδοχικοί ασθενείς. Από αυτούς 45 ήταν άνδρες και 5 γυναίκες. Η 
ηλικία των ασθενών κυμαινόταν από 28 έως 65 ετών, μέση ηλικία 44,3 ετών (σταθερή απόκλιση 9,6). Οι 
ασθενείς αυτοί είχαν διαγνωστεί ως HIV θετικοί από ένα μήνα πριν έως 26 έτη πριν, με μέση διάρκεια 
διάγνωσης 7,9 έτη. Η μέση τιμή CD4 λεμφοκυττάρων ήταν 538,2 (σταθερή απόκλιση 263,7). Οι 42 από 
τους 50 ασθενείς ήταν υπό αντιρετροϊκή αγωγή με μέση διάρκεια της αγωγής 6,3 έτη. Οι 28 ασθενείς 
ήταν στο στάδιο Α της νόσου, 7 σε στάδιο Β και 11 σε στάδιο C. Να σημειωθεί ότι κανένας τους δεν είχε 
ιστορικό οστεοπόρωσης. Η μέση τιμή της βιταμίνης D ήταν 14,18 ng/mL (min=5,5 max=36,0, σταθερή 
απόκλιση 7,43). Από τους 50 ασθενείς οι 20 είχαν τιμές βιταμίνης D <10 ng/mL και άλλοι 20 τιμές από 10 
ως 20 ng/mL. Μέση τιμή ασβεστίου =9,1 mg/dL, ALP=85.96 IU/L, Φωσφόρου =2,76 mg/dL. Από την 
ανάλυση προέκυψε ότι ο μοναδικός παράγοντας της HIV νόσου που σχετίζεται με τα επίπεδα της βιτα-
μίνης D ήταν ο αριθμός των CD4 λεμφοκυττάρων, ανεξάρτητα από τη λήψη ή όχι HAART. Ασθενείς με 
CD4 ≤350 είχαν μέση τιμή βιταμίνης D 12,28 ng/mL και αυτοί με >350 CD4 είχαν 14,93 ng/mL.

Συμπέρασμα: Η ανεπάρκεια της βιταμίνης D είναι εξαιρετικά συχνή (80%) στον HIV θετικό πληθυσμό 
ασθενών και φαίνεται να σχετίζεται με τα επίπεδα των CD4 λεμφοκυττάρων.

Α΄ Παθολογική Κλινική-
Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων, 
Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»
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Ea14

o ΕμΒΟΛΙαΣμΟΣ ΕνανΤΙ ΤΟΥ ΙΟΥ ΤΗΣ ΙνΦΛΟΥΕνΤΖαΣ 
α/Η1ν1 ΕπΙΔρα αρνΗΤΙΚα ΣΤΗν ΕνΔΟΘΗΛΙαΚΗ 
ΛΕΙΤΟΥρΓΙα αΣΘΕνων μΕ hIV ΛΟΙμωΞΗ
Ε. Σαμπατάκου,1 Η. Μαριόλης,1 Χ. Βλαχόπουλος,2 Π. Ξαπλαντέρης,2 Χ. Στεφανάδης 2

Σκοπός: Υπάρχουν δεδομένα για επαγωγή παροδικής ενδοθηλιακής δυσλειτουργίας και διαταραχής 
της ελαστικότητας των αρτηριών μετά από εμβολιασμό. Το νέο εμβόλιο που αναπτύχθηκε έναντι της 
πανδημίας ιού της ινφλουέντζας Α/Η1Ν1 αναφέρθηκε ως έχον ασφαλές καρδιαγγειακό προφίλ, όμως η 
επίπτωση στην ενδοθηλιακή λειτουργία και ελαστικότητα των αρτηριών δεν έχει μελετηθεί. Παράλλη-
λα, οι ασθενείς με HIV λοίμωξη αποτελούν ομάδα υψηλού κινδύνου για καρδιαγγειακή νόσο. Σύμφωνα 
με τα αποτελέσματα μη παρεμβατικών πολυκεντρικών μελετών η HIV λοίμωξη και η αντιρετροϊκή αγω-
γή συσχετίζονται με αυξημένη επίπτωση καρδιαγγειακής νόσου και αθηρωμάτωση. Με βάση τις διε-
θνείς συστάσεις, το προηγούμενο φθινόπωρο οι ασθενείς της μονάδας μας υποβλήθηκαν σε μαζικό 
εμβολιασμό με 2 δόσεις εμβολίου. Στην παρούσα μελέτη διερευνήσαμε τη δυνητική επίδραση του εμ-
βολίου στη λειτουργικότητα του ενδοθηλίου και την ελαστικότητα των αρτηριών.

Υλικό και Μέθοδοι: Περιελήφθησαν 25 HIV(+) ασθενείς (όλοι άνδρες, 3 naïve σε θεραπεία, διάμεση 
ηλικία 35±10 έτη, CD4 count: 719±273). Όλοι οι συμμετέχοντες στην μελέτη δεν έπασχαν από καρδιαγ-
γειακή νόσο ούτε ελάμβαναν αγωγή για υπέρταση ή μεταβολικό σύνδρομο. Οι 14 ασθενείς υποβλήθη-
καν σε μελέτη αγγείων μετά την πρώτη δόση του εμβολίου και οι υπόλοιποι 14 χρησιμοποιήθηκαν ως 
μάρτυρες (control, sham procedure). Οι μετρήσεις έγιναν προ και 8 και 48 ώρες αντίστοιχα μετά τον 
εμβολιασμό. Η ενδοθηλιοεξαρτώμενη διαστολή της βραχιόνιας αρτηρίας (FMD) και η καρωτιδομηριαία 
ταχύτητα μετάδοσης σφυγμικού κύματος (PWV) χρησιμοποιήθηκαν ως δείκτες αρτηριακής ελαστικό-
τητας. Παράλληλα, μετρήθηκαν σε δείγματα αίματος οι ADMA, IL-6 sICAM-1. Στη συνέχεια έγινε στατι-
στική ανάλυση χρησιμοποιώντας ΑNOVA μέθοδο και Bonferroni’s post hoc test.

Αποτελέσματα: O εμβολιασμός είχε ως αποτέλεσμα σημαντική δυσλειτουργία του ενδοθηλίου, ενδει-
κτική μειωμένης βιοδιαθεσιμότητας μονοξειδίου του αζώτου (nitric oxide) που παρέμεινε και μετά παρέ-
λευση 48 ωρών από τον εμβολιασμό (baseline: 6,5±4,8%, 8h: 2,3±4,9%, 48h: 1,8±4,8%; p=0,05). Η ελαστι-
κότητα, όμως των αρτηριών (PWV) δεν επηρεάστηκε σημαντικά (baseline: 7,2±1,2 m/sec, 8h: 7,0±1,2 m/
sec, 48h: 6,8±0,9 m/sec; p=ns). Τα επίπεδα των ADMA, IL-6 and sICAM-1 δεν επηρεάσθηκαν.

12η Πανεπιστημιακή 
Παθολογική Κλινική, 
Ιπποκράτειο, ΕΚΠΑ
21η Πανεπιστημιακή 
Καρδιολογική Κλινική, 
Ιπποκράτειο, ΕΚΠΑ
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Συμπέρασμα: O εμβολιασμός έναντι της ινφλουέντζας H1/N1 προκαλεί ενδοθηλιακή δυσλειτουργία 
σε HIV(+) ασθενείς που διαρκεί για τουλάχιστον 48 ώρες. Με δεδομένη την αυξημένη επίπτωση καρδι-
αγγειακής νόσου τα αποτελέσματα αυτά χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης.

Ea15

αΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ MaraVIroc ΣΕ ΘΕραπΕΥΤΙΚα ΣχΗμαΤα 
ΔΙαΣωΣΗΣ
Σ. Κουρκουντή,1 Ά. Σκλαβενίτη,2 Κ. Λόιο,1 Π. Χατζηάστρος,2 Γ. Χρύσος,2 Β. Παπαρίζος 1

Σκοπός: Σκοπός της εργασίας ήταν η αξιολόγηση της εμπειρίας από τη χορήγηση του αναστολέα του 
CCR5 Maraviroc σε σχήματα διάσωσης, σε ασθενείς με HIV λοίμωξη οι οποίοι είχαν προηγούμενες θερα-
πευτικές αποτυχίες και πολλαπλές αντοχές.

Υλικό και Μέθοδοι: Δείγμα της μελέτης ήταν 12 ασθενείς που έλαβαν το φάρμακο επί χρονικό διά-
στημα 4-20 μηνών (διάμεσο=10,5). Όλοι οι ασθενείς είχαν λάβει αρκετά σχήματα στο παρελθόν και είχαν 
αναπτύξει ανθεκτικά στελέχη σε τουλάχιστον 2 κατηγορίες αντιρετροϊκών φαρμάκων. Σε 8/12 ασθενείς 
το Maraviroc ως μέλος νέου σχήματος μετά από εξέταση γονοτυπικής αντοχής και σε 4 ως αντικατάστα-
ση άλλου φαρμάκου επιτυχούς σχήματος διάσωσης (αναστολέα πρωτεάσης ή Τ-20) λόγω παρενεργειών. 
Το φάρμακο χορηγήθηκε σε διάφορα σχήματα, αναλόγως ιστορικού θεραπείας και γονοτύπου. Συνήθως 
συνδυάσθηκε με δύο από τα Abacavir, Tenofovir, Raltegravir, Etravirine ή Darunavir.

Αποτελέσματα: Το Maraviroc έγινε άριστα ανεκτό σε 11 από τους 12 ασθενείς. Σε μία περίπτωση η 
χορήγησή του διακόπηκε μετά από 4 μήνες λόγω γαστρεντερικών διαταραχών (επιγαστραλγίες-έμετοι). 
Το HIV-RNA φορτίο διατηρήθηκε σε μη ανιχνεύσιμα επίπεδα στους 3 από τους 4 ασθενείς που ήταν ήδη 
σε επιτυχημένη αγωγή, ενώ σε έναν καταγράφηκε ελαφρά αύξηση (303 copies/ml). Από τους υπόλοι-
πους οι 7/8 αρνητικοποιήθηκαν με το νέο σχήμα. Έτσι, ενώ πριν την αλλαγή μόνον οι 4 ασθενείς είχαν 
μη ανιχνεύσιμο φορτίο, μετά από αυτήν είχαν οι 10/12. Τα CD4 λεμφοκύτταρα των ασθενών δεν σημεί-
ωσαν συνολικά αξιόλογη μεταβολή, παραμένοντας σε μάλλον ικανοποιητικά επίπεδα (363,3 ± 247,9 
πριν, 398 ± 234,1 μετά). Εν τούτοις, σε 5 ασθενείς υπήρξε ουσιαστική βελτίωση, ανεβάζοντας τη διάμε-
ση τιμή των CD4 από 258,5 προ σε 377 μετά τη θεραπεία.

Συμπεράσματα: Αν και το δείγμα είναι μικρό και το χρονικό διάστημα της παρακολούθησης σύντομο, 
η πρώτη εμπειρία από τη χρήση του maraviroc θεωρείται ιδιαίτερα ενθαρρυντική, εφ’ όσον ουσιαστικά 
δεν παρατηρήθηκαν παρενέργειες και η ιολογική ανταπόκριση ήταν άριστη, παρά το γεγονός ότι οι ασθε-
νείς ήταν ισχυρά προθεραπευμένοι και με επανειλημμένα κακή συμμόρφωση στη θεραπεία.

Ea16

ΕμπΕΙρΙα απΟ ΤΗ χρΗΣΗ raLtEGraVIr μΕΤα απΟ 
48 ΕΒΔΟμαΔΕΣ ΘΕραπΕΙαΣ
Δ. Παρασκευά, Α. Σωτηρόπουλος, Α. Σκλαβενίτη, Ε. Φριλίγκου, Π. Χατζηάστρος, Σ. Λαμπρινάκος, 
Δ. Περιμένη, Γ. Χρύσος

Σκοπός: Η αναζήτηση των μεταβολών στο ιικό φορτίο, τα CD4 και τα λιπίδια σε ασθενείς, οι οποίοι 
έλαβαν Raltegravir ως μέρος της συνδυασμένης αντιρετροϊκής θεραπείας (HAART).

Υλικό και Μέθοδοι: Μελετήθηκαν 16 ασθενείς, οι οποίοι έλαβαν μεταξύ των άλλων αντιρετροϊκών 
και Raltegravir. H αλλαγή σε Raltegravir έγινε λόγω ανοσολογικής ή ιολογικής αποτυχίας (3 ασθενείς) ή 
λόγω ανεπιθύμητων ενεργειών όπως λιποδυστροφία, ηπατοτοξικότητα, γαστρεντερικές διαταραχές (13 

1Νοσοκομείο «Α. Συγγρός»
2Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων, 
Γ.Ν. Πειραιά, «Τζάνειο»

Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων, 
Γ.Ν. Πειραιά, «Τζάνειο»
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ασθενείς). Ο χρόνος παρακολούθησης ήταν 48 εβδομάδες. Έγινε καταγραφή και σύγκριση των αρχικών 
και τελικών τιμών του ιικού φορτίου, των CD4, των τριγλυκεριδίων και της χοληστερόλης. 

Αποτελέσματα: To Raltegravir έγινε άριστα ανεκτό από όλους τους ασθενείς. Δεκατέσσερις ασθενείς 
είχαν μη ανιχνεύσιμο ιικό φορτίο κατά την έναρξη της αγωγής με Raltegravir, το οποίο και διατήρησαν 
σε όλο το διάστημα παρακολούθησης, ενώ οι 2 παρουσίασαν πτώση του ιικού φορτίου σε μη ανιχνεύ-
σιμα επίπεδα, μετά από 8 εβδομάδες θεραπείας. Όσον αφορά στον αριθμό των CD4 παρατηρήθηκε 
μικρή αύξηση (μέση τιμή/διάμεσος από 609,8/562 σε 662,2/582). Η μέση τιμή της χοληστερόλης παρου-
σίασε μικρή μείωση από 201,8 mg/dl σε 195,9 mg/dl, ενώ των τριγλυκεριδίων από 228,8 mg/dl σε 216,2 
mg/dl. Σημειώνεται ότι 5 ασθενείς ελάμβαναν υπολιπιδαιμική αγωγή (Atorvastatin) πριν την έναρξη 
Raltegravir, ενώ ένας άρχισε να λαμβάνει Atorvastatin κατά τη διάρκεια της αγωγής. Δεν παρατηρήθη-
καν ανεπιθύμητες ενέργειες από τη χρήση του Raltegravir και κανένας ασθενής δεν διέκοψε την αγωγή.

Συμπεράσματα: Το Raltegravir στις 48 εβδομάδες ήταν καλά ανεκτό, δεν παρουσίασε ανεπιθύμητες 
ενέργειες και δεν παρουσίασε αύξηση των λιπιδίων. Ο αριθμός των CD4 κυττάρων αυξήθηκε και δεν 
παρατηρήθηκε ιολογική αποτυχία.

Ea17

ΣχΗμαΤα haart πΟΥ πΕρΙΕχΟΥν KIVExa ΣΕ naϊVE 
ΚαΙ πρΟΘΕραπΕΥμΕνΟΥΣ αΣΘΕνΕΙΣ μΕ hIV ΛΟΙμωΞΗ: 
ΕμπΕΙρΙα μΙαΣ μΟναΔαΣ ΛΟΙμωΞΕων
Σ. Περιστεράκη,1 Φ. Ντούτσου,1 Ν. Τσόγκας,1 Μ. Χίνη,1 Ν. Μαγκαφάς,1 Β. Λορίδα,1 Ο. Καλκούνη,1 
Α. Λιονή,1 Ε. Κρεμασμένου,2 Μ.Κ. Λαζανάς 1

Σκοπός: Η καταγραφή της εμπειρίας μας από τη χορήγηση Kivexa (σταθερός συνδυασμός 
Lamivudine/Abacavir) σε naive και προθεραπευμένους ασθενείς με HIV λοίμωξη.

