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Με το τοπίο έτσι όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα για τον 
ιό HIV, αναμένουμε ότι οι ασθενείς θα διατηρούνται σε 
αυτό το επίπεδο με διαρκή καταστολή, καλά τεκμηριωμένη 
ανεκτικότητα και βολική δοσολογία.1–5 Έτσι μπορούν να 
συγκεντρώσουν τις δυνάμεις τους για την αντιμετώπιση 
των προκλήσεων της ζωής.
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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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Γεν. Γραμματέας:  Γ. Χρύσος
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Επίτιμο Μέλος:  Μ. Βιολάκη
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24ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ AIDS

Πρόεδρος: Β. Παπασταμόπουλος
Αντιπρόεδρος: Μ. Μαραγκός
Μέλη: Ε. Κακάλου Σ. Κουρκουντή
 Ν. Μαγκαφάς Γ. Ξυλωμένος
 Π. Παναγόπουλος Κ. Παπανικολάου
 Β. Παπαρίζος Θ. Πέππας
 Ν. Σύψας

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
24ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ AIDS

Πρόεδρος: Π. Κολλάρας
Αντιπρόεδρος: Λ. Σκούρα
Μέλη: Α. Αντωνιάδου Ο. Γεωργίου
 Δ. Κοφτερίδης Π. Λουρίδα
 Γ. Πάνος Δ. Παρασκευής
 Β. Σπούλου Ν. Τσόγκας
 Γ. Χρύσος Α. Ψαρρά
 Μ. Ψυχογυιού



xi

Mήνυμα του προέδρου της Ε.Ε.Μ.Α.Α.  
και του προέδρου της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου

Αγαπητοί Συνάδελφοι, Φίλες και Φίλοι,

Εκ μέρους του ∆.Σ. της Ε.Ε.Μ.Α.Α. και της Οργανωτικής Επιτροπής του 24ου Πανελληνίου 
Συνεδρίου AIDS σας προσκαλούμε στο φετινό συνέδριο που θα διεξαχθεί στην Αθήνα στις 
23-25 Νοεμβρίου 2012.

Σήμερα, τρεις δεκαετίες μετά την πρώτη περιγραφή κρουσμάτων AIDS, το νόσημα εξακολουθεί 
να αποτελεί μείζον πρόβλημα της ∆ημόσιας Υγείας. Η επιδείνωση των οικονομικών και 
κοινωνικών συνθηκών και η δομική αστάθεια δημιουργούν ευνοϊκό υπόστρωμα για αύξηση 
της διασποράς και επέκταση σε πληθυσμιακές ομάδες πέραν των έως τώρα πληττομένων. 
Έναντι αυτών των καταστάσεων, το συνέδριο θα επιδιώξει να φέρει τους συμμετέχοντες 
κοντά στις τελευταίες εξελίξεις της διεθνούς έρευνας για την HIV λοίμωξη, για την καλύτερη 
ενημέρωση των ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων, αλλά και όλων των επιστημόνων υγείας και 
φοιτητών. 

Με αυτό το πνεύμα, στο πρόγραμμα του συνεδρίου περιλαμβάνονται στρογγυλά τραπέ-
ζια, διαλέξεις, φροντιστήρια και διαδραστικές συνεδρίες σχετικά με επιδημιολογία, παθο-
γενετικούς μηχανισμούς, επιπλοκές, θεραπεία, στρατηγικές πρόληψης και προφύλαξη στο 
εργαστήριο και το οδοντιατρείο, επιστρατεύοντας διακεκριμένους σε κάθε αντικείμενο 
επιστήμονες. 

Η επιτυχία της προσπάθειας αυτής θα συμβάλλει στην περιστολή της διασποράς και στη 
βελτίωση του επιπέδου νοσηλείας των ασθενών με HIV λοίμωξη. 

Αναμένουμε την ενεργό συμμετοχή σας με ανταλλαγή απόψεων, εποικοδομητική συζήτηση 
και παρουσίαση του ερευνητικού σας έργου, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι του συνεδρίου.

Με φιλικούς χαιρετισμούς

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Ε.Ε.Μ.Α.Α. 

Μάριος Κ. Λαζανάς

Ο Πρόεδρος της Οργανωτικής
Επιτροπής του Συνεδρίου

Βασίλειος Παπασταμόπουλος
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

9.00-10.00 Ελεύθερες Ανακοινώσεις
Προεδρείο: Γ. Κορατζάνης, Γ. Μπουλμέτης

EA01 
Δεύτερης γενιάς επιδημιολογική επιτήρηση στους άνδρες που έχουν σεξουαλικές 
επαφές με άλλους άνδρες στην Κύπρο: Επιπολασμός της HIV λοίμωξης και 
σεξουαλικές συμπεριφορές
Μ. Πύλλη, Β. Ραφτόπουλος, Ν. Μίττλετον, Α. Χαραλάμπους, Δ. Παρασκευά

EA02 
Η πρωτεΐνη Εts-2 ως πιθανός μεταγραφικός καταστολέας του ιού HIV-1
Ι. Παναγούλιας, Α. Γεωργακόπουλος, Α. Σκουτέλης, Α. Μουζάκη

EA03 
Ανοσιακή κατάσταση των HIV ασθενών στη ΜΕΛ Πατρών κατά τη διάγνωση τα 
τελευταία δύο χρόνια και σε σύγκριση με το αντίστοιχο προηγούμενο διάστημα
Δ. Δημητροπούλου, Κ. Φιλιώτη, Α. Λέκκου, Ι. Συρροκώστα, Λ. Λεωνίδου, Γ. Πάνος,  
Μ. Μαραγκός, Χ.Α. Γώγος

ΕΑ04 
Επίδραση της σύφιλης στους δείκτες της HIV λοίμωξης
Β. Παπαρίζος, Ε. Δασκαλάκης, Α. Σαρακηνός, Σ. Κουρκουντή, Μ. Βουνάτσου, Κ. Κυριάκης,  
Χ. Αντωνίου

EA05 
Αίτια νοσηλείας και χαρακτηριστικά 26 οροθετικών χρηστών ενδοφλεβίων 
ναρκωτικών (ΧΕΝ) στη Μονάδα Λοιμώξεων του Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»
Ε. Κάκαλου, Κ. Παπανικολάου, Ε. Δούκα, Σ. Γαληνός, Θ. Κακκαβάς, Β. Παπασταμόπουλος,  
Α. Σκουτέλης

EA06 
Νοσηλευθέντες οροθετικοί χρήστες ενδοφλεβίων ουσιών: Εμπειρία 27ετίας
Ν. Παΐσιος, Χ. Σαμαράς, Π. Σταυρουλάκης, Δ. Μαζαράκης, Ζ. Μάτσου, Π. Λουρίδα,  
Γ. Ξυλωμένος, Π. Γαργαλιάνος

EA07: Μεταλλάξεις αντοχής του HIV σε πληθυσμό 85 ART-NAÏVE χρηστών 
ενδοφλεβίως ναρκωτικών (ΧΕΝ)
Κ. Παπανικολάου, Θ. Κακκαβάς, Ε. Κάκαλου, Σ. Γιαλή, Ο. Γεωργίου, Δ. Παρασκευής,  
Β. Παπασταμόπουλος, Ά. Χατζάκης, Α. Σκουτέλης

EA08 
Ποσοστά καθυστερημένης διάγνωσης της HIV λοίμωξης στην Κύπρο κατά τα έτη 
1996-2012 και προσδιοριστικοί παράγοντες
Ι. Δημητριάδης, Κ. Κασάπης, Η. Γκούντας, Γ. Τουλούμη

10.00-11.30 Εκδήλωση Φοιτητών Ιατρικής (Ε.Ε.Φ.Ι.Ε.) - HIV λοίμωξη
Προεδρείο: Γ. Αδάμης, Κ. Παπανικολάου
Συντονιστής: Χ. Γώγος

Ιολογία - Παθογένεια HIV λοίμωξης: Θ. Μάραντος, Φοιτητής Παν/μίου Πατρών
Επιδημιολογία - Τρόποι μετάδοσης: Δ. Ντεντάκης, Φοιτητής Παν/μίου Αθηνών
Διάγνωση και σταδιοποίηση της HIV λοίμωξης: Κ. Καραντζάς, Φοιτητής Παν/μίου Αθηνών
Καιροσκοπικά νοσήματα της HIV λοίμωξης I: Α.Λ. Λιαράκος, Φοιτητής Παν/μίου Πατρών
Καιροσκοπικά νοσήματα της HIV λοίμωξης II: Ι.Γ. Mόσχου, Φοιτήτρια Παν/μίου Πατρών
Αντιρετροϊκή θεραπεία: Ι. Πενταρά, Φοιτήτρια Παν/μίου Πατρών

11.30-12.00 Διάλειμμα
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12.00-13.30 Φροντιστήριο Νοσηλευτών - Σπουδαστών Σ.Ε.Υ.Π. του Τ.Ε.Ι. Αθήνας
Προσέγγιση της HIV λοίμωξης από σπουδαστές της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας 
και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π.)
Προεδρείο: Ζ. Βαρδάκη, Κ. Θωμάτου, Z. Μάτσου

Τμήμα Επισκεπτών Υγείας
Σπουδαστές: Κ. Θεοδωρίδης, Α. Καμπέρη, Σ. Τάχης-Λαβούτης, Γ. Μανούσου, Χ. Σκούρτη,  
Ε. Τριανταφύλλου
Συντονιστές ομάδας: Δ. Χανιώτης, MD, PhD Καθηγητής Τ.Ε.Ι. Αθήνας,  
Α. Κυρίτση & Μ. Λειβαδάρα, Επισκέπτριες Υγείας, MSc

Τμήμα Μαιευτικής
Σπουδαστές: E. Topciu, Φ. Γκόγκολη, Ν. Θεοδωσιάδη, Ε. Κακούρη, Κ. Κούρτογλου,  
Ζ. Μαυρονάσιου, Α. Τσένε, Μ. Φονιά
Συντονιστής ομάδας: Α. Λυκερίδου-Αβραμιώτη, Μαία, PhD, Καθηγήτρια Τ.Ε.Ι. Αθήνας

Τμήμα Νοσηλευτικής Β’
Σπουδαστές: M. Caci, A. Mersini, M. Parinti, V. Rexho, Κ.Θ. Πιλάλη, Μ. Τσουρουπάκης
Συντονιστής ομάδας: Γ. Φούκα, Νοσηλεύτρια, PhD, Επίκουρος Καθηγήτρια, 
Προϊσταμένη Τμήματος Νοσηλευτικής Β’, Τ.Ε.Ι. Αθήνας

13.30-14.00 Διάλεξη
Νεώτερα επιδημιολογικά δεδομένα για την HIV λοίμωξη
Προεδρείο: Γ. Πλουμίδης
Εισηγήτρια: Χ. Τσιάρα

14.00-15.00 Μεσημβρινή διακοπή

15.00-16.30 ΕΑ09 
HIV λοίμωξη σε χρήστες ενδοφλεβίων ουσιών. Η εμπειρία από την παρακολούθηση 
στις Ελληνικές Μονάδες Λοιμώξεων
Δ. Κούκιος, Κ. Παπανικολάου, Ν. Παΐσιος, Ά. Οικονόμου, Ε. Φριλίγκου, Μ. Ψυχογυιού,  
Σ. Κουρκουντή, Μ. Λαδά, Θ. Χρυσανθίδης, Ε. Μπαρμπουνάκης, Ε. Κωστής, Α. Γκίκας,  
Π. Νικολαΐδης, Γ. Κορατζάνης, Μ. Χίνη, Β. Παπαρίζος, Γ.Λ. Δαΐκος, Γ. Χρύσος,  
Α. Παπαδόπουλος, Π. Γαργαλιάνος-Κακολύρης, Α. Σκουτέλης, Μ.Κ. Λαζανάς

Στρογγυλό Τραπέζι
Σύγχρονα προβλήματα στην HIV λοίμωξη
Προεδρείο: Ν. Μαγκαφάς, Θ. Πέππας
Εισηγητές:

Χρήστες ενδοφλέβιων εξαρτησιογόνων ουσιών: Γ. Τσεκές
Εκδιδόμενες γυναίκες: Ο. Γεωργίου
Οι ανασφάλιστοι στην HIV λοίμωξη: Δ. Παρασκευά

16.30-17.15 ΕΑ10 
Διακυμάνσεις κόστους αντιρετροϊκής αγωγής (HAART) σε πρωτοθεραπευμένους 
ασθενείς την περίοδο 2008-2012: Δεδομένα μιας Μονάδας Λοιμώξεων
Ν. Τσόγκας, Σ. Περιστεράκη, Μ. Χίνη, Ν. Μαγκαφάς, Γ. Τσεκές, Α. Λιονή, Μ. Μπομπολή,  
Μ. Τσόγκας, Μ.Κ. Λαζανάς

Διάλεξη
Κόστος-αποτελεσματικότητα στη θεραπεία της HIV λοίμωξης
Προεδρείο: Γ. Πάνος
Εισηγητής: Ι. Κυριόπουλος

17.15-17.30 Διάλειμμα
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17.30-19.00 Κλινικό Φροντιστήριο (Interactive)
Meet the experts
Προεδρείο: Π. Γαργαλιάνος-Κακολύρης, Μ.Κ. Λαζανάς

Portraying an HIV patient’s profile for PI based therapy: J. Arribas
Personalizing NNRTI treatment options for HIV patients: M. Nelson

Με την ευγενική χορηγία της εταιρείας JANSSEN

19.00-21.00 Τελετή έναρξης
Στρογγυλό Τραπέζι
AIDS και… μισές αλήθειες
Προεδρείο: Β. Παπασταμόπουλος, Α. Ραπίτου
Εισηγητές: Λ. Διβάνη, Κ. Αρβανίτης, Π. Μπουκάλας, Μ. Δημητρακόπουλος

21.00-22.00 Cocktail

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ (αίθουσα ΒΕΡΓΙΝΑ)

11.00-12.30 Ενημέρωση μαθητών των ΕΠΑΛ Δυτικής Αττικής στην HIV λοίμωξη
Εκπαιδευτές: Ε. Βαβουράκη, Ν. Μαγκαφάς, Ε. Μητροπούλου, Β. Παπακωνσταντίνου,  
Π. Πετρίδης, Β. Σακκά

16.00-17.30 Εκπαίδευση σε προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας
Εκπαιδευτές: Ε. Κακάλου, Β. Παπασταμόπουλος
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ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

9.00-10.00 Ελεύθερες Ανακοινώσεις
Προεδρείο: Ε. Μπαρμπουνάκης, Α. Ψαρρά

EA11 
Καταγραφή λεμφωμάτων σε πληθυσμό οροθετικών ασθενών 
Π. Σταυρουλάκης, Ν. Παΐσιος, Κ. Ευαγγελίου, Π. Λουρίδα, Γ. Ξυλωμένος,  
Π. Γαργαλιάνος-Κακολύρης

EA12 
FIBROSCAN: Μια μη επεμβατική μέθοδος βαθμολόγησης της ηπατικής ίνωσης-
κίρρωσης σε άτομα με αιμορροφιλία HCV(+) και HCV/HIV(+)
Π. Ιωαννίδου, Ά. Κουραμπά, Θ. Αδρακτάς, Ε. Κελαϊδής, Ό. Κατσαρού

EA13 
Ανοσογονικότητα του 23-δύναμου πολυσακχαριδικού εμβολίου του πνευμονιόκοκκου 
σε ασθενείς με HIV-1 λοίμωξη μετά από επανεμβολιασμό. Μελέτη παρακολούθησης 24 
εβδομάδων
Ό. Τσαχουρίδου, Λ. Σκούρα, Σ. Μεταλλίδης, Π. Ζεμπεκάκης, Θ. Χρυσανθίδης, Δ. Πιλάλας,  
Α. Μαργαρίτη, Δ. Βαλαγκούτη, Α. Στουραΐτη, Π. Κολλάρας, Ν. Μαλισιόβας, Π. Νικολαΐδης

EA14 
Πολυκεντρική μελέτη επίδρασης της νεβιραπίνης στον καρδιαγγειακό κίνδυνο 
ασθενών με HIV λοίμωξη
Ν. Κοσμάς, Ε. Ταμπουρατζή, Θ. Κακκαβάς, Ν. Παΐσιος, Θ. Χρυσανθίδης, Μ. Χίνη, Κ. Λόιο,  
Β. Παπασταμόπουλος, Γ. Ξυλωμένος, Π. Κολλάρας, Β. Παπαρίζος, Α. Σκουτέλης,  
Π. Γαργαλιάνος-Κακολύρης, Π. Νικολαΐδης, Μ.Κ. Λαζανάς

EA15 
Σχήματα HAART που περιέχουν Raltegravir σε naϊve και προθεραπευμένους 
ασθενείς με HIV λοίμωξη: Εμπειρία δύο μονάδων
Β. Σακκά, Ι. Κατσαρόλης, Κ. Πρωτοπαπάς, Σ. Καούστου, Ν. Τσόγκας, Π. Παναγόπουλος, Μ. Χίνη, 
Α. Αντωνιάδου, Μ.Κ. Λαζανάς

EA16 
Επιπολασμός μεταλλαγών αντοχής σε νεοδιαγνωσθέντες HIV-1 ασθενείς στην 
Ελλάδα το χρονικό διάστημα 2000-2010
Ε. Μαγιορκίνης, Δ. Παρασκευής, Α. Ζαβιτσάνου, Α. Μπελούκας, Γ. Μαγιορκίνης, Α. Ίσσαρη,  
Μ.Κ. Λαζανάς, Μ. Χίνη, Ν. Μαγκαφάς, Α. Αντωνιάδου, Α. Παπαδόπουλος, Γ. Πουλάκου,  
Β. Παπαρίζος, Σ. Κουρκουντή, Κ. Leuow, Π. Γαργαλιάνος-Κακολύρης, Γ. Ξυλωμένος, Γ. Χρύσος, 
Ε. Σαμπατάκου, Μ. Ψυχογυιού, Σ. Δριμής, Γ. Πάνος, Θ. Κορδόσης, Α. Χατζάκης

EA17 
Υψηλά ποσοστά μεταδιδόμενης αντοχής σε νεοδιαγνωσθέντες HIV ασθενείς στη 
Βόρεια Ελλάδα, δεδομένα 2009-2011
Λ. Σκούρα, Σ. Μεταλλίδης, Δ. Πιλάλας, Α. Κουρελής, Α. Μαργαρίτη, Ε. Παπαδημητρίου,  
Ζ.Α. Αντωνιάδου, Α. Μελίδου, Α. Στουραΐτη, Θ. Χρυσανθίδης, Ό. Τσαχουρίδου, Π. Κολλάρας,  
Π. Νικολαΐδης, Ν. Μαλισιόβας

10.00-10.30 Διάλεξη
Ιατρονομικά θέματα στην HIV λοίμωξη
Προεδρείο: Α. Σκουτέλης
Εισηγήτρια: Α. Λιούρδη
Ο οροθετικός ασθενής: Θύμα ή Θύτης; Νομικοί προβληματισμοί

10.30-11.00 Διάλειμμα
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11.00-12.30 Διαδραστική Συνεδρία 
Προβλήματα - Διαφωνίες στην HIV λοίμωξη
Προεδρείο: Μ. Λελέκης, Δ. Παρασκευής

Έναρξη: Σ. Κουρκουντή
Τροπισμός - Αντοχή: Λ. Σκούρα
Θεραπεία: Μ. Ψυχογυιού

12.30-13.00 Διάλεξη
Αναπαραγωγή και HIV λοίμωξη
Προεδρείο: Μ. Θεοδωρίδου
Εισηγητής: Β. Ταρλατζής

13.00-16.00 Γενική συνέλευση Ε.Ε.Μ.Α.Α. - Εκλογές

16.00-16.30 Διάλεξη
Ο ρόλος της ιαιμίας στην HIV λοίμωξη
Προεδρείο: Β. Καψιμάλη
Εισηγητής: Σ. Μεταλλίδης

16.30-18.00 Στρογγυλό Τραπέζι
Νεώτερα δεδομένα στη θεραπευτική της HIV λοίμωξης
Προεδρείο: Α. Αντωνιάδου, Α. Γκίκας

Νεώτερα φάρμακα στις γνωστές κατηγορίες: Π. Λουρίδα
Συνδυασμοί φαρμάκων: Α. Αντωνιάδου
Νέες ομάδες: Π. Παναγόπουλος

Με την ευγενική χορηγία της εταιρείας GILEAD ScIENcES Ελλάς

18.00-18.30 Διάλειμμα

18.30-20.30 Δορυφορικό Συμπόσιο
Η γυναίκα στην HIV λοίμωξη
Προεδρείο: Π. Νικολαΐδης, Α. Σκουτέλης

Διεθνή και Ελληνικά επιδημιολογικά δεδομένα: Π. Γαργαλιάνος-Κακολύρης
Η αντιμετώπιση των γυναικών στην HIV λοίμωξη: Μ. Χίνη
Η αντιρετροϊκή θεραπεία στις γυναίκες: Χ. Γώγος
Women living with HIV: The SHE Program: M. Johnson

Με την ευγενική χορηγία της εταιρείας BRISTOL-MYERS SQUIBB
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ΚΥΡΙΑΚΗ 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

9.00-10.30 Κλινικό Φροντιστήριο Οδοντιάτρων
Γενικά και πρόσθετα μέτρα
Προεδρείο: Β. Πανής, Ι. Τζούτζας
Εισηγητές: 

Στοματικές εκδηλώσεις HIV λοίμωξης: Ν. Νικητάκης
Οδοντιατρική περίθαλψη ατόμων με HIV λοίμωξη: Ν. Κολόμβος
Θέσεις και αντιλήψεις οδοντιάτρων-ασθενών στην παροχή οδοντιατρικής 
περίθαλψης: Π. Κορομάντζος

10.30-12.30 Δορυφορικό Συμπόσιο Μ.Κ.Ο.
Ζώντας με τον HIV: Μηνύματα αισιοδοξίας ή απαισιοδοξίας
Προεδρείο: Γ. Βαλλιανάτος, Β. Παπαρίζος
Εισηγητές: 

Η εξέταση για τον HIV σε πληθυσμούς που βρίσκονται σε κίνδυνο: Η θετική 
προοπτική και οι αρνητικές προεκτάσεις του τεστ: Ν. Βουδούρη
Πολιτικές για τη Δημόσια Υγεία: Η διαφύλαξη των δικαιωμάτων των ασθενών:  
Λ. Βακερλής
Κοινωνική προστασία των οροθετικών σε συνθήκες οικονομικής κρίσης: Ν. Δέδες

12.30-13.00 Διάλειμμα

13.00-14.00 Στρογγυλό Τραπέζι - Αντιπαράθεση απόψεων (Debate)
Προφύλαξη πριν την έκθεση - (prep): Μια νέα πραγματικότητα
Προεδρείο: Κ. Κυριάκης, Γ. Χρύσος

Υπέρ: Α. Παπαδόπουλος
Κατά: Ε. Σαμπατάκου

14.00-15.00 Τι νεώτερο στο AIDS
Προεδρείο: Π. Κολλάρας, Β. Παπαευαγγέλου

Κλινικά: Ν. Τσόγκας
Εργαστηριακά: Ν. Μαλισιόβας

Λήξη Συνεδρίου
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Στρογγυλό Τραπέζι

Σύγχρονα προβλήματα στην hIV λοίμωξη

Χρήστες ενδοφλέβιων εξαρτησιογόνων ουσιών
Γ. Τσεκές

Σύμφωνα με τα τελευταία επιδημιολογικά δεδομένα από το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., η επίπτωση της HIV λοίμωξης 
στους χρήστες ενδοφλέβιων εξαρτησιογόνων ουσιών (ΧΕΝ) εμφάνισε κατά το 2011 σημαντική αύξηση (κατά 
1.500% περίπου), σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Η ανάλυση των δεδομένων με τη χρήση μεθόδων μορι-
ακής επιδημιολογίας έδειξε ότι πρόκειται για πρόσφατες κυρίως λοιμώξεις που μεταδίδονται μέσα σε δίκτυα 
χρηστών, κυρίως μέσω κοινής χρήσης σύριγγας – βελόνας. Η αποδιοργάνωση των προγραμμάτων πρόληψης 
(κινητές μονάδες, περιορισμός ποσότητας συρίγγων και βελόνων που διανέμονται) και οι μεγάλες λίστες ανα-
μονής στα προγράμματα υποκατάστασης και απεξάρτησης είναι παράγοντες που έχουν συντελέσει στην 
αύξηση της επίπτωσης της HIV λοίμωξης στους ΧΕΝ. Υπάρχει κίνδυνος περαιτέρω εξάπλωσης της λοίμωξης 
στην κοινότητα των χρηστών, αλλά και διασποράς στο γενικό πληθυσμό, μέσω κυρίως της σεξουαλικής οδού.

Δεν υπάρχουν σημαντικές διαφορές στις κλινικές εκδηλώσεις της HIV λοίμωξης στους ΧΕΝ σε σχέση με 
τους υπόλοιπους ασθενείς με HIV λοίμωξη, είναι όμως γεγονός ότι ένας σημαντικός αριθμός χρηστών 
προσέρχεται στο Νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση από διάφορες αιτίες (π.χ. υπερδοσολογία, στερητι-
κά, λοιμώξεις), οπότε και διαπιστώνεται η λοίμωξη από τον HIV σε αρχικά ή προχωρημένα στάδια.

Ιδιαίτερα προβλήματα που παρατηρούνται στους ΧΕΝ με HIV λοίμωξη είναι η αναζήτηση ιατρικής βοήθει-
ας σε προχωρημένο στάδιο της νόσου και η πολύ προβληματική συμμόρφωση στη θεραπευτική αγωγή που 
προτείνεται. Η συνύπαρξη ψυχιατρικών διαταραχών, τα κοινωνικά προβλήματα των χρηστών (ανεργία, ανέ-
χεια, έλλειψη στέγης), αλλά και η αποσπασματική αντιμετώπιση των συνυπαρχόντων ιατρικών προβλημά-
των (π.χ. λοίμωξη από τον HCV, φυματίωση, σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα) λόγω της έλλειψης συνερ-
γασίας μεταξύ των ειδικοτήτων που εμπλέκονται, επιτείνουν το πρόβλημα της θεραπευτικής αντιμετώπισης.

Η αντιμετώπιση των ΧΕΝ με HIV λοίμωξη θα πρέπει επομένως να είναι συνολική (έλεγχος χρήσης 
ουσιών, αντιμετώπιση ψυχιατρικών διαταραχών και θεραπεία για την HIV λοίμωξη και άλλες συνυπάρ-
χουσες καταστάσεις). Η HAART είναι αποτελεσματική, εφόσον η συμμόρφωση είναι ικανοποιητική. Θα 
πρέπει να ενθαρρύνεται η συμμετοχή σε προγράμματα υποκατάστασης και απεξάρτησης.

Στον τομέα της πρόληψης, είναι απαραίτητη η διάδοση των προγραμμάτων διανομής συρίγγων και 
βελόνων, η μείωση της λίστας αναμονής στα προγράμματα απεξάρτησης και υποκατάστασης, η πληρο-
φόρηση με κινητά συνεργεία στο δρόμο και στα στέκια, ο συστηματικός έλεγχος των ΧΕΝ για HIV λοίμωξη 
και η προσφορά HAART (ιδανικά με επιβλεπόμενη χορήγηση). Είναι επίσης αναγκαία η βελτίωση των υπο-
δομών και η δημιουργία εύκολα προσβάσιμων υπηρεσιών υποστήριξης και κοινωνικής επανένταξης.

Οι ανασφάλιστοι στην hIV λοίμωξη
Δ. Παρασκευά

Στην Ελλάδα, τα τελευταία δύο χρόνια παρατηρείται μια αξιοσημείωτη αύξηση στον αριθμό των 
νέων διαγνώσεων HIV και κατ’ επέκταση στο σύνολο των HIV οροθετικών ασθενών που λαμβάνουν 
αντιρετροϊκή αγωγή. Στο πλαίσιο της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, η οποία πλήττει και τη χώρα μας, 
ο αριθμός των ανασφάλιστων HIV ατόμων, Ελλήνων ή αλλοδαπών, τείνει να αυξάνεται. Ο κλινικός ια-
τρός συχνά έρχεται αντιμέτωπος με προβλήματα, τα οποία σχετίζονται με την ασφαλιστική ικανότητα 
των υπό θεραπεία HIV οροθετικών ασθενών. Μέσω της παρούσας εισήγησης θα γίνει παρουσίαση των 
σχετικών με την ασφαλιστική κάλυψη προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι θεράποντες των HIV ορο-
θετικών ασθενών στην κλινική πράξη, καθώς και των δυνατών τρόπων επίλυσής τους.

Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, 
Επιμελητής Α’ Ε.Σ.Υ.,  
Γ’ Παθολογικό Τμήμα  
& Μονάδα Λοιμώξεων,  
Γ.Ν.Α. «Κοργιαλένειο-
Μπενάκειο» Ε.Ε.Σ.

Ιατρός Παθολόγος,  
Γ.Ν. Πειραιά «Τζάνειο», 
Υπεύθυνη Γραφείου HIV 
Λοίμωξης & Σεξουαλικώς 
Μεταδιδόμενων Νοσημάτων, 
ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.

ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΤΡΑΠΕζΙΑ
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Στρογγυλό Τραπέζι

Νεώτερα δεδομένα στη θεραπευτική της hIV 
λοίμωξης

Νεώτερα φάρμακα στις γνωστές κατηγορίες
Π. Λουρίδα

Στην εποχή της ΗΑΑRΤ που αύξησε εντυπωσιακά τα ποσοστά και το προσδόκιμο επιβίωσης στους 
HIV+ ασθενείς, το ζητούμενο πλέον είναι νέα, εξελιγμένα φάρμακα, αποτελεσματικά, με καλό προφίλ 
τοξικότητας, με σημαντική αντι-ιική δράση. Αναφέρονται κάποια από τα νεώτερα φάρμακα που κυκλο-
φόρησαν πρόσφατα ή που αναμένεται να κυκλοφορήσουν εντός του 2013.

Η ριλπιβιρίνη (rilpivirine, RPV) ανήκει στα NNRTIs και πήρε έγκριση κυκλοφορίας το 2011, σαν μεμο-
νωμένο σκεύασμα και σαν συνδυασμός με TDF/FTC (Eviplera). Από τις μελέτες ECHO και THRIVE, προ-
κύπτει ότι η RPV έχει παρόμοια αποτελεσματικότητα και λιγότερες ανεπιθύμητες ενέργειες σε σύγκριση 
με EFV. Έχει λιγότερες ΑΕ από το ΚΝΣ, πρόβλημα όμως είναι η πιθανότητα ανάπτυξης αντοχής, ιδίως σε 
ασθενείς με υψηλά ιικά φορτία. Το φάρμακο θα πρέπει να λαμβάνεται με φαγητό (γεύμα τουλάχιστον 
500 kcal). Η ένδειξη χρήσης του αφορά ασθενείς με ιικά φορτία <100.000 copies/ml.

Από την κατηγορία των αναστολέων ιντεγκράσης, αναμένεται να δοθεί άδεια κυκλοφορίας στην ντο-
λουτεγκραβίρη (Dolutegravir-DTG). Χορηγείται μία φορά ημερησίως σε δόση 50 ή 100 mg. Στη μελέτη 
SPRING-1, είχε καλύτερο αποτέλεσμα ως προς την επίτευξη μη ανιχνεύσιμου ιικού φορτίου και καλύτε-
ρη ανοχή από το  EFV σε naïve ασθενείς. Παρατηρήθηκε αύξηση των τιμών της κρεατινίνης ορού που 
οφείλεται σε αναστολή του νεφρικού συστήματος μεταφοράς της και όχι σε αληθή μείωση του GFR. Το 
φάρμακο δοκιμάζεται σε συνδυασμό ABC+3TC.

Αξίζει να αναφερθούμε επίσης στην εβιλτεγκραβίρη (αναστολέα ιντεγκράσης) και το νέο προ-
φάρμακο της τενοφοβίρης  (GS-7340), καθώς και το νέο φαρμακοενισχυτικό Cobicistat.

