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ΟΔΗΓΙΕΣ InstructIons to authors

Ειδικότερα, για την πραγμάτωση των σκοπών 
του περιοδικού δημοσιεύονται:

Άρθρα σύνταξης1. : Σύντομα ανασκοπικά 
άρθρα σε επίκαιρα και αμφιλεγόμενα θέμα-
τα, που γράφονται με προτροπή της συντα-
κτικής επιτροπής. Όταν εκφράζουν συλλο-
γικά τη Σύνταξη του περιοδικού, είναι ανυ-
πόγραφα. Στις άλλες περιπτώσεις είναι ενυ-
πόγραφα. 
Γενικά θέματα2. , που σχετίζονται με τις επι-
στήμες της υγείας και δεν εμπίπτουν στις 
άλλες κατηγορίες άρθρων του περιοδικού.
Ανασκοπήσεις3. : Ολοκληρωμένες αναλύσεις 
ιατρικών θεμάτων, στις οποίες υπογραμμί-
ζονται ιδιαίτερα οι σύγχρονες απόψεις. Γίνο-
νται δεκτές ανασκοπήσεις μέχρι δύο συγ-
γραφέων. 

Ερευνητικές εργασίες4. : 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. 
Ενδιαφέρουσες περιπτώσεις5. : 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.
Επίκαιρα θέματα6. : Σύντομη περιγραφή των 
τελευταίων απόψεων σε συγκεκριμένο 
θέμα.
Σεμινάρια, στρογγυλά τραπέζια, κλινι-7. 
κοπαθολογοανατομικές συζητήσεις.

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.
Οι μελέτες που υποβάλλονται για δημοσίευση πρέπει να είναι γραμμένες σε ομοιόμορφη γλώσσα, 
κατά προτίμηση τη νεοελληνική δημοτική, να είναι καλά τεκμηριωμένες πειραματικά και βιβλιογρα-
φικά, να μην έχουν δημοσιευθεί ή να μην έχουν υποβληθεί για έγκριση σε άλλο περιοδικό. 
Η αποστολή της μελέτης θα πρέπει να συνοδεύεται από επιστολή στην οποία θα δηλώνεται το πιο 
κατάλληλο τμήμα του περιοδικού (π.χ. ερευνητική εργασία, ανασκόπηση, διαγνωστικά προβλήματα, 
επίκαιρα θέματα), η διεύθυνση και το τηλέφωνο του συγγραφέα που είναι υπεύθυνος για την αλλη-
λογραφία σχετικά με την υποβαλλόμενη εργασία. Επίσης, στην επιστολή αυτή θα δηλώνεται ότι το 
κείμενο έχει εγκριθεί από όλους τους συγγραφείς της μελέτης. 
Τα προς δημοσίευση άρθρα θα πρέπει να είναι δακτυλογραφημένα στη μια όψη του φύλλου με διπλό 
διάστημα και κατάλληλο περιθώριο και να στέλνονται σε τρία πλήρη αντίγραφα (περιλαμβανομέ-
νων των πινάκων, σχημάτων και φωτογραφιών) στην ακόλουθη διεύθυνση:

Ε.Ε.Μ.Α. AIDS 
Μ. ΛΕΛΕΚΗΣ 

Τ.Θ. 14085 
11521 – ΑΘΗΝΑ

Οδηγίες για τους συγγραφείς
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Γράμματα προς τη Σύνταξη8. : Περιέχουν 
κρίσεις για δημοσιευμένα άρθρα, πρόδρομα 
αποτελέσματα εργασιών, παρατηρήσεις για 
ανεπιθύμητες ενέργειες, κρίσεις για το περι-
οδικό κ.λπ. Δημοσιεύονται ενυπόγραφα.
Άρθρα εκπαιδευτικού περιεχομένου.9. 
Ειδικά άρθρα.10. 

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

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

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

Μετά την περίληψη παρατίθενται 3-10 λέξεις 
(όροι ή μικρές φράσεις) ευρετηριασμού, απαραί-
τητες για τη σύνταξη των ευρετηρίων του περιο-
δικού. 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 μπορούν 
να επαναληφθούν τα πειράματα. Όταν οι μέθοδοι 
που χρησιμοποιούνται είναι καθιερωμένες, πρέ-
πει να αναφέρονται με συντομία και να αναγρά-
φεται η βιβλιογραφική παραπομπή. Στην περί-
πτωση ερευνών που αφορούν ανθρώπους, πρέ-
πει ιδιαίτερα να τονιστεί ότι η έρευνα πραγματο-
ποιήθηκε 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».