Υλικό και Μέθοδοι: Συνολικά, 67 ασθενείς της Μονάδας μας έλαβαν Kivexa κατά την τελευταία πε-
νταετία. Σε όλους είχε πραγματοποιηθεί προοπτικός ή αναδρομικός έλεγχος για HLA Β5701. Καταγρά-
φηκαν δεδομένα που αφορούν στην ιολογική και ανοσολογική ανταπόκριση καθώς και στην τοξικότη-
τα της αγωγής.

Αποτελέσματα: Μελετήθηκαν 61 ασθενείς που λαμβάνουν Kivexa για διάστημα ≥6 μηνών (54) ή το 
διέκοψαν για οποιονδήποτε λόγο (7). Οι 54/61 ήταν άνδρες, η μέση ηλικία κατά την έναρξη Kivexa ήταν 42 
(18-81) έτη και ο μέσος χρόνος γνωστής οροθετικότητας και λήψης Kivexa ήταν 64 (1-246) και 27 (1-57) 
μήνες αντίστοιχα. Οι 12/61 ανήκαν σε στάδιο C, 33 ήταν naïve και 28 προθεραπευμένοι. Οι 12/28 ελάμβα-
ναν Lamivudine και Abacavir πριν την χορήγηση Kivexa ενώ 16/28 το έλαβαν για πρώτη φορά. Από τους 
33 naive ασθενείς, 29 ήταν άνδρες και 4 γυναίκες με μέση ηλικία 36 (18-60) έτη. Ο μέσος χρόνος γνωστής 
οροθετικότητας κ! ι λήψης Kivexa ήταν 18 (1-117) και 22 (1-42) μήνες αντίστοιχα. Οι 3/33 ανήκαν σε στάδιο 
C, 11/33 έλαβαν συνδυασμό Kivexa με NNRTIs και 22/33 με PIs/r. Ο μέσος αριθμός CD4+ αρχικά και στην 
τελευταία μέτρηση ήταν 253 (7-559) και 536 (71-991) κυτ./μl αντίστοιχα. Η μέση τιμή VL ήταν αρχικά 5,2 
log10 ενώ στους 28, που συνεχίζουν, το VL είναι <50 αντ./ml. Οι 16 προθεραπευμένοι ασθενείς ήταν άν-
δρες, με μέση ηλικία 46 (22-81) έτη. Ο μέσος χρόνος γνωστής οροθετικότητας και λήψης Kivexa ήταν 105 
(4-226) και 27 (11-46) μήνες αντίστοιχα. Οι 6/16 ανήκαν σε στάδιο C, o μέσος αριθμός CD4+ αρχικά και 
στην τελευταία μέτρηση ήταν 583 (110-1063) και 666 (254-1137) κυτ/μl αντίστοιχα. Οι 11/16 είχαν αρχικά μη 
ανιχνεύσιμο VL, ενώ η μέση τιμή VL των υπολοίπων ήταν 5,2 log10. Στην τελευταία μέτρηση όλοι οι ασθε-
νείς είχαν VL <50 αντ/ml. Οι 7/61 ασθενείς διέκοψαν τη λήψη Kivexa: 3/61 λόγω ανεπιθύμητων ενεργειών 
(ΓΕΣ), 2/61 λόγω υψηλού κινδύνου για καρδιαγγειακά συμβάματα (Framingham risk >20%), 1/61 λόγω ιο-
λογικής αποτυχίας (Lamivudine I, Abacavir S) και 1/61 κατόπιν επιθυμίας του. Σε κανέναν ασθενή δεν εκ-
δηλώθηκε καρδιαγγειακό νόσημα (1633 ασθενείς-μήνες).

Συμπεράσματα: Τα σχήματα HAART με Kivexa, που χορηγήθηκαν σε naive και προθεραπευμένους 
ασθενείς της Μονάδας μας, αποδείχθηκαν αποτελεσματικά και καλά ανεκτά, ενώ μόνο ένας στους είκοσι 

1Γ΄ Παθολογικό Τμήμα-
Μονάδα Λοιμώξεων, Γ.Ν.Α. 
«Κοργιαλένειο-Μπενάκειο» 
Ε.Ε.Σ.
2Ανοσολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. 
«Κοργιαλένειο-Μπενάκειο» 
Ε.Ε.Σ.



ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ AIDS, 2010; 18(Suppl 1):1-66

Ελεύθερες ανακοινώσεις

47

ασθενείς διέκοψε το Kivexa λόγω ανεπιθύμητων ενεργειών. Η χορήγηση Kivexa, ειδικά μετά την εισαγω-
γή του υποχρεωτικού ελέγχου για HLA Β5701, πρέπει να θεωρείται ασφαλής.

Ea18

ΕπΙΔραΣΗ ΤΗΣ ανΤΙρΕΤρΟϊΚΗΣ ΘΕραπΕΙαΣ (haart) 
ΣΤΟν μΕΤαΒΟΛΙΣμΟ ΚαΙ Τα ΕπΙπΕΔα ΤΟΥ παραΓΟνΤα 
ΕνΕρΓΟπΟΙΗΣΗΣ αΙμΟπΕΤαΛΙων (Paf) ΚαΙ ΣΥΣχΕΤΙΣΗ 
ΤΟΥΣ μΕ ΤΟν ΚαρΔΙαΓΓΕΙαΚΟ ΚΙνΔΥνΟ
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 τελικά in vivo αποτελέσματα της αλληλεπίδρασης PAF και HAART σε ασθενείς της 
Μονάδας μας.

Ασθενείς και Μέθοδοι: Μελετήθηκαν 18, μη προθεραπευμένοι, άνδρες με HIV λοίμωξη στους οποί-
ους χορηγήθηκε, μετά από τυχαιοποίηση, HAART. Οι 8/18 έλαβαν tenofovir-DF/emtricitabine/efavirenz 
(Ομάδα A) και οι 10/18 abacavir/lamivudine/efavirenz (Ομάδα B). Η επιλογή των θεραπευτικών σχημά-
των έγινε βάσει των κατευθυντηρίων οδηγιών και των in vitro αποτελεσμάτων μας, (σχήμα Α: ισχυρή 
αντι-PAF δράση, σχήμα Β: ασθενής αντι-PAF δράση). Μελετήσαμε την επίδραση των ανωτέρω σχημά-
των στα επίπεδα του PAF στο αίμα, στην ειδική δραστικότητα των βασικών μεταβολικών του ενζύμων 
(PAF-CPT, Lyso-PAF-AT και PAF-AH) στο πλάσμα, στα λευκοκύτταρα και τα αιμοπετάλια. Δείγματα ελή-
φθησαν πριν την έναρξη της αντιρετροϊκής αγωγής, 1, 3, 6, 9 και 12 μήνες μετά. Η στατιστική ανάλυση 
πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο διακύμανσης επαναλαμβανόμενων μετρήσεων (Repeated Measures 
ANOVA) και τη δοκιμασία Κolmogorov-Smirnov.

Αποτελέσματα: Στην ομάδα Α, παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική ελάττωση της βιοσύνθεσης του 
PAF στα λευκοκύτταρα. Η ειδική δραστικότητα της PAF-CPT ελαττώθηκε μετά τον 1ο μήνα αγωγής ενώ της 
Lyso-PAF-AT μετά τον 6ο μήνα. Η δραστικότητα και των δύο ενζύμων στα αιμοπετάλια παρέμεινε αμετά-
βλητη. Τα επίπεδα του PAF στο αίμα μειώθηκαν μετά τον 1ο μήνα. Η δραστικότητα της PAF-AH στα λευκο-
κύτταρα και τα αιμοπετάλια ελαττώθηκε μετά τον 6ο μήνα ενώ στο πλάσμα μετά τον 9ο μήνα αγωγής.

Στην ομάδα Β, παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική επαγωγή της βιοσύνθεσης του PAF τον 3ο μήνα θε-
ραπεία λόγω αύξησης δραστικότητας της Lyso-PAF-AT στα λευκοκύτταρα και τα αιμοπετάλια. Τα επίπεδα 
του PAF αυξήθηκαν τον 3ο μήνα, με επαναφορά στα αρχικά επίπεδα τον 6ο μήνα. Η δραστικότητα της PAF-
AH αυξήθηκε τον 3ο μήνα στα λευκοκύτταρα ενώ παρέμεινε αμετάβλητη στο πλάσμα και τα αιμοπετάλια. 
Τέλος, η δραστικότητα της PAF-CPT παρέμεινε αμετάβλητη στα λευκοκύτταρα και τα αιμοπετάλια.

Συμπεράσματα: Σύμφωνα με προγενέστερα in vitro αποτελέσματα, το αντιρετροϊκό σχήμα με 
tenofovir ελαττώνει τη βιοσύνθεση και τα επίπεδα του PAF. Αντίθετα, το σχήμα με abacavir αυξάνει, 
παροδικά, τη βιοσύνθεση και τα επίπεδα του PAF με επαναφορά στα αρχικά επίπεδα τον 6ο μήνα. Η 
επαγωγή της βιοσύνθεσης του PAF τους πρώτους μήνες θεραπείας πιθανόν να αποτελεί έναν από τους 
μηχανισμούς παροδικής αύξησης του καρδιαγγειακού κινδύνου στους ασθενείς με HIV λοίμωξη που 
λαμβάνουν abacavir.

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

1Γ’ Παθολογικό Τμήμα–
Μονάδα Λοιμώξεων, Γ.Ν.Α. 
«Κοργιαλένειο–Μπενάκειο» 
Ε.Ε.Σ
2Τμήμα Χημείας, 
Πανεπιστήμιο Αθηνών
3Τμήμα Επιστήμης 
Διαιτολογίας-Διατροφής, 
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
4Α΄ Παθολογικό Τμήμα–
Μονάδα Λοιμώξεων, Γ.Ν.Α. 
«Γ. Γεννηματάς»



HELLENIC ARCHIVES of AIDS, 2010; 18(Suppl 1):1-66

Ελεύθερες ανακοινώσεις

48



49

Δα01

ΓνωΣΗ, ΣΤαΣΗ ΚαΙ ΣΥμπΕρΙΦΟρα Των ΦΟΙΤΗΤων 
νΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣχΕΤΙΚα μΕ ΤΟν hIV ΚαΙ ΤΗ νΟΣΟ 
ΤΟΥ aIDs
A. Musenya, Κ. Αντωνάρα, Α. Αποστολίδη, Χ. Χέλμη, Ν. Φώτος, Π. Γαλάνης, Η. Μπροκαλάκη

Σκοπός: Η εκτίμηση των γνώσεων και της στάσης των φοιτητών Νοσηλευτικής σχετικά με τον HIV 
και τη νόσο του AIDS. Επίσης, ελέγχθηκε η συμπεριφορά των φοιτητών σχετικά με τη φροντίδα ασθε-
νών με HIV-λοίμωξη.

Υλικό και Μέθοδοι: 120 τριτοετείς φοιτητές (12 άνδρες, 108 γυναίκες) του Τμήματος Νοσηλευτικής 
του Πανεπιστημίου Αθηνών συμπλήρωσαν τρία ερωτηματολόγια, προερχόμενα από τη διεθνή βιβλιο-
γραφία, τα οποία περιείχαν ερωτήσεις που αφορούσαν τις γνώσεις (38 ερωτήσεις) και τη στάση τους (39 
ερωτήσεις) σχετικά με τον HIV και τη νόσο του AIDS, καθώς και τη συμπεριφορά τους σχετικά με τη 
φροντίδα ασθενών με HIV λοίμωξη (15 ερωτήσεις). Η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων έγινε με την 
έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2010-2011. Η ανάλυση των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με το στατι-
στικό πακέτο SPSS 16.0. Οι στατιστικές μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν περιελάμβαναν το t-test και τον 
συντελεστή συσχέτισης του Spearman. Το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας ορίστηκε ίσο με 0,05.

Αποτελέσματα: Η μέση ηλικία των φοιτητών ήταν 20,6±2 έτη. Στις ερωτήσεις γνώσεων οι άντρες 
είχαν μέσο ποσοστό σωστών απαντήσεων ίσο με 72% (±10,5%), έναντι 70% (±11,5%) των γυναικών, 
χωρίς η διαφορά αυτή να είναι στατιστικά σημαντική (p=0,7). Δεν βρέθηκε στατιστικά σημαντική σχέ-
ση ανάμεσα στην ηλικία και στο μέσο ποσοστό σωστών απαντήσεων (συντελεστής συσχέτισης του 
Spearman = -0,03, p=0,8). Η στάση των φοιτητών σχετικά με την HIV λοίμωξη ήταν γενικώς θετική, κα-
θώς το μέσο ποσοστό των θετικών απαντήσεων ήταν 85,1% (ελάχιστο: 49,2%, μέγιστο: 98,3%). Αντιθέ-
τως, οι φοιτητές δεν έδειξαν ιδιαίτερα πρόθυμοι να φροντίσουν ασθενείς με HIV λοίμωξη, καθώς το 
μέσο ποσοστό των θετικών απαντήσεων στο σχετικό ερωτηματολόγιο ήταν 66,2% (ελάχιστο: 31,7%, 
μέγιστο: 91,7%).

Συμπεράσματα: Οι φοιτητές Νοσηλευτικής της συγκεκριμένης μελέτης δεν είχαν ικανοποιητικό επί-
πεδο γνώσεων σχετικά με την HIV λοίμωξη. Η στάση των φοιτητών ήταν θετική σχετικά με τη νόσο, ενώ 
η συμπεριφορά τους σε σχέση με τη φροντίδα των ασθενών με HIV λοίμωξη δεν ήταν ικανοποιητική. 
Φαίνεται, πως υπάρχει ακόμα προκατάληψη σχετικά με τον HIV και τη νόσο του AIDS, γεγονός που πρέ-
πει να κινητοποιήσει την Πολιτεία προς την κατεύθυνση ενημέρωσης του πληθυσμού και ιδιαίτερα των 
ατόμων νεαρής ηλικίας.

Δα02

ΔΙΕρΕΥνΗΣΗ ΣΤαΣΕων ΚαΙ ΓνωΣΕων πΟΥ αΦΟρΟΥν 
ΣΤΗν hIV ΛΟΙμωΞΗ ΣΕ Εναν πΛΗΘΥΣμΟ ΣπΟΥΔαΣΤων
Ν. Πιτσούνης,1 Σ. Περιστεράκη,1 Μ. Χίνη,1 Ν. Τσόγκας,1 Ν. Μαγκαφάς,1 Ε. Βλάχου,2 Ο. Καλκούνη,1 
Β. Λορίδα,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.

Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα 
Νοσηλευτικής

1Γ΄ Παθολογικό Τμήμα-
Μονάδα Λοιμώξεων, Γ.Ν.Α. 
«Κοργιαλένειο-Μπενάκειο» 
Ε.Ε.Σ.
2Τμήμα Ψυχολογίας, 
Αμερικανικό Κολλέγιο 
Ελλάδος «Deree»

ΕνΘΕΣΕΙΣ
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Υλικό και Μέθοδοι: Από 25/09/09 έως 18/12/09 διανεμήθηκε ένα ερωτηματολόγιο 15 ερωτήσεων 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 σχέσε-
ων με άτομα HIV(+) καθώς και στη λήψη μέτρων προφύλαξης στις σεξουαλικές τους επαφές.

Αποτελέσματα: Συνολικά, 378 σπουδαστές συμπλήρωσαν ανώνυμα το ερωτηματολόγιο. Οι 146 
(38,6%) ήταν άνδρες, οι 202 (53,4%) γυναίκες και 30 (8%) δεν απάντησαν. Ποσοστό 29,1% ήταν ηλικίας 
17-20 ετών, 52,3% 21-25 ετών, 9,3% 26-30 ετών, 1,3% 31-35 ετών, 1% 36-50 ετών και 7% δεν απάντησε. 
Ένα μικρό ποσοστό (6,3%) διατηρεί φιλία με άτομο HIV(+) αλλά η συντριπτική πλειοψηφία (94,7%) δη-
λώνει πρόθυμη να συνεχίσει στενές φιλικές σχέσεις με άτομο HIV(+). Μόνο 40,2% των ερωτηθέντων θα 
μοιραζόταν το ίδιο διαμέρισμα με έναν στενό φίλο HIV(+), ενώ 31% δεν θα τον φιλούσε στο μάγουλο και 
79,1% δεν θα έτρωγε μαζί του από το ίδιο πιάτο. Η πλειοψηφία (84,4%) θα δημιουργούσε φιλικές σχέσεις 
με άτομο HIV(+), ενώ μόλις 7,7% θα είχε σεξουαλική σχέση με άτομο HIV(+) και απ’ αυτούς 13,8% δεν θα 
χρησιμοποιούσε πάντα προφυλακτικό κατά τη σεξουαλική επαφή. Οι 46 (12,2%) θα ήταν πρόθυμοι να 
παντρευτούν άτομο HIV(+), ενώ 61 (16,1%) θα αποκτούσαν παιδιά με σύζυγο HIV(+). Ποσοστό 90,7% 
δήλωσε σεξουαλικά ενεργό τους τελευταίους 12 μήνες εκ των οποίων 53% δεν έκανε πάντα χρήση προ-
φυλακτικού 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.