Νέες κατηγορίες αντιρετροϊκών φαρμάκων
Π. Παναγόπουλος

Αναμφίβολα, τα τελευταία έτη οι εντυπωσιακές εξελίξεις στη φαρμακοκινητική και τη φαρμακογενο-
μική οδήγησαν και σε ανακαλύψεις στον τομέα των αντιρετροϊκών φαρμάκων. Ο στόχος ούτως ή άλλως 
της αντιρετροϊκής θεραπείας ήταν η αναστολή της δράσης ενζύμων ή η εξουδετέρωση στόχων απα-
ραιτήτων για την ολοκλήρωση του κύκλου ζωής του ιού και την προσβολή συγκεκριμένων κυττάρων 
στόχων (των CD4 λεμφοκυττάρων). Πέρα λοιπόν από τα γνωστά ένζυμα (ανάστροφη μεταγραφάση, 
πρωτεάση, ιντεγκράση), ταυτοποιήθηκαν και αναγνωρίσθηκαν περαιτέρω στόχοι όπως οι πρωτεΐνες 
VIF, Vpu, τα πρωτεάσωματα. αλλά και φάσεις όπως αυτή της σύνδεσης, της ωρίμανσης, της απέκδυσης 
και του διμερισμού. Παράλληλα, το πεδίο δράσης του μέλλοντος ίσως αποτελέσει η γονιδιακή θεραπεία 
(gene therapy) και η ανοσοτροποποίηση (χρήση ανθρωποποιημένων μονοκλωνικών αντισωμάτων). 
Επιπλέον, ουσίες είτε ξεχασμένες ή χρησιμοποιούμενες σε άλλα πεδία βρίσκουν νέα εφαρμογή (δισουλ-
φιράμη, Vorinostat). Επιπλέον, παρά το γεγονός ότι δεν έχουν αντιρετροϊκή δράση, αξίζει να αναφερ-
θούμε και στους φαρμακοενισχυτές (booster) και στη συμβολή τους τόσο στην απλοποίηση των σχη-
μάτων όσο και στη δημιουργία νέων συνδυασμών.

Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, 
Ιατρός ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.,  
Α’ Παθολογική Κλινική  
& Μονάδα Λοιμώξεων,  
Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»

Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, 
Επιμελητής Α’ Ε.Σ.Υ.,  
Δ’ Παθολογική Κλινική,  
Π.Γ.Ν.Α. «Αττικόν»,  
Λέκτορας Παθολογίας 
Δημοκριτείου Πανεπιστημίου 
Θράκης
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ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

Διάλεξη

Νεώτερα επιδημιολογικά δεδομένα για την  
hIV λοίμωξη
Χ. Τσιάρα

Από την αναγνώριση του συνδρόμου της επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας μέχρι σήμερα, ο HIV 
εξακολουθεί να εξαπλώνεται παγκοσμίως. Στην Ελλάδα, μέχρι το 2010 ο κύριος τρόπος μετάδοσης του 
ιού ήταν η σεξουαλική επαφή μεταξύ ανδρών. Ωστόσο, στις αρχές του 2011 παρατηρήθηκε μια ιδιαίτε-
ρα σημαντική αύξηση στα δηλωθέντα περιστατικά HIV(+) χρηστών ενδοφλέβιων ναρκωτικών ουσιών, 
η οποία φαίνεται να συνεχίζεται και το 2012. Για πρώτη φορά στη χώρα μας, ο αριθμός των νεοδηλωθέ-
ντων περιπτώσεων HIV που μολύνθηκαν μέσω της χρήσης ενδοφλέβιων ναρκωτικών ουσιών ξεπερνά 
τον αντίστοιχο αριθμό των HIV(+) ατόμων για τα οποία η σεξουαλική επαφή μεταξύ ανδρών δηλώθηκε 
ως ο πιθανότερος τρόπος μετάδοσης του ιού. Οι τρέχουσες συνθήκες καθιστούν αναγκαία τη συνεχή 
επιτήρηση της HIV λοίμωξης, όχι μόνο μέσω του συστήματος υποχρεωτικής δήλωσης, αλλά και με τη 
χρήση σύγχρονων επιδημιολογικών μεθόδων, καθώς και το σχεδιασμό και την άμεση εφαρμογή στο-
χευμένων προγραμμάτων πρόληψης και παρέμβασης σε ευάλωτες στον HIV πληθυσμιακές ομάδες.

Διάλεξη

Ιατρονομικά θέματα στην hIV λοίμωξη

Οροθετικός ασθενής: Θύτης ή θύμα;  
Νομικοί προβληματισμοί
Ά.Σ. Λιούρδη

Η παρούσα εισήγηση χωρίζεται σε δύο κύριες ενότητες. Στην πρώτη ενότητα εξετάζεται η ποινική 
ευθύνη, που ενδέχεται να υπέχει ο ιατρός κατά την παροχή υπηρεσιών υγείας, όταν ο ασθενής του 
τυγχάνει οροθετικός. Εξετάζεται, ειδικότερα, η ποινική αξιολόγηση της άρνησης του ιατρού να περι-
θάλψει και ιδίως να χειρουργήσει οροθετικό ασθενή. Ακολούθως, ερευνάται η συμβατότητα της υπο-
χρέωσης του ιατρού να δηλώσει αρμοδίως την ύπαρξη κρουσμάτων Συνδρόμου Επίκτητης Ανοσολογι-
κής Ανεπάρκειας με τις διατάξεις περί ιατρικού απορρήτου αλλά και περί προστασίας δεδομένων προ-
σωπικού χαρακτήρα. Στη δεύτερη ενότητα εξετάζεται η ποινική ευθύνη που υπέχει ο οροθετικός ασθε-
νής όταν μεταδίδει τον ιό σε τρίτους. Στο πλαίσιο της ενότητας αυτής εξετάζεται καταρχάς η περίπτωση 
εκείνη, κατά την οποία ο οροθετικός ασθενής μεταδίδει τον ιό κατά τη σεξουαλική επαφή, είτε εν γνώ-
σει του είτε εν αγνοία του. Ακόμα εξετάζεται η επίδραση της συναίνεσης του ερωτικού συντρόφου 
οροθετικού ασθενή σε (απροφύλακτη) επαφή. Αναφέρονται ακόμα επιγραμματικά τα ειδικότερα ζητή-
ματα της μετάδοσης του ιού από οροθετική μητέρα στο έμβρυο καθώς και της μετάδοσης του ιού κατά 
τη μετάγγιση αίματος από οροθετικούς αιμοδότες. Τέλος, επισημαίνονται βασικές αρχές του δικαίου 
που πρέπει να εφαρμόζονται στην αντιμετώπιση των οροθετικών ασθενών.

RN, MPH, PhD Candidate, 
Γραφείο HIV Λοίμωξης & 
Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενων 
Νοσημάτων, ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.

Λέκτωρ Ποινικού Δικαίου 
- Ποινικής Δικονομίας, 
Νομικό Τμήμα Σχολής ΝΟΠΕ 
Πανεπιστημίου Αθηνών, 
Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω
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Προβλήματα - Διαφωνίες στην hIV λοίμωξη

Έναρξη αντιρετροϊκής αγωγής
Σ. Κουρκουντή

Η χορήγηση της υψηλής αποτελεσματικότητας αντιρετροϊκής θεραπείας (HAART) έχει οδηγήσει σε αύξη-
ση της επιβίωσης και μετατροπή της HIV λοίμωξης σε χρόνιο νόσημα. Το κύριο επίτευγμα της θεραπείας εί-
ναι η καταστολή του πολλαπλασιασμού του HIV σε επίπεδα χαμηλότερα από τα όρια ανίχνευσης του HIV-
RNA με τις σύγχρονες μεθόδους μέτρησης. Επιπλέον στόχους αποτελούν η μείωση της χρόνιας φλεγμονής, 
της ανοσολογικής ενεργοποίησης και των συνοδών επιπλοκών της και η ελάττωση της μετάδοσης του HIV.

Ιδιαίτερης σημασίας είναι ο χρόνος έναρξης της θεραπείας. Τα τελευταία χρόνια έχουν καταγραφεί 
σημαντικές αλλαγές στις κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την κατάλληλη στιγμή έναρξης αντιρε-
τροϊκής αγωγής. Αδιαμφισβήτητη θεωρείται η χορήγηση HAART σε ασθενείς CD4 Τ-λεμφοκύτταρα 
≤350 cells/mm3 ή ασθενείς με καθοριστικές για το AIDS καταστάσεις. 

Περαιτέρω, τα αποτελέσματα μεγάλων μελετών συνηγορούν για την έναρξη θεραπείας σε ασθενείς 
με CD4 Τ-λεμφοκύτταρα μεταξύ 300 και 500 cells/mm3, επιβεβαιώνοντας τη μείωση της θνητότητας και 
θνησιμότητας από επιπλοκές σχετιζόμενες ή μη με το AIDS. 

Διχογνωμία καταγράφεται για την ανάγκη έναρξης θεραπείας σε ασθενείς με CD4 Τ-λεμφοκύτταρα 
>500 cells/mm3. Η σύσταση για θεραπευτική αγωγή σε ασθενείς με υψηλά CD4 στηρίζεται, στην ύπαρ-
ξη επιπτώσεων από τον συνεχή πολλαπλασιασμό του ΗΙV, στην ανάγκη μείωσης της μεταδοτικότητας 
και στη βελτίωση των φαρμάκων. Αντίθετα, η απουσία επαρκών βιβλιογραφικών δεδομένων, οι επιπλο-
κές της αντιρετροϊκής αγωγής, η πιθανή κόπωση από τη μακροχρόνια λήψη φαρμάκων και η έλλειψη 
αναγκαίων οικονομικών πόρων αποτελούν αιτίες για τη μη χορήγηση της HAART σε ασθενείς με CD4 
Τ-λεμφοκύτταρα >500 cells/mm3.

Ανεξαρτήτως αριθμού CD4 T-λεμφοκυττάρων, ένδειξη για λήψη αντιρετροϊκής αγωγής έχουν οι 
ασθενείς με νεφροπάθεια σχετιζόμενη με τον HIV, με ηπατίτιδα Β που χρήζει αγωγής καθώς και οι έγκυ-
ες γυναίκες με σκοπό την πρόληψη της περιγεννητικής μετάδοσης.

Βασικό παράγοντα για την έναρξη αντιρετροϊκής αγωγής συνιστά η διάθεση και προθυμία του ασθε-
νούς. Η ενημέρωση για τα οφέλη, τους κινδύνους και τους περιορισμούς της αγωγής θεωρείται απαραί-
τητη για τη συνειδητή συγκατάθεση και συμμόρφωση σε μια μακροχρόνια θεραπεία. Οι γενικές συστά-
σεις, που διατυπώνονται στις εκάστοτε κατευθυντήριες οδηγίες, χρειάζονται εξατομίκευση και προ-
σαρμογή στον ασθενή. Στο πλαίσιο αυτό, η έναρξη αντιρετροϊκής θεραπείας δεν αποτελεί απόλυτο 
σκοπό. Η αναβολή χορήγησης αγωγής, όταν συντρέχουν ειδικοί ιατρικοί ή κοινωνικοί λόγοι, πρέπει να 
συζητείται. Τελικός στόχος της αντιρετροϊκής αγωγής παραμένει η αύξηση της επιβίωσης αλλά σε συν-
δυασμό με τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Θεραπεία
Μ. Ψυχογυιού

Το πρώτο θεραπευτικό σχήμα αντιρετροϊκής αγωγής (HAART) προσφέρει την καλύτερη ευκαιρία για 
μακροχρόνια καταστολή του ιικού πολλαπλασιασμού και για το λόγο αυτό η επιλογή του χρειάζεται να 
γίνει με περισυλλογή και εξατομικευμένα. 

Ανάμεσα στους προτεινόμενους συνδυασμούς των διεθνών κατευθυντήριων οδηγιών χρειάζεται να 
επιλέξουμε τον πιο κατάλληλο. 

Πού θα στηριχτεί αυτή η επιλογή; 
Όλα τα αρχικά προτεινόμενα σχήματα περιλαμβάνουν το συνδυασμό δύο νουκλεοσιδικών αναλό-

γων (NRTIs) με έναν αναστολέα πρωτεάσης (PI/r) ή με ένα μη νουκλεοσιδικό ανάλογο της ανάστροφης 
μεταγραφάσης (NNRTI) ή με έναν αναστολέα ιντεγκράσης (INI). Σε καθέναν από τους συνδυασμούς 

Παθολόγος, Επιμελήτρια Β’, 
Νοσοκομείο Αφροδίσιων  
και Δερματικών Νόσων  
«Α. Συγγρός»

Λέκτορας Παθολογίας-
Λοιμώξεων, Α’ Προπαιδευτική 
Παθολογική Κλινική,  
Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
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αυτούς υπάρχουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα: Α) Ο συνδυασμός 2NRTIs+PI/r προσφέρει μακρο-
χρόνια δεδομένα αποτελεσματικότητας, υψηλό γενετικό φραγμό, αλλά περισσότερα χάπια, συχνές αλ-
ληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα, μακροχρόνια τοξικότητα όπως λιποδυστροφία, δυσλιπιδαιμία. Β) Ο 
συνδυασμός 2NRTIs+NNRTI προσφέρει εφάμιλλη καταστολή του ιικού πολλαπλασιασμού, τη δυνατό-
τητα σχήματος με λίγα χάπια, αλλά λιγότερα δεδομένα για τους σοβαρά ανοσοκατασταλμένους ασθε-
νείς, χαμηλό γενετικό φραγμό, γρήγορη ανάπτυξη διασταυρούμενης αντοχής και πιο συχνή εμφάνιση 
αλλεργικής αντίδρασης. Γ) Ο συνδυασμός 2 NRTI+INI, προσφέρει αποτελεσματικότητα, καλή ανοχή, 
λίγες αλληλεπιδράσεις, αφήνει ελεύθερες πολλές μελλοντικές θεραπευτικές επιλογές, αλλά προς το πα-
ρόν ο προτεινόμενος συνδυασμός λαμβάνεται δις ημερησίως, δεν έχει μακροχρόνια δεδομένα και έχει 
σχετικά χαμηλό γενετικό φραγμό.

Στην επιλογή μας εκτός από την αντιική αποτελεσματικότητα και τις πιθανές παρενέργειες των φαρ-
μάκων ο πιο σημαντικός παράγοντας είναι:

Ποιος είναι ο ασθενής μας; 
Η ηλικία του, το φύλο, οι συνήθειες ζωής, η δυνητική συμμόρφωση με την αγωγή, τα υποκείμενα νο-

σήματα, οι πιθανές συλλοιμώξεις, η λαμβανόμενη φαρμακευτική αγωγή και οι δυνητικές αλληλεπιδρά-
σεις των φαρμάκων, είναι παράγοντες που ο καθένας ξεχωριστά χρειάζεται να συμπεριληφθεί κατά τη 
διαδικασία επιλογής του θεραπευτικού σχήματος. 

Πώς θα προσαρμόσω τη θεραπεία του στις ιδιαιτερότητες που τον χαρακτηρίζουν;
Ενδεικτικά, σε ασθενείς με προϋπάρχουσα στεφανιαία νόσο ή αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο η 

πρωτογενής και δευτερογενής πρόληψη πρέπει να στοχεύει στην τροποποίηση των γνωστών παραγό-
ντων κινδύνου (δυσλιπιδαιμία, κάπνισμα, σακχαρώδης διαβήτης, αρτηριακή υπέρταση) και η αντιρε-
τροϊκή αγωγή να μην αθροίζει επιπλέον κίνδυνο (π.χ. ορισμένοι PIs).

Σε ασθενείς με ηπατική νόσο ή/και χρόνια ηπατίτιδα Β ή C ορισμένα φάρμακα μπορούν να προκαλέ-
σουν ηπατοτοξικότητα ή η ανάγκη ταυτόχρονης θεραπείας και των δύο ιογενών λοιμώξεων να περιορί-
ζει τις θεραπευτικές μας επιλογές. 

Επιπλέον, οι αλληλεπιδράσεις των φαρμάκων με τα ήδη λαμβανόμενα φάρμακα χρήζουν συνεχή, 
ενδελεχή έλεγχο και αξιολόγηση. Η επαγωγή ή η αναστολή της παραγωγής ενός ενζύμου μπορεί να 
επηρεάσει τα επίπεδα των λαμβανόμενων φαρμάκων και να οδηγήσει είτε σε υποθεραπευτικά, είτε σε 
τοξικά επίπεδα ορισμένων από αυτά (π.χ. στατίνες, αναστολείς αντλίας πρωτονίων, PDE-5 αναστολείς, 
μεθαδόνη, ριφαμπικίνη κ.ά.).

Μόνο όταν η θεραπευτική μας επιλογή στηριχθεί στην εξατομικευμένη προσέγγιση μπορεί να επιτύ-
χει ιική καταστολή, αποκατάσταση και διατήρηση της ανοσοποιητικής λειτουργίας και να βελτιώσει την 
ποιότητα ζωής των ασθενών μας. 

Βιβλιογραφία
1. European AIDS Clinical Society (EACS) Guidelines; November 2012; www.europeanaidsclinicalsociety.org.
2. DHHS Guidelines 2012; Thompson MA, et al. JAMA 2012; 308:387-402.
3. British HIV Association (BHIVA) guidelines for the treatment of HIV-1-positive adults with antiretroviral therapy 2012. 

HIV Medicine 2012, 13(Suppl2):1-85. 
4. HIV 2012/2013; www.hivbook.com.



6

Δορυφορικό Συμπόσιο Μ.Κ.Ο.

ζώντας με τον hIV: Μηνύματα αισιοδοξίας ή απαισιοδοξίας

Η εξέταση για τον hIV σε πληθυσμούς που βρίσκονται σε 
κίνδυνο: Η θετική προοπτική και οι αρνητικές προεκτάσεις 
του τεστ
Ν. Βουδούρη

Σκοπός: Η χρήση του γρήγορου τεστ για τον HIV από την Μ.Κ.Ο. PRAKSIS, παρουσίαση των θετικών 
και αρνητικών αποτελεσμάτων. Η PRAKSIS είναι μία ανεξάρτητη, μη κερδοσκοπική, μη κυβερνητική 
οργάνωση της οποίας βασικός στόχος είναι η εξάλειψη του κοινωνικού αποκλεισμού και η στήριξη των 
ευάλωτων κοινωνικά ομάδων μέσω παροχής ιατρικών, νομικών-συμβουλευτικών και ψυχοκοινωνικών 
υπηρεσιών, ανεξάρτητα από πολιτικές, κοινωνικές, φυλετικές, θρησκευτικές ή άλλες πεποιθήσεις.

Υλικό και Μέθοδοι: Εκούσια εξεταζόμενοι στα Πολυϊατρεία και την Κινητή Μονάδα της Μ.Κ.Ο. 
PRAKSIS από το 2010 μέχρι και σήμερα. Αντιπαραβολή διαδικασίας εξέτασης σύμφωνα με την υγειονο-
μική διάταξη περί ελέγχου λοιμωδών νοσημάτων Αριθ. Γ.Υ. 39α Αρ. Φύλλου 1002/2-4-2012. H M.K.O. 
PRAKSIS διαθέτει από το 2009 δωρεάν, δωδεκάωρη τηλεφωνική γραμμή για πληροφορίες σχετικά με 
τον HIV, την Ηπατίτιδα Β και C, το νούμερο της οποίας είναι 800 11 11 600. Παράλληλα, οι ενδιαφερόμε-
νοι έχουν τη δυνατότητα να κάνουν το γρήγορο τεστ για τον HIV και την Ηπατίτιδα C δωρεάν, ανώνυμα 
και πάντοτε με τη συγκατάθεση του εξεταζόμενου στην Κινητή Μονάδα ή στα Πολυϊατρεία της PRAKSIS. 
Της εξέτασης με το γρήγορο τεστ προηγούνται αλλά και ακολουθούν συμβουλευτικές συνεδρίες (pre 
και post counseling) όπου ο εξεταζόμενος ενημερώνεται πλήρως αναφορικά με θέματα HIV και Ηπατί-
τιδας C πριν το τεστ, καθώς επίσης υποστηρίζεται ψυχολογικά και διασυνδέεται με ΜΕΛ άμεσα σε περί-
πτωση ανίχνευσης αντισωμάτων στο τεστ.

Αποτελέσματα: Αναφορά αποτελεσμάτων εξετασθέντων στο προαναφερθέν διάστημα, έκθεση δη-
μογραφικών στοιχείων, επικίνδυνων συμπεριφορών, προηγούμενης εξέτασης και ανίχνευσης αντισω-
μάτων από το τεστ. Αντιπαραβολή συνεπειών που προέκυψαν από την εφαρμογή της προαναφερθεί-
σας διάταξης.

Συμπεράσματα: Η φιλοσοφία της διενέργειας του τεστ από την PRAKSIS συνοψίζεται στον σεβασμό 
στα ανθρώπινα δικαιώματα και στο δικαίωμα του κάθε ανθρώπου να λαμβάνει ενημέρωση σε θέματα 
υγείας και τη βέλτιστη παρεχόμενη θεραπεία, κάτι που δεν τηρήθηκε το προηγούμενο διάστημα με την 
εφαρμογή της ανωτέρω υγειονομικής διάταξης. Στην περίπτωση αυτή όχι μόνο δεν υπήρξε σεβασμός 
στα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά επιπλέον διαπομπεύτηκαν γυναίκες, κατηγορήθηκαν ότι εσκεμμένα 
βλάπτουν τον πληθυσμό καθώς επίσης κινδύνευσε η σωματική αλλά και η ψυχική τους υγεία όντας 
κρατούμενες σε κάκιστες σύμφωνα με μαρτυρίες υγειονομικές συνθήκες.

Πολιτικές για τη Δημόσια Υγεία: Η διαφύλαξη των 
δικαιωμάτων των ασθενών
Λ. Βακερλής

Τι είναι αλήθεια δημόσια υγεία; Γιατί απασχολεί τόσο την κοινωνική επιστήμη; Δεν είναι, παρά ένας 
από τους βασικούς πυλώνες που στηρίζουν τον κοινωνικό ιστό και τον βοηθούν να μην αναρωτιέται 
συνέχεια για το μέλλον του.

Είναι σαφές ότι, στα πολιτισμένα κράτη, η ασκούμενη πολιτική για τη δημόσια υγεία στοχεύει τη δια-
φύλαξη των δικαιωμάτων των ασθενών.

Συντονίστρια Ιατρικής 
Υπηρεσίας Μ.Κ.Ο. «PRAKSIS»

Γενικός Γραμματέας Μ.Κ.Ο. 
«Κέντρο Ζωής»

ΔΟΡΥφΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ
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Μέσα από την περίθαλψη, τη στήριξη και τη θεραπεία, η πολιτεία προσφέρει το δικαίωμα στους πο-
λίτες του να ζουν με αξιοπρέπεια στα πλαίσια ενός κράτους δικαίου. Δυστυχώς, η πορεία αυτή, αν και 
αυτονόητη, δεν υπήρξε ανέφελη. Η διαφύλαξη των δικαιωμάτων των ασθενών υπήρξε όραμα και καρ-
πός μακροχρόνιας δουλειάς και συνεργασίας του ιατρικού κόσμου, των αρχών και των μη κυβερνητι-
κών οργανώσεων. Η συνεχής βελτίωση των συνθηκών κάτω από τις οποίες ζουν άτομα με HIV λοίμωξη 
κινδυνεύει να αναστραφεί από την απειλή της οικονομικής κρίσης. Αυτό ακριβώς προσπαθούμε να 
αποτρέψουμε με τον αγώνα που δίνουμε σήμερα σε πολλαπλά επίπεδα.
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Κλινικό φροντιστήριο οδοντιάτρων

Γενικά και πρόσθετα μέτρα

Θέσεις και αντιλήψεις οδοντιάτρων-ασθενών  
στην παροχή οδοντιατρικής περίθαλψης
Π.Α. Κορομάντζος 

Το HIV/AIDS, από τις αρχές τις δεκαετίας του ‘80 που πρωτοεμφανίστηκε μέχρι και σήμερα, έχει απα-
σχολήσει ιδιαίτερα τόσο την ιατρική κοινότητα όσο και τους ανθρώπους που δεν είναι επαγγελματίες 
υγείας, και αυτό λόγω του τρόπου μετάδοσής του αλλά και της καταληκτικής πορείας των πασχόντων 
που είχε στην αρχή της εμφάνισης του. Με την εφαρμογή όλο και πιο αποτελεσματικών μεθόδων θερα-
πείας είναι όλο και πιο σύνηθες ασθενείς με HIV/AIDS να αποζητούν θεραπεία των οδοντιατρικών τους 
προβλημάτων (οξέων ή χρόνιων), τα οποία μπορεί να έχουν προκύψει είτε ως αποτέλεσμα της νόσου 
είτε όχι.

Σκοπός της παρούσης εισήγησης είναι η παράθεση των νεότερων δεδομένων που αφορούν στις θέ-
σεις και αντιλήψεις των οδοντιάτρων, αλλά και των ασθενών σχετικά με την οδοντιατρική περίθαλψη 
ατόμων με HIV λοίμωξη. Νεώτερα δεδομένα δείχνουν ότι η αρχικά αρνητική στάση από πλευράς οδο-
ντιάτρων στην παροχή οδοντιατρικής φροντίδας έχει αλλάξει και με την πάροδο των ετών αυξάνεται 
το ποσοστό αυτών που θα δέχονταν να περιθάλψουν ασθενείς με HIV λοίμωξη. Παρόλα αυτά, από τη 
βιβλιογραφία προκύπτει επίσης ότι οι οδοντίατροι εξακολουθούν, ακόμη και σήμερα, να εκδηλώνουν 
φοβία και επιθυμία για παραπομπή των ασθενών αυτών σε εξειδικευμένα κέντρα για οδοντιατρική πε-
ρίθαλψη, ενώ προβάλλουν επίσης ως σημαντικό στοιχείο την απώλεια ασθενών από το ιατρείο που θα 
αποκτήσει το «στίγμα» λόγω της περίθαλψης ατόμων με HIV λοίμωξη.

Επιστημονικός συνεργάτης, 
Οδοντιατρική Σχολή Αθηνών

ΚΛΙΝΙΚΑ φΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ
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ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΑ01

Δεύτερης γενιάς επιδημιολογική επιτήρηση στους 
άνδρες που έχουν σεξουαλικές επαφές με άλλους 
άνδρες στην Κύπρο: Επιπολασμός της hIV λοίμωξης  
και σεξουαλικές συμπεριφορές
Μ. Πύλλη,1 Β. Ραφτόπουλος,2 Ν. Μίττλετον,2 Α. Χαραλάμπους,2 Δ. Παρασκευά1

Σκοπός: Η εκτίμηση του επιπολασμού της HIV λοίμωξης καθώς και των συμπεριφορών υψηλού κιν-
δύνου σε άνδρες που έχουν σεξουαλικές επαφές με άλλους άνδρες (MSM) στην Κύπρο.

Υλικό και Μέθοδοι: Συμμετείχαν 200 MSM που σύχναζαν σε στέκια νυχτερινής διασκέδασης για ομο-
φυλόφιλους/αμφιφυλόφιλους άνδρες στις πόλεις Λάρνακα, Λευκωσία και Πάφο. Χρησιμοποιήθηκε η 
δειγματοληψία τόπου-χρόνου. Οι συμμετέχοντες συμπλήρωναν ένα ανώνυμο και αυτοσυμπληρούμενο 
ερωτηματολόγιο και εξετάζονταν για HIV με αναίμακτη ταχεία μέθοδο ανίχνευσης HIV αντισωμάτων.

Αποτελέσματα: Ο επιπολασμός της HIV λοίμωξης στους MSM ήταν 2,5%. Η μέση ηλικία ήταν 29 έτη και 
το 83,9% των MSM ήταν Ελληνοκύπριοι. Το 74,9% αυτοχαρακτηρίστηκαν ομοφυλόφιλοι. Το ποσοστό της 
τελευταίας απροφύλακτης σεξουαλικής πρωκτικής επαφής ήταν 30% ενώ της τελευταίας απροφύλακτης 
στοματικής σεξουαλικής επαφής ήταν 87,7%. Η διάμεση τιμή των γυναικών με τις οποίες είχαν επαφή ήταν 
4 (IQR: 0-30), ενώ των αντρών ήταν 2 (IQR: 0-50). Το 59,5% και το 10% δήλωσαν αντίστοιχα ότι καταναλώ-
νουν αλκοόλ και κοκαΐνη πριν ή κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής επαφής λίγες έως πολλές φορές. Το 
21,6% και το 23% των νέων (18-25) και των μεγαλύτερων σε ηλικία αντρών (>25) απάντησαν σωστά και στις 
5 ερωτήσεις για τους τρόπους μετάδοσης της HIV λοίμωξης. Στη μονομεταβλητή ανάλυση, η γνώση του 
τόπου εξέτασης για τη διάγνωση της HIV λοίμωξης, η εξέταση για την HIV λοίμωξη τους τελευταίους 12 
μήνες, το αν έχουν λάβει το αποτέλεσμα της εξέτασης, ο αριθμός των ανδρών και των γυναικών συντρό-
φων με τους οποίους είχαν σεξουαλική επαφή τους τελευταίους 6 μήνες, διαφέρει στατιστικά σημαντικά 
στους νέους και στους μεγαλύτερους σε ηλικία άντρες. Οι νεότεροι φαίνεται να έχουν μεγαλύτερη αυτοε-
κτίμηση (13,78±3,373) απ’ ό,τι οι μεγαλύτεροι (11,89±3,946) σε ηλικία άντρες. Το 99% των MSM που έλαβαν 
μέρος ήθελαν να εξεταστούν με το γρήγορο τεστ, αποδεικνύοντας την ευρεία αποδοχή τέτοιων μελετών.

Συμπεράσματα: Ο επιπολασμός της HIV λοίμωξης στους MSM στην Κύπρο παραμένει σταθερός σε 
χαμηλά επίπεδα, σε επίπεδα παρόμοια όπως σε άλλες χώρες της Κεντρικής Ευρώπης. Περισσότερες 
δράσεις και παρεμβάσεις χρειάζονται για τη σωστή ενημέρωση του προαναφερόμενου υποπληθυσμού 
και ιδιαίτερα των νέων.

ΕΑ02

Η πρωτεΐνη Εts-2 ως πιθανός μεταγραφικός καταστολεας 
του ιού hIV-1
Ι. Παναγούλιας,1 Α. Γεωργακόπουλος,1 Α. Σκουτέλης,2 Α. Μουζάκη1

Σκοπός: Ο ιός HIV-1 είναι μεταγραφικά ενεργός στα ενεργοποιημένα CD4+ T λεμφοκύτταρα (Th-
κύτταρα) σε σχέση με τα εν ηρεμία Τh-κύτταρα όπου παρουσιάζει μηδενική μεταγραφική δραστηρι-
ότητα. Προηγούμενες μελέτες μας, ανέδειξαν το προϊόν του ογκογονιδίου ets-2 ως πιθανό μεταγρα-
φικό καταστολέα του HIV-1-LTR στα παρθενικά Th-κύτταρα. Η περιοχή -279 με -250 της LTR αλληλου-
χίας του γονιδιώματος του ιού (RATS, Repressor Activator Target Sequence), που παίζει σημαντικό 
ρόλο στη μεταγραφική καταστολή του HIV-1, περιέχει τη νουκλεοτιδική αλληλουχία AAGGAG, που 
αποτελεί αλληλούχια πρόσδεση της πρωτεΐνης Εts-2. Σκοπός μας στην παρούσα μελέτη είναι η διε-
ρεύνηση της κατασταλτικής δράσης της πρωτεΐνης Ets-2 στη μεταγραφική δραστηριότητα του ιού.
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Υλικό και Μέθοδοι: Μελετήσαμε τα επίπεδα έκφρασης του ets-2 mRNA σε υποπληθυσμούς κυττάρων 
περιφερικού αίματος (PBMC) και σε 9 λευχαιμικές κυτταρικές σειρές πριν και μετά από ενεργοποίηση με 
μιτογόνα (P/I). Απομονώσαμε με sorting παρθενικά Τ-λεμφοκύτταρα (CD4CD45RA) και μελετήσαμε τα 
επίπεδα έκφρασης της πρωτεΐνης Ets-2 σε συνθήκες P/I. Διαμολύναμε με λιποφεκταμίνη την κυτταρική 
σειρά Jurkat με (i) τα πλασμίδια pUC-BEN-CAT (HIV1-LTR-CAT), 2 x RATS-CAT (2 αντίγραφα της αλληλουχί-
ας RATS), 2 x mutant-RATS-CAT (φέρει μία σημειακή μετάλλαξη στην περιοχή πρόσδεσης της πρωτεΐνης 
Ets-2) και CMV-CAT (control), (ii) το πλασμίδιο υπερέκφρασης του παράγοντα ets-2, pCDN3-ets-2, και (iii) με 
το πλασμίδιο pLKO.1-ets-2, για την αποσιώπηση της έκφρασης της πρωτεΐνης Ets-2. Τέλος, ακολουθήσαμε 
πειράματα EMSA για την επιβεβαίωση της πρόσδεσης της Ets-2 πρωτεΐνης στην RATS αλληλουχία.