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.
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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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Η λιποδυστροφία στην HIV λοίμωξη
Γ. Τσεκές, Μ.Κ. Λαζανάς

Περίληψη
Το σύνδρομο της λιποδυστροφίας που σχετίζεται με την HIV λοίμωξη περιλαμβάνει μεταβολικές διαταρα-
χές καθώς και αλλαγές στη σύσταση και τη μορφολογία του σώματος, και έχει αναδειχθεί σε μείζον πρόβλη-
μα στη θεραπευτική της HIV λοίμωξης. Οι μεταβολικές διαταραχές είναι πιθανόν ότι μακροπρόθεσμα αυξά-
νουν τον καρδιαγγειακό κίνδυνο, ενώ οι αλλαγές στη μορφολογία του σώματος επιδρούν αρνητικά στην 
ποιότητα ζωής των ασθενών και μειώνουν τη συμμόρφωση στη φαρμακευτική αγωγή. Περίπου δέκα χρό-
νια μετά την αρχική περιγραφή παραμένουν αναπάντητα πολλά ερωτήματα ως προς την παθογένεια, τη 
διάγνωση, την αντιμετώπιση και την πρόληψη του συνδρόμου. Τα τελευταία δεδομένα υποστηρίζουν την 
άποψη ότι για την εμφάνιση της λιποδυστροφίας επιδρούν παράγοντες σχετιζόμενοι με την HIV λοίμωξη 
και τη θεραπεία της, καθώς και παράγοντες σχετιζόμενοι με τον ασθενή. Η έλλειψη σαφούς και κλινικά εύ-
χρηστου ορισμού αντανακλά την ετερογένεια του συνδρόμου, δυσκολεύει τη διάγνωση και καθιστά επι-
σφαλή τη σύγκριση των αποτελεσμάτων κλινικών μελετών. Η αντιμετώπιση της λιποδυστροφίας δεν είναι 
γενικά ικανοποιητική και περιλαμβάνει διαιτητικές παρεμβάσεις, αλλαγή του τρόπου ζωής, τροποποίηση 
της αντιρετροϊικής αγωγής, φάρμακα που επιδρούν στο μεταβολισμό, καθώς και επεμβάσεις πλαστικής-
επανορθωτικής χειρουργικής. Στον τομέα της πρόληψης ενθαρρυντικά αποτελέσματα έχουν δώσει αρχικά 
σχήματα συνδυασμένης αντιρετροϊικής αγωγής που δεν περιέχουν θυμιδινικά ανάλογα. Στην παρούσα 
ανασκόπηση θα συζητηθούν τα τελευταία δεδομένα όσον αφορά στην παθογένεια, τη διάγνωση και την 
αντιμετώπιση του συνδρόμου της λιποδυστροφίας που σχετίζεται με την HIV λοίμωξη. 

Λέξεις κλειδιά: Λιποδυστροφία, λιποατροφία, συσσώρευση λίπους (λιποϋπερτροφία), δυσλιπιδαιμία, 
ινσουλινοαντοχή, σακχαρώδης διαβήτης, HIV λοίμωξη, αντιρετροϊική αγωγή.

the hIV-associated lipodystrophy syndrome: a review

G. Tsekes G, M.K. Lazanas

Abstract
The HIV-associated lipodystrophy syndrome, which encompasses metabolic abnormalities and 
alterations in body fat distribution, has emerged as a common and disturbing problem in the treatment 
of HIV infection. The metabolic complications may increase the long-term risk of cardiovascular disease. 
The body shape alterations, on the other hand, may reduce patients’ quality of life and decrease treatment 
adherence. Ten years after the initial description, little is known about the pathogenesis, diagnosis, 
treatment and prevention of lipodystrophy. Current data indicate a multifactorial pathogenesis, where 
HIV infection, antiretroviral therapy, and several patient-related factors are major contributors. The lack 
of a clear and concise definition of the syndrome reflects its heterogeneity, limits a clear diagnosis and 
impairs the comparison of results among clinical studies. Therapeutic strategies have been proven to 
have limited clinical success. They include dietary interventions, lifestyle changes, antiretroviral therapy 
modifications, the use of metabolically active drugs and, finally, plastic and reconstructive surgery. In the 
field of prevention, promising results have been taken from initial treatment strategies not containing 
thymidine analogues. In this review, we discuss recent data about the features, pathogenesis, diagnostic 
work-up and treatment options of the HIV-associated lipodystrophy syndrome.