Δα03

ΕΛΕΓχΟΣ ΣΕ ανωνΥμΗ ΒαΣΗ ΓΙα hIV ΛΟΙμωΞΗ 
ΣΤΗ μΟναΔα ΛΟΙμωΞΕων ΤΟΥ νΟΣΟΚΟμΕΙΟΥ 
«Ο EΥαΓΓΕΛΙΣμΟΣ» 2007-2010: ΔΗμΟΓραΦΙΚα 
ΔΕΔΟμΕνα ΚαΙ ΛΟΓΟΙ ΕΞΕΤαΣΗΣ
Ι.Γ. Μπαραμπούτης,1 Ο. Γεωργίου,1 Β. Παπασταμόπουλος,1 Κ. Ζαρκάδα,1 Ε.Π. Τσαγάλου,2

Δ. Ζούλας,3 Φ. Κατινάρη,3 Λ. Μαραγκάκη,3 Α. Μηλάκοβα,3 Μ. Παραρά,3 Α. Σκουτέλης 1

Σκοπός: Από τον Απρίλιο του 2007 διενεργείται στη Μονάδα Λοιμώξεων του νοσοκομείου «Ο Ευαγ-
γελισμός» και σε συνεργασία με τη Μονάδα Αιμοδοσίας, έλεγχος σε ανώνυμη βάση για HIV λοίμωξη. 
Σκοπός της ανακοίνωσης είναι η παρουσίαση και ανάλυση των  δημογραφικών δεδομένων και λόγων 
για εξέταση από τα πρώτα 2 χρόνια περίπου εφαρμογής της διαδικασίας.

Υλικό και Μέθοδοι: Άτομα που αυτοβούλως προσήλθαν για εξέταση για HIV λοίμωξη στη Μονάδα 
Λοιμώξεων του νοσοκομείου από 04/2007 έως 02/2010. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνταν να συμπληρώ-
σουν προτυπωμένο ερωτηματολόγιο ενώ δέχονταν συμβουλή και ενημέρωση για θέματα σχετικά με 
τη HIV λοίμωξη.

Αποτελέσματα: Συνολικά εξετάστηκαν 1.045 άτομα, Τετάρτες (πρωί) 437 άτομα (41,8%), Πέμπτες 
(μεσημέρι) 608 άτομα (58,2%). Πληροφόρηση: 33,8% από γνωστό πρόσωπο, 33,5% από το τηλεφωνικό 
κέντρο του Ευαγγελισμού, 20,7% από τα ΜΜΕ και 4,3% από το Internet (συχνά αναφέρθηκαν περισσό-
τερες της μιας πηγές). Επιλογή του τόπου εξέτασης: εύκολη πρόσβαση 40,5%, εμπιστοσύνη στο νοσο-
κομείο 26,7%, παρότρυνση από γνωστό πρόσωπο 21,9%, διαφήμιση στα ΜΜΕ στο 7,8%, διαφήμιση στο 
Internet 9,6% και τυχαία 1,8%. Προσήλθαν 472 άνδρες (45,1%) και 508 γυναίκες (48,6%) (φύλο δεν κατα-
γράφηκε σε 65 περιπτώσεις, 6,3%). Ο μ.ό. ηλικίας 31 έτη, min 17, max 72. Άνδρες: μ.ό. 32 έτη (SD ±9,5 
έτη), min 15, max 72. Γυναίκες: μ.ό. 28,5 έτη (SD ±9 έτη), min 16, max 57. Επαγγελματική απασχόληση: 
474 ιδιωτικοί υπάλληλοι (45,3%), 260 φοιτητές/φοιτήτριες (24,9%), 76 δημόσιοι υπάλληλοι (7,3%), 53 

1Μονάδα Λοιμώξεων, 
5η Παθολογική Κλινική
2Θεραπευτική Κλινική, 
Π.Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα»
3Μονάδα Αιμοδοσίας, Γ.Ν.Α. 
«Ο Ευαγγελισμός»
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άνεργοι (5,1%), 43 (4,1%) με άλλη απασχόληση, 16 μαθητές/μαθήτριες (1,5%). Δεν απάντησαν 113 άτομα 
(10,8%). Λόγοι για εξέταση: Άνδρες: 215/464 (46,3%) μόνο για επιβεβαίωση, 136/464 (29,3%) «ύποπτη» 
σεξουαλική επαφή >3 ημέρες πριν, 26/464 (5,6%) επιθυμία του συντρόφου, 25/464 (5,4%) σχέση με 
οροθετικό άτομο, 23/464 (4,9%) «ύποπτη» σεξουαλική επαφή <3 ημέρες πριν, 21/464 (4,5%) συμπτώμα-
τα αποδιδόμενα στο AIDS και 11/464 (2,4%) μη σεξουαλική έκθεση. Γυναίκες: 214/506 (42,3%) μόνο για 
επιβεβαίωση, 152/506 (30,0%) λόγω «ύποπτη» σεξουαλική επαφή >3 ημέρες πριν, 33/506 (6,5%) «ύπο-
πτη» σεξουαλική επαφή <3 ημέρες πριν, 27/506 (5,3%) επιθυμία του συντρόφου, 26/506 (5,1%) μη σε-
ξουαλική έκθεση (p 0,03 σε σύγκριση με άνδρες), 19/506 (3,7%) σχέση με οροθετικό άτομο, και 13/506 
(2,6%) συμπτώματα αποδιδόμενα στο AIDS.

Δα04

ΕΛΕΓχΟΣ ΣΕ ανωνΥμΗ ΒαΣΗ ΓΙα hIV ΛΟΙμωΞΗ 
ΣΤΗ μΟναΔα ΛΟΙμωΞΕων ΤΟΥ νΟΣΟΚΟμΕΙΟΥ 
«Ο ΕΥαΓΓΕΛΙΣμΟΣ» 2007-2010: ανΤΙΛΗψΗ ΤΟΥ ΚΟΙνΟΥ 
ΓΙα ΤΗν hIV ΛΟΙμωΞΗ
Ι.Γ. Μπαραμπούτης,1 Ο. Γεωργίου,1 Κ. Ζαρκάδα,1 Δ. Ζούλας,2 Φ. Κατινάρη,2 Λ. Μαραγκάκη,2

Α. Μηλάκοβα,2 Ε.Π. Τσαγάλου,3 Β. Παπασταμόπουλος,1 Μ. Παραρά,3 Α. Σκουτέλης 1

Σκοπός: Από τον Απρίλιο του 2007 διενεργείται στη Μονάδα Λοιμώξεων του νοσοκομείου «Ο Ευαγ-
γελισμός» και σε συνεργασία με τη Μονάδα Αιμοδοσίας, έλεγχος σε ανώνυμη βάση για HIV λοίμωξη. 
Σκοπός της ανακοίνωσης είναι η παρουσίαση και ανάλυση των απαντήσεων των εξετασθέντων σχετικά 
με κύρια χαρακτηριστικά της HIV λοίμωξης.

Υλικό και Μέθοδοι: Άτομα που αυτοβούλως προσήλθαν για εξέταση για HIV λοίμωξη στη Μονάδα 
Λοιμώξεων του νοσοκομείου από 04/2007 έως 02/2010. Οι ερωτώμενοι καλούνταν να απαντήσουν αν 
γνώριζαν/συμφωνούσαν ή όχι με 1 ή περισσότερες από τις 3 παρακάτω δηλώσεις:

Πρόκειται για νόσημα που δεν απειλεί μόνο τις λεγόμενες «ομάδες αυξημένου κινδύνου» (ομοφυλό-
φιλοι άνδρες, χρήστες ναρκωτικών ουσιών) αλλά οποιοδήποτε άτομο, άνδρα ή γυναίκα;

Πρόκειται για ένα χρόνιο, πλέον, πρόβλημα υγείας και τα άτομα που είναι φορείς του ιού παραμένουν 
συνήθως υγιή για μεγάλο χρονικό διάστημα εφόσον παρακολουθούνται σωστά;

Όλα τα άτομα που φέρουν τη λοίμωξη μπορούν να τη μεταδώσουν σε άλλα άτομα, ανεξάρτητα από 
το στάδιο που βρίσκονται και ανεξάρτητα από το αν λαμβάνουν θεραπεία;

Αποτελέσματα: Συνολικά εξετάστηκαν 1.045 (472 άνδρες, 508 γυναίκες, δεν καταγράφηκε το φύλο 
σε 65). Απαντήσεις δεν ήταν διαθέσιμες για 29 άτομα (2,8%). Συνολικά 586/1.016 άτομα (57,7%) απάντη-
σαν ότι ήταν ενήμεροι και με τις 3 προτάσεις. Από αυτά, 264 ήταν άνδρες με μέση ηλικία 33 έτη (SD ±10 
έτη) και 295 ήταν γυναίκες με μέση ηλικία 28,8 έτη (SD ±8,3 έτη) (p 0,48). Συνολικά 430 άτομα (42,3%) 
δεν ήταν ενήμερα ή δεν είχαν σαφή άποψη για 1 ή περισσότερα από τα παραπάνω βασικά χαρακτηρι-
στικά της HIV λοίμωξης. Πιο συγκεκριμένα, για την πρόταση 1 δεν ήταν ενήμερα 104/1.016 άτομα 
(10,2%) (55/472 άνδρες,41/508 γυναίκες, p 0,06, 9 άγνωστο φύλο), για την πρόταση 2 δεν γνώριζαν 
274/1.016 άτομα (26,9%, p 0,001 σε σχέση με την πρόταση 1) (127 άνδρες, 127 γυναίκες, 20 άγνωστο 
φύλο) και για την πρόταση 3 συνολικά 275 άτομα (27,1%, p 0,001 σε σχέση με την πρόταση 1) (128 άν-
δρες,128 γυναίκες, 19 άγνωστο φύλο).

Συμπεράσματα: Άνω του 40% των ερωτηθέντων ατόμων είχαν ελλείμματα σε βασικές γνώσεις για 
τη σημερινή εικόνα της HIV λοίμωξης. Η γνώση ότι η HIV λοίμωξη απειλεί οποιονδήποτε ήταν αυτή που 
είχε περάσει πολύ περισσότερο στο κοινό. Η εφαρμογή του ανωνύμου ελέγχου για HIV στο νοσοκομείο 
μας αποτελεί μια σπουδαία ευκαιρία για επικοινωνία με τον κοινό-ιδιαίτερα με νέα άτομα- και διάλυση 
των -ακόμη πολλών- παρεξηγήσεων σχετικά με το θέμα.

1Μονάδα Λοιμώξεων, 
5η Παθολογική Κλινική
2Μονάδα Αιμοδοσίας, Γ.Ν.Α. 
«Ο Ευαγγελισμός»
3Θεραπευτική Κλινική, 
Π.Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα»
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Δα05

Η αΥΤΟΚΤΟνΙα ΣΤΟΥΣ αΣΘΕνΕΙΣ μΕ hIV νΟΣΟ
Β. Παπαρίζος, Α. Γρίλλιας, Σ. Κουρκουντή, Κ. Λόιο, Κ. Κυριάκης, Α. Κατσάμπας

Σκοπός: Σκοπός της μελέτης ήταν η διερεύνηση του φαινομένου των αυτοκτονιών στους HIV ασθενείς, 
οι οποίες σύμφωνα με τη βιβλιογραφία είναι σημαντικά συχνότερες σε σχέση με το γενικό πληθυσμό.

Υλικό και Μέθοδος: Δείγμα της εργασίας ήταν το σύνολο των HIV ασθενών που προσήλθαν για παρα-
κολούθηση στο νοσοκομείο από 1/1/1988 έως 31/12/2009 (22 έτη), ήτοι 2.017 ασθενείς, από τους οποίους 
1.733 άνδρες (85,9%) και 284 γυναίκες (14,1%). Μελετήθηκαν η συχνότητα της απόπειρας αυτοκτονίας, η 
έκβασή της, η αιτία και η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε και η συσχέτισή της με πιθανούς προδιαθεσικούς 
παράγοντες, όπως η ηλικία, το φύλο, η συνυπάρχουσα ψυχική νόσος και η χρήση ναρκωτικών.

Αποτελέσματα: Καταγράφηκαν συνολικά 34 απόπειρες σε 25 ασθενείς (1,2%). Οι 24 από αυτούς 
ήταν άνδρες (23 Έλληνες-1 αλλοδαπός) και μία γυναίκα. Οι 6 από τις απόπειρες κατέληξαν σε θάνατο 
του ασθενούς. Η ηλικία των ασθενών που προέβησαν σε απόπειρα δεν διέφερε από αυτήν του συνό-
λου του δείγματος (34,06±9,34 vs 36±10,5 έτη). Δεν παρατηρήθηκε σημαντική διαφορά επίσης μεταξύ 
ανδρών και γυναικών ή μεταξύ Ελλήνων και αλλοδαπών ασθενών. Σε ιδιαίτερα σημαντική αναλογία 
(12/25, 48%) συνυπήρχε γνωστή ψυχική διαταραχή. Η συχνότερη αιτία απόπειρας ήταν η ερωτική 
απογοήτευση (12 ασθενείς, 15 απόπειρες). Ακολούθησαν η διάγνωση της HIV λοίμωξης με 4 ασθενείς 
και 7 απόπειρες, η εμφάνιση σαρκώματος Kaposi (4-4), οικογενειακές διενέξεις και άλλα. Προσφιλέ-
στερη μέθοδος ήταν η δηλητηρίαση με χάπια (25/34 απόπειρες). Χρησιμοποιήθηκαν επίσης σε 2 περι-
πτώσεις μαχαίρι, σε μία πυροβόλο όπλο κ.λπ. Επιτυχείς ήταν 4 απόπειρες με χάπια, μία με πυροβόλο 
όπλο και ένας απαγχονισμός. Αξιοσημείωτο είναι ότι οι 4 από τις 6 επιτυχείς απόπειρες είχαν ως αιτία 
την εμφάνιση Kaposi. Η αναλογία της αυτοκτονίας στο σύνολο των καταγεγραμμένων θανάτων το 
διάστημα αυτό (6 επί 393, 1,5%), είναι πολλαπλάσια του γενικού πληθυσμού (0,31-0,38%, EΣΥΕ). Ομοί-
ως, η αναλογία της αυτοκτονίας στο σύνολο του δείγματος (0,29%) σε σχέση με το γενικό πληθυσμό 
(2,6-3,2 ανά 100.000, ή 0,0026-0,0032% -Εurostat).

Συμπεράσματα: Στους ασθενείς με HIV λοίμωξη έχει αναφερθεί αυξημένη αναλογία αυτοκτονικού 
ιδεασμού και αυτοκτονίας. Αυτό συσχετίζεται με προχωρημένη νόσο, με συνυπάρχουσα ψυχική νόσο, 
με χρήση ναρκωτικών, με στιγματισμό και απομόνωση, με ανεργία και οικονομικά προβλήματα. Τα 
ανωτέρω επιβεβαιώνονται από τα ευρήματα της εργασίας, τα οποία συνιστούν λόγο αυξημένης επα-
γρύπνησης, τόσο από τους θεράποντες ιατρούς, όσο και από το περιβάλλον των ασθενών, ιδιαιτέρως 
δε αυτών που πάσχουν ήδη από ψυχική διαταραχή.