Αποτελέσματα: Τα RT-PCR πειράματα έδειξαν ότι το ets-2 mRNA συντίθεται σε όλους τους υποπλη-
θυσμούς των PBMC αλλά η έκφρασή του είναι μεγαλύτερη στα παρθενικά Th-κύτταρα. Επίσης, συντί-
θεται στις περισσότερες λευχαιμικές κυτταρικές σειρές σε συνθήκες καλλιεργητικού υλικού (CM), αλλά 
η σύνθεσή του μειώνεται μετά από την ενεργοποίηση των κυττάρων (με εξαίρεση τα U937). Τα πειρά-
ματα EMSA επιβεβαίωσαν την πρόσδεση της πρωτεΐνης Ets-2 στην RATS αλληλουχία του HIV-1-LTR. 
Όταν τα Jurkat κύτταρα διαμολύνθηκαν με το πλασμίδιο pUC-BEN-CAT παρατηρήθηκε μικρή μεταγρα-
φική δραστηριότητα του πλασμιδίου η οποία αυξήθηκε μετά την ενεργοποίηση των κυττάρων. Η ενερ-
γότητα του CMV-CAT πλασμιδίου παρέμεινε σταθερή στις ίδιες συνθήκες. Η συνδιαμόλυνση των κυττά-
ρων με σταθερή ποσότητα των πλασμιδίων αναφοράς pUC-BEN-CAT ή 2xRATS-CAT, με αυξανόμενες 
ποσότητες του πλασμιδίου pCDNA3-ets-2, οδήγησε, κάτω από συνθήκες ενεργοποίησης, σε μία σταδι-
ακή μείωση της μεταγραφικής ενεργότητας των δύο πλασμιδίων. Αυτό δεν παρατηρήθηκε για τα πλα-
σμίδια αναφοράς CMV-CAT και 2 x mutantRATS-CAT κάτω από τις ίδιες συνθήκες. Πειράματα συνδιαμό-
λυνσης με τα πλασμίδια αναφοράς pUC-BEN-CAT ή 2 x RATS-CAT με το πλασμίδιο pLKO.1- ets-2, οδήγη-
σε στην αύξηση της μεταγραφικής ενεργότητας των δύο πλασμιδίων, αλλά όχι των πλασμιδίων CMV-
CAT και 2 x mutantRATS-CAT.

Συμπεράσματα: Τα αποτελέσματά μας επιβεβαιώνουν τον ρόλο της πρωτεΐνης Ets-2 ως μεταγραφι-
κό καταστολέα του ιού HIV-1. Σε αυτή τη διαμεσολαβούμενη, μέσω της RATS αλληλουχίας, καταστολή, 
μπορεί να οφείλεται η χαμηλή μεταγραφική δραστηριότητα και ο πολλαπλασιασμός του ιού HIV-1 στα 
παρθενικά Th-κύτταρα.

ΕΑ03

Ανοσιακή κατάσταση των hIV ασθενών στη ΜΕΛ Πατρών 
κατά τη διάγνωση τα τελευταία δύο χρόνια και σε 
σύγκριση με το αντίστοιχο προηγούμενο διάστημα
Δ. Δημητροπούλου, Κ. Φιλιώτη, Α. Λέκκου, Ι. Συρροκώστα, Λ. Λεωνίδου, Γ. Πάνος, Μ. Μαραγκός, 
Χ.Α. Γώγος

Εισαγωγή: Ο όρος εμφάνιση με προχωρημένη HIV νόσο, χρησιμοποιείται για να περιγράψει νεοδια-
γνωσμένους HIV ασθενείς οι οποίοι κατά τη διάγνωση έχουν αριθμό CD4+ κυττάρων <200 κ/mm3, ή 
εμφανίζουν κάποιο νόσημα καθοριστικό για το AIDS, οι οποίοι εμφανίζουν αυξημένο κίνδυνο σοβαρής 
νόσου και θνητότητας.

Σκοπός: Η καταγραφή των ασθενών που προσήλθαν με προχωρημένη HIV νόσο στη μονάδα μας 
κατά τα δύο τελευταία χρόνια (6/2010-6/2012) και σε σύγκριση με τα αντίστοιχα ποσοστά των αμέσως 
προηγούμενων δύο ετών (6/2008-6/2010).

Υλικό και Μέθοδοι: Τα δύο τελευταία έτη προσήλθαν στη μονάδα μας 51 ασθενείς, 39 (76,5%) άν-
δρες, μέσης ηλικίας 38 ετών και 12 (23,5%) γυναίκες, μέσης ηλικίας 32 ετών. Τα αντίστοιχα νούμερα για 
το προηγούμενο διάστημα ήταν 22 ασθενείς, 16 (72,7%) άνδρες, μέσης ηλικίας 35 ετών και 6 (27,3%) 
γυναίκες, μέσης ηλικίας 31ετών.

Τμήμα Λοιμώξεων,  
Π.Γ.Ν. Πατρών
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Αποτελέσματα: Κατά τη διάγνωση η μέση τιμή των CD4+ κυττάρων για τους άνδρες ήταν 291/mm3, 
ενώ για τις γυναίκες ήταν 255/mm3. Οι 27/51 (52,9%) από τους πρωτοδιαγνωσθέντες ασθενείς προσήλ-
θαν με προχωρημένη HIV νόσο. Από αυτούς οι 20/39 (51,28%) ήταν άνδρες με μέσο αριθμό CD4+ κυτ-
τάρων 85/mm3 και οι 7/12 (58,33%), γυναίκες, με μέσο αριθμό CD4+ κυττάρων: 76/mm3. Από τους άν-
δρες ασθενείς που παρουσιάστηκαν με προχωρημένη HIV νόσο, το 70% αυτών διαγνώσθηκαν κατά τη 
νοσηλεία τους, το 35% λόγω νοσημάτων που καθορίζουν το AIDS (φυματίωση, CMV νόσο, προοδευτική 
πολυεστιακή λευκοεγκεφαλοπάθεια), το 35% λόγω άλλων νοσημάτων, ενώ το 30% ήταν ασυμπτωματι-
κοί κατά τη διάγνωση της νόσου. Από τους ασθενείς που νοσηλεύτηκαν οι δύο απεβίωσαν. Από τις γυ-
ναίκες ασθενείς όλες διαγνώσθηκαν κατά τη νοσηλεία τους, οι 6/7 (85%) για νοσήματα που καθορίζουν 
το AIDS (φυματίωση, μυκητιασική οισοφαγίτιδα, σύνδρομο απίσχνασης) και η μία λόγω ερπητικής λοί-
μωξης. Τα αντίστοιχα ποσοστά για το προηγούμενο διάστημα ήταν μέση τιμή των CD4+ κυττάρων για 
τους άνδρες 338/mm3, ενώ για τις γυναίκες 382/mm3. Οι 8/22 (36,3%) προσήλθαν με προχωρημένη HIV 
νόσο από τους οποίους οι 6 ήταν άνδρες (μέσος αριθμός κυττάρων: 88/mm3) και οι 2 γυναίκες (μέσος 
αριθμός κυττάρων: 171/mm3). Από αυτούς τους ασθενείς της προηγούμενης περιόδου, μόνο 2 ασθενείς 
(9%) διαγνώσθηκαν κατά τη νοσηλεία τους λόγω νοσημάτων που καθορίζουν το AIDS (διαρροϊκό σύν-
δρομο από κρυπτοσπορίδιο, σάρκωμα Kaposi), ενώ οι υπόλοιποι διεγνώσθησαν είτε τυχαία λόγω εγκυ-
μοσύνης, είτε λόγω οροθετικότητας συντρόφου.

Συμπεράσματα: Παρατηρήθηκε σημαντικά υψηλό ποσοστό ασθενών με προχωρημένη HIV νόσο 
στη μονάδα μας κατά τα δύο τελευταία χρόνια σε σύγκριση με τα ποσοστά των προηγούμενων δύο 
ετών. Η καθυστερημένη διάγνωση αποτελεί σημαντικό παράγοντα νοσηρότητας και θνητότητας. Είναι 
επιτακτική η ανάγκη για σωστή ενημέρωση του πληθυσμού με σκοπό την έγκαιρη διάγνωση της νόσου 
και την πρώιμη θεραπευτική αντιμετώπιση.

ΕΑ04

Επίδραση της σύφιλης στους δείκτες της hIV λοίμωξης
Β. Παπαρίζος, Ε. Δασκαλάκης, Α. Σαρακηνός, Σ. Κουρκουντή, Μ. Βουνάτσου, Κ. Κυριάκης, Χ. Αντωνίου

Εισαγωγή: Η επίπτωση της πρώιμης σύφιλης στους HIV ασθενείς βαίνει συνεχώς ανοδικά κατά την 
τελευταία δεκαετία. Η αλληλεπίδραση των δύο λοιμώξεων αποτελεί θέμα υπό συνεχή διερεύνηση και 
τα ευρήματα των μελετών δεν είναι ομόφωνα.

Σκοπός: Σκοπός της εργασίας ήταν η διερεύνηση της επίδρασης της πρώιμης σύφιλης στους εργα-
στηριακούς δείκτες της HIV λοίμωξης (CD4 λεμφοκύτταρα, HIV-ιικό φορτίο).

Υλικό και Μέθοδοι: Μελετήθηκαν 106 άρρενες ασθενείς που παρουσίασαν πρώιμη σύφιλη κατά το 
διάστημα της παρακολούθησής τους στο νοσοκομείο «Α. Συγγρός» και για τους οποίους υπήρχαν εργα-
στηριακές εξετάσεις πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την εμφάνιση της σύφιλης. Αξιολογήθηκαν οι τιμές 
των CD4 λεμφοκυττάρων και του ιικού φορτίου στην αμέσως πριν τη σύφιλη μέτρηση, κατά την εμφά-
νιση της σύφιλης (-4 +2 εβδομάδες) και στην αμέσως μετά τη θεραπεία μέτρηση.

Αποτελέσματα: Η σύφιλη φάνηκε να επηρεάζει αρνητικά τον αριθμό των CD4 λεμφοκυττάρων σε 89/106 
ασθενείς (83,96%). Η επίδραση αυτή ήταν σχεδόν ταυτόσημη στους ασθενείς που ελάμβαναν αντιρετροϊκή 
θεραπεία (επηρεάσθηκαν 64/77, 83,11%) και σε αυτούς χωρίς αντιρετροϊκά (25/29, 86,2%). Η διαφορά στην 
τιμή των CD4 κατά την εμφάνιση σύφιλης ήταν -154,1±40,43 και ήταν κατά τι μεγαλύτερη στους θεραπευό-
μενους ασθενείς (-158,5±50,40 έναντι -142,3±62,04). Μετά τη θεραπεία της σύφιλης σημειώθηκε αποκατά-
σταση των τιμών αυτών στα προηγούμενα επίπεδα στους περισσότερους ασθενείς, ιδίως σε αυτούς που 
ήταν υπό αντιρετροϊκή αγωγή. Εντούτοις, σε τρεις μη θεραπευόμενους ασθενείς, η πτώση των CD4 συνεχί-
σθηκε και μετά τη σύφιλη και κρίθηκε απαραίτητη η έναρξη των αντιρετροϊκών. Η τιμή του ιικού φορτίου 
επηρεάσθηκε περισσότερο στους μη λαμβάνοντες αντιρετροϊκά φάρμακα, σημειώνοντας μικρή σχετικά 
άνοδο σε 17/29 (58,62%). Στους ασθενείς υπό ART το ιικό φορτίο θετικοποιήθηκε σε 20/77 (25,97%). Αν και η 
άνοδος του φορτίου στους ασθενείς υπό ART ήταν παροδική και μικρή (από 83 έως 7600 copies/ml), σε 4 
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από αυτούς όχι μόνον δεν επανήλθε μετά τη θεραπεία της σύφιλης, αλλά συνοδεύθηκε από ανίχνευση με-
ταλλάξεων αντοχής σε φάρμακα του χορηγούμενου σχήματος.

Συμπεράσματα: Συμπερασματικά, η πρώιμη σύφιλη επηρεάζει αρνητικά την υποκείμενη HIV λοίμω-
ξη. Η έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία της αποκαθιστά τη διαταραχή στις περισσότερες αλλά όχι σε όλες 
τις περιπτώσεις. Έτσι, η αποφυγή έκθεσης σε σύφιλη είναι ουσιαστικής σημασίας για τον ασθενή, όσο 
και η άμεση προσφυγή στο γιατρό όχι μόνο επί συμπτωματολογίας, αλλά και επί ύποπτης επαφής.

ΕΑ05

Αίτια νοσηλείας και χαρακτηριστικά 26 οροθετικών 
Χρηστών Ενδοφλέβιων Ναρκωτικών (ΧΕΝ) στη μονάδα 
λοιμώξεων του Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός» 
Ε. Κάκαλου, Κ. Παπανικολάου, Ε. Δούκα, Σ. Γαληνός, Θ. Κακκαβάς, Β. Παπασταμόπουλος, Α. Σκουτέλης

Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η περιγραφή των χαρακτηριστικών και των κύριων 
αιτίων νοσηλείας 26 οροθετικών χρηστών ενδοφλεβίων ναρκωτικών (ΧΕΝ) που νοσηλεύτηκαν κατά τη 
διάρκεια 21 μηνών παρακολούθησης (1/1/2011-30/9/2012).

Υλικό και Μέθοδοι: Αντλήθηκαν στοιχεία από το αρχείο 119 ΧΕΝ κατά την ως άνω αναφερόμενη περίοδο 
και διασταυρώθηκαν με το σύστημα ηλεκτρονικής καταγραφής του νοσοκομείου, με ICD-10 κωδικούς. 

Αποτελέσματα: Κατά την περίοδο 1/1/2011-30/09/2012 εγγράφηκαν στην παρακολούθηση 119 ΧΕΝ. 
Από αυτούς 84,8% (n=101) είναι Έλληνες πολίτες, 3,3% (n=4) πολίτες άλλων χωρών της ΕΕ και μόνον 
11,7% (n=14) πολίτες χωρών εκτός ΕΕ. Άνδρες είναι το 83,1% (n=99) και ο διάμεσος αριθμός CD4 κατά τη 
διάγνωση ήταν 298/μl (20-1649). Κατά τους 21 μήνες παρακολούθησης, 21,8% (n=26) του συνόλου νο-
σηλεύτηκαν, 23% (n=6) ήταν γυναίκες και 76,9% (n=20) άνδρες. Η διάμεση ηλικία ήταν 32 έτη (19-48). Ο 
διάμεσος αριθμός CD4 κυττάρων ήταν 297/μl (20-1010), 88,4% (n=23) είχαν HCV και 30,7% (n=8) HBV 
συλλοίμωξη. Το 92,3% (n=24) νοσηλεύτηκαν για νοσηρότητες σχετιζόμενες με την ενδοφλέβια χρήση 
και μόνον 7,7% (n=2) για νοσήματα σχετιζόμενα με την HIV λοίμωξη (ενεργός φυματίωση και PCNS 
λέμφωμα). Το 38,4% (n=10) από αυτούς είχε τεθεί σε cART έως 30/09/2012. 16/26 (61%) είχαν CD4 κύττα-
ρα <350/μl. Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας και των 21 μηνών παρακολούθησης απεβίωσε το 7,6% 
(n=2). Επίσης, μόνον το 62,5% (n=10) όσων είχαν ένδειξη για θεραπεία (n=16), έλαβαν αγωγή. 

Συμπεράσματα: Τα αίτια νοσηλείας των ΧΕΝ σχετίζονται με τη χρήση ουσιών σχεδόν αποκλειστικά, 
γεγονός που ερμηνεύεται από την πρόσφατη έκρηξη της επιδημίας HIV, με βάση το σύστημα επιδημιο-
λογικής επιτήρησης. Σημαντικό όμως είναι το γεγονός πως μόνον τα 2/3 περίπου όσων είχαν ένδειξη 
για θεραπεία, κατάφεραν να ξεκινήσουν cART, αναδεικνύοντας τις προκλήσεις που θέτει ο πληθυσμός 
των ΧΕΝ στο σύστημα κλινικής φροντίδας.

ΕΑ06

Νοσηλευθέντες οροθετικοί χρήστες ενδοφλέβιων ουσιών: 
Εμπειρία 27ετίας
Ν. Παΐσιος, Χ. Σαμαράς, Π. Σταυρουλάκης, Δ. Μαζαράκης, Ζ. Μάτσου, Π. Λουρίδα, Γ. Ξυλωμένος, 
Π. Γαργαλιάνος-Κακολύρης

Σκοπός: Η καταγραφή των οροθετικών χρηστών ενδοφλέβιων ουσιών, που νοσηλεύτηκαν στη ΜΕΛ 
του Νοσοκομείου μας από το 1985 έως τον 10/2012.

Ε’ Παθολογικό Τμήμα & 
Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων, 
Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»

Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων, 
Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»
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Υλικό και Μέθοδοι: Αναδρομική μελέτη των φακέλων 27 νοσηλευθέντων IVDU οροθετικών, και κα-
ταγραφή δημογραφικών χαρακτηριστικών, ανοσιακής κατάστασης προσέλευσης, αιτίων και διάρκειας 
νοσηλείας το χρονικό διάστημα 1985-10/2010.

Αποτελέσματα: Επί συνόλου 1.319 εγγεγραμμένων στη ΜΕΛ του Νοσοκομείου μας, ευρέθησαν 58 
χρήστες (4,39%), εκ των οποίων 27 (46,55% επί των χρηστών) χρειάστηκαν ενδονοσοκομειακή νοση-
λεία. Άνδρες 21 (77,7%), γυναίκες 6 (22,2%), με μέση ηλικία τα 35 έτη. Μέχρι το 2010, στη διάρκεια 25ετί-
ας είχαν καταγραφεί 10 νοσηλευθέντες χρήστες (37,03%), ενώ τη διετία 2010-2012, οι υπόλοιποι 17 
(62,96%). Η κατανομή της σταδιοποίησης κατά την προσέλευση είχε ως εξής: σταδίου Α ήταν 15 (55,5%), 
σταδίου Β ήταν 4 (14,81%), και σταδίου C ήταν 7 (25,92%). Η καταγραφή της αρχικής ανοσιακής κατά-
στασης ανέδειξε μέση τιμή CD4 T λεμφοκυττάρων 221,5/μL και ιικό φορτίο με μέση τιμή στα 162843 
copies/ml. Όπως αναμενόταν όλοι (100%) είχαν συλλοίμωξη με HCV. Μόνο 2 (7,4%) ελάμβαναν αγωγή 
υποκατάστασης. 8 ασθενείς χρειάστηκε να νοσηλευτούν πέραν της μίας φοράς. Επί 42 εισαγωγών, με 
μέση και διάμεση διάρκεια νοσηλείας τις 45,8 και 21 ημέρες αντίστοιχα, έπασχαν 3 από οστεομυελίτιδα, 
2 από σηπτική αρθρίτιδα, 4 από ενδοκαρδίτιδα, 3 από λοιμώξεις μαλακών μορίων, 4 από PCP, 4 από 
κοινές λοιμώξεις κατώτερου αναπνευστικού, 6 από διάφορα άλλα λοιμώδη αίτια, και 3 από μη λοιμώδη 
αίτια. Σε ό,τι αφορά στην έκβαση, κατέληξαν 6 (22,2%), επιβίωσαν 21 (77,8%) από τους οποίους όμως 5 
(18,51%) έχουν άγνωστη τελική έκβαση λόγω μη επαναπροσέλευσης.

Συμπεράσματα: Οι οροθετικοί χρήστες ενδοφλέβιων ουσιών παραμένουν ένα σημαντικό πρόβλη-
μα, λόγω των πολλαπλών και σύνθετων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν (χρήσης, κοινωνικού απο-
κλεισμού, μη συμμόρφωσης σε θεραπευτική παρακολούθηση, ανεπάρκεια κοινωνικών δομών στέγα-
σης). Ιδιαίτερα οι προς νοσηλεία οροθετικοί, εμφανίζουν επιπροσθέτως σοβαρές λοιμώξεις που χρή-
ζουν μακρόχρονης αντιμετώπισης και παρακολούθησης. Η τεράστια αύξηση των νοσηλευθέντων χρη-
στών την τελευταία διετία, αντανακλά, όπως είναι φυσικό την ανάλογη αύξηση του γενικότερου πληθυ-
σμού των οροθετικών χρηστών στη χώρα μας.

ΕΑ07

Μεταλλάξεις αντοχής του hIV σε πληθυσμό 85 art-naïve 
Χρηστών Ενδοφλεβίως Ναρκωτικών (ΧΕΝ)
Κ. Παπανικολάου,1 Θ. Κακκαβάς,1 Ε. Κάκαλου,1 Σ. Γιαλή,1 Ο. Γεωργίου,1 Δ. Παρασκευής,2  
Β. Παπασταμόπουλος,1 Ά. Χατζάκης,2 Α. Σκουτέλης1

Σκοπός: Να περιγραφούν οι συνηθέστερες μεταλλάξεις αντοχής του HIV στους γονοτύπους HIV θε-
τικών ΧΕΝ χωρίς ιστορικό αντιρετροϊκής θεραπείας.

Υλικό και Μέθοδοι: Εξετάστηκαν αναδρομικά οι γονότυποι αντοχής 85 HIV θετικών ΧΕΝ χωρίς ιστο-
ρικό λήψης ART, από τον Οκτώβριο 2010 ως τον Οκτώβριο 2012. Η ερμηνεία των μεταλλάξεων βασίστη-
κε στη Βάση Δεδομένων Φαρμακευτικής Αντοχής του HIV του Πανεπιστημίου Stanford.

Αποτελέσματα: 21 ασθενείς (ποσοστό 24,7%) δεν έφεραν καμία μείζονα ή ελάσσονα μετάλλαξη. 23 
ασθενείς (ποσοστό 27%) έφεραν μεταλλάξεις RT (22 είχαν την E138Q και ένας τη V118I), ενώ 18 από 
αυτούς είχαν και τον πολυμορφισμό K103R. Η E138Q εμφανίζεται κατά τη διάρκεια θεραπείας με 
Etravirine (ETR) και μειώνει την ευαισθησία του ιού σε ETR και Rilpivirine (RPV) κατά 2-3 φορές. 40 ασθε-
νείς (47%) έφεραν μεταλλάξεις αντοχής στα PIs. Οι τελευταίες ήταν στην πλειοψηφία ελάσσονες. Συνη-
θέστερη και σημαντικότερη ήταν η L10I, η οποία συνήθως ανευρίσκεται στο 5-10% μη θεραπευμένων 
ασθενών και μειώνει την ευαισθησία στο Nelfinavir (NFV). Μόνο σε 1 ασθενή βρέθηκαν ταυτόχρονα 
μεταλλάξεις RT και PR (V179D και L10I). Η σημασία της V179D -η οποία παρατηρείται στο 1% ασθενών 
που δεν έχουν λάβει NNRTI- έγκειται στο ότι, ενώ μόνη μειώνει την ευαισθησία του ιού σε Nevirapine 
(NVP) και Efavirenz (EFV) κατά 2 φορές, σε συνδυασμό με τον πολυμορφισμό K103R την ελαττώνει κατά 
10 φορές περίπου.

1 Ε’ Παθολογικό Τμήμα, 
Μονάδα Λοιμώξεων,  
Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»

2 Εργαστήριο Υγιεινής, 
Επιδημιολογίας και Ιατρικής 
Στατιστικής, ΕΚΠΑ
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Συμπέρασμα: Στον πληθυσμό που μελετήσαμε βρέθηκε αυξημένη συχνότητα μεταλλάξεων αντο-
χής στα NNRTIs, όχι όμως η γνωστή K103N που εμφανίζεται κατά τη διάρκεια αγωγής με EFV. Η συνύ-
παρξη των Ε138Q και K103R ελαττώνει την ευαισθησία σε ETR και RPV, ενώ η επίδρασή τους στη δρα-
στικότητα των EFV, NVP δεν έχει αποσαφηνιστεί. Τα ευρήματα υποδεικνύουν ότι η επιλογή NNRTIs (με 
το χαμηλό γενετικό φραγμό για ανάπτυξη αντοχής) για αυτούς τους ασθενείς θα πρέπει να γίνεται μόνο 
βάσει γονοτύπου και με αυξημένη ευαισθησία για προβλήματα συμμόρφωσης.

ΕΑ08

Ποσοστά καθυστερημένης διάγνωσης της hIV λοίμωξης 
στην Κύπρο κατά τα έτη 1996-2012 και προσδιοριστικοί 
παράγοντες
Ι. Δημητριάδης,¹ Κ. Κασάπης,¹ Η. Γκούντας,² Γ. Τουλούμη²

Σκοπός: Σημαντικό ποσοστό HIV οροθετικών ατόμων διαγιγνώσκεται σε προχωρημένο στάδιο της 
νόσου. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση της διαχρονικής πορείας της καθυστερημέ-
νης διάγνωσης της HIV λοίμωξης στην Κύπρο καθώς και των παραγόντων που την επηρεάζουν.

Υλικό και Μέθοδοι: Τα δεδομένα προήλθαν από τη Γρηγόριο Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου 
Λάρνακας. Η Γρηγόριος άρχισε να λειτουργεί τον Σεπτέμβριο του 1996 και είναι η κλινική αναφοράς 
σε εθνικό επίπεδο για την παρακολούθηση των οροθετικών ασθενών. Ως καθυστερημένη διάγνωση 
(ΚΔ) ορίστηκε αρχική μέτρηση των cd4<350 cells/mm³ και/ή κλινικό AIDS και ως προχωρημένη HIV 
νόσος (ΠΝ) αρχική μέτρηση cd4<200 cells/mm³ και/ή κλινικό AIDS κατά την παρουσίαση στην κλινι-
κή. Για την ανίχνευση παραγόντων που σχετίζονται με ΚΔ και ΠΝ χρησιμοποιήθηκε η λογαριθμιστική 
παλινδρόμηση.

Αποτελέσματα: Τα ποσοστά ΚΔ και ΠΝ ήταν 47,7% και 26,9% αντίστοιχα. Τα αντίστοιχα ποσοστά 
για τα άτομα Κυπριακής/Δυτικοευρωπαϊκής (n=180) Αφρικανικής (n=21) και Ανατολικοευρωπαϊκής 
(n=14) καταγωγής ήταν 43,9% και 22,2%, 61,9% και 38,1% και 71,4% και 64,3% αντίστοιχα. Παρατηρή-
θηκε πτωτική τάση στο ποσοστό ΚΔ διαχρονικά (διορθωμένο ORs=0,926, p<0,049) αλλά όχι στο πο-
σοστό ΠΝ. Ωστόσο, ακόμα και το 2011 τα ποσοστά ΚΔ και ΠΝ ήταν 45,24% και 26,19%, αντίστοιχα. Η 
πιθανότητα ΚΔ ήταν σημαντικά υψηλότερη στα άτομα Αφρικανικής και Ανατολικοευρωπαϊκής κατα-
γωγής (συγκρίνοντας με άτομα Κυπριακής/Δυτικοευρωπαϊκής καταγωγής, ORs(p)5,61, (p=0,002) και 
8,90 (p=0,002) αντίστοιχα και στα μεγαλύτερης ηλικίας (OR=1,79/10 έτη, p<0,001) ενώ υπήρχε η τάση 
οι γυναίκες να έχουν χαμηλότερη πιθανότητα ΚΔ συγκριτικά με τους άνδρες (διορθωμένο OR=0,55, 
p=0,174). Τα αποτελέσματα ήταν παρόμοια για την πιθανότητα ΠΝ. Επιπλέον, η πιθανότητα ΠΝ ήταν 
υψηλότερη σε άτομα χαμηλότερου επιπέδου εκπαίδευσης (OR υποχρεωτικής/Ανώτατης=4,82, 
p=0,01). Η πόλη διαμονής δεν φαίνεται να επηρεάζει σε βαθμό στατιστικά σημαντικό τα ποσοστά ΚΔ 
και ΠΝ.

Συμπεράσματα: Μετά την έναρξη της λειτουργίας της Γρηγορίου Κλινικής παρατηρείται πτωτική 
τάση στο ποσοστό ΚΔ αλλά όχι και στο ποσοστό ΠΝ. Τα ποσοστά ΚΔ και ΠΝ, παραμένουν σε υψηλά 
επίπεδα στην Κύπρο ακόμα και στις μέρες μας. Κρίνεται επιτακτική η ανάγκη παρεμβάσεων με στόχο 
την πρώιμη διάγνωση της HIV λοίμωξης και τη διευκόλυνση της πρόσβασης στις υπηρεσίες φροντίδας 
ασθενών, ιδιαίτερα σε ομάδες υψηλού κινδύνου όπως οι μετανάστες και τα άτομα χαμηλού μορφωτι-
κού επιπέδου.

1 Γρηγόριος Κλινική,  
Γ.Ν. Λάρνακας

2 Εργαστήριο Υγιεινής, 
Επιδημιολογίας και Ιατρικής 
Στατιστικής, Ιατρική Σχολή, 
Πανεπιστήμιο Αθηνών
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ΕΑ09

hIV λοίμωξη σε χρήστες ενδοφλέβιων ουσιών. Η εμπειρία 
από την παρακολούθηση στις ελληνικές μονάδες λοιμώξεων
Δ. Κούκιος,1 Κ. Παπανικολάου,2 Ν. Παΐσιος,3 Ά. Οικονόμου,4 Ε. Φριλίγκου,5 Μ. Ψυχογυιού,6  
Σ. Κουρκουντή,7 Μ. Λαδά,8 Θ. Χρυσανθίδης,9 Ε. Μπαρμπουνάκης,10 Ε. Κωστής,11 Α. Γκίκας,10  
Π. Νικολαΐδης,9 Γ. Κορατζάνης,8 Μ. Χίνη,1 Β. Παπαρίζος,7 Γ.Λ. Δαΐκος,6 Γ. Χρύσος,5  
Α. Παπαδόπουλος,4 Π. Γαργαλιάνος-Κακολύρης,3 Α. Σκουτέλης,2 Μ.Κ. Λαζανάς1*

Σκοπός: Η καταγραφή και η ανάλυση δεδομένων χρηστών ενδοφλέβιων ουσιών (IDUs) με HIV λοί-
μωξη που παρακολουθούνται σε Μονάδες Λοιμώξεων.

Υλικό και Μέθοδοι: Καταγράφηκαν αναδρομικά, δεδομένα IDUs με HIV λοίμωξη 11 Μονάδων Λοι-
μώξεων και αναλύθηκαν ως προς την πρόληψη, διάγνωση, αντιμετώπιση και παρακολούθηση.

Αποτελέσματα: Καταγράφηκαν 361 οροθετικοί IDUs. 293 (81%) άνδρες, 19% αλλοδαποί, μέση ηλικία 
36 (19-66) έτη, μέση ηλικία στη διάγνωση 33 έτη. Η διάμεση διάρκεια χρήσης ενδοφλέβιων ουσιών έως τη 
διάγνωση της HIV λοίμωξης ήταν 10 έτη, ενώ 25% επιδιδόταν σε σεξουαλικές επαφές υψηλού κινδύνου. 
24% είχαν εγκλειστεί σε σωφρονιστικά ιδρύματα. Το 83% διαγνώστηκε το 2011-2012, ενώ 12% από 2001-
2010. Τα ΗΙV θετικά δείγματα προήλθαν από νοσοκομεία και μονάδες λοιμώξεων (55%), κέντρα απεξάρτη-
σης και φυλακές (38%), υγειονομικούς οργανισμούς όπως ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., ΕΣΔΥ, Κέντρο Αναφοράς AIDS Βο-
ρείου Ελλάδος (2%) και ιδιωτικά κέντρα (2%). Λόγοι διαγνωστικής εξέτασης για ΗΙV: προσυμπτωματικός 
έλεγχος (46%), νοσηλεία (36%), ένταξη σε πρόγραμμα απεξάρτησης ή εγκλεισμός (14%), διαγνωστικοί 
λόγοι εκτός νοσοκομείου (4%) και προγεννητικός έλεγχος σε μία περίπτωση. 69 (19%) διαγνώσθηκαν σε 
πρωτολοίμωξη. Αίτια νοσηλείας: 5% νόσημα που προσδιορίζει το AIDS, 76% μη καιροσκοπική λοίμωξη, 
21% άμεσα σχετιζόμενα με την ενδοφλέβια χρήση. Στάδια κατά CDC: 86% Α, 9% Β, 5% C. Διάμεση τιμή 
CD4 διάγνωσης: 360/μl, (9-1650), με 25% CD4<200 και 34% >500. 92% είχαν συλλοίμωξη με ΗCV, 8% συλ-
λοίμωξη με ΗΒV, 3% ιστορικό σύφιλης και 1% φυματίωση. 168/296 (57%) ελάμβαναν ART, 70% με CD4<350. 
103/168 (61%) λάμβαναν ΗΑΑRT με PI, 53 (32%) με NNRTI, ενώ 12 (7%) με νεότερες κατηγορίες. 88/238 
(37%) λάμβαναν θεραπεία υποκατάστασης: 23 (10%) μεθαδόνη, 53 (22%) βουπρενορφίνη και 12 (5%) συν-
δυασμούς βενζοδιαζεπινών με άλλα ψυχιατρικά φάρμακα. Δεν υπήρχαν επαρκή διαθέσιμα δεδομένα 
σχετικά με τη συμμετοχή σε προγράμματα δωρεάν χορήγησης συριγγών και προφυλακτικού. 

Συμπεράσματα: Παρατηρήθηκε δραματική αύξηση της HIV λοίμωξης στους IDUs την τελευταία διε-
τία. Ο πληθυσμός αυτός νοσηλεύεται συνήθως για λόγους μη άμεσα σχετιζόμενους με την HIV λοίμωξη. 
Σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού αυτού, σε σχέση με τα διεθνή δεδομένα, έχει πρόσβαση σε ART. 
Υπάρχει ανάγκη για άμεση, συντονισμένη και πολυδιάστατη αντιμετώπιση του προβλήματος, με τη 
συνεργασία φορέων υγείας και κοινωνικής υποστήριξης.