Δα06

πΕρΙΣΤαΤΙΚα hIV πρωΤΟΔΙαΓνωΣΗΣ ΤΟν ΤΕΛΕΥΤαΙΟ 
χρΟνΟ ΣΤΗ μΟναΔα ΛΟΙμωΞΕων ΤΟΥ 1ου νΟΣΟΚΟμΕΙΟΥ 
ΙΚα αΘΗνων
Α. Μηλιώρη, Σ. Δρανδάκης, Γ. Μπουλμέτης

Εισαγωγή: Ο επιπολασμός και η επίπτωση της HIV λοίμωξης και του AIDS διαφέρουν σημαντικά από 
χώρα σε χώρα. Στη χώρα μας ο κυριότερος τρόπος μετάδοσης είναι μέσω σεξουαλικής επαφής με την 
ομοφυλοφιλική να ευθύνεται για το 60% των κρουσμάτων.

Σκοπός: είναι η καταγραφή νέων κρουσμάτων HIV τον τελευταίο χρόνο στη μονάδα του νοσοκομεί-
ου μας.

Υλικό και Μέθοδοι: Τον τελευταίο χρόνο προσήλθαν στη μονάδα μας 10 ασθενείς ηλικίας 28-51 ετών 
(9 άνδρες και 1 γυναίκα). 30% ήταν αλλοδαποί και οι υπόλοιποι Έλληνες. Το 50% ήταν ομοφυλόφιλοι και 

Νοσοκομείο «Α. Συγγρός»

Β΄ Παθολογική Κλινική-
Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων 

,1ο Νοσοκομείο ΙΚΑ Αθηνών
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30% αμφιφυλόφιλοι. Και τα 2 περιστατικά με C3 ήταν αλλοδαποί με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο.(ή χωρίς 
τριτοβάθμια εκπαίδευση). 

Αποτελέσματα: Οι 6 (60%) προσήλθαν λόγω οροθετικότητας του συντρόφου τους και οι 4 (40%) 
λόγω εμπύρετου νόσου όπου διαπιστώθηκε η οροθετικότητα τους. Ταξινομήθηκαν κατά CDC αναλό-
γως με τις κλινικές εκδηλώσεις και τον αριθμό των CD4 όπου 4(Α2), 1(Α3), 2(Β3), 1(C2), 2(C3). Με CD4<200/
mm3 προσήλθαν το 50%, με CD4 200-499/mm3 οι υπόλοιποι 50%, ενώ κανείς δεν είχε CD4>500/mm3. Το 
ιικό φορτίο κυμαινόταν από 1132-170908 copies/ml. Όλα τα περιστατικά είχαν HIV-1 ορότυπο.

Συμπεράσματα: Επιβάλλεται μέριμνα για την ενημέρωση πληθυσμού για τον επιπολασμό και τους 
τρόπους μετάδοσης του ιού, ειδικά σε άτομα με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο. Η έγκαιρη διάγνωση και 
αναζήτηση ιατρικής φροντίδας επιφέρει τεράστια θεραπευτική σημασία. Η καθυστέρηση στερεί τη δυ-
νατότητα οποιασδήποτε φαρμακευτικής παρέμβασης.

Δα07

ανΟΣΙαΚΗ ΚαΤαΣΤαΣΗ Των hIV αΣΘΕνων ΚαΤα 
ΤΗ ΔΙαΓνωΣΗ
Γ. Ξυλωμένος, Α. Σαρρή, Κ. Ντίνος, Σ. Κασιάκου, Π. Λουρίδα, Π. Γαργαλιάνος-Κακολύρης

Εισαγωγή: 0 όρος “late presenters” χρησιμοποιείται για να περιγράψει νεοδιαγνωσμένους HIV ασθε-
νείς, οι οποίοι διαγιγνώσκονται με αριθμό CD4+ κυττάρων <200 cells/mm3, ή την εμφάνιση καθοριστι-
κής για AIDS νόσο κατά τη στιγμή της διάγνωσης. Στις Η.Π.Α. το διάστημα 1990-1992 το ποσοστό των 
“late presenters” ήταν 51% των διαγνώσεων και μειώθηκε σε 39% το 2004. Αποτέλεσμα της καθυστερη-
μένης διάγνωσης είναι η καθυστέρηση της έναρξης αντιρετροϊκής αγωγής, η αυξημένη νοσηρότητα 
και θνητότητα. Στις Η.Π.Α. η μέση τιμή CD4+ κατά την έναρξη της HAART ήταν 187 κύτταρα/mm3, στον 
Καναδά 164 κύτταρα/mm3 και στη Δυτική Ευρώπη 200 κύτταρα/mm3.

Υλικό και Μέθοδοι: Μελετήσαμε στη Μονάδα Λοιμώξεων του νοσοκομείου μας την ανοσιακή κατά-
σταση των νεοδιαγνωσμένων ασθενών το τελευταίο έτος. Διεγνώσθησαν 77 ασθενείς, εκ των οποίων 
οι 11 ήταν γυναίκες και 68 άνδρες (10 με ετεροφυλικές επαφές). Δεκαοκτώ ασθενείς ήταν αλλοδαποί.

Αποτελέσματα: Κατά τη διάγνωση η μέση τιμή των CD4+ κυττάρων των ασθενών ήταν 354/mm3  και 
η διάμεση τιμή 347 κύτταρα/mm.3 Ποσοστό 26% των νεοδιαγνωσμένων HIV ασθενών (20 ασθενείς) 
εμφανίστηκαν με τιμή CD4+ κυττάρων <200/mm.3 Η μέση τιμή των CD4+ κυττάρων των “late 
presenters” ασθενών ήταν 59/mm3  και η διάμεση τιμή 55 κύτταρα/mm.3.Από τους 20 ασθενείς οι 10 
ήταν αλλοδαποί (ποσοστό 50%), οι 7 ήταν γυναίκες (ποσοστό 35%) και οι 14 ανέφεραν ετεροσεξουαλι-
κή έκθεση (ποσοστό 70%). Από τους “late presenters” ασθενείς νοσηλεύθηκαν 12 (ποσοστό 60%) και 
απεβίωσαν 3 (ποσοστό 15%).

Συμπεράσματα: Το ποσοστό των “late presenters” ασθενών στη Μονάδα Λοιμώξεων του νοσοκομεί-
ου μας είναι σημαντικό αλλά καλύτερο από τις αντίστοιχες καταγραφές στην Ευρώπη και στις Η.Π.Α. 
Παράγοντες που σχετίζονται με την καθυστερημένη διάγνωση αποτελούν η έκθεση με ετεροσεξουαλι-
κή επαφή και καταγωγή διαφορετική από τη χώρα διαμονής. Η καθυστερημένη διάγνωση αποτελεί 
σημαντικό παράγοντα νοσηρότητας και θνητότητας. Η ανάγκη για πρωιμότερη διάγνωση πρέπει να 
αποτελεί πρωταρχικό στόχο των παγκόσμιων συστημάτων υγείας.

Μονάδα Λοιμώξεων, Γ.Ν.Α. 
«Γ. Γεννηματάς»
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Δα08

ΔΙαΓνωΣΗ ΤΗΣ hIV ΛΟΙμωΞΗΣ ΣΕ αΣΘΕνΕΙΣ ανω Των 
50 ΕΤων. ΕπΙΔΗμΙΟΛΟΓΙΚα ΚαΙ ΚΛΙνΙΚα ΣΤΟΙχΕΙα ΣΕ 
αΣΘΕνΕΙΣ ΤΗΣ ΒΟρΕΙΟΥ ΕΛΛαΔαΣ
Ό. Τσαχουρίδου,1 Σ. Μεταλλίδης,1 Δ. Πιλάλας,1 Θ. Χρυσανθίδης,1 Π. Κολλάρας,1 Λ. Σκούρα,2

Ι. Μπακαΐμη,1 Δ. Καραπιπέρης,1 Ι. Νικολαΐδης,1 Δ. Βαλαγκούτη,1 Θ. Καραγκιόζης,1 Ν. Μαλισιόβας,2 
Π. Νικολαΐδης 1

Σκοπός: Τα τελευταία χρόνια η επιδημιολογία του HIV φαίνεται να μεταβάλλεται και ολοένα μεγαλύ-
τερης ηλικίας άτομα διαγιγνώσκονται με τη λοίμωξη. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η καταγρα-
φή και ανάλυση των κλινικών και επιδημιολογικών χαρακτηριστικών μιας ομάδας HIV(+) ασθενών ηλι-
κίας μεγαλύτερης των 50 ετών κατά τη στιγμή της διάγνωσης. 

Υλικό και Μέθοδοι: 106 HIV(+) ασθενείς μεγαλύτεροι των 50 ετών, που προσήλθαν στη Μονάδα Ει-
δικών Λοιμώξεων του Π.Γ.Ν. ΑΧΕΠΑ, τη χρονική περίοδο 1998-2009 καταγράφηκαν και μελετήθηκαν τα 
δεδομένα των φακέλων τους. 

Αποτελέσματα: Από το σύνολο των ασθενών, 87 (82 %) ήταν άνδρες και 19 (17,9 %) γυναίκες. Μέσος 
όρος ηλικίας τη χρονική στιγμή της διάγνωσης ήταν τα 56,5 έτη και σε 95 (89,6%) ασθενείς, η σεξουαλι-
κή επαφή ήταν η οδός μόλυνσης (ομοσεξουαλική-69 ασθενείς, 72,6% / ετεροφυλοφιλική-26 ασθενείς, 
27,3%). Ο μέσος όρος του αριθμού των CD4 λεμφοκυττάρων τη στιγμή της διάγνωσης (baseline CD4) 
ήταν 270 κύτταρα/ml. Το μέσο ιικό φορτίο του ιού (RNA V.L.) ήταν 5,65 log10 copies/mL. 69 (65%) ασθε-
νείς απαιτούσαν άμεση έναρξη αντιρετροϊκής αγωγής (έναρξη HAART σε χρονικό διάστημα <30 ημε-
ρών από τη διάγνωση). Σε 47 ασθενείς (44.3 %) η διάγνωση της HIV λοίμωξης προέκυψε εξαιτίας μιας 
παθογνωμονικής νόσου του AIDS. Συχνότερες κλινικές οντότητες τη δεδομένη στιγμή ήταν το σύνδρο-
μο απίσχνασης εξαιτίας του ιού, η ιδιοπαθής θρομβοκυττοπενική πορφύρα, η εγκεφαλοπάθεια και τα 
NHL λεμφώματα. Από τις ευκαιριακές λοιμώξεις, συχνότερα εμφανιζόμενες ήταν η μυκητίαση, η φυμα-
τίωση και η υποτροπιάζουσα πνευμονία. Η πλειοψηφία των ασθενών αυτών εμφάνιζαν συννοσηρότητα 
με άλλες νόσους σχετικές αλλά και ανεξάρτητες από τον HIV. 15 ασθενείς (14,15%) απεβίωσαν τη μελε-
τούμενη χρονική περίοδο. 

Συμπεράσματα: Οι HIV(+) ασθενείς άνω των 50 ετών συχνά εμφανίζονται με μια παθογνωμονική του 
AIDS νόσο ή με χαμηλό αριθμό CD4 λεμφοκυττάρων. Η συντριπτική πλειοψηφία των ασθενών αυτών, 
μολύνθηκε μέσω σεξουαλικής επαφής, στοιχείο που συνηγορεί υπέρ μη ασφαλών σεξουαλικών πρακτι-
κών από τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας (έλλειψη επίγνωσης της μετάδοσης  σεξουαλικώς μεταδιδόμε-
νων νοσημάτων) και την ψευδή αντίληψη των επαγγελματιών υγείας ότι τα ηλικιωμένα άτομα δε βρί-
σκονται σε υψηλό κίνδυνο μόλυνσης από τον ιό HIV.

1Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων, 
Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ, Ιατρική Σχολή 
Α.Π.Θ.
2Α’ Μικροβιολογικό 
Εργαστήριο, Ιατρική Σχολή 
Α.Π.Θ.
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αναΔρΟμΙΚΗ μΕΛΕΤΗ πρωΤΟΓΕνΟΥΣ ανΤΟχΗΣ ΚαΙ 
ΦΥΛΟΓΕνΕΤΙΚΗΣ ΣΥΣχΕΤΙΣΗΣ hIV-1 ΣΤΕΛΕχων ΣΕ 
νΕΟΔΙαΓνωΣΘΕνΤΕΣ αΣΘΕνΕΙΣ: 2000-2007
Λ. Σκούρα,1 Σ. Μεταλλίδης,2 Δ. Πιλάλας,2 Α. Παπουτσή,1 Ε. Παπαδημητρίου,1 A. Buckton,3

J-L. Mbisa,3 Ά.Μ. Χάιδιτς,4 Θ. Χρυσανθίδης,2 Ό. Τσαχουρίδου,2 Ζ. Αντωνιάδου,1

Π. Κολλάρας,2 Ι. Μπακαΐμη,2 Ι. Νικολαΐδης,2 Δ. Βαλαγκούτη,2 Π. Νικολαΐδης,2 Ν. Μαλισιόβας 1

Σκοπός: Ο προσδιορισμός της πρωτογενούς αντοχής και η ανίχνευση φυλογενετικών συσχετίσεων 
σε HIV-1 στελέχη σε νεοδιαγνωσθέντες ασθενείς στην περιοχή της Βόρειας Ελλάδας οι οποίοι δεν είχαν 
λάβει στο παρελθόν αντιρετροϊκά κατά τη χρονική περίοδο 2000-2007.

Υλικό και Μέθοδοι: Πραγματοποιήθηκε αλληλούχιση του γονιδίου της αντίστροφης μεταγραφάσης 
και της πρωτεάσης σε 369 άτομα νεοδιαγνωσθέντα με HIV-1 λοίμωξη. Μια μέθοδος μέγιστης πιθανοφά-
νειας (maximum likelihood) χρησιμοποιήθηκε για να εξεταστεί η ύπαρξη συσχέτισης μεταξύ των στελε-
χών του ιού που απομονώθηκαν. Επιδημιολογικά δεδομένα συγκεντρώθηκαν από το αρχείο της Μονά-
δας Ειδικών Λοιμώξεων του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ. Η ανεύρεση μεταλλάξεων που συσχετίζονται με 
αντοχή και το ποσοστό της μεταδιδόμενη αντοχής έγινε σύμφωνα με τον κατάλογο Surveillance Drug 
Resistance Mutation (SDRM) 2009.

Αποτελέσματα: Ο υπό μελέτη πληθυσμός είχε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 82,8% άνδρες, 89,7% 
ελληνικής καταγωγής, μέση ηλικία 38 έτη, διάμεση τιμή CD4 λεμφοκυττάρων κατά τη διάγνωση 295/
mm3 και μέσο ιικό φορτίο 4.94 log10 cop/ml. Ο πιο συχνός παράγοντας κινδύνου για HIV λοίμωξη ήταν η 
ομοφυλοφιλική σεξουαλική επαφή (59,1%) και ακολουθούσαν σε συχνότητα η ετεροφυλοφιλική επαφή 
(21,4%) και η ενδοφλέβια χρήση ναρκωτικών (7,6%). Ο υπότυπος Β του ιού ήταν συχνότερος (53,1%), 
ακολουθούμενος από τον υπότυπο Α (32,5%). Τουλάχιστον μια μετάλλαξη μεταδιδόμενης αντοχής στα 
αντιρετροϊκά εντοπίστηκε σε 46/369 ασθενείς (12,4%). 28 ασθενείς (7,6%) παρουσίασαν μεταλλάξεις 
μεταδιδόμενης αντοχής στα NRTI, 20 ασθενείς (5,4%) στα NNRTI και 12 ασθενείς (3,3%) στα PI. Μεταλλά-
ξεις μεταδιδόμενης αντοχής στα αντιρετροϊκά εντοπίστηκαν σε 14 ασθενείς (3,8%). Η διάμεση τιμή των 
CD4 λεμφοκυττάρων σε ασθενείς με μεταδιδόμενη αντοχή δεν ήταν στατιστικά σημαντικά μικρότερη 
από αυτή ασθενών χωρίς αντοχή (p=0,072). Φυλογενετικές αναλύσεις αποκάλυψαν 3 κλώνους οι οποίοι 
περιείχαν στελέχη ιού με αντοχή στα αντιρετροϊκά. Ο μεγαλύτερος εξ αυτών περιελάμβανε 11 στελέχη 
που ανήκαν στον υπότυπο Α και έφεραν μεταλλάξεις διπλής αντοχής (NNRTI και NRTI).

Συμπεράσματα: Το ποσοστό εμφάνισης αντοχής στα αντιρετροϊκά στον υπό μελέτη πληθυσμό ήταν 
12,4%. Φυλογενετικές αναλύσεις αλληλουχιών που απομονώθηκαν από στελέχη του ιού σε νεοδιαγνω-
σθέντες ασθενείς απέδειξαν ότι η μεταδιδόμενη αντοχή στα αντιρετροϊκά σε αυτόν τον πληθυσμό συν-
δέεται με επιδημικούς κλώνους. Η διασπορά των στελεχών του ιού με αντοχή σε δύο τάξεις αντιρετρο-
ϊκών σε συνδυασμό με την καθυστερημένη διάγνωση απαιτούν αυξημένη επαγρύπνηση και κατάλλη-
λες παρεμβάσεις.

1Α’ Μικροβιολογικό 
Εργαστήριο, Ιατρική Σχολή 
Α.Π.Θ.
2Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων, 
Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ, Ιατρική Σχολή 
Α.Π.Θ.
3Health Protection Agency, 
Colindale, Virus Reference 
Department, Centre for 
Infections, London
4Εργαστήριο Υγιεινής, Ιατρική 
Σχολή Α.Π.Θ.
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χρΟνΟΣ ΕναρΞΗΣ ΘΕραπΕΙαΣ hIV(+) αΣΘΕνων ΣΤΗ 
ΒΟρΕΙα ΕΛΛαΔα: ΣΤΟΙχΕΙα ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤαΙαΣ ΔΕΚαΕΤΙαΣ
Ό. Τσαχουρίδου,1 Σ. Μεταλλίδης,1 Δ. Πιλάλας,1 Θ. Χρυσανθίδης,1 Π. Κολλάρας,1 Α. Μαργαρίτη,2

Ι. Μπακαΐμη,1 Δ. Καραπιπέρης,1 Ι. Νικολαΐδης,1 Δ. Βαλαγκούτη,1 Θ. Καραγκιόζης,1 Λ. Σκούρα,2

Π. Νικολαΐδης 1

Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη του χρόνου έναρξης αντιρετροϊκής αγωγής 
σε HIV(+) στη Β. Ελλάδα, σε σχέση με τα δημογραφικά τους στοιχεία και το ανοσιακό τους στάτους κατά 
τη διάγνωση της HIV λοίμωξης.

Υλικό και Μέθοδος: Μελετήθηκαν τα δεδομένα 389 ασθενών που προσήλθαν στη Μ.E.Λ. του Π.Γ.Ν. 
ΑΧΕΠΑ το διάστημα 2000-2010. Καταγράφηκαν ο χρόνος διάγνωσης της HIV λοίμωξης, τα δημογραφι-
κά τους στοιχεία (φύλο, ηλικία),η ημερομηνία έναρξης HAART και ο αριθμός των CD4 λεμφοκυττάρων 
τη στιγμή της διάγνωσης (baseline).

Αποτελέσματα: Ο μέσος χρόνος έναρξης της HAART στο σύνολο των ασθενών ήταν 10,27 μήνες. Ο 
Μ.Ο. ηλικίας 44,93 έτη και ο Μ.Ο. baseline CD4: 270,12. Από τους 389 ασθενείς, 315 ήταν άνδρες (M.O. 
ηλικίας: 45,29 έτη, Μ.Ο. CD4: 268,5) και 74 γυναίκες (M.O. ηλικίας: 43,6 έτη, Μ.Ο. CD4: 277). Από την ανά-
λυση του χρόνου έναρξης της αγωγής προέκυψαν τα εξής αποτελέσματα:

ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ HAART

<30 ημέρες 1ος χρόνος 2ος χρόνος 3ος χρόνος 4ος χρόνος 5ος χρόνος >5 έτη
ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΘΕΝΩΝ 81 215 34 32 11 10 6
ΑΝΔΡΕΣ 56 181 28 27 11 9 3
ΓΥΝΑΙΚΕΣ 25 34 6 5 0 1 3

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ BASELINΕ CD4
ΣΥΝΟΛΟ 157,8 262,9 404,35 474,7 510,5 432,1 393,2
ΑΝΔΡΕΣ 141,1 262,95 381,85 493,4 510,5 430,1 350
ΓΥΝΑΙΚΕΣ 195,4 267,15 508,65 373,8 - 450 434,3

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ 46,6 44,35 43,15 44,3 44,9 41,3 34,2
ΑΝΔΡΕΣ 48,5 44,2 42,6 44,1 44,9 40 39,1
ΓΥΝΑΙΚΕΣ 42,4 44,25 44,1 45,4 - 43 29,3

Συμπεράσματα: Από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι κυρίως οι άνδρες εμφανίζονται με πιο παραμε-
λημένη εικόνα της λοίμωξης (χαμηλότερος αριθμός baseline CD4) σε σύγκριση με τις γυναίκες. Εξαίρε-
ση αποτελεί η ομάδα των ασθενών που ξεκίνησαν θεραπευτική αγωγή 3 χρόνια μετά τη διάγνωση της 
HIV λοίμωξης. Ανάγκη για άμεση έναρξη αγωγής είχαν κυρίως άνδρες με χαμηλά CD4 λεμφοκύτταρα 
και ηλικία μεγαλύτερη από το Μ.Ο. Στην καθυστέρηση έναρξης της αγωγής (>5 έτη) τόσο στους άνδρες 
όσο και στις γυναίκες φαίνεται ναι παίζει κάποιο ρόλο η νεότερη ηλικία, καθώς ο αριθμός των baseline 
CD4 στο σύνολο των ασθενών δεν είναι υψηλότερος από τον αντίστοιχο των ασθενών που χρειάστη-
καν έναρξη αγωγής σε συντομότερο χρονικό διάστημα.

1Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων, 
Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ, Ιατρική Σχολή 
Α.Π.Θ.
2Α’ Μικροβιολογικό 
Εργαστήριο, Ιατρική Σχολή 
Α.Π.Θ.
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μΕΛΕΤΗ start: ΣΤραΤΗΓΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΥ χρΟνΟΥ 
ΕναρΞΗΣ ανΤΙρΕΤρΟϊΚΗΣ ΘΕραπΕΙαΣ
Γ. Τουλούμη,1 Β. Γιουκαρή,1 Α. Παπαδόπουλος,2 Α. Σκουτέλης,3 Β. Παπαρίζος,4 Ό. Αναγνώστου,1

Π. Παναγόπουλος,2 Ι.Γ. Μπαραμπούτης,3 K. Leuow,4 Ε. Σαμπατάκου,5 Μ.Κ. Λαζανάς,6

Μ. Καντζανού,1 A. Babiker 7

Σκοπός: Μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν δεδομένα από τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες σχετικά με 
τον βέλτιστο χρόνο έναρξης αντιρετροϊκής θεραπείας (ART) σε HIV-1 οροθετικά άτομα. Οι τρέχουσες 
κατευθυντήριες οδηγίες στηρίζονται κυρίως σε επιδημιολογικά δεδομένα και συνιστούν την έναρξη 
ART για CD4+ μεταξύ των 201 και 350 λεμφοκυττάρων/mm3. Η ART συνήθως δεν συνιστάται για CD4 
λεμφοκύτταρα πάνω από 350 κύτταρα/mm3 καθώς: υπάρχει μικρός κίνδυνος ανάπτυξης συμπτωμά-
των AIDS, φόβος για τυχόν παρενέργειες και σοβαρές επιπλοκές της ART όπως καρδιαγγειακή, νεφρι-
κή και ηπατική νόσος. Επίσης, παρατηρείται μείωση της συμμόρφωσης όταν γίνεται μακροχρόνια 
χρήση ART. Όμως, οι σύγχρονες αντιρετροϊκές θεραπείες είναι ευκολότερες στη λήψη τους αυξάνο-
ντας τη συμμόρφωση, έχουν ελάχιστες έως μηδαμινές παρενέργειες, ενώ είναι πιθανό οι σοβαρές επι-
πλοκές που έχουν συνδεθεί με τη λήψη ART στην πραγματικότητα να υπερσκελίζονται από τη μείωση 
καρδιαγγειακών και άλλων νοσημάτων που οφείλεται στην καταστολή του ιού, την αύξηση των CD4 
λεμφοκυττάρων ή και σε άλλες ωφέλιμες επιδράσεις της ART. Η αξιολόγηση των ωφελειών και των 
κινδύνων της πρώιμης έναρξης AR T μέσο τυχαιοποιημένης κλινικής δοκιμής είναι επομένως κρίσιμης 
σημασίας.

Υλικό και Μέθοδοι: Η START είναι μία διεθνής τυχαιοποιημένη κλινική δοκιμή. Οι συμμετέχοντες 
ασθενείς τυχαιοποιούνται με λόγο 1:1 στην ομάδα πρώιμης (άμεση έναρξη ART με CD4+ >500 κύττα-
ρα/mm3) ή καθυστερημένης (έναρξη ART όταν CD4+ πέσουν ≤350 κύτταρα/mm3) ART. Η κύρια έκβα-
ση είναι η ανάπτυξη σοβαρού AIDS ή μη AIDS περιστατικού ή θάνατος από οποιαδήποτε αιτία. Όλα τα 
HIV-1 οροθετικά άτομα ≥18 ετών που δεν έχουν προηγουμένως λάβει ART και με CD4+ >500 κύτταρα/
mm3 είναι επιλέξιμα. Για να έχει η μελέτη επαρκή ισχύ (90%) να ανιχνεύσει διαφορά 24% στην κύρια 
έκβαση μεταξύ των δύο ομάδων απαιτούνται συνολικά 4.000 άτομα, ενώ η αναμενόμενη διάρκειά της 
είναι 6 έτη.

Αποτελέσματα: Η START διεξάγεται σε 2 φάσεις: την πιλοτική διάρκειας ενός έτους, που στόχο έχει τη 
διερεύνηση της δυνατότητας υλοποίησής της (επαρκή ρυθμό ένταξης ασθενών στη μελέτη) και την κύ-
ρια φάση. Μέχρι 31/10/2010 είχαν ενταχθεί στη μελέτη 845 άτομα. Ο μέχρι τώρα ρυθμός ένταξης ασθε-
νών θεωρήθηκε ότι εξασφαλίζει την επίτευξη του τελικού στόχου (ένταξη 4000 ασθενών εντός 3 ετών). 
Κατά συνέπεια εγκρίθηκε από τον χορηγό (NIH, DAIDS) η μετάβαση στην κύρια φάση. Η διεξαγωγή της 
μελέτης στην Ελλάδα συντονίζεται από το Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστι-
κής, της Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών. Στην πιλοτική φάση συμμετείχαν 3 κλινικές της Αθήνας 
έχοντας ήδη τυχαιοποιήσει 12 ασθενείς, ενώ στην κύρια φάση θα συμμετάσχουν άλλες 2 κλινικές με 
στόχο να τυχαιποιηθούν ως το τέλος του 2012 στόχος 100 ασθενείς.

Συμπεράσματα: Η επιτυχής διεξαγωγή της μελέτης START είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς θα απα-
ντήσει σε καίρια ερωτήματα που αφορούν στη βέλτιστη θεραπευτική αντιμετώπιση ατόμων με HIV 
λοίμωξη.

1Εργαστήριο Υγιεινής, 
Επιδημιολογίας και Ιατρικής 
Στατιστικής, Ιατρική Σχολή, 
Πανεπιστήμιο Αθηνών
2Δ’ Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. 
«Αττικόν»
3Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων, 
Γ.Ν.Α. «Ευαγγελισμός»
4Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων, 
Νοσοκομείο «Α. Συγγρός»
5Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων, 
Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
6Γ’ Παθολογικό Τμήμα – 
Μονάδα Λοιμώξεων, Π.Γ.Ν.Α. 
«Κοργιαλένειο-Μπενάκειο» 
Ε.Ε.Σ
7MRC, HIV Clinical Trials Unit, 
UK
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Δα12

ΘΕραπΕΙα πρωΤΗΣ ΓραμμΗΣ ΣΕ hIV (+) αΣΘΕνΕΙΣ 
ΣΤΗ ΒΟρΕΙΟ ΕΛΛαΔα: ΣΤΟΙχΕΙα μΙαΣ ΔΕΚαΕΤΙαΣ
Ό. Τσαχουρίδου,1 Σ. Μεταλλίδης,1 Θ. Χρυσανθίδης,1 Δ. Πιλάλας,1 Π. Κολλάρας,1 Λ. Σκούρα,2

Ι. Μπακαΐμη,1 Δ. Καραπιπέρης,1 Ι. Νικολαΐδης,1 Δ. Βαλαγκούτη,1 Θ. Καραγκιόζης,1 Π. Νικολαΐδης 1

Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη των θεραπευτικών σχημάτων πρώτης γραμ-
μής (PIs/NNRTIs) και η επίπτωσή τους στην έκβαση των ασθενών.

Υλικό και Μέθοδος: Συνολικά μελετήθηκαν 384 ασθενείς, που έλαβαν ως αγωγή πρώτης γραμμής 
θεραπευτικό σχήμα που περιελάμβανε PI είτε NNRTI. Για τη μελέτη και τη σύγκριση των δύο σχημάτων, 
καταγράφηκε ο αριθμός των ασθενών που διέκοψαν την αγωγή πρώτης γραμμής, ο αριθμός εκείνων 
που παραμένουν στο ίδιο θεραπευτικό σχήμα, ο μέσος όρος (Μ.Ο.) διάρκειας λήψης της αγωγής, ο 
αριθμός των CD4 κυττάρων στην προσέλευση(baseline), των CD4 πριν την έναρξη της αγωγής (ναδίρ) 
και των CD4 τη χρονική στιγμή της διακοπής της αγωγής, τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των ασθε-
νών και η θνητότητα για κάθε κατηγορία θεραπευτικού σχήματος. 

Αποτελέσματα:

Σχήμα με PI Σχήμα με ΝΝRΤΙ Σύνολο
Ν ασθενών 238 146 384
Φύλο

Άνδρες
Γυναίκες

189
49

121
25

310
74

Διάρκεια αγωγής (μήνες) 26,41 24,29 25,35
Ηλικία (έτη) 46,59 41,85 43,22
Baseline CD4 (κύτταρα/ml) 229,16 346,52
Nαδίρ CD4 (κύτταρα/ml) 202,03 277,61
CD4 λήξης (κύτταρα/ml) 383,19 389,19
Διακοπή αγωγής

Ν ασθενών
%

116
48,73

76
52,05

Συνέχιση αγωγής
Ν ασθενών
%

122
51,26

70
47,94

Θνητότητα
N ασθενών
%

16
6,7

7
4,7

Συμπεράσματα: Οι ασθενείς που έλαβαν PI παρέμειναν για 2,12 μήνες παραπάνω στο σχήμα 1ης επι-
λογής, από εκείνους που έλαβαν NNRTI. Οι ίδιοι ήταν μεγαλύτεροι ηλικιακά κατά μέσο όρο από τους 
δεύτερους και με πιο παραμελημένη νόσο κατά την προσέλευση (χαμηλότερος Μ.Ο. baseline CD4). 
Ωστόσο, κατά τη διακοπή της αγωγής οι ασθενείς με PI είχαν επιτύχει μεγαλύτερη αύξηση των CD4 από 
εκείνους που λάμβαναν NNRTI. 116 ασθενείς (48,73%) που λάμβαναν PI διέκοψαν την αγωγή, ενώ 107 
ασθενείς σε NNRTI πέρασαν σε σχήμα δεύτερης επιλογής (52,05%). Όσον αφορά τη θνητότητα των 
ασθενών στις δύο ομάδες, φαίνεται αυτή να είναι πιο υψηλή στην ομάδα που έλαβε PI ως σχήμα πρώ-
της εκλογής με ποσοστό 6.7% έναντι 4.7% αντίστοιχα στην ομάδα των NNRTI.

1Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων, 
Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ, Ιατρική 
Σχολή Α.Π.Θ.
2Α’ Μικροβιολογικό 
Εργαστήριο, Ιατρική 
Σχολή Α.Π.Θ.
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Δα13

ανΤαπΟΚρΙΣΗ ΣΤΗν ανΤΙρΕΤρΟϊΚΗ ΘΕραπΕΙα  
ΣΤΟΥΣ hIV αΣΘΕνΕΙΣ ΤΗΣ μΟναΔαΣ ΕΙΔΙΚων 
ΛΟΙμωΞΕων ΤΟΥ 1ου νΟΣΟΚΟμΕΙΟΥ ΙΚα αΘΗνων
Σ. Δρανδάκης, Α. Μηλιώρη, Γ. Μπουλμέτης

Εισαγωγή: Η πρόοδος των τελευταίων ετών στην αντιμετώπιση της HIV λοίμωξης με την υψηλής 
αποτελεσματικότητας αντιρετροϊκή αγωγή (HAART) και την απλοποίηση του τρόπου λήψης της, έκανε 
εφικτή την πλήρη καταστολή του ιού και την καλή κατάσταση των ασθενών.

Σκοπός: της παρούσας μελέτης είναι η καταγραφή της ανταπόκρισης στην αντιρετροϊκή θεραπεία 
των HIV οροθετικών ασθενών μας.

Υλικό και Μέθοδοι: Μελετήθηκε δείγμα 45 ασθενών που παρακολουθούνται από την μονάδα μας, 
από τους οποίους 97,8% (n=44) λαμβάνουν αντιρετροϊκή αγωγή. Αρνητικό ιικό φορτίο (VL <50 copies/
ml) παρατηρήθηκε στο 86,4% (n=38) των ασθενών, ενώ στο 13,6% (n=6) παρατηρήθηκε ανιχνεύσιμο 
ιικό φορτίο (332≥VL≤4832 copies/ml). 

Αποτελέσματα: Μόνο 4,5% (n=2) του συνολικού αριθμού ασθενών είχαν θετικό ιικό φορτίο με 
VL >1000 copies/ml.

Συμπεράσματα: Η ανταπόκριση στη θεραπεία των HIV οροθετικών ασθενών μας, είναι ικανοποιητι-
κή. Η σωστή αντιμετώπιση των ασθενών με HIV λοίμωξη προϋποθέτει την παροχή συμβουλευτικής 
φροντίδας με σκοπό την συμμόρφωση των ασθενών με την αγωγή. Η μη καλή συμμόρφωση των ασθε-
νών στην HAART, που έχει ως αποτέλεσμα, την διατήρηση υψηλού ιικού φορτίου, την εξασθένηση του 
ανοσοποιητικού συστήματος με την πτώση των CD4-T λεμφοκυττάρων και την ανάπτυξη πολυανθεκτι-
κών στελεχών, αποτελεί την κύρια αιτία αποτυχίας της αντιρετροϊκής αγωγής.

Δα14

tEnofoVIr ΚαΙ νΕΦρΟΣ: παραΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 
ΕρΓαΣΤΗρΙαΚων παραμΕΤρων
Γ. Ξυλωμένος, Σ. Κασιάκου, Κ. Ντίνος, Α. Σαρρή, Π. Λουρίδα, Π. Γαργαλιάνος-Κακολύρης

Εισαγωγή: Τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα της χορήγησης tenofovir στη νεφρική λειτουργία 
αποτελούν θέμα για σημαντικό προβληματισμό τα τελευταία έτη. Η παρακολούθηση εργαστηριακών 
παραμέτρων για την πρωιμότερη διάγνωση των νεφρικών βλαβών μπορεί να βοηθήσει στην έγκαιρη 
αλλαγή της θεραπείας. Στα πλαίσια αυτά έχει προταθεί και η παρακολούθηση της τιμής της κρεατινίνης, 
του φωσφόρου και του ουρικού οξέος ορού.

Υλικό και Μέθοδοι: Μελετήσαμε 60 ασθενείς που παρέμειναν σταθερά σε αγωγή με tenofovir για 
τρία έτη. Οι ασθενείς είχαν φυσιολογική νεφρική λειτουργία κατά την έναρξη της παρακολούθησης και 
ελεύθερο ιστορικό νεφρικών βλαβών, αρτηριακής υπέρτασης και σακχαρώδη διαβήτη. Καταγράψαμε 
την τιμή της κρεατινίνης, την τιμή του φωσφόρου και ουρικού οξέος ορού καθώς και την υπόλοιπη 
αντιρετροϊκή αγωγή.

Αποτελέσματα: 6 ασθενείς (ποσοστό 10%) εμφάνισαν αύξηση της τιμής της κρεατινίνης σε διάστημα 
παρακολούθησης τριών ετών με μέση αύξηση τιμής  0,23 mg/dl. Όλοι οι ασθενείς ελάμβαναν στο αντι-
ρετροικό σχήμα αναστολέα πρωτεάσης (5 LPV/rnv, 1FAMP/rnv), ενώ οι 5 ασθενείς είχαν εμφανίσει CD4+ 
<200 μL (στάδιο 3 κατά CDC). Και οι 6 ασθενείς παρέμειναν με φυσιολογική τιμή κρεατινίνης (<1,4 mg/dl) 
μέχρι το τέλος του διαστήματος των τριών ετών. 48 ασθενείς (ποσοστό 80%) παρουσίασαν μείωση της 

Β’ Παθολογική Κλινική-
Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων, 
1ο Νοσοκομείο ΙΚΑ Αθηνών

Μονάδα Λοιμώξεων, 
Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»
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τιμής του φωσφόρου ορού με μέση τιμή μείωσης 0,62 mg/dl. 38 ασθενείς (ποσοστό 63,3%) παρουσίασαν 
μείωση της τιμής του ουρικού οξέος ορού με μέση τιμή μείωσης 1,24 mg/dl.

Συμπεράσματα: Κατά την παρακολούθηση των παραμέτρων νεφρικής λειτουργίας σε ασθενείς που 
λαμβάνουν tenofovir, δεν διεπιστώθησαν σημαντικές μεταβολές της τιμής φωσφόρου, ουρικού οξέος 
και κρεατινίνης, ώστε να οδηγήσουν σε τροποποίηση του αντιρετροικού σχήματος. Η τακτική παρακο-
λούθηση των ασθενών αποτελεί την ασφαλέστερη μέθοδο για την έγκαιρη διάγνωση των νεφρικών 
βλαβών.

Δα15

πρΟΒΛΕπΤΙΚΟΙ παραΓΟνΤΕΣ απΟΔΟχΗΣ ΕμΒΟΛΙαΣμΟΥ 
ΕνανΤΙ ΤΗΣ νΕαΣ ΓρΙπΗΣ Η1ν1 ΚαΤα ΤΗ ΔΙΕνΕρΓΕΙα 
πρΟΓραμμαΤΟΣ ΕμΒΟΛΙαΣμΟΥ ΟρΟΘΕΤΙΚων αΣΘΕνων 
ΣΤΗ μΟναΔα ΛΟΙμωΞΕων ΤΟΥ Γ.ν.α. «Ο ΕΥαΓΓΕΛΙΣμΟΣ»
Ι.Γ. Μπαραμπούτης,1 Ο. Γεωργίου,1 Κ. Ζαρκάδα,1 Ε.Π. Τσαγάλου,2 Η. Παπακωνσταντίνου,3

Β. Παπασταμόπουλος,1 Α. Σκουτέλης 1

Σκοπός: Στα τέλη του 2009, οργανώθηκε και διενεργήθηκε πρόγραμμα εμβολιασμού έναντι της νέας 
γρίπης Η1Ν1 για τα οροθετικά άτομα που παρακολουθούνταν στη Μονάδα Λοιμώξεων του νοσοκομεί-
ου. Διερευνήθηκαν πιθανές συσχετίσεις μεταξύ κοινωνικο-δημογραφικών και κλινικών παραμέτρων 
και της αποδοχής ή όχι του εμβολιασμού.

Υλικό και Μέθοδοι: Στα τέλη του 2009, 569 οροθετικά άτομα βρίσκονταν υπό ενεργό παρακολούθη-
ση στη Μονάδα. Στα άτομα αυτά συστήνονταν εμβολιασμός από 3 συγκεκριμένους επαγγελματίες 
υγείας όταν επισκέπτονταν τη Μονάδα για οποιοδήποτε λόγο.

Αποτελέσματα: Από τις 23/11/2009 έως και τις 08/01/2010, συστήθηκε εμβολιασμός σε 317 άτο-
μα. Από αυτά, 257 δέχτηκαν να εμβολιαστούν ενώ 60 αρνήθηκαν. Η πιθανότητα αποδοχής συσχετί-
στηκε σημαντικά με μεγαλύτερες ηλικίες (>35 έναντι <35 έτη) (p 0,002) και εμβολιασμό για την επο-
χική γρίπη για την περίοδο 2009-2010 (p 0,000). Επίσης, ασθενείς με σχετικά υψηλότερους αρχικούς 
αριθμούς CD4 λεμφοκυττάρων (>300 cells/ml) εμφάνισαν μικρότερη πιθανότητα αποδοχής (p 0,03). 
Παρατηρήθηκε τάση για υψηλότερη αποδοχή σε άτομα υπό σταθερή αντιρετροϊκή αγωγή (ART) το 
τελευταίο 3μηνο (p 0,07) και επίσης για επίδραση στην αποδοχή του κυρίως θεράποντος ιατρού (p 
0,06). Δεν ήταν διαθέσιμα επαρκή στοιχεία για να γίνει διερεύνηση του ρόλου του εμβολιασμού 
έναντι του πνευμονιόκοκκου.

Συμπεράσματα: Άτομα σχετικά μεγαλύτερων ηλικιών που αποδέχονταν τον εμβολιασμό έναντι της 
εποχικής γρίπης ήταν και πιο πιθανό να συναινέσουν στον εμβολιασμό έναντι της νέας γρίπης. Η μειω-
μένη αποδοχή σε υψηλότερους αρχικούς αριθμούς CD4 λεμφοκυττάρων μπορεί να εξηγούνται από τη 
μειωμένη αίσθηση ανάγκης για προστασία από τη γρίπη από μέρους του ασθενούς αλλά πιθανόν και 
του ιατρού. Πιθανώς να υπεισήλθαν και παράγοντες σχετικοί με τις προσωπικές απόψεις των θεραπό-
ντων για τη χρησιμότητα ή όχι του εμβολιασμού. Τέλος, η συσχέτιση με σταθερή λήψη ART μπορεί να 
υποδηλώνει μια πιο στέρεα και συνολική θεώρηση της προστασίας της προσωπικής υγείας εκ μέρους 
του ασθενούς.

1Μονάδα Λοιμώξεων, 
5η Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. 
«Ο Ευαγγελισμός»
2Θεραπευτική Κλινική, 
Π.Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα»
34η Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. 
«Ο Ευαγγελισμός»
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Δα16

παραΔΟΞΕΣ ανΤΙΔραΣΕΙΣ ΚαΤα ΤΗν ΘΕραπΕΙα αΣΘΕνων 
μΕ ΣΥνΥπαρχΟΥΣα hIV ΛΟΙμωΞΗ ΚαΙ ΦΥμαΤΙωΣΗ
Χ. Βαδάλα,1 Ι.Γ. Μπαραμπούτης,1 Α. Σκαρμέα,2 Μ. Σαμάρκος,2 Κ. Παπανικολάου,1 Ο. Γεωργίου,1 
Ε.Π. Τσαγάλου,3 Β. Παπασταμόπουλος,1 Α. Σκουτέλης 1

Σκοπός: Σκοπός μας ήταν η παρουσίαση δύο περιπτώσεων HIV+ ασθενών που ανέπτυξαν φυματίω-
ση και που εκδήλωσαν παράδοξες αντιδράσεις σε ασυνήθιστα χρονικά σημεία κατά τη διάρκεια της 
θεραπείας τους.

Υλικό και Μέθοδοι: 1η Περίπτωση: Ασθενής 52 ετών, Ελληνικής καταγωγής, MSM, εισήχθη λόγω 
υψηλού πυρετού, νυκτερινών εφιδρώσεων, ξηρού βήχα κι ανορεξίας από διμήνου. Από τον έλεγχο βρέ-
θηκε HIV λοίμωξη (HIV RNA: 38.800 αντίγραφα/ml, CD4: 84 κύτταρα/ml) κι ακολούθως τέθηκε σε αντι-
ρετροϊική αγωγή (ART) με υποχώρηση της συμπτωματολογίας του. Δυόμιση μήνες αργότερα επανεισή-
χθη λόγω νέου πυρετού για επανεκτίμηση. Σε πρόσφατες εξετάσεις είχε πλέον αριθμό CD4 235 κύττα-
ρα/ml και μη ανιχνεύσιμο ιικό φορτίο (<50 αντίγραφα/ml). Ο απεικονιστικός έλεγχος ανέδειξε διόγκω-
ση λεμφαδένων μεσοθωρακίου, διήθημα δεξιού άνω λοβού και κοιλιακή λεμφαδενοπάθεια. Η καλλιέρ-
γεια βρογχοκυψελιδικού εκπλύματος ήταν θετική για μυκοβακτηρίδιο φυματίωσης (πολυευαίσθητο). 
Χορηγήθηκε αντιφυματική αγωγή με υποχώρηση της συμπτωματολογίας και αρνητικοποίηση των καλ-
λιεργειών πτυέλων σε ένα μήνα. Οκτώ μήνες μετά την έναρξη της αντιφυματικής αγωγής και χωρίς 
καμία μεταβολή στη λήψη ART, ο ασθενής παρουσίασε πυρετό και διόγκωση λεμφαδένων δεξιάς υπερ-
κλείδιας και πλάγιας τραχηλικής χώρας (HIV RNA: <50 αντίγραφα/ml, CD4: 278κύτταρα/ml). Από τη δι-
ερεύνηση δεν αναδείχτηκε νέα λοίμωξη ή υποτροπή φυματίωσης και η συμπτωματολογία υποχώρησε 
αυτόματα σε ενάμιση μήνα.

2η Περίπτωση: Ασθενής 21 ετών, Πακιστανός, MSM, εισήχθη λόγω πυρετού και καταβολής από διμή-
νου. Κλινικά διαπιστώθηκε μασχαλιαία λεμφαδενοπάθεια, ενώ από τον απεικονιστικό έλεγχο παρατη-
ρήθηκε διόγκωση λεμφαδένων μεσοθωρακίου και αεροβρογχόγραμμα αριστερού κάτω λοβού. Στην 
καλλιέργεια βρογχοκυψελιδικού εκπλύματος αναπτύχθηκε πολυευαίσθητο μυκοβακτηρίδιο φυματίω-
σης, ενώ ο ασθενής βρέθηκε HIV-θετικός (HIV RNA 1x105 αντίγραφα/ml, CD4: 332 κύτταρα/ml). Τέθηκε 
σε αντιφυματική αγωγή με πλήρη υποχώρηση του πυρετού και αρνητικοποίηση των καλλιεργειών πτυ-
έλων σε 25 ημέρες. Επελέγη να μη γίνει έναρξη ART και ο ασθενής ολοκλήρωσε την αντιφυματική 
αγωγή (συνολικά 9 μήνες). Ένα μήνα μετά την ολοκλήρωση της αγωγής, έγινε έναρξη ART (HIV RNA 
39.200 αντίγραφα/ml, CD4: 345 κύτταρα/ml). Ο ασθενής επανεισήχθη σε τρισήμιση μήνες λόγω πυρε-
τού, διόγκωσης λεμφαδένων αριστερής πλάγιας τραχηλικής χώρας, σκληρίτιδας και υποδερματικών 
οζίων κάτω άκρων (HIV RNA: <50 αντίγραφα/ml, CD4: 391 κύτταρα/ml). Ο νέος έλεγχος δεν ανέδειξε 
άλλη λοίμωξη, ενώ η βιοψία λεμφαδένα αποκάλυψε νεκρωτική κοκκιωματώδη λεμφαδενίτιδα χωρίς 
παρουσία μικροοργανισμών. Οι καλλιέργειες από τη βιοψία δεν κατέδειξαν μυκοβακτηριδιακή λοίμω-
ξη. Η συμπτωματολογία υποχώρησε αυτόματα σε μερικές ημέρες.