ΕΑ10

Διακυμάνσεις κόστους αντιρετροϊκής αγωγής (haart) 
σε πρωτοθεραπευόμενους ασθενείς την περίοδο  
2008-2012: Δεδομένα μίας μονάδας λοιμώξεων
Ν. Τσόγκας,1 Σ. Περιστεράκη,1 Μ. Χίνη,1 Ν. Μαγκαφάς,1 Γ. Τσεκές,1 Α. Λιονή,1 Μ. Μπομπολή,1  
Μ. Τσόγκας,2 Μ.Κ. Λαζανάς1

Σκοπός: Κατά την τελευταία διετία η τιμή των αντιρετροϊκών φαρμάκων μειώθηκε σημαντικά λόγω 
κρατικής παρέμβασης. Η επίδραση του ανωτέρου γεγονότος στο πραγματικό κόστος της HAART δεν 

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

2 Ε’ Παθολογικό Τμήμα - 
Μονάδα Λοιμώξεων,  
Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός» 

3 Α’ Παθολογικό Τμήμα - 
Μονάδα Λοιμώξεων,  
Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»

4 Δ’ Παθολογική Κλινική, 
Πανεπιστήμιο Αθηνών,  
Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

5 Β’ Παθολογική Κλινική - 
Μονάδα Λοιμώξεων,  
Γ.Ν. Πειραιά «Τζάνειο»

6 Α’ Προπαιδευτική Κλινική, 
Πανεπιστήμιο Αθηνών,  
Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»

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

8 Παθολογική Κλινική - 
Μονάδα Λοιμώξεων,  
Γ.Ν. «Σισμανόγλειο»

9 Α’ Παθολογική 
Πανεπιστημιακή Κλινική - 
Μονάδα Λοιμώξεων,  
Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ»

10 Α’ Παθολογική Κλινική, 
Π.Γ.Ν.Η. Κρήτης

11 Παθολογική Κλινική,  
Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα»

* H εργασία συντονίσθηκε 
από την Ελληνική Εταιρεία 
Μελέτης και Αντιμετώπισης 
του AIDS

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

2 Λέκτορας Διεθνούς Marketing,  
Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης 
Πανεπιστημίου Πειραιώς
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έχει επαρκώς μελετηθεί. Ως εκ τούτου, καταγράψαμε και αναλύσαμε την διακύμανση του μέσου μηνι-
αίου κόστους του πρώτου αντιρετροϊκού σχήματος των ασθενών μας, για τα έτη 2008 έως 2012. 

Υλικό και Μέθοδοι: Καταγράφηκαν όλες οι ενάρξεις HAART σε naϊve ασθενείς από το 2008 έως και 
τον Οκτώβριο του 2012 και υπολογίστηκε το μέσο μηνιαίο κόστος για τα έτη 2008 και 2009 (προ μείω-
σης τιμών). Στη συνέχεια κρατώντας τις τιμές σταθερές (δελτίο τιμών 2012), υπολογίστηκε το μέσο μηνι-
αίο κόστος της HAART ανά έτος.

Αποτελέσματα: Συνολικά έγιναν 123 ενάρξεις HAART σε naϊve ασθενείς και συγκεκριμένα: 16 το 
2008, 18 το 2009, 28 το 2010, 31 το 2011 και 30 το 2012. Το 2008 χορηγήθηκαν επτά διαφορετικά σχήμα-
τα με συχνότερο το 3TC/ABC/EFV, το 2009 έξι σχήματα με συχνότερο το 3TC/ABC/ATV-r, το 2010 εννέα 
σχήματα με συχνότερα τα FTC/TDF/ATV-r και FTC/TDF/EFV, το 2011 δώδεκα σχήματα με συχνότερο το 
FTC/TDF/ATV-r και το 2012 έντεκα σχήματα με συχνότερο το FTC/TDF/DRV-r. Για τα έτη 2008 και 2009, 
το μέσο μηνιαίο κόστος της HAART ήταν 751,5 ευρώ και 802,5 ευρώ αντίστοιχα. Οι αντίστοιχες τιμές 
κάθε έτους, με τιμές 2012, διαμορφώνονται ως εξής: 611 ευρώ για το 2008, 661 ευρώ για το 2009, 688 
ευρώ για το 2010, 631 ευρώ για το 2011 και 682 για το 2012. Από τα παραπάνω προκύπτουν: 1) Το μέσο 
μηνιαίο κόστος των σχημάτων έναρξης HAART σήμερα σε σχέση με το 2008 και 2009 (τιμές προ μείω-
σης) είναι χαμηλότερο κατά 9,2% και 15% αντίστοιχα. 2) Οι σημερινές τιμές θα επέφεραν μείωση στο 
μέσο μηνιαίο κόστος της HAART του 2008 και 2009 κατά 18,7% και 17,6% αντίστοιχα. 3) Το μέσο μηνιαίο 
κόστος της HAART σήμερα συγκρινόμενο με αυτό του 2008 και 2009 (τιμές 2012) είναι κατά 11,6% και 
3,2% υψηλότερο αντίστοιχα.

Συμπεράσματα: Η μείωση του μέσου κόστους HAART σήμερα σε σύγκριση με το 2008 και 2009 (9-
15%) υπολείπεται της αντίστοιχης μείωσης τιμών των αντιρετροϊκών φαρμάκων για την ίδια περίοδο 
(17,6-18,7%). Αιτίες που πιθανώς εξηγούν αυτό το εύρημα: εξατομίκευση αντιρετροϊκής αγωγής, συχνές 
αλλαγές κατευθυντήριων οδηγιών, ύπαρξη αποτελεσματικότερων και ασφαλέστερων αλλά ακριβότε-
ρων νέων φαρμάκων. Επί αδυναμίας περαιτέρω μείωσης των τιμών και διατήρησης του παρατηρούμε-
νου ρυθμού αύξησης του μέσου κόστους HAART (1-3% ανά έτος), η επιτευχθείσα μείωση τιμών την τε-
λευταία διετία αναμένεται ότι θα αντισταθμιστεί στα επόμενα 5 χρόνια.

ΕΑ11

Καταγραφή λεμφωμάτων σε πληθυσμό οροθετικών 
ασθενών
Π. Σταυρουλάκης, Ν. Παΐσιος, Κ. Ευαγγελίου, Π. Λουρίδα, Γ. Ξυλωμένος, Π. Γαργαλιάνος-Κακολύρης

Σκοπός: Περιγραφή των κλινικών χαρακτηριστικών του λεμφώματος που αναπτύσσεται στο έδαφος 
HIV λοίμωξης. 

Υλικό και Μέθοδοι: Διενεργήθηκε καταγραφή των οροθετικών με λέμφωμα κατά το χρονικό διά-
στημα 1993-2012 και μελέτη των χαρακτηριστικών τους με βάση τα στοιχεία που ήταν καταγεγραμμένα 
στο αρχείο της μονάδας.

Αποτελέσματα: Μεταξύ 1.194 οροθετικών ασθενών κατεγράφησαν 25 περιπτώσεις λεμφώματος 
(2,1%), εκ των οποίων οι 17 (1,4%) ήταν λέμφωμα μη Hodgkin (NHL) και οι 8 (0,7%) κλασικό λέμφωμα 
Hodgkin (CHL). Τα κλινικά χαρακτηριστικά των ασθενών με NHL, κατά τον χρόνο διάγνωσης, είχαν ως 
εξής: ηλικία (median) 44 έτη, άρρεν φύλο 15/17 (88%), Καυκάσια φυλή 16/17 (94,1%), άλλο σχετιζόμενο 
με το AIDS νόσημα 4/17 (23,5%), τίτλος CD4+ (median) 102/μl, ασθενείς με CD4+<250/μl 11/17 (64,7%), 
ασθενείς με CD4+<100/μl 8/17 (47%), υπό αντιρετροϊκή αγωγή 6/17 (35,2%). Όσον αφορά τον ιστολογικό 
τύπο του NHL, διάχυτο από μεγάλα Β κύτταρα (DLBCL) διεγνώσθη στους 7/17 (41,1%), λέμφωμα Burkitt 
και Burkitt-like στους 4/17 (23,5%) και πρωτοπαθές λέμφωμα του ΚΝΣ (PCNSL) στους 2/17 (11,7%). Τα 
κλινικά χαρακτηριστικά του NHL είχαν ως εξής: Β συμπτώματα 11/17 (64,7%), εξωαδενική εντόπιση 
13/17 (76,5%), στάδιο Ann Arbor IIΙ-IV 13/17 (76,5%), υψηλή τιμή LDH ορού 12/17 (70,6%). Όσον αφορά 
την εξωαδενική εντόπιση, η συνηθέστερη θέση ήταν ο μυελός των οστών (no=6) και ακολουθούσαν ο 

Μονάδα Λοιμώξεων,  
Γ.Ν.Α «Γ. Γεννηματάς»
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πεπτικός σωλήνας (no=4), το ήπαρ (no=3), ο εγκέφαλος (no=3), ο υπεζωκότας (no=1) και το περιτόναιο 
(no=1). Η μονοετής και πενταετής επιβίωση ήταν 37,5% και 25% αντίστοιχα. Η μέση επιβίωση ήταν 28 
μήνες, ενώ η διάμεση (median) επιβίωση ήταν 9 μήνες. Όσον αφορά το CHL, και οι 8 ασθενείς ήταν 
άρρενες Καυκάσιας φυλής, ο τίτλος CD4 (median) ήταν 195/μl και ο επικρατέστερος ιστολογικός τύπος 
ήταν αυτός της μικτής κυτταροβρίθειας (no=7), ενώ σε 1 περίπτωση ήταν οζώδης σκληρυντικός. Η 
μονοετής και πενταετής επιβίωση ήταν 85,7%.

Συμπεράσματα: Σχεδόν όλοι οι ασθενείς με λέμφωμα ήταν άρρενες Καυκάσιας φυλής. Ο όγκος ανα-
πτυσσόταν τυπικά σε έδαφος σημαντικής ανοσοκαταστολής. Το NHL συνήθως διαγιγνωσκόταν σε προ-
χωρημένο στάδιο και με εξωαδενική συμμετοχή. Κατά κανόνα υπήρχαν δυσμενείς παράγοντες επιβίω-
σης, όπως η ηλικία >35 ετών, το στάδιο III-IV, η υψηλή τιμή LDH ορού και ο τίτλος CD4+<100/μl. Σημειώ-
νεται ότι τα 12 από τα 17 NHL διεγνώσθησαν το διάστημα 1993-2001. Τούτο, αφενός μεν δύναται να 
εξηγήσει τα πενιχρά ποσοστά επιβίωσης, αφετέρου δε, συμβαδίζει με την περιγραφόμενη προφυλακτι-
κή επίδραση της HAART στη συχνότητα του σχετιζόμενου με το AIDS NHL. Τα ποσοστά επιβίωσης ήταν 
σημαντικά ευνοϊκότερα για το CHL.

ΕΑ12

FIbroscan - Μία μη επεμβατική μέθοδος βαθμολόγησης 
της ηπατικής ίνωσης-κίρρωσης σε άτομα με αιμορροφιλία 
hcV(+) και hcV/hIV(+)
Π. Ιωαννίδου, Ά. Κουραμπά, Θ. Αδρακτάς, Ε. Κελαϊδής, Ο. Κατσαρού

Εισαγωγή: Η χρόνια ηπατίτιδα C αποτελεί μία από τις κύριες αιτίες ανάπτυξης ηπατικής ίνωσης και 
εξέλιξης σε κίρρωση. Μέθοδος εκλογής της βαθμολόγησης θεωρείται η ηπατική βιοψία, η οποία όμως 
ενέχει κίνδυνο αιμορραγίας ειδικότερα σε ασθενείς με κληρονομική αιμορραγική διάθεση. 

Σκοπός: Σκοπός της παρούσης μελέτης είναι η εφαρμογή μη επεμβατικής μεθόδου αξιολόγησης της 
ηπατικής νόσου σε αιμορροφιλικούς ασθενείς HCV(+), και με συλλοίμωξη HCV/HIV(+) και η συσχέτιση 
των αποτελεσμάτων με τον κίνδυνο ανάπτυξης ΗΚΚ και κίρρωσης.

Υλικό και Μέθοδοι: Μεταξύ Ιουλίου 2010 και Ιουλίου 2012, 44 ασθενείς με κληρονομική αιμορραγι-
κή διάθεση υποβλήθηκαν σε fibroscan και συμπεριελήφθησαν στη μελέτη. Είχαν Αιμορροφιλία Α: 31, 
Αιμορροφιλία Β: 5, VW: 6, ανεπάρκεια FVII: 1, GT:1. Μέσος όρος ηλικίας 45,4 έτη (27-70). Όλοι οι ασθενείς 
μολύνθηκαν τη δεκαετία 1976-1986. 27από αυτούς ήταν HCV(+) και 17 HCV/HIV(+). Οι περισσότεροι εί-
χαν γονότυπο 1 και στις 2 ομάδες. Θεραπεία για την ηπατίτιδα C έλαβαν οι 25/27 (92%) και οι 7/17 (41%) 
αντίστοιχα. Όλοι οι HIV(+) ήταν σε αντιρετροϊκή θεραπεία. Ο κάθε ασθενής υποβλήθηκε σε 10 μετρή-
σεις με τη μέθοδο της ελαστογραφίας (FIBROSCAN). Το αποτέλεσμα εκφράστηκε σε kPa. Ανάπτυξη ίνω-
σης θεωρήθηκε τιμή σκληρότητας >8.0 kPa. Όσοι είχαν τιμή μεγαλύτερη του 13kPa σταδιοποιήθηκαν 
ως σοβαρή ίνωση-κίρρωση. Για τη στατιστική ανάλυση χρησιμοποιήθηκε το SPSS 15.00. 

Αποτελέσματα: 15/27 (55,5%) HCV(+) βαθμολογήθηκαν F0-F2 με μέση τιμή 5.28 kPa (3,8-6,7), ενώ 
12/27 (44,4%) είχαν ίνωση και σταδιοποιήθηκαν ως F3-F4. 9/12 (75%) με μέση τιμή 9,92 kPa (8,8-11,8) και 
οι υπόλοιποι 3 σοβαρή ίνωση-κίρρωση και μέση τιμή 20,4kPa (16,8-23,1). Στην ομάδα των ασθενών με 
συλλοίμωξη 10/17 (58,8%) βρέθηκαν σε στάδιο F0-F2 και μέση τιμή 5,55 kPa (3,3-7,8), ενώ 7/17 (41,17%) 
σε στάδιο F3-F4. και μέση τιμή 22 kPa (10,4-36,2). Η σκληρότητα του ηπατικού ιστού δεν συσχετίσθηκε 
με τον γονότυπο, ή την ύπαρξη συλλοίμωξης. Αντίθετα, διαπιστώθηκε συσχέτιση του βαθμού της ίνω-
σης με τη δυνατότητα για απάντηση στην αντι-HCV θεραπεία. 10/12 με ίνωση-κίρρωση ήταν ή υποτρο-
ποιάσαντες ή δεν απάντησαν στη θεραπεία Η συσχέτιση αυτή ήταν πιο σαφής στην ομάδα των ασθε-
νών με μόνο HCV λοίμωξη (p: 0,010). Στην ομάδα της συλλοίμωξης τα αποτελέσματα είναι πιο σύνθετα 
πιθανώς λόγω της παρουσίας ηπατικής στεάτωσης, ανοσολογικών μηχανισμών και λήψης αντιρετροϊ-
κών φαρμάκων.

Κέντρο Αίματος,  
Εθνικό Κέντρο Αναφοράς 
Αιμορραγικών Διαθέσεων, 
Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»
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Συμπεράσματα: Το FIBROSCAN είναι χρήσιμη εξέταση για τους αιμορροφιλικούς ασθενείς. Είναι 
ασφαλής, μη επεμβατική και με θετική σχέση κόστους-οφέλους. Συνδυάζοντας την δε με τον κλινικο-
εργαστηριακό έλεγχο, βοηθά στην εκτίμηση της βαρύτητας της νόσου και την επιλογή των ασθενών 
που θα ωφεληθούν από έγκαιρη έναρξη θεραπείας.

ΕΑ13

Ανοσογονικότητα του 23-δυναμου πολυσακχαριδικού 
εμβολίου του πνευμονιόκοκκου σε ασθενείς  
με hIV-1 λοίμωξη μετά από επανεμβολιασμό.  
Μελέτη παρακολούθησης 24 εβδομάδων
Ό. Τσαχουρίδου,1 Λ. Σκούρα,2 Σ. Μεταλλίδης,1 Π. Ζεμπεκάκης,1 Θ. Χρυσανθίδης,1 Δ. Πιλάλας,1  
Α. Μαργαρίτη,2 Δ. Βαλαγκούτη,1 Α. Στουραΐτη,2 Π. Κολλάρας,1 Ν. Μαλισιόβας,2 Π. Νικολαΐδης1

Εισαγωγή: Ο εμβολιασμός με το πολυσακχαριδικό εμβόλιο έναντι του πνευμονιόκοκκου (PPV) εξα-
κολουθεί να αποτελεί κατευθυντήρια οδηγία για τους HIV-1 ασθενείς. Ο σκοπός αυτός της μελέτης ήταν 
να αξιολογήσει την ανοσογονικότητα του εμβολίου σε ασθενείς με πρώτο εμβολιασμό ή επανεμβολια-
σμό, τη διατήρηση ικανοποιητικής απόκρισης και τη λειτουργικής ικανότητα των αντισωμάτων έναντι 
του πνευμονιόκοκκου.

Υλικό και Μέθοδοι: 68 HIV θετικοί ασθενείς εμβολιάστηκαν έναντι του πνευμονιοκόκκου με το 
23-δύναμο πολυσακχαριδικό εμβόλιο (23-PPV). Οι ασθενείς χωρίστηκαν σε δύο ομάδες: Πρωτοεμβολι-
ασθέντες vs επανεμβολιασθέντες. Τα επίπεδα της ανοσοσφαιρίνης G (IgG) μετρήθηκαν πριν, 4 και 24 
εβδομάδες μετά από την πρώτη δόση του PPV (n=30) ή μετά τον επανεμβολιασμό (n=38) 5 έτη μετά τον 
πρώτο. Ως ικανοποιητική αντισωματική απάντηση ορίστηκε ως ο διπλασιασμός του αρχικού επιπέδου 
των αντισωμάτων. Η φαγοκυτταρική ικανότητα των κοκκιοκυττάρων μετρήθηκε σε δύο διαφορετικά 
χρονικά στιγμιότυπα, προκειμένου να ελεγχθούν διαχρονικές μεταβολές.

Αποτελέσματα: 50 ασθενείς ανταποκρίθηκαν στον εμβολιασμό (responders), ενώ 18 ασθενείς δεν 
ανταποκρίθηκαν (non-responders). Η μεγάλη πλειοψηφία των non-responders ελάμβαναν HAART και 
εμβολιάστηκαν για δεύτερη φορά. Υπήρξε στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στις 2 ομάδες ως 
προς την ηλικία (p<0,0005), το κάπνισμα (p=0,0013) και την ανταπόκριση στον εμβολιασμό (p=0,047) 
και τα nadir CD4 (p<0,0005). Παρατηρήσαμε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στις 
2 ομάδες για τις χρονικές εκτιμήσεις των επιπέδων των αντισωμάτων στο baseline (p=0,0005), την 4η 
εβδομάδα (p=0,006) και την 24η (p=0,001). Υπήρξε στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στις 2 ομά-
δες της ποσοστιαίας μεταβολής της αντισωματικής απάντησης από το baseline στην 4η εβδομάδα 
(p=0,014). Ανάμεσα στις 2 ομάδες η φαγοκυτταρική ικανότητα μεταβάλλεται ποσοστιαία με όμοιο τρό-
πο διαχρονικά, ωστόσο διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά της φαγοκυτταρικής ικανότητας 
των αντισωμάτων 24 εβδομάδες μετά τον εμβολιασμό σε σχέση με τα αρχικά τους επίπεδα (p=0,004) 
και στις 24 εβδομάδες (p=0,021) ανάμεσα στις 2 ομάδες.

Συμπεράσματα: Παρά την ανοσολογική αναδόμηση που προκαλεί η λήψη αντιρετροϊκής αγωγής 
και τις κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την προφυλακτική ανοσοποίηση έναντι του πνευμονιοκόκ-
κου η ανταπόκριση στον εμβολιασμό με το 23-PPV μπορεί να είναι μέτρια ιδίως στους ασθενείς που 
επανεμβολιάζονται. Τα αποτελέσματα αυτά αποτελούν προκαταρτικά δεδομένα μιας μελέτης της πο-
σοτικής και ποιοτικής ανοσολογικής ανταπόκρισης HIV ασθενών στον εμβολιασμό με το 23-PPV.

1 Α’ Παθολογική Κλινική,  
Τμήμα Λοιμώξεων -  
Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων, 
Ιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

2 Εθνικό Κέντρο Αναφοράς 
AIDS Βόρειας Ελλάδας, 
Ιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
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ΕΑ14

Πολυκεντρική μελέτη επίδρασης της νεβιραπίνης  
στον καρδιαγγειακό κίνδυνο ασθενών με hIV λοίμωξη
Ν. Κοσμάς,1 Ε. Ταμπουρατζή,2 Θ. Κακκαβάς,3 Ν. Παΐσιος,4 Θ. Χρυσανθίδης,5 Μ. Χίνη,1  
Κ. Λόιο,2 Β. Παπασταμόπουλος,3 Γ. Ξυλωμένος,4 Π. Κολλάρας,5 Β. Παπαρίζος,2 Α. Σκουτέλης,3  

Π. Γαργαλιάνος-Κακολύρης,4 Π. Νικολαΐδης,5 Μ.Κ. Λαζανάς1

Σκοπός: Η εκτίμηση της μεταβολής του καρδιαγγειακού κινδύνου κατά τη διάρκεια χορήγησης αντι-
ρετροϊκής αγωγής (ART) με νεβιραπίνη (NVP) σε ασθενείς με HIV λοίμωξη που παρακολουθούνται σε 5 
Μονάδες Λοιμώξεων.

Υλικό και Μέθοδοι: Μελετήθηκαν ασθενείς με HIV λοίμωξη που έλαβαν NVP στο πλαίσιο HAART. 
Παρουσιάζονται στοιχεία σχετικά με την επίδραση της αγωγής στο λιπιδαιμικό προφίλ και υπολογίζεται 
ο καρδιαγγειακός κίνδυνος κατά Framingham προ και μετά χορήγηση NVP. Για το σκοπό αυτό, ως τιμές 
μετά χορήγηση NVP ελήφθησαν οι τιμές των σχετικών παραμέτρων που αντιστοιχούσαν στην τελευ-
ταία γνωστή μέτρηση πριν τη διακοπή του φαρμάκου ή στην πλέον πρόσφατη μέτρηση σε περίπτωση 
συνέχισής του έως σήμερα. Για τη στατιστική σύγκριση των αντίστοιχων τιμών προ και μετά χορήγηση 
NVP χρησιμοποιήθηκε η μη παραμετρική δοκιμασία Wilcoxon test. Ως επίπεδο στατιστικής σημαντικό-
τητας ορίσθηκε τιμή p<0,05.

Αποτελέσματα: Συνολικά, 246 ασθενείς έλαβαν σχήματα που περιελάμβαναν NVP. Από αυτούς 
196/246 (80%) ήταν άνδρες και 154/246 (63%) ανήκαν στη λευκή φυλή. Η μέση ηλικία κατά την έναρ-
ξη της αγωγής ήταν 37,5 έτη (εύρος: 21-71 έτη). Οι 156/246 (63,4%) ήταν σταδίου Α κατά CDC, 68/246 
(27,6%) σταδίου Β και 22/246 (9%) σταδίου C. Οι 168/246 (68%) ήταν καπνιστές, ενώ 33/246 (13%) εί-
χαν αρτηριακή υπέρταση και 15/246 (6%) είχαν σακχαρώδη διαβήτη. Ο μέσος χρόνος γνωστής ορο-
θετικότητας ήταν 158,9 μήνες (εύρος: 6,9-358 μήνες). Ο μέσος χρόνος λήψης NVP ήταν 197,1 εβδομά-
δες (εύρος: 1-716 εβδομάδες). Η μέση τιμή ολικής, LDL, HDL χοληστερόλης και τριγλυκεριδίων προ 
χορήγησης NVP ήταν 177,6, 116, 45 και 122 mg/dl, ενώ μετά τη χορήγηση NVP ήταν 204, 126,5, 51,6 και 
154,6 mg/dl αντίστοιχα. Κατά την έναρξη του φαρμάκου, 209/246 (85%) ήταν πολύ χαμηλού καρδιαγ-
γειακού κινδύνου (<10%), 8/246 (3,2%) ήταν χαμηλού κινδύνου (<15%), 7/246 (2,8%) ήταν μέτριου 
κινδύνου (15-20%) και 22/246 (9%) ήταν υψηλού κινδύνου (>20%). Τα αντίστοιχα ποσοστά μετά τη 
λήψη NVP ήταν 188/246 (76,4%), 24/246 (9,8%), 10/246 (4%) και 24/246 (9,8%). Η μέση τιμή του 
Framingham score προ NVP ήταν 5,7% (SD =±7) και μετά NVP ήταν 6,9% (SD =±7), διαφορά που απο-
δείχθηκε στατιστικά σημαντική (p=0,00). Επιπλέον, η σύγκριση των τιμών της ολικής χοληστερόλης 
προ και μετά NVP ανέδειξε, επίσης, στατιστικά σημαντική διαφορά (p=0,00). Κατά το χρονικό διά-
στημα λήψης NVP, κατεγράφησαν 8 καρδιαγγειακά συμβάματα (2 αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια και 
6 εμφράγματα μυοκαρδίου, το ένα θανατηφόρο).

Συμπεράσματα: Σε ασθενείς που έλαβαν NVP για μέσο χρονικό διάστημα 4,26 έτη διαπιστώθηκε 
στατιστικά σημαντική αύξηση του καρδιαγγειακού κινδύνου κατά Framingham, γεγονός που, ενδεχο-
μένως, αποδίδεται στην παρατηρούμενη αύξηση της ολικής χοληστερόλης.

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

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

3 Ε’ Παθολογικό Τμήμα - 
Μονάδα Λοιμώξεων,  
Γ.Ν.Α «Ο Ευαγγελισμός» 

4 Α’ Παθολογικό Τμήμα - 
Μονάδα Λοιμώξεων,  
Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»

5 Α’ Παθολογική Πανεπιστημιακή 
Κλινική – Μονάδα Λοιμώξεων, 
Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ»
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ΕΑ15

Σχήματα haart που περιέχουν raltegravir σε naϊve  
και προθεραπευμένους ασθενείς με hIV λοίμωξη: 
Εμπειρία δύο μονάδων
Β. Σακκά,1 Ι. Κατσαρόλης,2 Κ. Πρωτοπαπάς,2 Σ. Καούστου,1 Ν. Τσόγκας,1 Π. Παναγόπουλος,2 Μ. Χίνη,1 
Α. Αντωνιάδου,2 Μ.Κ. Λαζανάς1

Σκοπός: Η καταγραφή της εμπειρίας από τη χορήγηση Raltegravir, ενός αναστολέα της ιντεγκρά-
σης, ο οποίος στις πρόσφατες κατευθυντήριες οδηγίες αποτελεί συστατικό προτεινόμενων σχημά-
των συνδυασμένης αντιρετροϊκής θεραπείας (HAART), σε naϊve και προθεραπευμένους ασθενείς με 
HIV λοίμωξη.

Υλικό και Μέθοδοι: Από τους 875 ασθενείς υπό HAART των δύο μονάδων, μελετήθηκαν αναδρομι-
κά, 95 ασθενείς που έλαβαν Raltegravir για διάστημα ≥6 μηνών. Έγινε καταγραφή δεδομένων που αφο-
ρούν στην ιολογική και ανοσολογική ανταπόκριση, καθώς και στην τοξικότητα της αγωγής. 

Αποτελέσματα: Οι 79/95 (83,2%) ήταν άνδρες, 26/95 (27,4%) ανήκαν σε στάδιο C, 62,1% ήταν MSM, 
8,4% IDU και 25,3% ετεροφυλόφιλοι. Οι διάμεσες τιμές (IQR) ηλικίας και διάρκειας γνωστής οροθετικό-
τητας κατά την έναρξη του Raltegravir ήταν 44,9 (36,1-54,3) και 12,6 (1,8-17) έτη, αντίστοιχα. Οι 18 ασθε-
νείς ήταν naïve και 77 προθεραπευμένοι με μέσο όρο διάρκειας και αριθμού διαφορετικών σχημάτων 
αντιρετροϊκής αγωγής 11,9 έτη και 4 σχήματα, αντίστοιχα. H αλλαγή σε Raltegravir έγινε λόγω ιολογικής 
αποτυχίας (14,3%), ανοσοενίσχυσης (7,8%), κακής συμμόρφωσης (2,6%), ή ανεπιθύμητων ενεργειών 
(74%), όπως λιποδυστροφία, ηπατοτοξικότητα, νεφροτοξικότητα, μη ανοχή ενέσεων Enfuvirtide. 21 
(22,1%) ασθενείς είχαν ηπατική νόσο (7 συλλοίμωξη HBV, 13 HCV, 1 κίρρωση αγνώστου αιτιολογίας), 13 
(13,7%) σακχαρώδη διαβήτη και 16 (16,8%) στεφανιαία νόσο. Οι διάμεσες τιμές των CD4 κατά την έναρ-
ξη της αγωγής, σε 12, 24, 36 μήνες ήταν 389, 528, 578, και 591 cells/mm3, αντίστοιχα. Μη ανιχνεύσιμο 
ιικό φορτίο κατά την έναρξη της αγωγής, σε 12, 24 και 36 μήνες, είχαν 55,3%, 93,3%, 96,3%, και 92,3% 
ασθενείς, αντίστοιχα. Οι τιμές των λιπιδίων, τρανσαμινασών και CPK δεν εμφάνισαν σημαντική μεταβο-
λή στους 12, 24 και 36 μήνες. 33 (34,7%) ασθενείς λάμβαναν υπολιπιδαιμική αγωγή πριν την έναρξη 
Raltegravir και 38 (40%) κατά τη διάρκεια της αγωγής. 3 ασθενείς εμφάνισαν σακχαρώδη διαβήτη, 2 
χάθηκαν στο follow-up και 3 κατέληξαν (2 λόγω νεοπλασίας και 1 IDU λόγω σήψης). Κανένας ασθενής 
δεν χρειάστηκε να διακόψει την αγωγή (2160 ασθενείς-μήνες).

Συμπεράσματα: Τα σχήματα HAART με Raltegravir που χορηγήθηκαν σε naϊve και προθεραπευμέ-
νους ασθενείς, αποδείχθηκαν αποτελεσματικά, καλά ανεκτά και χωρίς να προκαλούν διαταραχές λιπιδί-
ων, ιδιαίτερα σε πολυθεραπευμένους ασθενείς προχωρημένου σταδίου με σοβαρές συννοσηρότητες.

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

2 Δ’ Παθολογική Κλινική, 
Πανεπιστήμιο Αθηνών,  
Π.Γ.Ν. «Αττικόν»
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ΕΑ16

Επιπολασμός μεταλλαγών αντοχής σε νεοδιαγνωσθέντες 
hIV-1 ασθενείς στην Ελλάδα το χρονικό διάστημα  
2000-2010
Ε. Μαγιορκίνης,1 Δ. Παρασκευής,1 Α. Ζαβιτσάνου,1 Α. Μπελούκας,1 Γ. Μαγιορκίνης,1 Α. Ίσσαρη,1  
Μ.Κ. Λαζανάς,2 Μ. Χίνη,2 Ν. Μαγκαφάς,2 Α. Αντωνιάδου,3 Α. Παπαδόπουλος,3 Γ. Πουλάκου,3  
Β. Παπαρίζος,4 Σ. Κουρκουντή,4 Κ. Leuow,4 Π. Γαργαλιάνος-Κακολύρης,5 Γ. Ξυλωμένος,5 Γ. Χρύσος,6  
Ε. Σαμπατάκου,7 Μ. Ψυχογυιού,8 Σ. Δριμής,9 Γ. Πάνος,10 Θ. Κορδόσης,11 Ά. Χατζάκης1

Σκοπός: Η διαχρονική μελέτη του επιπολασμού αντοχής σε αντιπροσωπευτικό δείγμα ασθενών με νε-
οδιαγνωσθείσα HIV-1 λοίμωξη που δεν έχουν λάβει καμία θεραπεία στην Ελλάδα την περίοδο 2000-2010. 

Υλικό και Μέθοδοι: Η αλληλουχία της πρωτεάσης (PR) και αντίστροφης μεταγραφάσης (RΤ) απομονώθηκε 
από 944 νεοδιαγνωσθέντες ασθενείς στην Ελλάδα κατά το χρονικό διάστημα 2000-2010. Ο έλεγχος γονοτυπι-
κής αντοχής έγινε με ταυτοποίηση νουκλεοτιδικής αλληλουχίας. Η μεταδιδόμενη αντοχή προσδιορίστηκε από 
τον κατάλογο μεταλλάξεων SDRM 2009. Οι υπότυποι του HIV-1 ταυτοποιήθηκαν με φυλογενετική ανάλυση.

Αποτελέσματα: Ο συνολικός επιπολασμός αντοχής βρέθηκε 6,4% (60/944) [95% διάστημα εμπιστοσύ-
νης (ΔΕ) 4,9-8,1%]. Η αντοχή στα NRTIs ήταν η πιο συχνή (33/944, 3,5%), ακολουθούμενη από την αντοχή 
στα NNRTIs (26/944, 2,8%) και τα PIs (12/944, 1,3%). Αντοχή σε δύο και πλέον τάξεις φαρμάκων παρατηρή-
θηκαν σε 0,53% (5/944, διπλή αντοχή) και 0,32% (3/944, τριπλή αντοχή) του πληθυσμού. Οι πιο κοινές με-
ταλλάξεις ήταν: K103N (11/944, 1,2%), M41L (9/944, 1%), T215D/S/C (7/944, 0,7%) και K219Q/R/E (7/944, 0,7%) 
στην περιοχή της αντίστροφης μεταγραφάσης και V82A/F (5/944, 0,5%) και L90M (3/944, 0,3%) στην περι-
οχή της πρωτεάσης. Δεν παρατηρήθηκε διαχρονική μεταβολή στον επιπολασμό αντοχής κατά τη δεκαετία 
2000-2010. Οι υπότυποι Β και Α ήταν οι πιο συχνοί με ποσοστά επιπολασμού 46,7% (441/944) και 29,2% 
(276/944) αντίστοιχα. Στους μη-Β υπότυπους ταυτοποιήθηκε ένας νέος ανασυνδυασμένος τύπος ο CRF02/B 
σε ποσοστό 5,3% (50/944). Δεν παρατηρήθηκε διαφορά στον επιπολασμό μεταδιδόμενης αντοχής μεταξύ 
των Β και μη Β υπότυπων (34/407, 8,3% έναντι 26/477 5,4%, p=0,41). Το 27% (16/60) των στελεχών με μεταλ-
λαγές αντοχής βρέθηκαν μέσω φυλογενετικής ανάλυσης να ανήκουν σε 7 διακριτές φυλογενετικές ομάδες.

Συμπεράσματα: Ο επιπολασμός μεταδιδόμενης αντοχής ήταν 6,4% σε περίοδο 10 ετών, ελαφρά χαμη-
λότερος από τον αντίστοιχο σε άλλες χώρες της Ευρώπης (8,4%) κατά την περίοδο 2002-2005. Ο χαμηλό-
τερος επιπολασμός αντοχής πιθανόν σχετίζεται με την καθυστερημένη διάγνωση της ΗΙV-1 λοίμωξης.

ΕΑ17

Υψηλά ποσοστά μεταδιδόμενης αντοχής σε 
νεοδιαγνωσθέντες hIV ασθενείς στη Βόρεια Ελλάδα, 
δεδομένα 2009-2011
Λ. Σκούρα,1 Σ. Μεταλλίδης,2 Δ. Πιλάλας,2 Α. Κουρελής,1 Α. Μαργαρίτη,1 Ε. Παπαδημητρίου,1  
Ζ.Α. Αντωνιάδου,1 Α. Μελίδου,1 Α. Στουραΐτη,1 Θ. Χρυσανθίδης,2 Ό. Τσαχουρίδου,2 Π. Κολλάρας,2 
Π. Νικολαΐδης,2 Ν. Μαλισιόβας1

Σκοπός: Σκοπός της μελέτης ήταν η εκτίμηση του ποσοστού μεταδιδόμενης αντοχής (transmitted 
drug resistance, TDR) και των παραμέτρων που σχετίζονται με αυτήν (έτος διάγνωσης, ηλικία, φύλο, 
παράγοντας κινδύνου για HIV λοίμωξη, υπότυπος, CD4 λεμφοκύτταρα και ιικό φορτίο κατά τη διάγνω-
ση) σε νεοδιαγνωσθέντες HIV ασθενείς, οι οποίοι δεν είχαν υποβληθεί σε αντιρετροϊκή θεραπεία, κατά 
τη χρονική περίοδο 2009-2011.

1 Εργαστήριο Υγιεινής, 
Επιδημιολογίας και Ιατρικής 
Στατιστικής, Ιατρική Σχολή 
Πανεπιστημίου Αθηνών

2 Γ.Ν.Α. «Κοργιαλένιο-
Μπενάκειο» Ε.Ε.Σ.

3 Π.Γ.Ν. «Αττικόν», Ιατρική 
Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών

4 Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων, 
Νοσοκομείο Αφροδισίων  
& Δερματικών Νόσων  
«Α. Συγγρός»

5 Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»
6 Μονάδα Λοιμώξεων,  
Π.Γ.Ν. Πειραιά «Τζάνειο» 

7 Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειον»
8 Π.Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»  
Α’ Προπαιδευτική 
Κλινική Ιατρικής Σχολής 
Πανεπιστημίου Αθηνών 

9 Π.Γ.Ν. Πειραιά «Τζάνειο»
10 Πρώτο Νοσοκομείο ΙΚΑ 
11 Π.Γ.Ν.Α. «Λαϊκό» Τμήμα 

Παθοφυσιολογίας Ιατρικής 
Σχολής Πανεπιστημίου 
Αθηνών

1 Κέντρο Αναφοράς 
AIDS Βόρειας Ελλάδας, 
Εργαστήριο Μικροβιολογίας, 
Ιατρική Σχολή, Α.Π.Θ.

2 Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων, 
Α’ Παθολογική Κλινική, 
ΑΧΕΠΑ, Ιατρική Σχολή, Α.Π.Θ.
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Υλικό και Μέθοδοι: Σε 238 δείγματα HIV ασθενών πραγματοποιήθηκε αλληλούχιση της HIV-1 πρω-
τεάσης και τμήματος της ανάστροφης μεταγραφάσης. Η ανεύρεση των μεταλλάξεων που συσχετίζο-
νται με αντοχή έγινε σύμφωνα με τη λίστα SDRM (Surveillance Drug Resistance Mutation list, 2009). 
Επιδημιολογικά στοιχεία συγκεντρώθηκαν με χρήση τυποποιημένου ερωτηματολογίου στα εξωτερικά 
ιατρεία της Μονάδας Ειδικών Λοιμώξεων του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ.

Αποτελέσματα: Ο συνολικός επιπολασμός της μεταδιδόμενης αντοχής ήταν 21,8% (52/238, 95% δι-
άστημα εμπιστοσύνης [ΔΕ]: 16,8%-27,6%). Ειδικότερα, υψηλά ποσοστά αντοχής καταγράφηκαν στους 
μη νουκλεοσιδικούς αναστολείς (18,9%, 45/238, 95% ΔΕ: 14,1%-24,5%) και τους νουκλεοσιδικούς ανα-
στολείς της ανάστροφης μεταγραφάσης (14,3% (34/238, 95% ΔΕ: 10,1%-19,4%). Αντοχή σε δύο τάξεις 
φαρμάκων βρέθηκε σε ποσοστό 11,8% (28/238, 95% ΔΕ: 8%-16,6%), ενώ τριπλή αντοχή προσδιορίστη-
κε σε ένα μόνο ασθενή. Οι πιο συχνές μεταλλάξεις ήταν οι μεταλλάξεις στην περιοχή της ανάστροφης 
μεταγραφάσης: T215 revertant (31/238), Y181C (27/238) και K103N (15/238). Από τις παραμέτρους που 
μελετήθηκαν, μόνο ο υπότυπος Α φαίνεται να συσχετίζεται με το TDR. Ο επιπολασμός του TDR ήταν 
40,8% στα στελέχη του υποτύπου Α, 8,8% στα στελέχη του υποτύπου Β και 7,4% για τα στελέχη των 
λοιπών υποτύπων.

Συμπεράσματα: Τα υψηλά ποσοστά μεταδιδόμενης αντοχής, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της 
προκαταρτικής μελέτης τη χρονική περίοδο 2009-2011, υπογραμμίζουν την αναγκαιότητα συνεχούς 
επιτήρησης της μεταδιδόμενης αντοχής και τη λήψη κατάλληλων μέτρων πρόληψης της, ιδιαίτερα στις 
σημερινές δύσκολες συνθήκες οικονομικής κρίσης.
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ΕΝΘΕΣΕΙΣ

ΔΑ01

Σύνδρομο ανοσολογικής αποκατάστασης από 
pneumonocystis jirovecii σε ασθενή με συλλοίμωξη tb 
και hIV υπό αντιφυματική και αντιρετροϊκή αγωγή
Δ. Δημητροπούλου, Μ. Καβάση, Κ. Φιλιώτη, Α. Λέκκου, Ι. Συρροκώστα, Λ. Λεωνίδου, Γ. Πάνος,  
Μ. Μαραγκός, Χ.Α. Γώγος

Εισαγωγή: Το σύνδρομο της ανοσολογικής αποκατάστασης (Immune Reconstitution Syndrome - 
IRIS) είναι μια φλεγμονώδης αντίδραση που οφείλεται στην ανάκτηση λόγω της αντιρετροϊκής αγωγής 
(HAART), ειδικών ανοσολογικών αποκρίσεων εναντίων, είτε ορισμένων παθογόνων, τα οποία μέχρι τότε 
συντηρούσαν μία υποκλινική λοίμωξη (unmasking IRIS), είτε έναντι αντιγόνων νεκρών παθογόνων, τα 
οποία έχουν εξουδετερωθεί μετά τη χορήγηση κατάλληλης θεραπείας (paradoxical IRIS). Στη συνέχεια 
παρουσιάζεται περιστατικό με εμφάνιση unmasking IRIS από Pneumonocystsi jirovecii σε ασθενή με 
συλλοίμωξη TB και HIV ιό, αντιφυματική αγωγή και HAART.

Περιγραφή περιστατικού: Πρόκειται για Τυνήσιο ασθενή 39 ετών, ο οποίος διεκομίσθη στο νοσο-
κομείο μας από τις φυλακές Αγ. Στεφάνου, λόγω εμπύρετου έως 38°C με φρίκια, βήχα με παραγωγικά 
πτύελα, καταβολή, διάρκειας δύο εβδομάδων. Από την κλινική εξέταση διαπιστώθηκε τραχηλική 
λεμφαδενοπάθεια και διάχυτοι τρίζοντες στις κορυφές των πνευμόνων. Από τον απεικονιστικό έλεγ-
χο (αξονική θώρακος-κοιλιάς), ανεδείχθησαν μικροοζώδεις αλλοιώσεις στις κορυφές των πνευμόνων, 
λεμφαδενοπάθεια μεσοθωρακίου και κοκκιώματα ήπατος-σπληνός. Έγινε βρογχοσκόπηση και από 
τη μικροβιολογική εξέταση των βρογχικών εκκρίσεων η χρώση Ζ-Ν ήταν θετική, ενώ από την καλλι-
έργεια απομονώθηκε Mycobacterium Tuberculosis. Ο ορολογικός έλεγχος ήταν θετικός για τον ιό HIV 
και για τον ιό της ηπατίτιδας C. Στον ασθενή έγινε άμεση έναρξη αντιφυματικής αγωγής με σταδιακή 
υποχώρηση των συμπτωμάτων. Λόγω χαμηλής ανοσιακής απάντησης (αριθμός CD4 κυττάρων: 13) 
και υψηλού ιικού φορτίου (VL: 1278065 c/ml), έγινε μετά από διάστημα δύο εβδομάδων έναρξη αντι-
ρετροϊκής αγωγής. Τρεις εβδομάδες μετά την έναρξη της αντιρετροϊκής αγωγής, ο ασθενής εμφάνι-
σε θωρακικό άλγος, ξηρό βήχα, δύσπνοια στην ήπια κόπωση με συνοδό υποξαιμία (PO2 <70 mmHg) 
και εκ νέου υποτροπή του εμπυρέτου. Νέα αξονική θώρακος ανέδειξε τις προϋπάρχουσες αλλοιώ-
σεις, χωρίς αλλαγή στο μέγεθος των λεμφαδένων και νέες διηθήσεις με πάχυνση μεσολόβιων δια-
φραγμάτων στην κορυφή των πνευμόνων, εικόνα συμβατή με λοίμωξη από Pn. jirovecii. Από εργα-
στηριακό έλεγχο είχαμε αυξημένη τιμή LDH >700 U/l η οποία δεν προϋπήρχε. Ο ασθενής αρνήθηκε 
νέα βρογχοσκόπηση. Αν και χωρίς μικροβιολογική τεκμηρίωση, λόγω της κλινικής και ακτινολογικής 
εικόνας σε συνδυασμό με τη σημαντική αύξηση του αριθμού των CD4 κυττάρων: 133 (>10 φορές), 
τέθηκε η υποψία του IRIS από Pn. jirovecii και έγινε έναρξη αγωγής με τριμεθοπρίμη-σουλφαμεθοξα-
ζόλη και κορτιζόνη για 21 ημέρες, χωρίς διακοπή της αντιφυματικής και αντιρετροϊκής αγωγής. Ο 
ασθενής παρουσίασε άμεση ύφεση των συμπτωμάτων και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Φυλακών 
για περαιτέρω νοσηλεία.

Συμπεράσματα: Το σύνδρομο ανοσολογικής αποκατάστασης είναι μια νοσολογική οντότητα που 
πρέπει πάντα να τίθεται στη διαφορική διάγνωση ασθενών με χαμηλό αριθμό CD4 κυττάρων (<50), που 
λαμβάνουν αντιρετροϊκή αγωγή και παρουσιάζουν επιδείνωση προϋπαρχόντων ή νέα συμπτώματα, 
ενώ ταυτόχρονα παρουσιάζουν σημαντική αύξηση στον αριθμό των κυττάρων τους (>2-4 φορές).

Τμήμα Λοιμώξεων,  
Π.Γ.Ν. Πατρών
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ΔΑ02

Αιτίες εισαγωγής και νοσηλείας οροθετικών ατόμων 
Π. Χατζηάστρος, Σ. Δριμής, Δ. Καραγεωργόπουλος, Ε. Φριλίγκου, Ε. Κουσούλη, Δ. Παρασκευά,  
Α. Σωτηρόπουλος, Π. Μιστυλής, Κ. Διγαλάκη, Δ. Βουτσινάς, Γ. Χρύσος

Σκοπός: H μελέτη των αιτιών εισαγωγής και νοσηλείας των HIV οροθετικών ατόμων, η συσχέτισή 
τους με την υποκείμενη ΗIV λοίμωξη, η διάρκεια νοσηλείας καθώς και η τελική έκβαση αυτής.

Υλικό και Μέθοδοι: Έγινε ανασκόπηση των αρχείων νοσηλείας, των βιβλίων συμβάντων της εφημε-
ρίας και των ιατρικών φακέλων προκειμένου να καταγραφούν οι HIV οροθετικοί ασθενείς που εισήχθη-
σαν στο νοσοκομείο μας κατά το χρονικό διάστημα από Ιανουάριο 2011 έως Σεπτέμβριο 2012. Οι ασθε-
νείς αυτοί είτε παρακολουθούνται ήδη, είτε ετέθη η διάγνωση μετά την εισαγωγή τους.

Αποτελέσματα: Από τους 320 οροθετικούς που παρακολουθούμε εισήχθησαν 42 (13,12%) κατά το διά-
στημα της μελέτης. Από αυτούς 34 ήταν άνδρες και 8 γυναίκες. Η μέση/διάμεση ηλικία ήταν 44/39 έτη. 
Όσον αφορά τη σταδιοποίηση κατά CDC, 19 ασθενείς (47,23%) ήταν σταδίου Α, 15 (35,71%) ήταν σταδίου 
Β και 8 (19,04%) σταδίου C. Σχετικά με τον αριθμό των CD4 κυττάρων του υπό μελέτη δείγματος, 6 (14,28%) 
ασθενείς είχαν CD4 >500 cells/μL, 20 (47,61%) είχαν 200 <CD4 <500 cells/μL και 16 (38,09%) <200 cells/μL. 
Η μέση/διάμεση διάρκεια νοσηλείας των ασθενών ήταν 16,1/9 ημέρες. Ως αιτία εισαγωγής καταγράφηκαν 
πέντε λοιμώξεις αναπνευστικού (2 PCP, 1 Rhodococcus equi και 1 πνευμονία επί εδάφους συνδρόμου 
απίσχνασης, 1 πνευμονική φυματίωση) και 1 λοίμωξη από CMV με συνυπάρχουσα μυοκαρδιοπάθεια σε 
άτομα με αριθμό CD4 <200. Επιπλέον, καταγράφηκαν 6 επιπλεγμένες λοιμώξεις μαλακών μορίων σε χρή-
στες ενδοφλεβίων τοξικών ουσιών, 3 ουρολοιμώξεις, 4 ασθενείς που εισήχθησαν για θεραπεία σύφιλης, 1 
σπαστική παραπάρεση σε έδαφος προοδευτικής πολυεστιακής λευκοεγκεφαλοπάθειας (PML), 4 νεοπλα-
σίες, 2 νευρολογικές παθήσεις, 2 εμπύρετα σε άτομα με κακή συμμόρφωση στη θεραπευτική αγωγή, 1 
καρδιακή ανεπάρκεια, 1 περικαρδίτιδα, 1 στεφανιαία νόσος, 3 λοιμώξεις ουροποιητικού, 3 ορθοπαιδικά 
προβλήματα, 2 παθήσεις χοληφόρων, 1 φαρμακευτική δηλητηρίαση, 2 διαρροϊκά σύνδρομα. Από τους 
παραπάνω εισαχθέντες ασθενείς 4 (9,52%) κατέληξαν κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τους (3 εκ των 4 με 
νόσους που χαρακτηρίζουν το AIDS και 1 από τελικού σταδίου αδενοκαρκίνωμα παχέος εντέρου). Κανέ-
νας ασθενής δεν κατέληξε από λοίμωξη. Οι υπόλοιποι εξήλθαν με βελτίωση ή ίαση.

Συμπεράσματα: Παρατηρείται μικρός αριθμός HIV οροθετικών ατόμων που χρειάσθηκαν νοσηλεία 
λόγω καιροσκοπικών λοιμώξεων, όπως αναμένεται από την ευρεία χρήση της αντιρετροϊκής θεραπείας. 
Τα περιστατικά με τις καιροσκοπικές λοιμώξεις αφορούσαν άτομα με χαμηλά CD4 που δεν συμμορφώ-
νονται στη χορηγούμενη αντιρετροϊκή θεραπεία ή ήταν νεοδιαγνωσθέντα οροθετικά άτομα που δεν 
είχαν λάβει ακόμη αγωγή για τον HIV.

ΔΑ03

Συχνότητα και τίτλος των αντισωμάτων έναντι της 
ηπατίτιδας Α σε ομοφυλόφιλους ασθενείς με hIV λοίμωξη
Σ. Κουρκουντή, Β. Παπαρίζος, Κ. Λόιο, Ν. Κουτσούκου, Χ. Αντωνίου

Εισαγωγή: H Ελλάδα κατατάσσεται πλέον στις χώρες χαμηλού επιπολασμού για την ηπατίτιδα Α. Οι 
ομοφυλόφιλοι άνδρες χαρακτηρίζονται ως ομάδα υψηλού κινδύνου για την ηπατίτιδα Α και συνιστάται 
ο εμβολιασμός τους. Το εμβόλιο της ηπατίτιδας Α αποτελεί για τους ασθενείς με HIV λοίμωξη, που έχουν 
ένδειξη εμβολιασμού, σημαντικό μέσο πρόληψης. 

Υλικό και Μέθοδοι: Τον πληθυσμό της μελέτης αποτέλεσαν ΗΙV ασθενείς, άνδρες ομοφυλόφιλοι, 
ελληνικής καταγωγής, που κατά τη διάρκεια των ετών 2007-2011 εξετάσθηκαν για αντισώματα έναντι 

Μονάδα Λοιμώξεων,  
Γ.Ν. Πειραιά «Τζάνειο»

Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων, 
Νοσοκομείο Αφροδίσιων  
και Δερματικών Νόσων  
«Α. Συγγρός»
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της ηπατίτιδας Α [anti-HAV]. Μετρήθηκε ο τίτλος των αντισωμάτων σε ασθενείς που είχαν ανοσία λόγω 
παλαιάς λοίμωξης. Οι ασθενείς που δεν είχαν anti-HAV εμβολιάσθηκαν έναντι της ηπατίτιδας Α και 1 
μήνα μετά την ολοκλήρωση του εμβολιασμού έγινε καταγραφή του τίτλου των αντισωμάτων. Ακολού-
θησε στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων.

Αποτελέσματα: Εξετάσθηκαν 731 ασθενείς με διάμεση ηλικία 45 έτη και η συχνότητα των anti-HAV 
ήταν 44% [322/731]. Από τους ασθενείς που δεν είχαν ανοσία εμβολιάσθηκαν συνολικά 365 άτομα [διά-
μεση ηλικία 40 έτη]. 74% [270/365] των εμβολιασμένων ανέπτυξε ορομετατροπή ένα μήνα μετά τον 
εμβολιασμό. Ο μέσος γεωμετρικός τίτλος [GMT] των anti-HAV ήταν 360 mIU/ml [95% CI, 285-450 mIU/
ml]. Αντίστοιχα, ο GMT των anti-HAV σε ομάδα 89 ασθενών με ανοσία λόγω παλαιάς λοίμωξης ήταν 
7.111 mIU/ml [95% CI, 3.770-11.912 mIU/ml]. Μόνο 6 είχαν συγκέντρωση αντισωμάτων μικρότερη από 
1.000 mIU/ml, ενώ 28 άτομα είχαν τίτλο αντισωμάτων μεγαλύτερο από 10.000 mIU/ml.

Συμπεράσματα: Η συχνότητα των anti-HAV στους ομοφυλόφιλους ασθενείς δεν παρουσιάζεται αυξη-
μένη σε σχέση με ανάλογες ηλικιακές ομάδες στον ελληνικό πληθυσμό. Παρόλα αυτά, ο κίνδυνος μόλυν-
σης από τον ιό της ηπατίτιδας Α θεωρείται αυξημένος και συνεπώς, ο εμβολιασμός τους δεν πρέπει να πα-
ραλείπεται, ιδίως στους ασθενείς με ΗΙV λοίμωξη που εμφανίζουν αυξημένη πιθανότητα επιπλοκών. Περαι-
τέρω, οι ασθενείς με παλαιά μόλυνση είχαν συγκέντρωση αντισωμάτων περίπου 30 φορές υψηλότερη από 
των εμβολιασθέντων. Συνεπώς, οι ασθενείς με ΗΙV λοίμωξη διατηρούν την ένταση της ανοσολογικής απά-
ντησης μετά από λοίμωξη από τον ιό της ηπατίτιδας Α. Η διαφορά της αντισωματικής απόκρισης σε σχέση 
με την ανταπόκριση μετά από εμβολιασμό είναι αναμενόμενη όπως και στον ανοσοεπαρκή πληθυσμό. Ο 
τίτλος αντισωμάτων που αναπτύσσεται μετά από τη χορήγηση εμβολίου είναι χαμηλός αλλά εξασφαλίζει 
την προστασία, αφού η βιβλιογραφία ορίζει ως κατώτερο όριο τη συγκέντρωση των 20 mIU/ml. Για την 
επιβεβαίωση όμως της ανοσίας στους εμβολιασμένους, απαιτείται πολύ ευαίσθητη ποσοτική μέθοδος.

ΔΑ04

Ανοσολογική ανταπόκριση στο εμβόλιο της ηπατίτιδας a 
σε ΗΙV ασθενείς με υψηλά cD4 t-λεμφοκύτταρα
Σ. Κουρκουντή, Β. Παπαρίζος, Κ. Λόιο, Γ. Μπεθυμούτης, Χ. Αντωνίου

Εισαγωγή: Το εμβόλιο της ηπατίτιδας Α στους ανοσοεπαρκείς ενήλικες έχει υψηλή ανοσογονικότητα 
και προσφέρει μακροχρόνια προστασία. Οι HIV ασθενείς με CD4 Τ-λεμφοκύτταρα ≥500 cells/mm3 αντι-
μετωπίζονται ως έχοντες σχεδόν φυσιολογική ανοσία και συνεπώς, αναμένεται η ικανοποιητική ανοσο-
λογική τους απάντηση σε εμβόλια, όπως της ηπατίτιδας Α.

Υλικό και Μέθοδοι: Μελετήθηκαν ασθενείς με HIV λοίμωξη και CD4 Τ-λεμφοκύτταρα ≥500 cells/
mm3 που είχαν λάβει 2 δόσεις εμβολίου της ηπατίτιδας Α [Havrix 1440 El.U ή Vaqta 50 U], καθώς και 
εμβολιασμένοι ασθενείς με CD4 Τ-λεμφοκύτταρα = 200-500 cells/mm3. Έγινε μέτρηση του τίτλου των 
αντισωμάτων έναντι της ηπατίτιδας Α [anti-HAV] 1, 6 και 12 μήνες μετά την ολοκλήρωση του εμβολια-
σμού. Χρησιμοποιήθηκε η ποσοτική μέθοδος VIDAS anti-HAV total, Biomerieux [ορομετατροπή: τίτλος 
αντισωμάτων >20 mIU/ml]. Η στατιστική ανάλυση των δεδομένων έγινε ως προς το ποσοστό ανταπό-
κρισης [ασθενείς που ανταποκρίθηκαν/σύνολο των ασθενών] και ως προς τον μέσο γεωμετρικό τίτλο 
[GMT] των anti-HAV. 

Αποτελέσματα: Από τους 208 ασθενείς με CD4 Τ-λεμφοκύτταρα ≥500 cells/mm3 απάντησαν στο 
εμβόλιο 160, ποσοστό 77% [95% CI, 70-82] τον πρώτο μήνα, 69% [95% CI, 62-75] τον 6ο μήνα, 64% [95% 
CI, 57-70] τον 12ο μήνα. Τα αντίστοιχα ποσοστά ανταπόκρισης των ασθενών με CD4 Τ-λεμφοκύτταρα = 
200-500 cells/mm3 ήταν χαμηλότερα χωρίς στατιστικά σημαντική διαφορά. Στους ασθενείς με CD4 
Τ-λεμφοκύτταρα ≥500 cells/mm3, οι GMT ήταν τον 1ο μήνα 362 mIU/ml [95% CI, 288-443 mIU/ml], τον 
6ο μήνα 230 mIU/ml [95% CI, 189-289 mIU/ml] και τον 12ο μήνα 165 mIU/ml [95% CI, 130-199 mIU/ml]. 
Οι ασθενείς με CD4 Τ-λεμφοκύτταρα = 200-499 cells/mm3 είχαν μικρότερους τίτλους, τις αντίστοιχες 
χρονικές στιγμές, χωρίς όμως η διαφορά να έχει στατιστική σημαντικότητα.

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



HELLENIC ARCHIVES of AIDS, 2012; 20(Suppl 1):1-42

Ενθέσεις

26

Συμπεράσματα: Οι ασθενείς με υψηλά CD4 Τ-λεμφοκύτταρα είχαν καλύτερη ανταπόκριση και υψη-
λότερο τίτλο αντισωμάτων σε όλους τους χρονικούς σταθμούς της μελέτης από τους ασθενείς με CD4 
= 200-500 cells/mm3 αλλά χωρίς η διαφορά τους να είναι στατιστικά σημαντική. Περαιτέρω η ανταπό-
κριση [77%] των εμβολιασθέντων με CD4 >500 cells/mm3 υπολείπεται πολύ της ανταπόκρισης του γενι-
κού πληθυσμού, που ανέρχεται σε 98-100%.Τα αποτελέσματα αυτά υπογραμμίζουν την πολυπλοκότητα 
της ανοσοκαταστολής της ΗIV λοίμωξης, όπου ο ικανοποιητικός αριθμός των CD4 T-λεμφοκυττάρων 
δεν εγγυάται την αρτιότητα του ανοσοποιητικού μηχανισμού. Ο μόνος τρόπος επιβεβαίωσης της αντι-
σωματικής απάντησης είναι η καταγραφή προστατευτικού τίτλου των anti-HAV αντισωμάτων.

ΔΑ05

Κλινικά και επιδημιολογικά χαρακτηριστικά των hIV 
οροθετικών της Μονάδας Ειδικών Λοιμώξεων Κρήτης
Ε. Μπαρμπουνάκης, Ε. Ιωαννίδου, Κ. Πετράκη, Σ. Κοκκίνη, Γ. Σιακαλλής, Α. Γκίκας

Σκοπός: Η παρουσίαση της 17ετούς εμπειρίας της μονάδας μέσω της ανάλυσης των χαρακτηριστι-
κών των HIV οροθετικών ατόμων που παρακολουθούνται.

Υλικό και Μέθοδοι: Έγινε καταχώρηση των 182 ασθενών που παρακολουθούνται από τη μονάδα σε 
ηλεκτρονική βάση δεδομένων και ανάλυση των επιδημιολογικών και κλινικών χαρακτηριστικών τους.

Αποτελέσματα: Με στοιχεία από την τελευταία επίσκεψη παρακολουθούνται 182 οροθετικά άτομα, 
79% άνδρες και 21% γυναίκες. Κατά την πρώτη επίσκεψη ο μέσος όρος ηλικίας των προσερχόμενων 
οροθετικών είναι τα 37 έτη. Το 61% βρίσκονται σε Α στάδιο στην πρώτη τους επίσκεψη. Τα άτομα <37 
ετών παρουσιάζονται συχνότερα σε πιο αρχικά στάδια της νόσου, ενώ τα >37 ετών πιο συχνά σε στά-
διο C. Στοιχεία σχετικά με την κλινική εικόνα κατά την πρώτη επίσκεψη αποκαλύπτουν ότι περισσότε-
ροι από τους μισούς (55%) προσέρχονται έχοντας ανακαλύψει τη λοίμωξη σε προγραμματισμένο 
έλεγχο, 30% προσέρχονται με κάποια ευκαιριακή λοίμωξη και 13% με συμπτώματα πρωτολοίμωξης. Ο 
μέσος όρος της ηλικίας των ασυμπτωματικών ατόμων είναι τα 33 χρόνια, ενώ των ατόμων που προ-
σέρχονται με ευκαιριακή λοίμωξη τα 41 χρόνια. Η κατανομή αυτή δεν φαίνεται να αλλάζει διαχρονικά.
Όσον αφορά τo είδος των ευκαιριακών λοιμώξεων τα αποτελέσματα εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα.

Ευκαιριακές λοιμώξεις (59)
PCP 17%
Cerebral toxoplasmosis 13%
Wasting syndrome 12%
HIV encephalopathy 7%
Kaposi 7%
ITP 7%
Herpes zoster 5%
Cryptococcal meningitis 4%
CMV encephalopathy 3%
Vaginal candidiasis 1%
Lymphoma 1%

Ο τρόπος μετάδοσης του ιού στους οροθετικούς της μονάδας μας είναι παρόμοιος με τα στοιχεία από 
το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. για όλη τη χώρα (στοιχεία 2006-2011). Πιο συγκεκριμένα, το 66% είναι MSM ενώ μόνο 3% 
των οροθετικών είναι ταυτόχρονα και χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών. Αντίθετα με την αύξηση που 
παρουσιάζει η επίπτωση της HIV λοίμωξη στους χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών σε πανελλαδικό 
επίπεδο το ποσοστό χρηστών της μονάδας μας παραμένει σταθερό και για το 2012.

Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων, 
ΠΑ.Γ.Ν.Η. Κρήτης
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Συμπεράσματα: Καταγράφονται τα επιδημιολογικά δεδομένα, η κλινική εικόνα πρωτοεμφάνισης και 
οι ομάδες υψηλού κινδύνου της HIV λοίμωξης στη Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων Κρήτης και αναδεικνύ-
ονται οι διαφορές με τα αντίστοιχα στοιχεία σε πανελλαδική κλίμακα.

ΔΑ06

Ανοσολογικό status και ιολογικός έλεγχος των hIV 
οροθετικών της Μονάδας Ειδικών Λοιμώξεων Κρήτης
Ε. Μπαρμπουνάκης, Κ. Πετράκη, Ε. Ιωαννίδου, Σ. Κοκκίνη, Γ. Σιακαλλής, Α. Γκίκας

Σκοπός: Η παρουσίαση της 17ετούς εμπειρίας της Μονάδας Κρήτης μέσω της ανάλυσης του ιικού 
φορτίου κοινότητας και του ιικού φορτίου ασθενών σε θεραπεία, καθώς και της ανοσιακής τους απά-
ντησης μέσω της καταγραφής της αύξησης των CD4.

Υλικό και Μέθοδοι: Έγινε καταχώρηση των 182 ασθενών που παρακολουθούνται από τη μονάδα 
μας σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων. Στη συνέχεια έγινε ανάλυση των δεδομένων και υπολογισμός 
του ιικού φορτίου, των CD4 κοινότητας και η σύγκριση τους με τα αντίστοιχα της τελευταίας επίσκεψης 
στη Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων Κρήτης.