Συμπεράσματα: Πιστεύουμε ότι, στο πρώτο περιστατικό, επρόκειτο για όψιμη φλεγμονώδη αντί-
δραση στο μυκοβακτηρίδιο της φυματίωσης χωρίς να συνδυάζεται χρονικά με ανοσολογική ανασύ-
σταση ενώ, στο δεύτερο, για αντίδραση -πιθανότατα- σε από καιρό νεκρούς μικροοργανισμούς στο 
πλαίσιο ανοσολογικής ανασύστασης μετά την έναρξη ART. Οι κλινικοί πρέπει να είναι ευαισθητοποιη-
μένοι στην παρουσία παραδόξων αντιδράσεων, οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν σε διαγνωστικά δι-
λήμματα και άσκοπες ή/και πιθανόν επιζήμιες μεταβολές της θεραπευτικής αγωγής.

1Μονάδα Λοιμώξεων,
5η Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.Α.
«Ο Ευαγγελισμός»
25η Παθολογική Κλινική,
Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»
3Θεραπευτική Κλινική, Π.Γ.Ν.Α. 
«Αλεξάνδρα»
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Δα17

ΕΚΔΗΛωΣΗ ΛΕμΦωμαΤΟΣ hoDGKIn ΣΕ ΔΥΟ hIV 
ΘΕΤΙΚΟΥΣ αΣΘΕνΕΙΣ μΕ ΤΗ μΟρΦΗ ΣΥνΔρΟμΟΥ 
ανΟΣΟΛΟΓΙΚΗΣ αναΣΥΣΤαΣΗΣ
Κ. Παπανικολάου,1 Ι.Γ. Μπαραμπούτης,1  Π. Παναγόπουλος,2 Χ. Βαδάλα,1 Α. Σκαρμέα,2 Ο. Γεωργίου,1 
Ε.Π. Τσαγάλου,4 Β. Παπασταμόπουλος,1 Α. Σκουτέλης 1

Σκοπός: Υπάρχουν αρκετές αναφορές στη διεθνή βιβλιογραφία για κλινική εκδήλωση λεμφοϋπερ-
πλαστικών νοσημάτων μετά την έναρξη αντιρετροϊικής αγωγής (ART) ως ισοδύναμο συνδρόμου ανο-
σολογικής ανασύστασης (IRIS). Σκοπός μας ήταν να περιγραφούν δύο περιπτώσεις οροθετικών ασθε-
νών με εκδήλωση νόσου Hodgkin λίγο μετά την έναρξη ART.

Υλικό και Μέθοδοι: Εξετάζονται αναδρομικά δύο HIV θετικοί ασθενείς που παρακολουθούνται στη 
Μονάδα μας και εμφάνισαν νόσο Hodgkin μετά την έναρξη ART.

Αποτελέσματα: Ο ασθενής Α, 52 ετών, MSM, με HIV λοίμωξη από 20ετίας και χρόνια ηπατίτιδα Β, χω-
ρίς παρακολούθηση τα τελευταία χρόνια, εμφανίστηκε με σύνδρομο απίσχνασης. Είχε 94 CD4 κύτταρα/
mm3 και HIV RNA 80314 αντίγραφα/ml. Ξεκίνησε ART (TDF/FTC/EFV) στην οποία ανταποκρίθηκε με βελ-
τίωση της γενικής κατάστασης, αύξηση του βάρους του, αύξηση των CD4 (235 κύτταρα/mm3), πλήρη 
καταστολή του ιικού φορτίου HIV και μείωση κατά 3 λογαρίθμους του ιικού φορτίου ηπατίτιδας Β σε 3 
μήνες. Στο χρονικό αυτό σημείο εμφάνισε διαλείποντα υψηλό πυρετό, νυχτερινούς ιδρώτες, ανορεξία, 
εύκολη κόπωση και απώλεια βάρους. Σύντομα, και παρά τη συνεχιζόμενη καταστολή του ιικού φορτίου, 
παρατηρήθηκε λεμφοπενία, πτώση των CD4 (100 κύτταρα/mm3), βρέθηκε σημαντική ενδοθωρακική και 
ενδοκοιλιακή λεμφαδενοπάθεια στον απεικονιστικό έλεγχο και, τελικά, από οστεομυελική βιοψία, δια-
γνώστηκε νόσος Hodgkin σταδίου IV. Ο ασθενής υπεβλήθη σε χημειοθεραπεία, που επεπλάκη από ηπα-
τική δυσπραγία και τελικά κατέληξε από διάσπαρτη λεϊσμανίαση. Στον ασθενή Β, 24 ετών, MSM, η HIV 
λοίμωξη διαγιγνώστηκε κατά τη διάρκεια συνδρόμου οξείας λοίμωξης (CD4 κύτταρα 50/mm3, HIV RNA 
667.000 αντίγραφα/ml). Ένα μήνα μετά τέθηκε σε αντιρετροϊική αγωγή με TDF/FTC/EFV. Σε επόμενο 
έλεγχο: CD4 150 κύτταρα/mm3, HIV RNA 837 αντίγραφα/ml. Τρεις μήνες μετά την έναρξη ART (CD4 κύτ-
ταρα 102/mm3, HIV RNA <50 αντίγραφα/ml) εμφάνισε σημαντική ετερόπλευρη τραχηλική λεμφαδενο-
πάθεια (οπίσθιο τρίγωνο, μέχρι 5 εκ.). Από τη βιοψία τραχηλικού λεμφαδένα διαγνώστηκε λέμφωμα 
Hodgkin (στάδιο II). Υπεβλήθη σε χημειοθεραπεία με άριστη ανταπόκριση.

Συμπέρασμα: Ενώ είναι σαφής ο ευεργετικός ρόλος της ART στη συχνότητα των καθοριστικών του 
AIDS νεοπλασμάτων (όπως τα non Hodgkin λεμφώματα), υπάρχουν αναφορές που συνδέουν την έναρ-
ξη ART με την κλινική εκδήλωση καθοριστικών αλλά και μη καθοριστικών του AIDS νεοπλασμάτων και 
νόσου του Hodgkin. Οι δύο αυτοί ασθενείς πιθανά υποδεικνύουν μια τέτοια συσχέτιση, που θα μπο-
ρούσε να οφείλεται σε ανοσολογική επανασύσταση μετά τη χορήγηση ART. Ο κλινικός θα πρέπει να 
περιλάβει το ενδεχόμενο λεμφοϋπερπλαστικού νοσήματος στη διαφορική διάγνωση σε ενδεικτική συ-
μπτωματολογία για ασθενείς που βρίσκονται σε φάση ανοσολογικής ανασύστασης.

Δα18

πΥρΕΤΟΣ αΓνωΣΤΟΥ αΙΤΙΟΛΟΓΙαΣ ΣΕ αΣΘΕνΗ 
μΕ hIV ΛΟΙμωΞΗ
Ε. Σαμπατάκου, Η. Μαριόλης, Α. Φιλιώτου, Δ. Πεκτασίδης

Η συχνότητα του πυρετού αγνώστου αιτιολογίας (ΠΑΑ) έχει μειωθεί στην εποχή της HAART και η αι-
τιολογία διαφέρει (Eur J Int Med 2009:20;474-7). Ασθενείς που δεν λαμβάνουν αντιρετροϊκή αγωγή 

1Μονάδα Λοιμώξεων, 
5η Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. 
«Ο Ευαγγελισμός»
2Μονάδα Λοιμώξεων, 4η 
Πανεπιστημιακή Παθολογική 
Κλινική, Π.Γ.Ν.Α. «Αττικόν»
35η Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. 
«Ο Ευαγγελισμός»
4Θεραπευτική Κλινική, 
Π.Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα»

2η Πανεπιστημιακή 
Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. 
«Ιπποκράτειο», ΕΚΠΑ
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έχουν 213 φορές πολλαπλάσια πιθανότητα για εκδήλωση ΠΑΑ. Τις προηγούμενες δεκαετίες αποτελού-
σε συχνή αιτία νοσηλείας, αφορούσε κυρίως ασθενείς με CD4<200, με κυριότερα αίτια τα άτυπα μυκο-
βακτηρίδια, τη φυματίωση και λεμφώματα, και συσχετιζόταν με μείωση του προσδόκιμου επιβίωσης 
ανεξαρτήτως αιτίου. Στις ημέρες μας μη λοιμώδη αίτια, όπως το σύνδρομο ανοσοαποκατάστασης (IRIS), 
καθώς και κακοήθειες μη συσχετιζόμενες με το AIDS μπορεί να αποτελούν αίτια ΠΑΑ. Παρουσιάζεται 
ασυνήθης περίπτωση ΠΑΑ σε HIV(+) naïve ασθενή σταδίου Α1(CD4: 529/mm³, HIVRNA:20.955cp/ml). 
Άνδρας 37 ετών εισήχθη στη Μ.Ε.Λ. για διερεύνηση εμπυρέτου, αρχόμενου από 20ημέρου, και γενικευ-
μένης λεμφαδενοπάθειας. Ο πυρετός ήταν καθημερινός έως 40ºC με συνοδά συμπτώματα νυχτερινές 
εφιδρώσεις και έντονη καταβολή. Ιστορικό HIV λοίμωξης διαγνωσθείσας προ διετίας, άνευ αντιρετροϊ-
κής αγωγής. Από την αντικειμενική εξέταση ανευρέθη μεγάλη διόγκωση κυρίως των τραχηλικών λεμ-
φαδένων, οι οποίοι ήταν >3 cm σε διάμετρο, ανώδυνοι, σκληροί και συμφυόμενοι. Μικρότερη διόγκω-
ση οπισθοωτιαίων, υπερκλείδιων, μασχαλιαίων και βουβωνικών λεμφαδένων. Οι ανωτέρω λεμφαδενι-
κές διογκώσεις δεν υπήρχαν στην προ διμήνου εξέταση.

Από τον εργαστηριακό έλεγχο ανευρέθη ορθόχρωμη και ορθοκυτταρική αναιμία, λευκοκυττάρωση 
με αριστερή στροφή, αύξηση των δεικτών φλεγμονής. Ο απεικονιστικός έλεγχος με CT θώρακος, άνω-
κάτω κοιλίας επιβεβαίωσε τα ευρήματα της κλινικής εξέτασης, ενώ δεν ανέδειξε άλλα παθολογικά ευ-
ρήματα. Έγινε βιοψία τραχηλικού λεμφαδένα, η οποία ανέδειξε σάρκωμα Kaposi (LANA + 100%) και 
αλλοιώσεις αντιδραστικού τύπου. Επίσης υπεβλήθη σε μυελόγραμμα και οστεομυελική βιοψία, καθώς 
και σε ενδοσκοπικό έλεγχο του πεπτικού από τα οποία δεν ανευρέθη παθολογικό εύρημα. Αντιμετωπί-
σθηκε με έναρξη αντιρετροϊκής αγωγής (Truvada/Kaletra) και χορήγηση 6 κύκλων λιποσωμικής δοξο-
ρουβικίνης. Μετά το πέρας της χημειοθεραπείας οι λεμφαδένες είχαν υποχωρήσει πλήρως ενώ ο πυρε-
τός είχε πλήρη ύφεση μετά τον 2ο χημειοθεραπευτικό κύκλο. Ο ασθενής είναι σε αρίστη γενική κατά-
σταση μετά παρέλευση 6 μηνών.

Δα19

πΟΛΥΕΣΤΙαΚΟ ΣαρΚωμα KaPosI. ανΤαπΟΚρΙΣΗ ΣΕ 
ΕπαναΛαμΒανΟμΕνα ΣχΗμαΤα ΛΙπΟΣωμΙαΚΗΣ 
ΔΟΞΟρΟΥΒΙΚΙνΗΣ
Ά. Σκλαβενίτη, Δ. Παρασκευά, Α. Σωτηρόπουλος, Ε. Φριλίγκου, Π. Χατζηάστρος, Σ. Λαμπρινάκος, 
Π. Σπυροπούλου, Γ. Χρύσος

Παρουσιάζονται δύο περιπτώσεις πολυεστιακών σαρκωμάτων Kaposi που παρακολουθούνται στη 
Μονάδα μας και ανταποκρίθηκαν σε πολλαπλά διαδοχικά σχήματα λιποσωμιακής δοξορουβικίνης.

Η πρώτη αφορά σε άνδρα 42 ετών που διαγνώσθηκε HIV (+) το 2008, ο οποίος προσήλθε με εξάνθη-
μα αποτελούμενο από πολλαπλές επίπεδες ερυθροϊώδεις δερματικές βλάβες σε όλη την επιφάνεια του 
κορμού, τον τράχηλο, τα άκρα, το πρόσωπο συμπεριλαμβανομένων των βλεφάρων, τη σκληρά υπερώα 
και τα έξω γεννητικά όργανα. Από τη βιοψία δέρματος ετέθη η διάγνωση του σαρκώματος Kaposi. Από 
τον ενδοσκοπικό έλεγχο και την αξονική τομογραφία δεν διαπιστώθηκε προσβολή σπλάχνων. Αρχικά 
CD4 64 cells/μl και HIV-RNA 33,2x104 copies/ml. Έγινε άμεση έναρξη αντιρετροϊκής αγωγής (ART) με 
Truvada, Atazanavir 150 mg/Ritonavir καθώς και χημειοθεραπεία με λιποσωμιακή δοξορουβικίνη 30 
mg (7 κύκλοι ανά 2-3 εβδομάδες). Οι βλάβες σταθεροποιήθηκαν και άρχισαν να υποχωρούν. Λόγω ανα-
ζωπύρωσης του εξανθήματος έγιναν 7 επιπλέον κύκλοι με σημαντική ύφεση των συμπτωμάτων και 
βελτίωση της κλινικής εικόνας. Τελικά CD4 293 cells/μl και HIV-RNA <50 copies/ml.

H δεύτερη αφορά σε άνδρα 64 ετών που διαγνώσθηκε HIV(+) το 2000. Ο ασθενής παρουσίαζε πολλα-
πλές κηλίδες ερυθροκυανομέλαινες σε όλη την επιφάνεια του σώματός του με επιθετική μορφή (νέες 
εκδηλώσεις με την πάροδο ημερών). Μετά από ιστολογική εξέταση ύποπτων δερματικών βλαβών, κλι-
νική εξέταση, υπερηχοτομογραφικό έλεγχο, αξονική τομογραφία θώρακα και κοιλίας και ενδοσκόπηση 
επιβεβαιώθηκε η διάγνωση του πολυεστιακού σαρκώματος Kaposi χωρίς βλάβες σε στόμαχο έντερο, 

Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων, 
Γ.Ν. Πειραιά «Τζάνειο»
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πνεύμονες και ήπαρ. Ο ασθενής έλαβε ART με Combivir-Stocrin και χημειοθεραπεία με λιπο! ωμιακή 
δοξορουβικίνη. Έκτοτε παρουσίασε βαθμιαίο αποχρωματισμό των δερματικών βλαβών μέχρι πλήρη 
εξαφάνιση χωρίς υποτροπή μέχρι σήμερα. Αρχικά CD4 122 cells/μl και VL 57946 copies/ml. Παρούσα 
ART Truvada-Telzir με CD4 825 cells/μl και VL<50 copies/ml.

Αν και 6-8 κύκλοι χημειοθεραπείας συνήθως αρκούν, οι ασθενείς μας χρειάστηκε να επαναλάβουν το 
σχήμα. Ωστόσο, κανείς δεν παρουσίασε ανεπιθύμητες ενέργειες (μυελο- ή καρδιοτοξικότητα).

To πολυεστιακό σάρκωμα Kaposi είναι πλέον μία σπάνια κλινική οντότητα λόγω της έγκαιρης διάγνω-
σης και αντιμετώπισης της ΗΙV λοίμωξης και παρατηρείται συνήθως σε παραμελημένα περιστατικά. 
Ωστόσο στη βιβλιογραφία αναφέρονται αρκετές περιπτώσεις, ποικίλης βαρύτητας και ανταπόκρισης 
στις διάφορες θεραπείες. Η αντιρετροϊκή αγωγή μπορεί να οδηγήσει σε πλήρη υποχώρηση σε συνδυα-
σμό με λιποσωμιακές ανθρακυκλίνες. Σε συγκριτικές μελέτες βρέθηκε ότι υπερτερούν έναντι συνδυα-
σμών χημειοθεραπευτικών (π.χ. Αdriamycin, Bleomycin, Vincristine) που παρουσιάζουν αυξημένη τοξι-
κότητα, ιδίως σε επαναλαμβανόμενα σχήματα.