Αποτελέσματα: Το μέσο ιικό φορτίο κοινότητας των οροθετικών της μονάδας (MeanCVL) φαίνεται 
κατά πολύ μειωμένο σε σχέση με το ιικό φορτίο της πρώτης επίσκεψης τους (Mean BLVL). Αντίστοιχα, ο 
μέσος αριθμός των CD4 των ασθενών που παρακολουθούνται είναι 315 και είναι κατά πολύ μειωμένος 
σε σχέση με τον αντίστοιχο μέσο αριθμό CD4 της πρώτης επίσκεψης που είναι 462. Το ποσοστό των 
οροθετικών με CD4 <200 είναι 40% του συνόλου. Ενδεικτικά είναι τα παρακάτω στοιχεία: Από τους 182 
ασθενείς το 87% λαμβάνει θεραπεία. Το VL Κοινότητας (Community VL) είναι 10.682 ενώ το Mean VL 
των ασθενών σε θεραπεία (in care) είναι 7.191. Το VL ασθενών χωρίς θεραπεία είναι 42.972. Το 8% των 
ασθενών δεν συμμορφώνονται σε σχέση με τη θεραπευτική τους αγωγή. Το 88% των οροθετικών λαμ-
βάνουν θεραπεία για τη νόσο τους. Οι ασθενείς που βρίσκονται σε θεραπεία με μη ανιχνεύσιμο VL (<50) 
αποτελούν το 58% των οροθετικών και το 65% των οροθετικών σε θεραπεία. Αντίστοιχα σε θεραπεία 
με ανιχνεύσιμο VL (200>VL>50) (supressed) βρίσκεται το 12% των οροθετικών και το 14% των οροθετι-
κών σε θεραπεία. Ψηλό VL (>200) έχουν το 15% όλων των οροθετικών και το 19% αυτών που λαμβάνουν 
θεραπεία. 

Συμπεράσματα: Η παρακολούθηση στη Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων Κρήτης και η χορήγηση της ART 
συμβάλουν σημαντικά στη μείωση του ιικού φορτίου της κοινότητας με ανάλογα οφέλη τόσο για τους 
ασθενείς όσο και για τη δημόσια υγεία. Τα ποσοστά μη συμμόρφωσης στη λήψη αγωγής είναι χαμηλά.

ΔΑ07

Εξέλιξη της εγκυμοσύνης και παρακολούθηση  
των βρεφών των hIV οροθετικών μητέρων της Μονάδας 
Ειδικών Λοιμώξεων Κρήτης
Σ. Κοκκίνη, Ε. Μπαρμπουνάκης, Ε.Ε. Ιωαννίδου, Κ. Πετράκη, Γ. Σιακαλλής, Α. Γκίκας

Σκοπός: Η παρουσίαση των περιπτώσεων εγκυμοσύνης τοκετού και η παρακολούθηση του ιολογι-
κού status των νεογέννητων των HIV οροθετικών μητέρων της Μονάδας.

Υλικό και Μέθοδοι: Αναζητήθηκαν όλες οι εγκυμοσύνες, τα χαρακτηριστικά των μητέρων και η 
παρακολούθηση των νεογέννητων και έγινε ανάλυση των επιδημιολογικών και κλινικών χαρακτηρι-
στικών τους. Ακολουθήθηκαν τα διεθνή θεραπευτικά πρωτόκολλα τόσο στο θεραπευτικό χειρισμό 

Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων, 
ΠΑ.Γ.Ν.Η. Κρήτης

Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων, 
ΠΑ.Γ.Ν.Η. Κρήτης
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των οροθετικών μητέρων κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και του τοκετού όσο και στην παρακο-
λούθηση των βρεφών. 

Αποτελέσματα: Έξι περιστατικά εγκυμοσύνης HIV οροθετικών μητέρων παρακολουθήθηκαν στη 
διάρκεια λειτουργίας της Μονάδας. Σε δύο περιπτώσεις η HIV λοίμωξη ανακαλύφθηκε στον προγεννη-
τικό έλεγχο. Από τις υπόλοιπες 4 μητέρες μόνο 2 ήταν σε ART πριν την εγκυμοσύνη. Κατά τη διάρκεια 
εγκυμοσύνης χορηγήθηκε ART (NRTIs + NNRTIs-PIs) σε πέντε μητέρες. Μια μητέρα δεν έλαβε αγωγή με 
δική της ευθύνη. Όλες οι ασθενείς έλαβαν αγωγή κατά τη διάρκεια του τοκετού με καισαρική τομή. Τα 
νεογέννητα ακολούθησαν το πρωτόκολλο με χορήγηση AZT και παρακολούθηση με τρεις μετρήσεις 
HIV RNA PCR (VL) για τους επόμενους 4 μήνες. Μία επαναληπτική μέτρηση πραγματοποιήθηκε στους 
18 μήνες. Δεν υπήρξαν οξέα συμβάντα κατά τον τοκετό και την ανάρρωση των μητέρων. Όλα τα παιδιά 
ήταν οροαρνητικά σε όλες τις μετρήσεις.

Συμπεράσματα: Η εφαρμογή των διεθνών πρωτοκόλλων σε οροθετικές έγκυες γυναίκες εφαρμό-
στηκε με επιτυχία στη Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων Κρήτης, τόσο στην εγκυμοσύνη και τον τοκετό, όσο 
και στην παρακολούθηση των βρεφών έξι οροθετικών μητέρων.

ΔΑ08

Ανοσοφαινοτυπικοί και αιματολογικοί δείκτες σε hIV 
οροθετικά άτομα
Β. Τσαβδαρίδου, Ε. Γούναρη, Ι. Ζουμπουρτικούδη, Ε. Δίζα

Σκοπός: Συσχέτιση του απόλυτου αριθμού των CD4+ T λεμφοκυττάρων με τον ολικό αριθμό λεμφο-
κυττάρων (ΤLC) και με την έκφραση των CD4 και CD3 μορίων στα λεμφοκύτταρα περιφερικού αίματος 
των HIV οροθετικών ατόμων.

Υλικό και Μέθοδοι: 200 HIV οροθετικά άτομα εκτιμήθηκαν αναδρομικά ως προς τον ολικό αριθμό 
των λεμφοκυττάρων (TLC) και των CD4+ T λεμφοκυττάρων στο περιφερικό αίμα, καθώς και τη διά-
μεση ένταση φθορισμού (median fluorescence intensity, MFI) των CD4 και CD3 μορίων. Για τον προσ-
διορισμό των παραμέτρων χρησιμοποιήθηκαν αιματολογικός αναλυτής (SYSMEX XE-5000, ROCHE) 
και κυτταρομετρία ροής διπλού φθορισμού (μονοκλωνικά αντισώματα CD3 FITC/CD4 PE και κυτ-
ταρoμετρητής FC 500, BECKMAN COULTER). Για τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων εφαρμόσθη-
καν μη παραμετρικές και παραμετρικές δοκιμασίες, μετά από έλεγχο της κατανομής τους, με το στα-
τιστικό πρόγραμμα SPSS 16.

Αποτελέσματα: Από το σύνολο των ατόμων που μελετήθηκαν, τα 161 είχαν CD4+ T κύτταρα >350/
μL και παρουσίαζαν σημαντικά υψηλότερο TLC συγκριτικά με τα υπόλοιπα 39 με CD4+ T κύτταρα <350/
μL (2.230 vs 1.530/μL, αντίστοιχα, p<0,001). Ο αριθμός των CD4+ T κυττάρων παρουσίαζε σημαντική 
θετική συσχέτιση με τον ΤLC (r=0,620, p<0,001) και με την CD3 MFI (r=0,217, p=0,002) στο σύνολο των 
εξετασθέντων. Η υποομάδα των ατόμων με CD4+ T κύτταρα >350/μL παρουσίαζε σημαντική θετική 
συσχέτιση του αριθμού των CD4+ T κυττάρων μόνο με τον ΤLC (r=0,584, p<0,001), σε αντίθεση με την 
υποομάδα με CD4+ T κύτταρα <350/μL, όπου σημαντική ήταν μόνο η συσχέτιση με τη CD3 MFI (r=0,369, 
p=0,021). Δεν ανευρέθηκε καμία σημαντική συσχέτιση με τη CD4 MFI.

Συμπεράσματα: Ο TLC έχει πιθανώς κλινική χρησιμότητα στην παρακολούθηση των HIV οροθετι-
κών ατόμων και κυρίως στην υποομάδα με CD4+ Τ κύτταρα >350/μL. Η θετική συσχέτιση της CD3 MFI 
με τον αριθμό των CD4+ T κυττάρων στα άτομα με CD4+ T κύτταρα <350/μL συνδέεται ενδεχομένως 
με διαταραχή της Τ κυτταρικής ανοσιακής απάντησης στον ιό. 

Ανοσολογικό Τμήμα 
Μικροβιολογικού Εργαστηρίου, 
Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ»
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ΔΑ09

φαρμακευτικά εξανθήματα σε hIV ασθενείς
Β. Παπαρίζος, Σ. Κουρκουντή, Μ. Πιζήμολα, Κ. Λόιο, Ε. Δασκαλάκης, Χ. Αντωνίου

Εισαγωγή: Ο σύνθετος χαρακτήρας των θεραπευτικών μέσων αντιμετώπισης της HIV νόσου και των 
πολλαπλών εκδηλώσεών της, οδηγεί συχνά σε ποικίλης βαρύτητας παρενέργειες. Μεταξύ αυτών, οι 
αντιδράσεις υπερευαισθησίας σε φαρμακευτικές ουσίες, όπου και κατατάσσονται τα φαρμακευτικά 
εξανθήματα, είναι αρκετά συχνές και δυνητικά δυσχεραίνουν τη θεραπευτική παρέμβαση.

Υλικό και Μέθοδοι: Μελετήθηκαν το είδος και οι σχετικές συχνότητες εμφάνισης φαρμακευτικών 
εξανθημάτων σε HIV ασθενείς, αναλόγως του είδους της θεραπείας. Το δείγμα της μελέτης περιελάμβα-
νε 1.813 ασθενείς. 

Αποτελέσματα: Καταγράφηκαν συνολικά 214 φαρμακευτικά εξανθήματα σε 176 ασθενείς (9,87%). 
Συχνότερος τύπος εμφάνισης ήταν το διάσπαρτο μικροκηλιδώδες ή κηλιδοβλατιδώδες εξάνθημα 
(174/214, 81,3%). Σπανιότερα, η αντίδραση εμφανίσθηκε υπό μορφή κνίδωσης (16/214, 7,47%) και ακόμη 
σπανιότερα ως πολύμορφο ερύθημα (3 περιπτώσεις) ή ως Stevens-Johnson (5 περιπτώσεις), ως σύν-
δρομο Lyell (4), ή υπό άλλη μορφή. Συχνότερα ενοχοποιούμενα φάρμακα ήταν οι μη νουκλεοσιδικοί 
αναστολείς της ανάστροφης μεταγραφάσης (NNRTIs) και κυρίως το Nevirapine, που προκάλεσε 39 
εξανθήματα επί 327 ασθενών στους οποίους χορηγήθηκαν (11,92%). Ακολούθησαν οι σουλφοναμίδες 
(11.5%) Εξαιρετικά σπάνια ήταν η ευαισθησία στους νουκλεοσιδικούς αναστολείς της ανάστροφης με-
ταγραφάσης και στους αναστολείς πρωτεάσης. Βαρύτερες ήταν οι εκδηλώσεις από NNRTIs, που ευθύ-
νονται μεταξύ άλλων για 3/5 περιπτώσεις Stevens-Johnson. Οι βαρείες αντιδράσεις σημειώθηκαν συ-
χνότερα σε ασθενείς με χαμηλά επίπεδα CD4 λεμφοκυττάρων.

Συμπεράσματα: Οι αλλεργικές αντιδράσεις σε φάρμακα είναι ιδιαίτερα συχνές στο έδαφος της HIV 
λοίμωξης. Πριν την εποχή των συνδυασμένων αντιρετροϊκών θεραπειών, υπερείχαν οι αντιδράσεις 
στην co-trimoxazole και άλλα φάρμακα για αντιμετώπιση των λοιμώξεων, ενώ μετά κυριαρχούν τα 
εξανθήματα τα οφειλόμενα σε NNRTIs και ιδιαίτερα στη nevirapine. Η εμφάνιση σοβαρών, απειλητικών 
για τη ζωή αντιδράσεων δεν είναι σπάνια, σχετίζεται δε με το είδος του φαρμάκου.

ΔΑ10

Ο αντίκτυπος της συνδυαστικής αγωγής στη σεξουαλική 
ζωή των ατόμων με hIV: Ανεπιθύμητες ενέργειες, φόβοι 
και προσδοκίες
Χ. Παπαθανασίου,1 C. Noestlinger2 & The Eurosupport V Study Group

Σκοπός: Η καταγραφή των προβλημάτων που αφορούν τη σεξουαλική ζωή των οροθετικών και η 
κατανόηση του τρόπου διαχείρισης της HIV λοίμωξης σε σχέση με τη σεξουαλικότητα.

Υλικό και Μέθοδοι: Πρόκειται για μια ποιοτική έρευνα, εθνογραφικής προσέγγισης, η οποία πραγ-
ματοποιήθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Eurosupport V. Για τη συλλογή των δεδο-
μένων από το πεδίο χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος των ομάδων εστίασης. Το δείγμα αποτέλεσαν ομο/
αμφιφυλόφιλοι άνδρες με θετική διάγνωση στον HIV, από τους οποίους –την περίοδο διεξαγωγής της 
έρευνας– οι μισοί ακολουθούσαν φαρμακευτική αγωγή, ενώ οι άλλοι μισοί δεν λάμβαναν θεραπεία. 
Τα δεδομένα αναλύθηκαν επαγωγικά.

Αποτελέσματα: Οι συμμετέχοντες δήλωσαν ότι η συνδυαστική αγωγή, εκτός από τις ευεργετικές επι-
δράσεις της, συνδεόταν με σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες, οι οποίες επηρέαζαν αρνητικά την ποιότητα 
ζωής τους. Συγκεκριμένα, όσον αφορά τη σεξουαλική ζωή, οι ερωτώμενοι ανέφεραν παρενέργειες, οι 

Νοσοκομείο Αφροδίσιων  
και Δερματικών Νόσων,  
«Α. Συγγρός» 

1 Τομέας Κοινωνιολογίας,  
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας/
ΜΚΟ «Σύνθεση» - Ενημέρωση, 
Ευαισθητοποίηση,  
Έρευνα για το HIV/AIDS

2 Department of Public Health, 
Institute of Tropical Medicine, 
Antwerp, Belgium
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οποίες σχετίζονταν με τη στυτική δυσλειτουργία και τη μείωση της ερωτικής επιθυμίας. Επίσης, ως καίριο 
ζήτημα προβληματισμού τέθηκε η λιποδυστροφία, η οποία οδηγούσε σε διάρρηξη της εικόνας εαυτού και 
σε χαμηλή αυτοπεποίθηση. Οι κυριότεροι φόβοι όσων δεν είχαν ξεκινήσει θεραπεία σχετίζονταν με το 
ενδεχόμενο τόσο οργανικών όσο και ψυχολογικών διαταραχών. Οι συμμετέχοντες αυτοί προσέγγιζαν τη 
φαρμακευτική αγωγή αντιφατικά. Από τη μία θεωρούσαν ότι τα φάρμακα ήταν ωφέλιμα, καθώς συνέβαλ-
λαν στη διατήρηση της ζωής, από την άλλη τα αντιλαμβάνονταν ως απειλητικά, επειδή πίστευαν ότι συ-
ντελούσαν στη σταδιακή βιοψυχολογική φθορά μέσω των ανεπιθύμητων ενεργειών. Έτσι, προσπαθού-
σαν να μεταθέσουν την έναρξη της θεραπείας για όσο το δυνατόν αργότερα, ακόμα και όταν οι θεράπο-
ντες ιατροί έκριναν πως ήταν απαραίτητο να την ξεκινήσουν άμεσα. Ορισμένοι συμμετέχοντες απέδιδαν 
εν μέρει την υιοθέτηση επικίνδυνων σεξουαλικών συμπεριφορών από τους οροθετικούς στη δυσκολία 
διαχείρισης των βιοψυχοκοινωνικών πτυχών της φαρμακευτικής αγωγής. Οι οροθετικοί του δείγματος 
εξέφρασαν την ελπίδα η επιστημονική έρευνα να οδηγήσει στο άμεσο μέλλον στην παραγωγή βελτιωμέ-
νων αντιικών φαρμάκων με λιγότερες παρενέργειες. Επιπρόσθετα, εξέφρασαν την ανάγκη ανάπτυξης 
συμβουλευτικών υπηρεσιών για τη σεξουαλική υγεία των ατόμων με HIV/AIDS, στελεχωμένων από ειδι-
κούς επιστήμονες κατάλληλα εκπαιδευμένους σε θέματα κοινωνικού φύλου και σεξουαλικού προσανατο-
λισμού.

Συμπεράσματα: Η παρούσα μελέτη πάνω στη σεξουαλικότητα των ατόμων με HIV δείχνει το πώς η 
οροθετικότητα αυξάνει την ψυχοκοινωνική τρωτότητα και συμβάλλει στην καλύτερη κατανόηση των 
δυσκολιών που αντιμετωπίζουν τα άτομα με HIV όσον αφορά τη διαχείριση της HIV λοίμωξης. Επομέ-
νως, τα παραπάνω αποτελέσματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το σχεδιασμό και την υλοποίηση 
αποτελεσματικότερων παρεμβάσεων εστιασμένων στην ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των 
οροθετικών, τόσο για την προστασία του εαυτού τους όσο και του άλλου.

ΔΑ11

Η επίδραση του φύλου και της εθνικής καταγωγής στη 
διαδικασία απόδοσης ευθύνης αναφορικά με τη μόλυνση 
απο τον hIV
Χ. Παπαθανασίου,1,2 Θ. Αποστολίδης2 

Σκοπός: Η διερεύνηση της επίδρασης του φύλου και της εθνικής καταγωγής του οροθετικού στην 
απόδοση ευθύνης όσον αφορά τη μόλυνσή του από τον ιό HIV.

Υλικό και Μέθοδοι: Το θέμα μελετάται από τη σκοπιά των κοινωνικών αναπαραστάσεων και ως μέ-
θοδος χρησιμοποιείται η στρατηγική της τριγωνοποίησης. Σε πρώτο στάδιο, σχεδιάζονται και υλοποι-
ούνται δύο ποιοτικές έρευνες, με σκοπό τη διερεύνηση του πεδίου. Συγκεκριμένα, πραγματοποιούνται 
40 ημικατευθυνόμενες συνεντεύξεις με άτομα που βρίσκονται στα κέντρα λήψης αποφάσεων σχετικά 
με την πολιτική πρόληψης του AIDS στην Ελλάδα (πολιτικοί, διοικητικά στελέχη, επιστήμονες και ακτι-
βιστές). Παράλληλα, αναλύονται 172 άρθρα για το AIDS, τα οποία έχουν δημοσιευθεί σε 25 εφημερίδες 
πανελλαδικής εμβέλειας. Σε δεύτερο στάδιο, τα αποτελέσματα των παραπάνω ερευνών ελέγχονται 
μέσω δύο πειραματικών σχεδιασμών, των οποίων το δείγμα αποτελούν φοιτητές ελληνικών πανεπιστη-
μίων. Τα στοιχεία που προέρχονται από τους πειραματικούς σχεδιασμούς υποβάλλονται σε πολυπαρα-
γοντική ανάλυση (ANOVA).

Αποτελέσματα: Στις συνεντεύξεις με τους κοινωνικούς δρώντες ο Έλληνας άνδρας εμφανίζεται σε-
ξουαλικά υπερδραστήριος και του αποδίδεται μεγαλύτερη ευθύνη για την HIV μόλυνση από ό,τι στην 
Ελληνίδα γυναίκα. Η Ελληνίδα γυναίκα παρουσιάζεται συχνά να μολύνεται στο πλαίσιο σταθερής σχέ-
σης και επομένως, κατατάσσεται στην κατηγορία των «αθώων θυμάτων» του AIDS μαζί με τα παιδιά και 
τους αιμορροφιλικούς. Όσον αφορά τους μετανάστες, η ανάλυση των συνεντεύξεων αναδεικνύει δύο 
κύρια μοντέλα κατηγοριοποίησης: α) σεξουαλικά υποκείμενα, β) ασεξουαλικά υποκείμενα. Στην πρώτη 

1 Τομέας Κοινωνιολογίας, 
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας

2 Laboratoire de Psychologie 
Sociale, Aix-Marseille 
Université, France
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κατηγορία ανήκουν οι αλλοδαπές γυναίκες, οι οποίες εργάζονται στη βιομηχανία του σεξ, ενώ στη δεύ-
τερη οι αλλοδαποί άνδρες-οικονομικοί μετανάστες. Η ανάλυση του λόγου των συνεντεύξεων καταγρά-
φει την τάση ευθυνοποίησης της πρώτης κατηγορίας υποκειμένων. Η τάση αυτή αποτυπώνεται και στα 
δημοσιεύματα του Τύπου, τα οποία επικεντρώνονται στον κίνδυνο διασποράς του HIV από τις αλλοδα-
πές εκδιδόμενες γυναίκες που προέρχονται κυρίως από χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Ο έλεγχος 
μέσω των πειραματικών σχεδιασμών οδηγεί στην επαλήθευση των παραπάνω αποτελεσμάτων. Συγκε-
κριμένα, καταγράφεται πιο αρνητική στάση απέναντι σε έναν αλλοδαπό με HIV (μέλος εξω-ομάδας) 
από ό,τι σε έναν Έλληνα με HIV (μέλος ενδο-ομάδας). Για παράδειγμα, οι ερωτώμενοι δηλώνουν ότι 
ένας αλλοδαπός οροθετικός είναι επικίνδυνος για την κοινωνία και η οροθετικότητά του πρέπει να 
αναφέρεται σε δημόσια έγγραφα, όπως στο διαβατήριο. Όσον αφορά το συνδυασμό φύλου και εθνικής 
καταγωγής, φαίνεται ότι οι ερωτώμενοι αποδίδουν μεγαλύτερη ευθύνη στην αλλοδαπή γυναίκα καθώς 
θεωρούν ότι η μόλυνση από τον HIV είναι αποτέλεσμα του τρόπου ζωής της. Επίσης, ο Έλληνας άνδρας 
θεωρείται περισσότερο υπεύθυνος για την HIV μόλυνση από ό,τι η Ελληνίδα γυναίκα.

Συμπεράσματα: Η παρούσα μελέτη δείχνει ότι οι ηθικές αξιολογήσεις και η απόδοση ευθύνης επη-
ρεάζονται από την κοινωνική θέση και την ομάδα υπαγωγής (ενδο-ομάδα/εξω-ομάδα) των οροθετι-
κών. Η διαπίστωση αυτή μας επιτρέπει να κατανοήσουμε καλύτερα το στιγματισμό των ατόμων που 
ζουν με HIV/AIDS και να σχεδιάσουμε αποτελεσματικότερες παρεμβάσεις για την καταπολέμηση του 
στίγματος και τη μείωση της τρωτότητας.

ΔΑ12

Μητέρες τοξικομανών με πρόσφατη διάγνωση 
οροθετικότητας: Οι αφηγήσεις τους στον συμβουλευτικό 
σταθμό για το aIDs
Μ. Κωνσταντινίδης,1 Ε. Νικολοπούλου,2 Ι. Παυλοπούλου3

Σκοπός: Διερεύνηση και περιγραφή της διαδικασίας ψυχοκοινωνικής στήριξης μητέρων HIV οροθε-
τικών ατόμων που είναι χρήστες ενδοφλέβιων εξαρτησιογόνων ουσιών.

Υλικό και Μέθοδοι: Περιελήφθησαν είκοσι ημιδομημένες συνεντεύξεις με πέντε μητέρες νεοδια-
γνωσθέντων HIV οροθετικών-τοξικομανών ανδρών, οι οποίες προσήλθαν στον Συμβουλευτικό Σταθμό 
(ΣΣ). Πραγματοποιήθηκε ανάλυση περιεχομένου έξι θεματικών ενοτήτων σε σχέση με: α. το αίτημα, β. 
τη δυναμική των οικογενειακών σχέσεων, γ. το βαθμό προσαρμογής στη διπλή διάγνωση, δ. τη συναι-
σθηματική κατάσταση, ε. τους διαθέσιμους ψυχοκοινωνικούς πόρους και, στ. το σχέδιο παρέμβασης.

Αποτελέσματα: Με δεδομένη βάση αναφοράς τη συννοσηρότητα τοξικομανίας και HIV λοίμωξης, το 
άγχος της μητέρας πολλαπλασιάζεται από την αντικοινωνική συμπεριφορά του χρήστη και την πιθανή 
συνύπαρξη άλλων ψυχικών καταστάσεων (κατάθλιψη, ψυχώσεις, αγχώδεις ή διπολικές διαταραχές) μέσα 
στο περιρρέον περιβάλλον της οικογένειας που χαρακτηρίζεται από έλλειψη συνοχής, απουσία διαλόγου, 
δυσκολία ελεύθερης έκφρασης συναισθημάτων, διπλά μηνύματα, υψηλός βαθμός οικογενειακών συ-
γκρούσεων και συναισθηματική απόσταση. Οι μητέρες εκφράζουν αισθήματα φόβου, άγχους και ενοχής. 
Εμφανίζουν ίδια δυσκολία με τα παιδιά τους να αναλάβουν δράση και να εμπλακούν ως σύμμαχοι στη 
θεραπεία της απεξάρτησης όπως τους προτείνεται στον ΣΣ. Παρατηρείται μια εγγενής αδυναμία να δια-
τυπωθεί ένα συγκεκριμένο αίτημα και να γίνει ιεράρχηση των προβλημάτων τους. Η απουσία διαντίδρα-
σης των μελών της οικογένειας μοιάζει να συντηρεί τη χρήση και διαφαίνεται ότι οι μητέρες προσλαμβά-
νουν την τοξικομανία και τη μόλυνση ως εκδικητική συμπεριφορά από πλευράς των παιδιών τους. Η HIV 
λοίμωξη παρουσιάζεται ως ένα επιπρόσθετο άγχος μέσα σε ένα κλίμα χρόνιας λύπης.

Συμπεράσματα: Οι υπηρεσίες απεξάρτησης είναι θεμελιωμένες σε πρακτικές φιλοσοφικά επικε-
ντρωμένες στο άτομο θεωρώντας τα μέλη της οικογένειας συμπληρωματικά και όχι κεντρικά στη θερα-
πεία της εξάρτησης, όμως η διάγνωση της HIV λοίμωξης αποτελεί μια βαθιά τραυματική εμπειρία για τη 

1 Κοινωνικός λειτουργός, 
Μsw, Υποψήφιος Διδάκτωρ 
στην Κοινωνική Εργασία, 
Συμβουλευτικός Σταθμός  
για το AIDS - Τμήμα 
Παρεμβάσεων στην 
Κοινότητα, ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.

2 Κλινική Ψυχολόγος, DEA, 
DESS, Επιστημονική Υπεύθυνη 
Συμβουλευτικού Σταθμού  
& Τηλεφωνικής Γραμμής για το 
AIDS, ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.

3 Δρ. Ψυχολογίας, 
Κοινωνιολόγος,  
Τμηματάρχης, Τμήμα 
Παρεμβάσεων στην 
Κοινότητα, ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.
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μητέρα και νοηματοδοτείται ως ο επίλογος μια διαρκούς προσπάθειας του παιδιού της να θίξει της 
υπόληψή της με τον ιό της επαίσχυντης τιμωρίας, να την σκοτώσει μέσω ενός συμβολικού τελεσίδικου 
“overdose” που βιώνεται ως εκδραματιζόμενη αυτοκτονία. Βασικός στόχος της παρέμβασής μας είναι η 
ενδυνάμωση του γονέα προκειμένου να υποστηρίξει το παιδί του. Στον ΣΣ καλούμαστε να αντιμετωπί-
σουμε μια νέα πραγματικότητα λόγω της μεγάλης αύξησης των μολύνσεων, δεδομένου ότι δεν υπάρχει 
εξειδικευμένη υπηρεσία για να εμπεριέξει αυτή την κατηγορία και να σκεφτούμε πάνω σε αποτελεσμα-
τικότερους τρόπους παρέμβασης. Ενώ η εξάρτηση εγκυστώνει μέσα στο σπείραμά της τον χρήστη, η 
διάγνωση της HIV λοίμωξης φέρνει επιτακτικά στην επιφάνεια το πρώιμο ανεπεξέργαστο πένθος και 
σημαδεύει τη μητέρα ούσα πάντα το κέντρο βάρους της ελληνικής οικογένειας.

ΔΑ13

Πρότυπες παρεμβάσεις για την πρόληψη του hIV  
και των σεξουαλικά μεταδιδόμενων νοσημάτων.  
Το πρόγραμμα δρόμου για την ανδρική πορνεία
Π. Δαμάσκος, Σ. Μπενέκος, Σ. Τσεβάς, Ι. Χατζηστυλιανάκης, Α. Τσολάκης, Α. Μάλλιος, Α. Κοράκης, 
Π. Μαυραγάννης, Κ. Νικολαρόπουλος, Ι. Παυλοπούλου 

Εισαγωγή: Στο πλαίσιο των στοχευμένων δράσεων του Τμήματος Παρεμβάσεων στην Κοινότητα στο 
κέντρο της Αθήνας, το Γραφείο Ψυχοκοινωνικής Στήριξης και Ψυχοθεραπευτικών Παρεμβάσεων σε συ-
νεργασία με το Γραφείο Αγωγής Υγείας και Ενημέρωσης Κοινού διοργανώνει και υλοποιεί πρόγραμμα 
παρέμβασης για την πρόληψη του HIV και των άλλων σεξουαλικά μεταδιδόμενων νοσημάτων σε εκδι-
δόμενους άνδρες.

Σκοπός: Σκοπός είναι: α. Η προαγωγή υγείας (σεξουαλικής και μη) των εκδιδομένων ανδρών, β. η 
πρόληψη σχετικά με τη διασπορά των ΣΜΝ και του HIV, γ. η ενημέρωση και η σωστή και αδιαπραγμά-
τευτη χρήση προφυλακτικού, δ. η ενδυνάμωση, με σκοπό την τροποποίηση επικίνδυνων συμπεριφο-
ρών, ε. η πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, στ. η μείωση των διακρίσεων και του στιγματισμού, και ζ. η 
τροποποίηση επικίνδυνων συμπεριφορών των πελατών.

Υλικό και Μέθοδοι: Το πρόγραμμα υλοποιείται από τις 10 Ιανουαρίου 2012 και απευθύνεται σε άνδρες 
που κάνουν σεξ με άνδρες επί πληρωμή. Συνδυάζεται η μέθοδος της εξατομικευμένης και περιφερόμενης 
εργασίας ως η πλέον ενδεδειγμένη και αποτελεσματική μέθοδος για την προσέγγιση δύσκολα προσβάσι-
μων πληθυσμών. Προσεγγίζονται τα ίδια τα άτομα αλλά και πελάτες τους τόσο στο δρόμο ή σε πιάτσες όσο 
και σε κλειστούς χώρους όπου συχνάζουν. Η πολλαπλή επίσκεψη των χώρων είναι απαραίτητη λόγω της 
συχνής εναλλαγής των προσώπων στους χώρους αυτούς. Διανέμεται έντυπο ενημερωτικό υλικό και προφυ-
λακτικά, ενώ γίνονται παραπομπές στις κινητές μονάδες του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. ή σε άλλες υπηρεσίες υγείας.

Αποτελέσματα: Μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου έχουν πραγματοποιηθεί 72 εξορμήσεις. Έχουν προσεγ-
γισθεί 43 κλειστοί χώροι (κινηματογράφοι, cruising club, σάουνες, μπαρ, sex shop, ξενοδοχεία). Ανοι-
χτοί χώροι παρέμβασης είναι δρόμοι πάρκα και πλατείες. Προσεγγίσθηκαν 1.367 άτομα (όχι όλοι εκδι-
δόμενοι) εκ των οποίων κάποια δήλωσαν ανοιχτά ότι εργάζονται στην ανδρική πορνεία, ενώ άλλοι ότι 
είναι πελάτες εκδιδόμενων ανδρών. Υπάρχει τακτική επαφή με 16 εκδιδόμενα άτομα τα οποία λειτουρ-
γούν και σαν ομοταγείς διαμεσολαβητές. Στη συντριπτική τους πλειοψηφία οι εκδιδόμενοι άνδρες είναι 
αλλοδαποί (99%), ενώ οι πελάτες Έλληνες (100%). Οι γνώσεις των εκδιδομένων ανδρών γύρω από τον 
HIV και άλλα θέματα υγείας είναι περιορισμένη. Η χρήση προφυλακτικού δεν αποτελεί προτεραιότητα.

Συμπεράσματα: Η παρέμβαση σε εκδιδόμενους άνδρες είναι ιδιαίτερα δύσκολη αφού η ανδρική 
πορνεία δεν είναι αποδεκτή, είναι πολύ πιο κρυφή από τη γυναικεία, δεν γίνεται επαγγελματικά, είναι 
περιστασιακή και δεν είναι παραδεκτή ούτε από τους ίδιους τους εκδιδόμενους. Η πορνεία αποτελεί 
διέξοδος για την εξεύρεση εισοδήματος για πολλούς νεαρούς αλλοδαπούς, ενώ η σεξουαλική τους 
υγεία δεν είναι στις προτεραιότητες τους.

Κέντρο Ελέγχου και 
Πρόληψης Νοσημάτων  
(ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) 
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ΔΑ14

Γνώσεις, σεξουαλικές συμπεριφορές και στάση των νέων 
του νομού Αχαΐας
Ι. Δετοράκης,2 Α. Βανταράκης,1 Α. Αλβέρτη,2 Χ. Γεωργαντοπούλου,2 Μ. Γκόλφη,2 Ε. Ζούζουλα,2 
Π.Ε.Καψάλη2

Σκοπός: Ο HIV/AIDS είναι ένα θέμα υγείας που προκαλεί ανησυχία επειδή ο αριθμός των κρουσμάτων 
έχει αυξηθεί δραματικά τα τελευταία δέκα χρόνια. Σκοπός της μελέτης ήταν να διερευνήσει τις γνώσεις, 
τις σεξουαλικές συμπεριφορές και στάση των νέων του νομού Αχαΐας σχετικά με το HIV/AIDS, έτσι ώστε 
να μπορούν να πάρουν τα κατάλληλα μέτρα προφύλαξης και να αντιμετωπίσουν την ασθένεια.

Υλικό και Μέθοδοι: Η διαχρονική μελέτη διεξήχθη στο νομό Αχαΐας. Το δείγμα της εργασίας ήταν 
854 νέα άτομα που συμμετείχαν στη μελέτη από τις 1/09/2012 έως 20/10/2012. Τα στοιχεία συλλέχθη-
καν χρησιμοποιώντας ανώνυμο ερωτηματολόγιο. Χρησιμοποιήθηκε η περιγραφική και επαγωγική ανά-
λυση των δεδομένων με τη χρήση του στατιστικού πακέτου R - Project.

Αποτελέσματα: Τα δείγμα της έρευνας δεν δίνει ιδιαίτερα ικανοποιητική εικόνα για τις γνώσεις και τις 
αντιλήψεις σχετικά με τον ιό HIV και τη νόσο AIDS. Σε αρκετές ερωτήσεις γνώσεων του ερωτηματολογίου, 
σημαντικό είναι το ποσοστό των απαντήσεων που είτε είναι εσφαλμένες, είτε τα άτομα δήλωσαν ότι δεν 
γνώριζαν. Οι απαντήσεις που δόθηκαν διαφοροποιούνταν στατιστικά σημαντικά ως προς το φύλο και το 
μορφωτικό επίπεδο των ίδιων και των γονέων τους. Οι νέοι ενημερώνονται κυρίως από Μ.Μ.Ε (internet, 
τηλεόραση, έντυπα υλικά). Οι άντρες και οι γυναίκες ξεκινούν κατά μέσο όρο τη σεξουαλική τους ζωή 
στην ίδια ηλικία. Οι μισοί από τους ερωτηθέντες απάντησαν πως είχαν την πρώτη τους σεξουαλική σχέση 
πριν τα 17. Η μικρότερη ηλικία στην οποία, κάποιος απάντησε πως είχε την πρώτη του σεξουαλική σχέση 
ήταν τα 12 έτη. Τρεις στους τέσσερις απάντησαν πως είχαν λιγότερους από δύο ερωτικούς συντρόφους 
τους τελευταίους 12 μήνες και λιγότερους από επτά στο σύνολο της ερωτικής τους ζωής. Οι άντρες, τόσο 
για τους τελευταίους μήνες όσο και στο σύνολο της ερωτικής τους ζωής απάντησαν πως είχαν περισσότε-
ρους ερωτικούς συντρόφους σε σχέση με τις γυναίκες. Τη στιγμή της έρευνας το 18% δήλωσε πως δεν είχε 
ερωτικές σχέσεις, αντίθετα τρεις στους τέσσερις δήλωσε πως είχε. Περίπου τέσσερις στους πέντε δήλω-
σαν πως χρησιμοποιούσαν προφυλακτικό τους τελευταίους 12 μήνες είτε πάντα, είτε συχνά. Ένας στους 
δέκα απάντησε πως χρησιμοποιεί προφυλακτικό τις μισές φορές ή σπάνια. Ενώ πάλι ένας στους δέκα 
απάντησε πως δεν χρησιμοποιεί ποτέ. Περίπου ένας στους πέντε απάντησε πως είχε εμπλακεί τους τελευ-
ταίους μήνες σε σεξουαλικές συμπεριφορές τις οποίες θεωρούσε επικίνδυνες. Τρεις στους τέσσερις απά-
ντησαν πως δεν είχαν εμπλακεί τους τελευταίους 12 μήνες πριν την έρευνα σε τέτοιες συμπεριφορές.

Συμπεράσματα: Παρότι το HIV/AIDS διανύει την τρίτη δεκαετία, παρατηρείται ότι οι νέοι χρειάζονται 
περισσότερο ενημέρωση στην ευαισθητοποίηση και στην πρόληψη της νόσου.

ΔΑ15

Διάγνωση νευροενδοκρινικού καρκινώματος του δέρματος 
Merkel cell carcinoma (Mcc) σε hIV θετικό ασθενή
Κ. Παπανικολάου, Σ. Γιαλή, Β. Παπασταμόπουλος, Α. Σκουτέλης

Σκοπός: Να περιγραφεί η περίπτωση προσβολής HIV θετικού ασθενή από ένα σπάνιο και επιθετικό 
καρκίνωμα του δέρματος.

Υλικό και Μέθοδοι: Εξετάσθηκε αναδρομικά ο φάκελος HIV θετικού ασθενή που παρακολουθείται 
στη Μονάδα Λοιμώξεων του Ευαγγελισμού από το 2010 και διαγνώστηκε πρόσφατα με MCC.

1 Εργαστήριο Υγιεινής,  
Τμήμα Ιατρικής, 
Πανεπιστήμιο Πατρών

2 Τμήμα Νοσηλευτικής,  
Τ.Ε.Ι. Πάτρας

Ε’ Παθολογικό Τμήμα,  
Μονάδα Λοιμώξεων,  
Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»
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Αποτελέσματα: Ο ασθενής, άνδρας MSM, διαγνώστηκε HIV θετικός το 2008, σε ηλικία 38 ετών, κατά 
τη διάρκεια συνδρόμου ορομετατροπής με συνοδό καντιντιασική στοματίτιδα. Προσήλθε για παρακο-
λούθηση το 2010. Λόγω χαμηλών CD4 (169/μl) συστήθηκε η άμεση έναρξη ART, όμως ο ασθενής αρνή-
θηκε και παρέμεινε χωρίς θεραπεία για 1 ακόμη έτος. Το 2011, 2½ έτη μετά την ορομετατροπή, εμφανί-
ζει για πρώτη φορά ψηλαφητό μόρφωμα αριστερού μηρού. Τότε είχε CD4 κύτταρα 144/μl, VL = 22732 
c/ml και δεν ελάμβανε ART. 4 μήνες αργότερα ξεκινά ART (Tenofovir/Emtricitabine/Darunavir/ritonavir) 
με καλή ανταπόκριση. Με την έναρξη θεραπείας το μόρφωμα ελαττώθηκε σε μέγεθος και δεν τον ενο-
χλούσε, γεγονός που μάλλον καθυστέρησε τη διάγνωση. Τελικά αυξήθηκε σε μέγεθος 1 έτος μετά την 
έναρξη αγωγής και ενώ είχε CD4 337/μl και VL <50 c/ml. Σε MRI αναδείχθηκε υποδόρια συμπαγής αλ-
λοίωση 3.6x6.8x5.3 εκ., η οποία προσελάμβανε έντονα την παραμαγνητική ουσία και ασκούσε πίεση 
χωρίς να διηθεί το δικέφαλο μυ. Η βιοψία ανέδειξε νευροενδοκρινικό καρκίνωμα δέρματος Merkel cell. 
Δεν βρέθηκαν μεταστάσεις.

Συμπεράσματα: Το MCC είναι σπάνιος και επιθετικός νευροενδοκρινής όγκος με τάση για πρώιμη 
μετάσταση και τοπικές υποτροπές μετά τη χειρουργική εξαίρεση. Η ετήσια επίπτωσή του υπολογίζεται 
στις 5 περιπτώσεις/106 άτομα. Προσβάλλει συνήθως ηλικιωμένους (μέση ηλικία κατά τη διάγνωση τα 
75 έτη) και ανοσοκατεσταλμένους. Στο 80% των περιπτώσεων οφείλεται στον ιό Merkel cell Polyoma 
Virus (MCPV). Έχει βρεθεί ότι οι HIV θετικοί ασθενείς έχουν 13 φορές υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης 
MCC σε σχέση με τους οροαρνητικούς, και μάλιστα σε μέση ηλικία 49 ετών. Ο MCPV ανευρίσκεται το 
ίδιο συχνά σε οροθετικούς και οροαρνητικούς (50-60%), αλλά στους MSM φτάνει το 79%. Επίσης το 
φορτίο αυτού του ιού βρίσκεται υψηλότερο σε οροθετικούς με πτωχά ελεγχόμενη HIV λοίμωξη. Η εμ-
φάνιση MCC δεν έχει συσχετιστεί με τον αριθμό των CD4 κυττάρων ή τη λήψη ART. Από τα σχετικά λίγα 
περιστατικά στη βιβλιογραφία προκύπτει ότι η πρόγνωση των HIV θετικών ατόμων με MCC είναι πτω-
χή, με μέση επιβίωση τους 18 μήνες.

ΔΑ16

Η σεξουαλική συμπεριφορά των εφήβων
Σ.Γ. Χαντζησαλάτας,1 Α.Γ. Παπαμιχαήλ2

Σκοπός: Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι η διερεύνηση της σεξουαλικής συμπεριφοράς, η πρό-
ληψη και η προαγωγή υγείας των εφήβων.

Υλικό και Μέθοδοι: Αποτέλεσε η συλλογή των δεδομένων (προσαρμοσμένο στα ελληνικά) ερωτη-
ματολόγιο από το CDC. Μελετήθηκαν 290 μαθήτριες Μέσης Εκπαίδευσης ηλικίας 15-18 ετών, της περι-
οχής Αθηνών, κατά τη χρονική περίοδο 15-01-2010 έως 15-06-2010.

Αποτελέσματα: Μας έδειξαν ότι υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των απαντήσεων που έδωσαν οι μαθη-
τές, σε ερωτήσεις που αφορούσαν τη σεξουαλική τους συμπεριφορά και σε σχέση με το φύλο. Διαπι-
στώνεται σημαντική στατιστική διαφορά στην ηλικία της πρώτης σεξουαλικής επαφής μεταξύ αγο-
ριών και κοριτσιών (Ρ~value=0,000). Στην χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών ή αλκοόλ πριν τη σεξουα-
λική επαφή (Ρ~value=0,000). Στη χρήση αντισυλληπτικών μεθόδων κατά τη σεξουαλική επαφή 
(Ρ~value=0,000), καθώς και στον αριθμό των σεξουαλικών συντρόφων (Ρ~value=0,000), όπου τα 
αγόρια εμφανίζονται να έχουν μικρότερη ηλικία πρώτης σεξουαλικής επαφής. Επίσης, τα αγόρια να 
έχουν περισσότερες συντρόφους και να χρησιμοποιούν συχνά αλκοόλ η εξαρτησιογόνες ουσίες, ενώ 
χρησιμοποιούν αντισυλληπτικά συχνότερα από τα κορίτσια. Στη γνώση των μαθητών για το τι είναι 
το AIDS ή HIV λοίμωξη, δεν βρέθηκε σημαντική στατιστική διαφορά σε σχέση με το φύλο και την 
ηλικία των ερωτώμενων.

Συμπεράσματα: Στη σεξουαλική συμπεριφορά των εφήβων της εποχής μας, ηλικίας 15 έως 18 ετών 
και κυρίως των αγοριών, εμφανίζεται μεγαλύτερο ποσοστό ριψοκινδυνότητας) σε σχέση με τα κορί-
τσια. Ένεκα τούτου επιβάλλεται περισσότερη ενημέρωση προς αποφυγή ανεπιθύμητων καταστάσεων.

1 Α’ Μ/Γ Κλινική ΕΚΠΑ,  
Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα»

2 Α’ Παθολογική Κλινική,  
Γ.Ν. «Ασκληπιείο» Βούλας
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ΔΑ17

Χορήγηση ραλτεγκραβίρης ως τροποποίηση 
προϋπάρχουσας αντιρετροϊκής αγωγής σε ασθενείς  
με κατεσταλμένο ιικό φορτίο
Κ. Ευαγγελίου, Ν. Παΐσιος, Π. Σταυρουλάκης, Χ. Σαμαράς, Π. Λουρίδα, Γ. Ξυλωμένος,  
Π. Γαργαλιάνος-Κακολύρης

Σκοπός: Η καταγραφή της ανοσιακής κατάστασης και των ανεπιθύμητων ενεργειών μετά την τροπο-
ποίηση αγωγής με τη χορήγηση ραλτεγκραβίρης σε experienced οροθετικούς ασθενείς, με ήδη μη ανι-
χνεύσιμο ιικό φορτίο.

Υλικό και Μέθοδοι: Μελετήθηκαν 16 ασθενείς (10 άνδρες και 6 γυναίκες) με μέση ηλικία 47,9 έτη που 
ελάμβαναν ήδη αγωγή κατά μ.ο. επί 82,5 μήνες(διάμεση τιμή 93,7 μήνες). Οι ασθενείς αυτοί είχαν μη 
ανιχνεύσιμο ιικό φορτίο κατά μ.ο. επί 31,1 μήνες (διάμεση τιμή 16,5 μήνες). Σε 10 έγινε αντικατάσταση 
αναστολέα πρωτεάσης, σε 3 νουκλεοσιδικού αναστολέα της ανάστροφης μεταγραφάσης, σε 2 μη νου-
κλεοσιδικού αναστολέα της ανάστροφης μεταγραφάσης και σε 1 ασθενή αναστολέα σύντηξης. Η τρο-
ποποίηση της αγωγής με τη χορήγηση ραλτεγκραβίρης έγινε λόγω της εμφάνισης ανεπιθύμητων ενερ-
γειών. Από τους 10 ασθενείς που ελάμβαναν αναστολείς πρωτεάσης, 3 εμφάνισαν διαρροϊκό σύνδρο-
μο, 3 εμφάνισαν μεταβολικές διαταραχές (δυσλιπιδαιμία-λιποδυστροφία), 2 εμφάνισαν ηπατοτοτοξικό-
τητα, 1 εμφάνισε καρδιολογικές διαταραχές και για 2 ασθενείς έγινε τροποποίηση της ήδη ληφθείσης 
αγωγής για λόγους απλούστευσης και επικαιροποίησης του θεραπευτικού σχήματος. Οι 3 ασθενείς που 
ελάμβαναν νουκλεοσιδικούς αναστολείς της ανάστροφης μεταγραφάσης, εμφάνισαν ανεπιθύμητες 
ενέργειες από το γαστρεντερικό σύστημα με τη μορφή διαρροϊκού συνδρόμου ή εμέτων. Από τους 2 
ασθενείς που ελάμβαναν μη νουκλεοσιδικούς αναστολείς της ανάστροφης μεταγραφάσης, ο 1 εμφάνι-
σε ηπατοτοξικότητα και ο άλλος εμφάνισε λιποδυστροφία, ενώ ο ασθενής που ελάμβανε αναστολέα 
εισόδου εμφάνισε δερματικές βλάβες.

Αποτελέσματα: Μετά την τροποποίηση της αγωγής με τη χορήγηση ραλτεγκραβίρης οι ασθενείς 
παρακολουθήθηκαν κατά μ.ο. επί 19,6 μήνες (διάμεση τιμή 11,5 μήνες). Όλοι οι ασθενείς εξακολουθού-
σαν να έχουν μη ανιχνεύσιμο ιικό φορτίο. Σε ό,τι αφορά την ανοσιακή τους κατάσταση, παρατηρήθηκε 
σημαντική αύξηση των CD4 λεμφοκυττάρων, από 371,1/μl (διάμεση τιμή 331,5/μl) στα 501,9/μl κατά μ.ο 
(διάμεση τιμή 434/μl), της τάξεως των 130,8/μl ή 35,3%. Δεν παρατηρήθηκαν ανεπιθύμητες ενέργειες 
από τη χορήγηση της ραλτεγκραβίρης σε κανέναν από τους ασθενείς. Ειδικότερα, στους ασθενείς για 
τους οποίους η τροποποίηση της αγωγής έγινε λόγω μεταβολικών διαταραχών, η χορήγηση ραλτε-
γκραβίρης συνοδεύτηκε από βελτίωση των εργαστηριακών και κλινικών παραμέτρων. Η ραλτεγκραβί-
ρη συνδυάστηκε με FTC/TDF σε 8 ασθενείς (50%), με DRV-RNV σε 3 ασθενείς (18,7%), με ABC/3TC σε 2 
ασθενείς (12,5%), με ETR-DRV-RNV σε 1 ασθενή (6,25%), με d4T-LPV-RNV σε 1 ασθενή (6,25%) και 
ZDV/3TC σε 1 ασθενή (6,25%).

Συμπεράσματα: Η χορήγηση ραλτεγκραβίρης, στο πλαίσιο τροποποίησης της αγωγής λόγω ανεπι-
θύμητων ενεργειών από την ήδη ληφθείσα αγωγή, συνοδεύτηκε από διατήρηση μη ανιχνεύσιμου ιικού 
φορτίου, βελτίωση της ανοσιακής κατάστασης των ασθενών με σημαντική αύξηση των CD4 λεμφοκυτ-
τάρων και απουσία ανεπιθύμητων ενεργειών.

Μονάδα Λοιμώξεων,  
Γ.Ν.Α «Γ. Γεννηματάς»
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ΔΑ18

Πρωτολοιμώξεις: Καταγραφή ασθενών που 
διαγνώστηκαν με οξύ ρετροϊκό σύνδρομο στη ΜΕΛ  
του Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»
Ν. Παΐσιος, Δ. Μαζαράκης, Π. Σταυρουλάκης, Κ. Ευαγγελίου, Π. Λουρίδα, Γ. Ξυλωμένος,  
Π. Γαργαλιάνος-Κακολύρης

Σκοπός: Η καταγραφή των χαρακτηριστικών των ασθενών που προσήλθαν με οξύ ρετροϊκό σύνδρο-
μο (πρωτολοίμωξη) στη ΜΕΛ του νοσοκομείου μας, την τελευταία τριετία (1/2010-10/2012). 

Υλικό και Μέθοδοι: Σε 19 ασθενείς της Μονάδας Ειδικών Λοιμώξεων του Νοσοκομείου μας κατεγρά-
φησαν, εκτός από τα γενικά επιδημιολογικά χαρακτηριστικά, ο τρόπος της διάγνωσης, η συμπτωματο-
λογία, το αρχικό ιικό φορτίο, η ανοσιακή κατάσταση και ο χρόνος έναρξης ART.

Αποτελέσματα: Επί συνόλου 234 ασθενών της τελευταίας τριετίας, κατεγράφησαν 19 πρωτολοιμώ-
ξεις, ποσοστό 8,11% - άνδρες: 18 (94,74%), γυναίκες: 1 (5,26%), με μέση και διάμεση ηλικία τα 33 έτη. 
MSM ήταν οι 15 (78,94%), έτερο 3 (15,78%) και IVDU 1 (5,26%). Σε 6 ασθενείς (36,84%) η διάγνωση ετέθη 
σε Κλινική Δημόσιου Νοσοκομείου, σε 2 ασθενείς η διάγνωση ετέθη στο Τμήμα Αιμοδοσίας Δημόσιου 
Νοσοκομείου, σε 5 (26,31%) σε Ιδιωτικό Εργαστήριο και σε 5 (26,31%) απευθείας σε ΜΕΛ. Από τους 19 
ασθενείς, οι 4 (21,05%) είχαν εισαχθεί σε Νοσοκομείο προς διερεύνηση και παρακολούθηση εμπυρέτου 
λεμφαδενοπάθειας. Το πλέον συχνό σύμπτωμα ήταν η λεμφαδενοπάθεια (73,68%), με τον πυρετό να 
ακολουθεί (57,89%), και την ηπατοσπληνομεγαλία (5,26%) με την κυνάγχη (5,26%). Ελεύθεροι συμπτω-
μάτων ήταν 2 ασθενείς (10,52%). Το κύριο εργαστηριακό εύρημα ήταν οι διαταραχές της γενικής αίμα-
τος (21,05%) και η αύξηση των τρανσαμινασών (15,78%). Η διάμεση τιμή των CD4 T λεμφοκυττάρων 
ήταν 489/μL (με διάμεση τιμή ποσοστού το 19%) και του ιικού φορτίου 195000 copies/ml (με μέση τιμή 
295883). Σε 7 ασθενείς (36,8%) έγινε άμεσα έναρξη ART λόγω παρατεινόμενων συμπτωμάτων και σε 4 
(21,05%) έγινε έναρξη ART μετά από 16 μήνες κατά διάμεση τιμή.

Συμπεράσματα: Παρόλο που υπολογίζεται ότι καθημερινά μολύνονται 7.000 άνθρωποι παγκοσμίως με 
τον HIV, η διάγνωση της πρωτολοίμωξης, εξαιτίας της γενικότητας των συμπτωμάτων της, λανθάνει σε 
μεγάλο ποσοστό. Από τα ανωτέρω αποτελέσματα, διαγράφονται τα κύρια χαρακτηριστικά του ασθενούς 
με οξεία HIV λοίμωξη: πρόκειται για νεαρό MSM άνδρα, με μεγάλη ετερογένεια στον τρόπο της διάγνω-
σης, προεξάρχον σύμπτωμα την εμπύρετο λεμφαδενοπάθεια, με υψηλό ιικό φορτίο και CD4<500. Σημει-
ώνεται, το μεγάλο ποσοστό των ασθενών που χρειάστηκε άμεση έναρξη ART λόγω παρατεινόμενης συ-
μπτωματολογίας, ενώ εξίσου σημαντικό ήταν το ποσοστό που χρειάστηκε έναρξη θεραπείας εντός 2 
ετών από την εμφάνιση της πρωτολοίμωξης. Ο θεμέλιος λίθος της διάγνωσης της πρωτολοίμωξης παρα-
μένει η υψηλή κλινική υποψία με βάση τα συμπτώματα και το προφίλ του ασθενούς.

ΔΑ19

Περίπτωση σαρκώματος Kaposi σε οροθετικό ασθενή
Π. Σταυρουλάκης, Ν. Παΐσιος, Κ. Ευαγγελίου, Π. Λουρίδα, Γ. Ξυλωμένος, Π. Γαργαλιάνος-Κακολύρης

Σκοπός: Περιγραφή περιστατικού σαρκώματος Kaposi (KS) και της ανταπόκρισης του στη θεραπεία.
Υλικό και Μέθοδοι: Άντρας MSM 38 ετών μεταφέρθηκε στη MΕΛ με νεοδιαγνωσθείσα HIV λοίμωξη 

και CMV αμφιβληστροειδίτιδα, ενώ συγχρόνως εγκατεστάθη πνευμονία από Pneumocystis jiroveci (PCP). 
Ο ασθενής έφερε πολλαπλές ιωδέρυθρες επηρμένες βλάβες σε πρόσωπο, τριχωτό κεφαλής, κορμό, 
άκρα και βάλανο πέους. Συνυπήρχε οίδημα κάτω άκρων με εντύπωμα έως το ύψος των μηρών. Ο τίτλος 
CD4+ ήταν 115/μl (8%), HIV1-RNA 14,800 copies/ml και CMV-DNA 11,303 copies/ml. Ο ασθενής ελάμβανε 

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

Μονάδα Λοιμώξεων,  
Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»
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από ιδιώτη αγωγή με κορτικοειδή και αζαθειοπρίνη-κυκλοφωσφαμίδη για πιθανολογούμενη δερματι-
κή σαρκοείδωση. Η βιοψία δέρματος επιβεβαίωσε τη διάγνωση KS. 

Αποτελέσματα: Ο ασθενής ανταποκρίθηκε άμεσα στη θεραπεία της PCP. Την 8η ημέρα νοσηλείας 
διενεργήθη βρογχοσκόπηση που δεν ανέδειξε παθογόνο, ούτε ορατές KS βλάβες. Ο νέος τίτλος CD4+ 
ήταν 321/μl (13%). Την ημέρα 17 ο ασθενής ετέθη σε αντιρετροϊκή αγωγή (HAART) με TDF/FTC και FPV/r. 
Εν συνεχεία, σημειώθηκε υποτροπή της PCP που απάντησε εκ νέου στην αγωγή. Την ημέρα 28 έγινε 
έναρξη σχήματος liposomal daunorubicin για 2 κύκλους και ακολούθως pegylated liposomal 
doxorubicin με στόχο να συμπληρωθούν 6 κύκλοι. Ο ασθενής παρουσίαζε περιοδικά πυρετικά κύματα, 
άλγος μηριαίων συρρεουσών βλαβών και επιδεινούμενο οίδημα. Νέες βλάβες παρατηρήθηκαν στη 
στοματική κοιλότητα. Ο έλεγχος για κοινά βακτήρια, C. difficile, παράσιτα, μυκοβακτηρίδιο, κρυπτόκοκ-
κο, leishmania και bartonella ήταν αρνητικός. Ομοίως, η αμφιβληστροειδίτιδα υποχώρησε με αρνητικο-
ποίηση του τίτλου CMV-DNA. Η CT θώρακος συνέχισε να αναδεικνύει δικτυοζώδη διηθήματα, θαμβή 
ύαλο και πλευριτικές συλλογές. Ο νέος τίτλος CD4+ ήταν 320/μl (35%). Την 60η ημέρα νοσηλείας διενερ-
γήθη δεύτερη βρογχοσκόπηση, που ανέδειξε διάσπαρτες KS βλάβες στο τραχειοβρογχικό δένδρο. Η 
μέτρηση του HHV8-DNA πλάσματος απέβη αρνητική. Ο ασθενής εξήλθε μετά από 72 ημέρες νοσηλείας 
σε καλή γενική κατάσταση, με ύφεση του πόνου και του οιδήματος, ενώ πλέον είναι απύρετος. Σκοπός 
είναι η παράταση του χημειοθεραπευτικού σχήματος καθώς εμμένουν διάχυτα πνευμονικά διηθήματα.

Συμπεράσματα: Η πνευμονική συμμετοχή στο επιδημικό KS συμβαίνει σε έδαφος σοβαρής ανοσοκατα-
στολής, αλλά σπάνια διαγιγνώσκεται. Ωστόσο, σειρές νεκροψιών, στην προ HAART εποχή, έδειξαν ότι μπορεί 
να υπάρχει στο 45% των περιπτώσεων. Στο 7% του KS δυνατόν να προκληθεί σύνδρομο ανοσολογικής ανασύ-
στασης (IRIS). Η πιθανότητα IRIS αυξάνεται ιδιαίτερα επί χαμηλών baseline τίτλων CD4+. Στην περίπτωσή μας 
υπέρ του ενδεχομένου KS-IRIS ήταν η έξαρση των προϋπαρχουσών βλαβών (επιδείνωση οιδήματος, πόνος), οι 
νεοεμφανιζόμενες βλάβες (στόμα, τραχειοβρογχικό δένδρο) και η χρονική συσχέτισή τους με την HAART και 
την άνοδο των CD4+. Ο αρνητικός τίτλος HHV8 προς το τέλος της νοσηλείας θεωρήθηκε συνηγορητικός.

ΔΑ20

Ηλικιωμένοι ασθενείς με hIV νόσο: Επιδημιολογικά 
δεδομένα από τη Βόρεια Ελλάδα
Σ. Μεταλλίδης,1 Ό. Τσαχουρίδου,1 Λ. Σκούρα,2 Π. Ζεμπεκάκης,1 Θ. Χρυσανθίδης,1 Δ. Πιλάλας,1  
Δ. Βαλαγκούτη,1 Π. Κολλάρας,1 Ι. Μπακαΐμη,1 Α. Τσιάρα,1 Ν. Μαλισιόβας,2 Π. Νικολαΐδης1

Σκοπός: Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια αύξηση των ηλικιωμένων ασθενών με HIV νόσο. Σκο-
πός της μελέτης ήταν να αξιολογήσει επιδημιολογικά και κλινικά δεδομένα των ασθενών αυτών κατά τη 
διάγνωση καθώς και την επιβίωση τους.

Υλικό και Μέθοδοι: Πρόκειται για μια αναδρομική μελέτη 558 νεοδιαγνωσθέντων HIV-ασθενών το 
χρονικό διάστημα μεταξύ Ιανουαρίου 1998 και Δεκεμβρίου 2008. οι ασθενείς χωρίστηκαν σε δύο ομά-
δες ανάλογα με την ηλικία τους κατά τη διάγνωση (≥50 και 18-49 έτη).

Αποτελέσματα: Ο πιο συχνός τρόπος μετάδοσης στους ηλικιωμένους ασθενείς ήταν η ετεροφυλοφιλι-
κή μετάδοση (p<0,013). Οι ηλικιωμένοι ασθενείς είχαν σε μεγαλύτερο ποσοστό υπέρταση (p<0,0005), ΣΔ 
(p<0,0005), καρδιοαγγειακή νόσο (p<0,0005), δυσλιπιδαιμία (p=0,006), νευρολογικές διαταραχές 
(p=0,029), ηπατική βλάβη (p=0,034), νεφρική δυσλειτουργία (p=0.029) σε σχέση με την ομάδα των νεώτε-
ρων ασθενών. Οι ηλικιωμένοι ασθενείς είχαν μικρότερο διάστημα επιβίωσης (p<0,0005). Παρατηρήθηκε 
επίσης ότι είχαν περισσότερες νοσηλείες (p<0,0005). Οι νεώτεροι ασθενείς είχαν υψηλότερα ποσοστά 
CD4+ κυττάρων κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης (p<0,0005). Ο αριθμός των ασθενών με κλινική 
εικόνα AIDS ήταν επίσης μεγαλύτερος στην ομάδα των ηλικιωμένων ασθενών (35,92% vs. 25,05%). 

Συμπεράσματα: Οι ηλικιωμένοι ασθενείς (>50) με HIV διαφέρουν στα επιδημιολογικά και κλινικά 
χαρακτηριστικά τους. Η αύξηση του πληθυσμού αυτού έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω των συμπαρα-
μαρτούντων νοσημάτων, της δυσμενέστερης πρόγνωσης και της έλλειψης υποψίας στη διάγνωση. 

1 Α’ Παθολογική Κλινική,  
Τμήμα Λοιμώξεων -  
Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων, 
Ιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

2 Εθνικό Κέντρο Αναφοράς 
AIDS Βόρειας Ελλάδας, 
Ιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
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ΔΑ21

Ιικό φορτίο κοινότητας σε ασθενείς με ανθεκτικά 
στελέχη και νέες περιπτώσεις μεταδιδόμενης αντοχής 
(tDr) στη Βόρεια Ελλάδα: Μία αναδρομική μελέτη
Δ. Πιλάλας,1 Σ. Μεταλλίδης,1 Λ. Σκούρα,2 Ό. Τσαχουρίδου,1 Μ. Χάιδιτς,3 Θ. Χρυσανθίδης,1  
Π. Κολλάρας,1 Ε. Παπαδημητρίου,1 Δ. Βαλαγκούτη,1 Ν. Μαλισιόβας,2 Π. Νικολαΐδης1

Σκοπός: Πρόσφατες μελέτες κατέδειξαν τη συσχέτιση μεταξύ του ιικού φορτίου και των νέων δια-
γνώσεων με HIV λοίμωξη. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να εξερευνήσουμε την πιθανή συσχέτι-
ση των νέων περιστατικών με μεταδιδόμενη αντοχή στη Βόρεια Ελλάδα και του ιικού φορτίου στην 
κοινότητα στην υποομάδα των ασθενών με ανθεκτικά στελέχη κατά τη διάρκεια των ετών 2000-2007. 