Συμπέρασμα: Ο συνδυασμός ΑRT και λιποσωμιακής δοξορουβικίνης μπορεί να οδηγήσει σε πλήρη 
ύφεση έως και εξαφάνιση του πολυεστιακού Σαρκώματος Kaposi.

Δα20

πΟΛΛαπΛα ΔΙαΔΟχΙΚα ΕμΦανΙΖΟμΕνα 
αΚανΘΟΚΥΤΤαρΙΚα ΚαρΚΙνωμαΤα ΣΕ hIV(+) αΣΘΕνΗ
Δ. Παρασκευά, Ά. Σκλαβενίτη, Α. Σωτηρόπουλος, Ε. Φριλίγκου, Π. Χατζηάστρος, Ε. Σκαφίδα,
Μ. Δήμου, Γ. Χρύσος

Η εμφάνιση ακανθοκυτταρικών καρκινωμάτων (SCC) είναι συνηθισμένη σε HIV (+) ασθενείς ιδιαίτερα 
σταδίου C κατά CDC. Σύμφωνα με ερευνητικά δεδομένα, η ανάπτυξη SCC σχετίζεται αιτιολογικά τόσο 
με αυτή καθαυτή την HIV λοίμωξη, όσο και με τη συλλοίμωξη με άλλους ιούς. Κυρίαρχη κατηγορία τέ-
τοιων λοιμώξεων είναι αυτή με τον ΗPV (υπότυποι 16,26,33,37,51). Παρουσιάζουμε περίπτωση ασθε-
νούς, ο οποίος διεγνώσθη ΗΙV(+) το 1994 και ετέθη σε αντιρετροϊκή αγωγή (ART). Λόγω ανάπτυξης 
πολλαπλών μεταλλαγών με αντοχή σε διάφορα αντιρετροϊκά και ανοσολογικής/ιολογικής αποτυχίας, 
έγιναν αλλεπάλληλες μεταβολές στην αγωγή του. Παρούσα αγωγή: Truvada-Etravirine-T20-Raltegravir-
Atazanavir 150mg/Ritonavir. Τελευταία μέτρηση CD4 150 cells/μL και HIV-RNA <50 copies/mL. Το 2001 
(ART: Abacavir, Didanosine, Kaletra, Amprenavir) χειρουργήθηκε για αφαίρεση μορφώματος πρωκτού. 
H ιστολογική απέδειξε ότι ήταν in-situ ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα με εστίες αρχομένης διήθησης του 
χαλαρού υποστρώματος. Το νεόπλασμα φαίνεται να αναπτύχθηκε σε έδαφος κονδυλώματος. Ο ασθε-
νής βρισκόταν σε στάδιο C3 κατά CDC με CD4 41 cells/μL και HIV-RNA 124881 copies/mL. Φαίνεται από 
μελέτες ότι η μείωση της κυτταρικής ανοσίας και η HIV λοίμωξη αυξάνουν τη συχνότητα λοίμωξης από 
HPV και επιδεινώνουν τις κυτταρικές ανωμαλίες /δυσπλασίες που σχετίζονται με τον ιό. Αυξημένος κίν! 
υνος υπάρχει στους ομοφυλόφιλους άνδρες. Το 2009 (ART: Truvada, Etravirine, T20, Raltegravir, 
Atazanavir 150 mg/Ritonavir) προσήλθε με ύποπτη δερματική βλάβη στη μετωπιαία χώρα, η οποία 
αφαιρέθηκε επί υγιών ιστών και η ιστολογική εξέταση έδειξε ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα. Το 2010 
(ART: χωρίς αλλαγές) παρουσίασε παρωτιδική διόγκωση. Υπεβλήθη σε παρωτιδεκτομή και ακτινοθερα-
πεία. Επρόκειτο για εκτεταμένο ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα Grade II-III. Παρόμοια περίπτωση στη 
βιβλιογραφία αναφέρει την εμφάνιση ακανθοκυτταρικού καρκινώματος περιπρωκτικά σε HIV(+) ασθε-
νή που τελικά κατέληξε, το οποίο αναπτύχθηκε σε έδαφος δερματικής βλάβης από HPV και επεκτάθηκε 
διηθώντας παρακείμενες δομές και λεμφαδένες. Κατά το πρόγραμμα πρώιμης πρόσβασης του 
Raltegravir αναφέρθηκαν 7 ακανθοκυτταρικά καρκινώματα πρωκτού και 7 ακανθοκυτταρικά καρκινώ-
ματα δέρματος, αλλά η συχνότητα τους δεν ήταν μεγαλύτερη από τους μάρτυρες. Ο ασθενής μας συ-
νεχίζει την αγωγή του και βρίσκεται σε καλή γενική κατάσταση.

Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων, 
Γ.Ν. Πειραιά «Τζάνειο»
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ΚρΥψΙΓΕνΗΣ ΚΙρρωΣΗ ΣΕ hIV+ αΣΘΕνΕΙΣ: πΙΘανΗ 
ΣΥΣχΕΤΙΣΗ μΕ μαΚρα χΟρΗΓΗΣΗ ανΤΙρΕΤρΟϊΚΗΣ 
αΓωΓΗΣ
Δ. Καββαθά, Ά. Οικονόμου, Ν. Αντωνάκος, Ε. Κορατζάνης, Κ. Πρωτοπαπάς, Π. Παναγόπουλος,
Β. Σακκά, Γ. Πουλάκου, Χ. Έλληνας, Α. Παπαδόπουλος, Α. Αντωνιάδου, Α. Χούντα

Εισαγωγή: Σοβαρή ηπατική βλάβη απαντάται συχνά σε HIV+ ασθενείς κυρίως στα πλαίσια συλλοί-
μωξης με ηπατοτρόπους ιούς, κατάχρησης αλκοόλ κλπ. Παρά ταύτα, τα αίτια της ηπατικής βλάβης πα-
ραμένουν αδιευκρίνιστα σε ένα μικρό ποσοστό ασθενών. Μακρά έκθεση σε κάποια αντιρετροϊκά φάρ-
μακα (NVP, d4T, DDI) έχει συνδεθεί με ηπατοκυτταρική βλάβη, από τα οποία μόνο η χρήση DDI παρου-
σίασε στατιστικά σημαντική συσχέτιση με την εμφάνιση ηπατοκυτταρικής βλάβης.1 Σε ασθενείς με 
HCV συλλοίμωξη η χρήση DDI αποτελεί ανεξάρτητο παράγοντα κινδύνου για ρήξη της ηπατικής αντιρ-
ρόπησης.2 Εξάλλου, πρόσφατα έχει περιγραφεί εμφάνιση πυλαίας υπέρτασης χωρίς υποκείμενη κίρρω-
ση σε ασθενείς με μακροχρόνια (>15 έτη) έκθεση σε DDI.3,4

Σκοπός: Η περιγραφή εμφάνισης μη αντιρροπούμενης κίρρωσης με ασκίτη και κιρσούς οισοφάγου 
σε δύο ασθενείς με μακροχρόνια έκθεση σε DDI (μία γυναίκα 46 ετών και έναν άνδρα 49 ετών) στους 
οποίους δεν ανευρέθησαν άλλοι γνωστοί ηπατοτοξικοί παράγοντες (HBV, HCV, κατάχρηση αλκοόλ, αυ-
τοάνοσα νοσήματα, αιμοχρωμάτωση, έλλειψη α1–αντιθρυψίνης, μη αλκοολική στεατοηπατίτιδα - 
NΑSH).

Περιγραφή: Η μία ασθενής οροθετική από το 1997 (στάδιο Α3), παρουσιάστηκε με ασκιτική συλλογή 
το 2008. Είχε λάβει DDI επί 12 χρόνια, σε συνδυασμό με άλλα αντιρετροϊκά (εκ των οποίων d4T/NVP για 
τουλάχιστον 4 έτη). Από υπερηχογραφικό έλεγχο, βιοψία ήπατος και γαστροσκόπηση ανευρέθησαν 
πυλαία υπέρταση, κιρρωτικές αλλοιώσεις, ελαφρού βαθμού ηπατοκυτταρική βλάβη και κιρσοί οισοφά-
γου με πυλαία γαστροπάθεια αντίστοιχα. Έγινε αλλαγή της αγωγής σε Darunavir-Ritonavir, Emricitabine–
Tenofovir και χορηγήθηκαν διουρητικά. Έκτοτε η ασθενής παρουσίασε σιδηροπενική αναιμία πιθανά 
στα πλαίσια πυλαίας γαστοπάθειας. Ο δεύτερος ασθενής οροθετικός από το 1992 (στάδιο C3), εμφάνισε 
ασκιτική συλλογή προ εξαμήνου. Είχε λάβει DDI σε συνδυασμό με ΑΖΤ αρχικά και Lopinavir-Ritonavir, 
3TC, κατόπιν για 16 χρόνια. Από την γαστροσκόπηση και τον υπερηχογραφικό έλεγχο ανευρέθησαν 
πυλαία υπέρταση α’ βαθμού και πυλαία γαστροπάθεια. Ο ασθενής ταχέως εμφάνισε σοβαρή θρομβο-
πενία, αιμορραγία πεπτικού, ηπατική εγκεφαλοπάθεια και απεβίωσε.

Συμπέρασμα: Η συσχέτιση της αντιρετροϊκής αγωγής με σοβαρή ηπατική ανεπάρκεια είναι σπάνια 
αλλά μπορεί να συμβεί. Ασθενείς με μακροχρόνια χρήση πλέον «ηπατοτοξικών» φαρμάκων όπως το DDI, 
NVP, d4T, θα πρέπει να ευρίσκονται σε στενή παρακολούθηση για εμφάνιση ηπατοκυτταρικής βλάβης.

Βιβλιογραφία:
1. Severe liver disease associated with prolonged exposure to antiretroviral drugs. J Acquir Immune Defic Syndr 

2006;42:177Y182. 
2. Risk factors for hepatic decompensation in patients with HIV/HCV coinfection and liver cirrhosis during interferon based 

therapy (APRICOT STUDY). AIDS 2004, 18:F21–F25.
3. FDA Data Safety Announcement. 29 January 2010.
4. Noncirrhotic portal hypertension: Another cause of liver disease in HIV patients. Ann of Hepatology Oct-Dec 2009, Vol 8 

No 4: 390-95.

Δ’ Παθολογική 
Πανεπιστημιακή Κλινική, 
Π.Γ.Ν. «Αττικόν»
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αναπΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣμΙΚΟΥ ΓΙα ΤΗ ΔΙαΣΦαΛΙΣΗ 
ΤΗΣ ΣΥνΕχΕΙαΣ ΚαΙ ΤΗΣ ΣΥνΟχΗΣ ΤΗΣ ΙαΤρΙΚΗΣ 
ΦρΟνΤΙΔαΣ ΣΕ ΔΙαΦΟρΕΤΙΚΟΥΣ παρΟχΟΥΣ 
ΥπΗρΕΣΙων ΥΓΕΙαΣ ΣΕ παΣχΟνΤΕΣ απΟ aIDs
Β. Σπυρόπουλος, Μ. Μποτσιβάλη, Α. Τζαβάρας

Σκοπός: Οι HIV οροθετικοί ασθενείς, στη μακρόχρονη πορεία αντιμετώπισης της κύριας ασθένειάς 
τους (AIDS) και των ποικίλων μορφών συννοσηρότητας, που συχνά εμφανίζονται, επισκέπτονται όλο 
και περισσότερους Παρόχους Υπηρεσιών Υγείας, γεγονός που προκαλεί σοβαρή ανησυχία για τον κα-
τακερματισμό της φροντίδας τους. Σκοπός της εργασίας ήταν η ανάπτυξη Λογισμικού για τη Διασφάλι-
ση της Συνέχειας και της Συνοχής της Ιατρικής Φροντίδας ανάμεσα στα Νοσοκομεία, στους Φορείς 
Πρωτοβάθμιας Υγείας και στην κατ’ Οίκον Νοσηλεία, σε πάσχοντες από AIDS.

Υλικό και Μέθοδοι: Η συνέχεια της παρεχόμενης φροντίδας εμφανίζει δύο κεντρικά στοιχεία, την 
εξατομικευμένη φροντίδα του ασθενούς και τη συνοχή στην παροχή της, για μεγάλο χρονικό διάστη-
μα. Κατά τον σχεδιασμό καλύψαμε τρεις θεμελιακές πλευρές της συνέχειας της φροντίδας:
•	Την ενημερωτική, η οποία συνδέει τους παρόχους, την προηγούμενη αγωγή, τις προσωπικές ιδιαιτε-

ρότητες του ασθενή κ.λπ. για τη βελτιστοποίηση της φροντίδας του.
•	Τη διαχειριστική, η οποία αποτελεί μια συνεπή και επίμονη προσέγγιση της κατάστασης του ασθε-

νούς, που αντιδρά κατάλληλα στις μεταβαλλόμενες ανάγκες του.
•	Τη σχεσιακή, η οποία θεμελιώνει μια συνεχιζόμενη θεραπευτική σχέση μεταξύ του ασθενούς και ενός 

ή περισσοτέρων παρόχων υπηρεσιών υγείας και συνδέει τη φροντίδα του παρελθόντος με το παρόν 
και το μέλλον, συνοψίζοντας την «μνήμη» και τις «προσδοκίες» της αγωγής.
Επειδή δεν υπάρχει διεθνώς ενιαία αντιμετώπιση από πλευράς προτύπων, για την ανάπτυξη του σχε-

τικού λογισμικού, ελήφθησαν υπόψη οι ακόλουθες τρεις σημαντικότερες προσεγγίσεις:
•	Το ANSI ASTM E2369-2005 Standard Specification for Continuity of Care Record (CCR).
•	Το ISO 13606-1:2008 Standard Electronic health record communication.
•	Το prEN 13940 CONTsys: Systems of Concepts to Support Continuity of Care.

Χρησιμοποιήθηκαν οι κωδικοποιήσεις ICD-9/ICD-10, AR-DRGs/Nordic-DRGs, CCC κλπ.
Αποτελέσματα: Το λογισμικό Αρχείου Συνέχειας της Παρεχόμενης Φροντίδας (CCR) που αναπτύχθη-

κε μπορεί να διαχειρισθεί:
•	Δημογραφικές-ασφαλιστικές πληροφορίες, εξελίξεις από τη διαπίστωση της οροθετικότητας, στοι-

χεία για φαρμακευτική αγωγή, ιατρικές πράξεις κ.λπ.
•	Την επείγουσα φροντίδα (π.χ. οξεία λοίμωξη) κατ’ οίκον, προς και μέσα στο νοσοκομείο.
•	Την παρακολούθηση (Βιοσήματα, παρακλίνιες in vitro εξετάσεις, υπέρηχοι κ.λπ.) κατ’ οίκον πασχό-

ντων από AIDS, μετά την έξοδο από το νοσοκομείο. 
•	Εξατομικευμένα πλάνα φροντίδας και Ιατρικών-Νοσηλευτικών Πράξεων κατ’ οίκον.
•	Την παρακολούθηση ασθενών σε τελικό στάδιο.
•	Την εικονική οπτικοακουστική εξ’ αποστάσεως επιτήρηση της φροντίδας.

Συμπεράσματα: Το λογισμικό που αναπτύχθηκε μπορεί να βελτιώσει τη διαλειτουργικότητα μεταξύ 
τυχόν υπαρχόντων Ηλεκτρονικών Αρχείων πασχόντων από AIDS Ασθενών, να γεφυρώσει προσωρινά, 
στην πλειονότητα των περιπτώσεων, το κενό της απουσίας τους, και να επιτρέψει τη δημιουργία ενός 
δομημένου αρχείου, που βελτιστοποιεί τη συνέχειας της Φροντίδας της Υγείας τους.

Εργαστήριο Βιοϊατρικής 
Τεχνολογίας, Τμήμα 
Τεχνολογίας Ιατρικών 
Οργάνων, ΤΕΙ Αθήνας
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