Υλικό και Μέθοδοι: Δεδομένα για τις μετρήσεις του ιικού φορτίου και τη γονοτυπική αντοχή ανασύρ-
θηκαν από την ηλεκτρονική βάση δεδομένων της Μονάδας Ειδικών Λοιμώξεων του Πανεπιστημιακού 
Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ και του Εθνικού Κέντρου Αναφοράς AIDS Βορείου Ελλάδας. Ασθενείς που είχαν υπο-
βληθεί σε τουλάχιστον μια εξέταση γονοτυπικής αντοχής συμπεριλήφθησαν στη μελέτη. Η 2009 SDRM 
list χρησιμοποιήθηκε για ταξινόμηση των ασθενών σε υποομάδες σε σχέση με βάση τη γονοτυπική αντο-
χή. Το ιικό φορτίο της κοινότητας (Community viral load - CVL) υπολογίστηκε ως εξής: το σταθμισμένο ανά 
έτος μέσο ιικό φορτίο υπολογίστηκε για κάθε ένα ασθενή και η διάμεση τιμή αυτών ορίστηκε ως ιικό 
φορτίο της κοινότητας. Το μοντέλο της Poisson loglinear regression με ισχυρούς εκτιμητές χρησιμοποιή-
θηκε για να αξιολογήσει τη συσχέτιση μεταξύ των νέων περιστατικών μεταδιδόμενης αντοχής και του ιι-
κού φορτίου της κοινότητας των ασθενών με γονοτυπική αντοχή, αριθμό ασθενών και έτος. 

Αποτελέσματα: 512 από τους 701 στη βάση δεδομένων είχαν τουλάχιστον μια εξέταση γονοτυπικής 
αντοχής (73%). Συνολικά, 202 από τους 512 ασθενείς (39,4%) είχαν τουλάχιστον μια μετάλλαξη (106/512 
NNRTI, 175/512 NRTI, 104/512 PI). Το πολυπαραγοντικό μοντέλο Poisson loglinear συσχέτισε τις νέες 
περιπτώσεις μεταδιδόμενης αντοχής είτε με το logCVL (p=0,068, RR: 7,59, 95% CI: 0,863-66,71) και το 
έτος (p=0,013, RR: 2,19, 95% CI: 1,18-4,08), είτε με το logCVL (p=0,030, RR: 5,08, 95% CI: 1,17-22,06) και τον 
αριθμό των ασθενών με αντοχή στα αντιρετροϊκά φάρμακα (p=0,0001, RR: 1,03, 95% CI: 1,01-1,06). 

Συμπεράσματα: Τα αποτελέσματα μας καταδεικνύουν ότι το ιικό φορτίο της κοινότητας των ασθενών 
με αντοχή μπορεί να επηρεάσουν τον αριθμό των νέων ασθενών με μεταδιδόμενη αντοχή, υπογραμμίζο-
ντας έτσι την ανάγκη για επιτυχή ιική καταστολή των ασθενών με στελέχη που έχουν αντοχή από πλευράς 
δημόσιας υγείας. Νέες μελέτες απαιτούνται για να ενισχύσουν την άποψη ότι το ιικό φορτίο της κοινότη-
τας μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν βιοδείκτης της παρακολούθησης της μεταδιδόμενης αντοχής. 

Βιβλιογραφία 
Montaner JS, Lima VD, Barrios R, Yip B, Wood E, Kerr T, Shannon K, Harrigan PR, Hogg RS, Daly P, Kendall P. Association of 

highly active antiretroviral therapy coverage, population viral load, and yearly new HIV diagnoses in British Columbia, Canada: 
a population-based study. Lancet 2010 Aug 14;376(9740):532-9.

ΔΑ22

Εκτίμηση ειδικών αντισωμάτων έναντι ερπητοϊών σε 
ασθενείς με hIV λοίμωξη
Κ. Θέμελη-Διγαλάκη,1 Χ. Πουλοπούλου,1 Μ. Τζιράκη,1 Α. Λαζαρίδου,1 Δ. Καραγεωργόπουλος,2  
Ε. Φριλίγκου,2 Α. Σωτηρόπουλος,2 Π. Μιστυλής,2 Δ. Παρασκευά,2 Γ. Χρύσος2

Σκοπός: Η διερεύνηση των πρόσφατων λοιμώξεων από ερπητοϊούς σε άτομα με HIV λοίμωξη και η 
σύγκριση με HIV οροαρνητικά άτομα που προσέρχονται στο Νοσοκομείο.

1 Α’ Παθολογική Κλινική,  
Τμήμα Λοιμώξεων -  
Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων, 
Ιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

2 Εθνικό Κέντρο Αναφοράς 
AIDS Βόρειας Ελλάδας, 
Ιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

3 Εργαστήριο Υγιεινής  
και Επιδημιολογίας, 
Ιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

1 Μικροβιολογικό Εργαστήριο, 
Γ.Ν. Πειραιά «Τζάνειο»

2 Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων, 
Γ.Ν. Πειραιά «Τζάνειο»
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Υλικό και Μέθοδοι: Μελετήθηκαν αναδρομικά 235 άτομα που κατά την τριετία 11/2009-11/2012 
υποβλήθηκαν από τη Μονάδα Λοιμώξεων σε έλεγχο αντισωμάτων για ερπητοϊούς. Η μέση ηλικία των 
ασθενών ήταν 39 έτη. Σε όλους τους ασθενείς είχαν αναζητηθεί αντισώματα IgM & IgG έναντι των ερ-
πητοϊών HSV1-2, EBV, CMV, VZV με ανοσοενζυματική μέθοδο και ανοσοφθορισμό και έγινε σύγκριση 
των αποτελεσμάτων μεταξύ HIV οροθετικών και HIV οροαρνητικών. 

Αποτελέσματα: Από τα άτομα που μελετήθηκαν 166 ήταν ασθενείς με HIV λοίμωξη, ενώ οι υπόλοι-
ποι 69 ήταν οροαρνητικοί για HIV. Από τους ασθενείς με HIV λοίμωξη 33 (19,9%) ήταν γυναίκες και 133 
(80,1%) άνδρες. Ο μέσος αριθμός CD4 κυττάρων τους κατά τη διενέργεια των εξετάσεων ήταν 356 
κύττ/μl. Στα HIV(+) άτομα ο έλεγχος έγινε στο πλαίσιο των εξετάσεων ρουτίνας, ενώ στα οροαρνητι-
κά άτομα στο πλαίσιο διερεύνησης εμπυρέτου. Πρόσφατη HSV-2 λοίμωξη (με IgM >20 IU/ml) διαπι-
στώθηκε σε 27 HIV οροθετικούς και 15 οροαρνητικούς. Διασταυρούμενες αντιδράσεις με άλλους 
ερπητοϊούς περιορίστηκαν με τον προσδιορισμό της g-IgG (ειδικής γλυκοπρωτεΐνης). Ο μεγαλύτερος 
αναλογικά αριθμός στους HIV(-) μπορεί να αποδοθεί στη μειωμένη ανοσολογική απάντηση εκείνων 
των ασθενών με HIV λοίμωξη και χαμηλά CD4. EBV πρόσφατη λοίμωξη διαπιστώθηκε σε 7 (16,26%) 
HIV οροθετικούς και 5 (7,24%) οροαρνητικούς ασθενείς (ΙgM >9 IU/ml). EBV VCA-IgG Ab (>7 IU/ml) 
διαπιστώθηκαν σε 155 (93,4%) HIV οροθετικούς και σε 64 (92,75%) HIV οροαρνητικούς. CMV πρόσφα-
τη λοίμωξη διαπιστώθηκε σε 3 HIV οροθετικούς και 2 οροαρνητικούς ασθενείς. CMV IgG Ab (>4 IU/
ml) διαπιστώθηκαν σε 146 (87,95%) HIV οροθετικούς και σε 46 (66,66%) HIV οροαρνητικούς. VZV 
πρόσφατη λοίμωξη διαπιστώθηκε σε 1 HIV οροθετικό άτομο. Κανείς από τους HIV οροθετικούς ασθε-
νείς δεν χρειάσθηκε να νοσηλευθεί λόγω λοιμώξεων από τους μελετηθέντες ερπητοϊούς, όπως ανα-
μένεται από την καλή ανοσολογική κατάστασή τους λόγω της ευρείας χρήσης αντιρετροϊκής θερα-
πείας σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες.

Συμπεράσματα: Η μεγάλη συχνότητα πρόσφατων λοιμώξεων από HSV-2 αυξάνει τον κίνδυνο μετά-
δοσης της HIV λοίμωξης. Για την έγκαιρη διάγνωση και την αποτελεσματική θεραπευτική αντιμετώπιση 
προτείνεται η επιβεβαίωση της διάγνωσης της ερπητικής λοίμωξης με μοριακές τεχνικές. Η οροθετικό-
τητα των IgG Abs για τον EBV δεν διέφερε στις δύο ομάδες, ενώ για τον CMV ήταν μεγαλύτερη στους 
HIV(+), όπως αναμένεται σε πληθυσμούς κατά το πλείστον ομοφιλόφιλους.

ΔΑ23

Η συμβολή του φαρμακείου του νοσοκομείου στην 
ολοκληρωμένη φροντίδα υγείας ασθενών με hIV λοίμωξη: 
Πρόδρομη ανακοίνωση
Δ. Γεννηματά,1 Μ. Μαλλιαρού,2 Φ. Μαρίνη,1 Μ. Χίνη,2 Ν. Πιτσούνης,2 Μ.Κ. Λαζανάς2

Σκοπός: Η διερεύνηση της συμβολής του Νοσοκομειακού Φαρμακείου στην ολοκληρωμένη φροντί-
δα υγείας των ασθενών που λαμβάνουν αντιρετροϊκή αγωγή. 

Υλικό και Μέθοδοι: Στη Μονάδα Λοιμώξεων του Κοργιαλένειου-Μπενάκειου Ν.Ε.Ε.Σ. παρακολου-
θούνται συνολικά 485 ασθενείς με ΗΙV λοίμωξη. Στη μελέτη περιελήφθησαν 415 ασθενείς που έλαβαν 
αντιρετροϊκή αγωγή το 2011 και τα τρία πρώτα τρίμηνα του 2012 είτε προσερχόμενοι στο Φαρμακείο 
του Νοσοκομείου μας ή με αποστολή στην επαρχία. Τα δεδομένα της συνταγογράφησης αντιρετροϊκής 
αγωγής συγκεντρώθηκαν από τα αρχεία των δύο Τμημάτων και αναλύθηκαν με τη χρήση SPSS®. Τα δε-
δομένα ικανοποίησης ασθενών από τις παρεχόμενες υπηρεσίες συλλέχθηκαν με τη μέθοδο της κατα-
γραφής παρατηρήσεων του προσωπικού και των ασθενών.

Αποτελέσματα: Το 81% των ασθενών που έλαβαν αντιρετροϊκή αγωγή προσήλθαν στο Φαρμακείο 
του Νοσοκομείου, ενώ για το 19% των ασθενών έγινε αποστολή κατ’ οίκον στην επαρχία. Το 83% των 
ασθενών που λαμβάνουν αντιρετροϊκή αγωγή στο Νοσοκομείο μας, είναι ασφαλισμένοι σε Φορείς Κοι-
νωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ), ενώ το 17% είναι δικαιούχοι Κοινωνικής Πρόνοιας, ανασφάλιστοι και πολιτι-
κοί πρόσφυγες. Όλες οι συνταγές αντιρετροϊκής αγωγής, συνολικού κόστους ≈6,3 εκατομμυρίων € 

1 Φαρμακείο,  
Γ.Ν.Α. «Κοργιαλένειο-
Μπενάκειο» Ε.Ε.Σ.

2 Γ’ Παθολογικό Τμήμα - 
Μονάδα Λοιμώξεων,  
Γ.Ν.Α. «Κοργιαλένειο-
Μπενάκειο» Ε.Ε.Σ
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(4.191 συνταγές το 2011 και 3.424 συνταγές τα τρία πρώτα τρίμηνα του 2012, δηλαδή κατά Μ.Ο. 36,3 
συνταγές μηνιαίως) χορηγήθηκαν από το Φαρμακείο, με τη συνεργασία κοινωνικής λειτουργού από τη 
Μονάδα Λοιμώξεων ως «συνδετικού κρίκου» μεταξύ του ασθενή και των επαγγελματιών υγείας. Το 88% 
της ετήσιας δαπάνης για την αντιρετροϊκή αγωγή των ασθενών (≈5,6 εκατομμύρια €) αναμένεται να 
καλυφθεί από τους ΦΚΑ, ενώ το υπόλοιπο 12% (≈0,7 εκατομμύρια €) βαρύνει τον προϋπολογισμό του 
Νοσοκομείου. Οι ασθενείς που προσήλθαν στο Φαρμακείο για την αντιρετροϊκή τους αγωγή, εξυπηρε-
τήθηκαν με μέσο χρόνο αναμονής 2 λεπτά, μέσο χρόνο εξυπηρέτησης 2,5 λεπτά και δυνατότητα παρο-
χής διευκρινήσεων σχετικά με τη φαρμακοθεραπεία τους. 

Συμπεράσματα: Η φαρμακευτική αγωγή των ασθενών με χρόνιες νόσους απαιτεί την έγκυρη και 
έγκαιρη χορήγησή της μέσα από διαδικασίες που διασφαλίζουν καλή ποιότητα παρεχόμενων υπηρε-
σιών υγείας, ακόμη και σε συνθήκες έλλειψης προσωπικού και υποδομών. Η συνεργασία των δύο 
Τμημάτων του νοσηλευτικού ιδρύματος ενίσχυσε την καλή λειτουργία του, προς όφελος των ασθε-
νών και του προσωπικού. Οι ανάγκες των ασθενών, καθώς και ο βαθμός συμμόρφωσής τους στη 
φαρμακευτική αγωγή, θα διερευνηθούν περαιτέρω με την εφαρμογή ερωτηματολογίου αξιολόγησης 
παρεχόμενων υπηρεσιών.

ΔΑ24

In vivo επίδραση δύο σχημάτων haart στο μεταβολισμό 
και τα επίπεδα του παράγοντα ενεργοποίησης 
αιμοπεταλίων (paF)
Μ. Χίνη,1 Β.Δ. Παπακωνσταντίνου,2 Ν. Μαγκαφάς,1 Γ. Σταματάκης,2 Ν. Τσόγκας,1 Ε. Φραγκοπούλου,3 
Α. Τουρτόγλου,1 Σ. Αντωνοπούλου,3 Π. Γαργαλιάνος-Κακολύρης,4 Κ.Α. Δημόπουλος,2 Μ.Κ. Λαζανάς1

Σκοπός: O PAF εμπλέκεται στην παθογένεια της HIV λοίμωξης και τα επίπεδά του επηρεάζονται από 
τη χορήγηση αντιρετροϊκής θεραπείας. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η συγκριτική in vivo μελέ-
τη δύο σχημάτων HAART, με ισχυρή in vitro ανασταλτική δράση, στο μεταβολισμό και τα επίπεδα του 
PAF.

Υλικό και Μέθοδοι: Μελετήθηκαν 16 μη προθεραπευμένοι, ασυμπτωματικοί ασθενείς οι οποίοι τυ-
χαιοποιήθηκαν σε 2 ομάδες: την ομάδα Α [n=8, CD4+ 273 (232-365) κυτ/μL, ιικό φορτίο 4,30 (4,01-4,71) 
log10 αντ/mL] η οποία έλαβε tenofovir/emtricitabine/efavirenz και την ομάδα Β [(n=8, CD4+ 305 (254-
381) κυτ/μL, ιικό φορτίο 4,97 (4,49-5,49) log10 αντ/mL)] που έλαβε tenofovir/emtricitabine/atazanavir-r, 
βάσει των κατευθυντηρίων οδηγιών για την έναρξη HAART. Προσδιορίστηκαν τα επίπεδα και τα μετα-
βολικά ένζυμα του PAF στο αίμα των ασθενών πριν την έναρξη της HAART και μετά 1, 3, 6, 9 και 12 μή-
νες. Για τη σύγκριση των μεγεθών σε κάθε ομάδα στα διαφορετικά χρονικά σημεία χρησιμοποιήθηκε το 
κριτήριο Friedman και Wilcoxon, ενώ για τη σύγκριση των μεγεθών μεταξύ των δύο ομάδων χρησιμο-
ποιήθηκε η ανάλυση διακύμανσης επαναλαμβανόμενων μετρήσεων ύστερα από κατάλληλη κατάταξή 
τους (RM ANOVA on ranks).

Αποτελέσματα: Όσον αφορά στην ομάδα Α, διαπιστώνεται γενικά μείωση των βιοσυνθετικών ενζύ-
μων του PAF, η οποία συνάδει με τα ελαττωμένα επίπεδά του σε όλη τη διάρκεια της μελέτης με επακό-
λουθη μείωση της αποικοδόμησής του. Στην ομάδα Β, παρατηρείται αντίθετη επίδραση της HAART η 
οποία αυξάνει τα βιοσυνθετικά ένζυμα παράλληλα με τα επίπεδα PAF. Η αύξηση αυτή αποτελεί σήμα 
για ενεργοποίηση της αποικοδόμησης του PAF σε διάφορες χρονικές στιγμές, παρόλο που δεν παρατη-
ρήθηκε στατιστικά σημαντική μεταβολή των μεγεθών, συνολικά, στο χρονικό διάστημα της μελέτης. Η 
διαφορετική επίδραση των σχημάτων HAART στο μεταβολισμό του PAF οδήγησε σε στατιστικά σημα-
ντική διαφοροποίηση των επιπέδων του αλλά και των μεταβολικών του ενζύμων μεταξύ των δύο σχη-
μάτων κατά τη διάρκεια της μελέτης, με υψηλότερες τιμές στην ομάδα Β.

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

2 Εργαστήριο Βιοχημείας, 
Τμήμα Χημείας, 
Πανεπιστήμιο Αθηνών

3 Εργαστήριο Βιοχημείας, 
Τμήμα Επιστήμης 
Διαιτολογίας-Διατροφής, 
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

4 Α΄ Παθολογικό Τμήμα - 
Μονάδα Λοιμώξεων,  
Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς» 
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Συμπεράσματα: Το σχήμα tenofovir/emtricitabine/efavirenz μειώνει τα επίπεδα και τη βιοσύνθεση 
του PAF, ενώ αντίθετα το σχήμα tenofovir/emtricitabine/atazanavir-r τα αυξάνει. Χρειάζεται περαιτέρω 
διερεύνηση της πιθανής κλινικής σημασίας των ανωτέρω ευρημάτων, δεδομένης της εμπλοκής του PAF 
στην παθογένεια της αθηροσκλήρυνσης, της χρόνιας νεφρικής νόσου και άλλων φλεγμονωδών κατα-
στάσεων. 

ΔΑ25

Πολυκεντρική μελέτη αποτελεσματικότητας και 
ασφάλειας της νεβιραπίνης σε ασθενείς με hIV λοίμωξη
Ν. Κοσμάς,1 Ε. Ταμπουρατζή,2 Θ. Κακκαβάς,3 Ν. Παΐσιος,4 Θ. Χρυσανθίδης,5 Μ. Χίνη,1 Κ. Λόιο,2  
Β. Παπασταμόπουλος,3 Γ. Ξυλωμένος,4 Π. Κολλάρας,5 Β. Παπαρίζος,2 Α. Σκουτέλης,3  

Π. Γαργαλιάνος-Κακολύρης,4 Π. Νικολαΐδης,5 Μ.Κ. Λαζανάς1

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

Υλικό και Μέθοδοι: Ανασκοπήθηκαν οι φάκελοι ασθενών από 5 Μονάδες Λοιμώξεων που έλαβαν 
NVP στο πλαίσιο αντιρετροϊκής αγωγής από το 1999 έως σήμερα. Παρουσιάζονται στοιχεία σχετικά με 
την ιολογική και ανοσολογική ανταπόκριση, καθώς και δεδομένα που αφορούν στην τοξικότητα και 
ασφάλεια του φαρμάκου.

Αποτελέσματα: Συνολικά, 246 ασθενείς έλαβαν σχήματα που περιελάμβαναν NVP. Οι 196/246 ασθε-
νείς (80%) ήταν άνδρες και οι 154/246 (63%) ανήκαν στη λευκή φυλή. Αναφορικά με τους παράγοντες 
κινδύνου για την HIV λοίμωξη, οι 153/246 (62,4%) ήταν ομοφυλόφιλοι, οι 71/245 (29%) ήταν ετεροφυλό-
φιλοι, οι 13/245 (5,3%) ήταν χρήστες ενδοφλεβίων ουσιών, 7/245 (2,9%) είχαν άγνωστο τρόπο μετάδο-
σης και 1/245 από μετάγγιση. Η μέση ηλικία κατά την έναρξη της αγωγής ήταν 37,5 έτη (εύρος: 21-71 
έτη). Οι 156/246 (63,4%) ήταν σταδίου Α κατά CDC, 68/246 (27,6%) σταδίου Β και 22/246 (9%) σταδίου C. 
Ο μέσος χρόνος γνωστής οροθετικότητας ήταν 158,9 μήνες (εύρος: 6,9-358 μήνες). Ο μέσος χρόνος 
λήψης NVP ήταν 197,1 εβδομάδες (εύρος: 1-716 εβδομάδες). 

Η διάμεση τιμή ιικού φορτίου προ και μετά NVP ήταν 27000 και <50 c/ml αντίστοιχα (p=0,00), ενώ 
184/246 (74,8%) είχαν μη ανιχνεύσιμο ιικό φορτίο μετά τη χορήγηση NVP. Η διάμεση τιμή CD4 κυττά-
ρων προ και μετά NVP ήταν 290 και 618,5/μl αντίστοιχα (p=0,00). Οι 85/246 (34,5%) συνεχίζουν να λαμ-
βάνουν NVP μέχρι σήμερα. Οι 37/246 (15%) διέκοψαν το φάρμακο λόγω αποτυχίας (31 σημείωσαν ιολο-
γική και 6 ανοσολογική αποτυχία). Οι 53/246 (21,5%) διέκοψαν λόγω ανεπιθύμητων ενεργειών. Ειδικότε-
ρα, 15/53 (28,3%) εκδήλωσαν αλλεργία, 10/53 (18,9%) συμπτώματα από το νευρικό σύστημα, 9/53 (17%) 
αιματολογική τοξικότητα, 8/53 (15%) λιποδυστροφία, 7/53 (13,2%) εκδηλώσεις από το γαστρεντερικό, 
3/53 (5,7%) ηπατοτοξικότητα, ενώ 1 ασθενής παρουσίασε αύξηση του γαλακτικού οξέος στο αίμα. Οι 
12/246 (4,9%) διέκοψαν λόγω απλοποίησης του θεραπευτικού σχήματος, 19/246 (7,7%) δεν ήταν συμ-
μορφούμενοι με την αγωγή, ενώ 10/246 (4%) τέθηκαν σε προγραμματισμένη διακοπή θεραπείας. Επί-
σης, 2 ασθενείς διέκοψαν λόγω εισόδου τους σε πρωτόκολλο και 7/246 (2,8%) διέκοψαν λόγω διαφό-
ρων άλλων αιτίων. Τέλος, 12/246 (4,9%) χάθηκαν στην παρακολούθηση, ενώ 9/246 (3,7%) απεβίωσαν 
κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος λήψης του φαρμάκου. 

Συμπεράσματα: Η μακροχρόνια χορήγηση NVP σε ασθενείς με HIV λοίμωξη είναι ασφαλής, καλά 
ανεκτή και εξαιρετικά αποτελεσματική. 

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

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

3 Ε’ Παθολογικό Τμήμα - 
Μονάδα Λοιμώξεων,  
Γ.Ν.Α «Ο Ευαγγελισμός» 

4 Α’ Παθολογικό Τμήμα - 
Μονάδα Λοιμώξεων,  
Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»

5 Α’ Παθολογική 
Πανεπιστημιακή Κλινική – 
Μονάδα Λοιμώξεων,  
Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ»
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ΔΑ26

Απόψεις σπουδαστριών του Τμήματος Μαιευτικής  
του Τ.Ε.Ι. Αθήνας σχετικά με την αντιμετώπιση 
οροθετικών εγκύων γυναικών και οροθετικών νεογνών 
(πρόδρομη ανακοίνωση)
Κ. Κούρτογλου, Α. Λυκερίδου, Π. Πετρίδης

Σκοπός: Οι γνώσεις και οι απόψεις των μελλοντικών μαιών στην αντιμετώπιση της οροθετικής επιτό-
κου, του τοκετού της και του νεογνού της.

Υλικό και Μέθοδοι: Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε σπουδάστριες της Μαιευτικής του Τ.Ε.Ι. Αθήνας. 
Το ερωτηματολόγιο αποτελείτο από 102 ερωτήσεις που αφορούσαν δημογραφικά στοιχεία, γενικές 
προσωπικές απόψεις για τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση και τον HIV/AIDS στην Ελλάδα, προσωπικές 
απόψεις σχετικά με HIV/AIDS, απόψεις σχετικά με τη μαιευτική αντιμετώπιση πασχόντων από HIV/AIDS 
και τη σεξουαλική συμπεριφορά του ερωτώμενου. Στο χρονικό διάστημα Δεκέμβριος 2011-Ιούνιος 2012 
απαντήθηκαν 120 ερωτηματολόγια. Από αυτά τα 118 (ποσοστό 98,33%) ήταν επαρκώς συμπληρωμένα 
και συμπεριελήφθησαν στην μελέτη. Το φύλο των ατόμων της έρευνας ήταν 100% γυναίκες με μέσο 
όρο ηλικίας τα 21,08 έτη (ακραίες ηλικίες 18 και 46). Η στατιστική ανάλυση έγινε με το στατιστικό πρό-
γραμμα SPSS version 17.0.

Αποτελέσματα: Από τα 118 άτομα τα 92 ανέφεραν ότι είναι σεξουαλικά ενεργά (ποσοστό 78%) και τα 
100 (ποσοστό 88,4%) θεωρούν ότι έχουν πλήρη ή αρκετά ικανοποιητική σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. 
Τα 83 (ποσοστό 70,3%) θεωρούν ότι υπάρχει αύξηση των κρουσμάτων του HIV/AIDS στην Ελλάδα. Το 
97,4% (115 άτομα) θεωρούν ότι ένας υγιής φαινομενικά άνθρωπος μπορεί να είναι HIV θετικός. Το 46,6% 
θεωρούν πως τα υγρά με ικανοποιητική συγκέντρωση του HIV, ικανά για μετάδοσή του, είναι τα κολπικά 
υγρά, το σπέρμα, το αίμα, το μητρικό γάλα και άλλα υγρά που περιέχουν αίμα, ενώ το 21,2% αποκλείουν 
το μητρικό γάλα. Οι 36 ερωτηθέντες (το 30,5%) θεωρούν ότι ο HIV μεταδίδεται με την κολπική διείσδυ-
ση, την πρωκτική διείσδυση, το στοματικό έρωτα, το θηλασμό, τη μετάγγιση αίματος, από τη μητέρα 
στο παιδί κατά την κύηση και τον τοκετό και χρησιμοποιώντας κοινά είδη προσωπικής υγιεινής (οδο-
ντόβουρτσα, κ.τ.λ.). Αν και το 79,7% πιστεύει πως ξέρει να προστατευτεί από τη μετάδοση του HIV/AIDS 
κατά την εργασία του, το 97,5% θεωρεί πως είναι απαραίτητη περισσότερη εκπαίδευση για τη νοσηλεία 
ατόμων με HIV/AIDS. Το 78% είναι θετικά διακείμενοι να βοηθήσουν σε τοκετό οροθετικής επιτόκου. Το 
43,2% θεωρεί πως σε οροθετικές επιτόκους πρέπει να γίνεται εκλεκτική καισαρική τομή, ενώ το 42,4% 
θεωρούν πως ο φυσιολογικός τοκετός αποτελεί επιλογή για μία οροθετική έγκυο, όταν διεκπεραιώνε-
ται από μαίες/ευτές που γνωρίζουν πώς να προστατέψουν το νεογνό από τη μετάδοση του ιού. Το 66,1% 
δεν ξέρουν πώς να προστατέψουν το νεογνό από την οροθετική μητέρα του και το 66,1% δεν θα συνι-
στούσε σε οροθετική λεχωίδα να θηλάσει.

Συμπεράσματα: Γενικά, οι σπουδάστριες της Μαιευτικής ενώ θεωρούν ότι έχουν ικανοποιητικές 
γνώσεις για την προσέγγιση των HIV/AIDS γυναικών στην κύηση, έχουν σε αρκετά θέματα συγκεχυμένη 
ή εσφαλμένη αντίληψη ώστε να θεωρείται αναγκαία η προσθήκη στην εκπαίδευσή περισσότερων στοι-
χείων σχετικά με την αντιμετώπιση των οροθετικών γυναικών.

Τμήμα Μαιευτικής,  
Τ.Ε.Ι. Αθήνας
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Κ. Leuow 21
C. Noestlinger 29
Θ. Αδρακτάς 17
Α. Αλβέρτη 33
Α. Αντωνιάδου 20, 21
Ζ.Α. Αντωνιάδου 21
Χ. Αντωνίου 11, 24, 25, 29
Σ. Αντωνοπούλου 40
Θ. Αποστολίδης 30
Λ. Βακερλής 6
Δ. Βαλαγκούτη 18, 37, 38
Α. Βανταράκης 33
Ν. Βουδούρη 6
Μ. Βουνάτσου 11
Δ. Βουτσινάς 24
Σ. Γαληνός 12
Π. Γαργαλιάνος-Κακολύρης 12, 15, 16, 19, 21, 35, 

36, 40, 41
Δ. Γεννηματά 39
Α. Γεωργακόπουλος 9
Χ. Γεωργαντοπούλου 33
Ο. Γεωργίου 13
Σ. Γιαλή 13, 33
Α. Γκίκας 15, 26, 27
Μ. Γκόλφη 33
Η. Γκούντας 14
Ε. Γούναρη 28
Χ.Α. Γώγος 10, 23
Γ.Λ. Δαΐκος 15
Π. Δαμάσκος 32
Ε. Δασκαλάκης 11, 29
Ι. Δετοράκης 33
Ι. Δημητριάδης 14
Δ. Δημητροπούλου 10, 23
Κ.Α. Δημόπουλος 40
Κ. Διγαλάκη 24
Ε. Δίζα 28
Ε. Δούκα 12
Σ. Δριμής 21, 24
Κ. Ευαγγελίου 16, 35, 36
Α. Ζαβιτσάνου 21
Π. Ζεμπεκάκης 18, 37
Ε. Ζούζουλα 33
Ι. Ζουμπουρτικούδη 28
Κ. Θέμελη-Διγαλάκη 38
Α. Ίσσαρη 21
Ε. Ιωαννίδου 26, 27
Π. Ιωαννίδου 17
Μ. Καβάση 23
Ε. Κάκαλου 12, 13
Θ. Κακκαβάς 12, 13, 19, 41
Σ. Καούστου 20
Δ. Καραγεωργόπουλος 24, 38

Κ. Κασάπης 14
Ι. Κατσαρόλης 20
Ο. Κατσαρού 17
Π.Ε. Καψάλη 33
Ε. Κελαϊδής 17
Σ. Κοκκίνη 26, 27
Π. Κολλάρας 18, 19, 21, 37, 38, 41
Α. Κοράκης 32
Γ. Κορατζάνης 15
Θ. Κορδόσης 21
Π.Α. Κορομάντζος 8
Ν. Κοσμάς 19, 41
Δ. Κούκιος 15
Ά. Κουραμπά 17
Α. Κουρελής 21
Σ. Κουρκουντή 4, 11, 15, 21, 24, 25, 29
Κ. Κούρτογλου 42
Ε. Κουσούλη 24
Ν. Κουτσούκου 24
Κ. Κυριάκης 11
Μ. Κωνσταντινίδης 31
Ε. Κωστής 15
Μ. Λαδά 15
Μ.Κ. Λαζανάς 15, 19, 20, 21, 39, 40
Α. Λαζαρίδου 38
Α. Λέκκου 10, 23
Λ. Λεωνίδου 10, 23
Α. Λιονή 15
Ά.Σ. Λιούρδη 3
Κ. Λόιο 19, 24, 25, 29, 41
Π. Λουρίδα 2, 12, 16, 35, 36
Α. Λυκερίδου 42
Γ. Μαγιορκίνης 21
Ε. Μαγιορκίνης 21
Ν. Μαγκαφάς 15, 21, 40
Δ. Μαζαράκης 12, 36
Ν. Μαλισιόβας 18, 21, 37, 38
Μ. Μαλλιαρού 39
Α. Μάλλιος 32
Μ. Μαραγκός 10, 23
Α. Μαργαρίτη 18, 21
Φ. Μαρίνη 39
Ζ. Μάτσου 12
Π. Μαυραγάννης 32
Α. Μελίδου 21
Σ. Μεταλλίδης 18, 21, 37, 38
Π. Μιστυλής 24, 38
Ν. Μίττλετον 9
Α. Μουζάκη 9
Ι. Μπακαΐμη 37
Ε. Μπαρμπουνάκης 15, 26, 27
Γ. Μπεθυμούτης 25
Α. Μπελούκας 21
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Σ. Μπενέκος 32
Μ. Μπομπολή 15
Π. Νικολαΐδης 15, 18, 19, 21, 37, 38, 

41
Κ. Νικολαρόπουλος 32
Ε. Νικολοπούλου 31
Γ. Ξυλωμένος 12, 16, 19, 21, 35, 36, 

41
Ά. Οικονόμου 15
Ν. Παΐσιος 12, 15, 16, 19, 35, 36, 

41
Π. Παναγόπουλος 2, 20
Ι. Παναγούλιας 9
Γ. Πάνος 10, 21, 23
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