Key words: lipodystrophy, lipoatrophy, fat deposition (lipohypertrophy), dyslipidemia, insulin 
resistance, diabetes mellitus, HIV infection, antiretroviral therapy.
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Εισαγωγή
Η εισαγωγή στη θεραπευτική της HIV λοίμωξης 

της συνδυασμένης αντιρετροϊικής αγωγής (highly 
active antiretroviral therapy, HAART) οδήγησε σε 
σημαντική μείωση των καιροσκοπικών λοιμώξεων 
και της θνητότητας.1 Η ευρεία, όμως, χρήση των 
νέων και ισχυρών φαρμάκων, σε συνδυασμό με την 
αύξηση της επιβίωσης των ασθενών, ανέδειξε την 
τοξικότητα της θεραπείας ως μείζον πρόβλημα στη 
θεραπευτική της HIV λοίμωξης.2 Σημαντική θέση 
στον κατάλογο των ανεπιθύμητων ενεργειών της 
HAART καταλαμβάνει πλέον η λιποδυστροφία, η 
οποία εμφανίζεται σε πολύ σημαντικό ποσοστό των 
ασθενών που λαμβάνουν αντιρετροϊική αγωγή (μέ-
χρι 50% ή και περισσότερο).3 Τα αντιρετροϊικά φάρ-
μακα, τα οποία εμφανίζουν ποικίλες δράσεις στο 
μεταβολισμό, φαίνεται ότι έχουν σημαντική θέση 
στην παθογένεση των διαταραχών του λίπους. Δεν 
είναι, ωστόσο, ακόμα γνωστό εάν η λιποδυστροφία 
αποτελεί ένα σύνδρομο που εκφράζεται με διαφο-
ρετικούς φαινοτύπους ή παριστά διαφορετικά αλ-
ληλεπικαλυπτόμενα σύνδρομα. Στον όρο «λιποδυ-
στροφία» υπάγονται τόσο οι διαταραχές του μετα-
βολισμού (δυσλιπιδαιμία, ινσουλινοαντίσταση) όσο 
και οι αλλαγές στη σύσταση και τη μορφολογία του 
σώματος (απώλεια υποδορίου λίπους ή συσσώρευ-
ση λίπους στην κοιλιά ή συνδυασμός αυτών), αν και 
οι διαταραχές αυτές δεν συσχετίζονται πάντα μετα-
ξύ τους. Άλλες παθολογικές καταστάσεις (γαλακτι-
κή οξέωση, οστεοπενία και οστεοπόρωση, ανάγ-
γειος νέκρωση, υπογοναδισμός και αρτηριακή 
υπέρταση) έχουν επίσης περιγραφεί, όμως η συ-
σχέτιση με το σύνδρομο της λιποδυστροφίας πα-
ραμένει αβέβαιη. Οι μεταβολές της μορφολογίας 
του σώματος «στιγματίζουν» τον ασθενή με επακό-
λουθη κακή συμμόρφωση στην αγωγή και κίνδυνο 
ιολογικής αποτυχίας, ενώ οι μεταβολικές διαταρα-
χές μπορεί μακροπρόθεσμα να αυξήσουν τον καρ-
διαγγειακό κίνδυνο των ασθενών.4 Τα τελευταία 
χρόνια, πολλοί ερευνητές έχουν ασχοληθεί με τις 
διάφορες παραμέτρους της λιποδυστροφίας και 
υπάρχουν πλέον αρκετές πληροφορίες για ορισμέ-
νες από τις συνιστώσες του συνδρόμου. Ωστόσο, 
πολλά ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα. 

Διαταραχές της σύστασης και  
της μορφολογίας του σώματος
Περίπου δέκα χρόνια μετά την αρχική περιγρα-

φή εξακολουθεί να μην υπάρχει σαφής και ευρέως 
αποδεκτός ορισμός της λιποδυστροφίας, ενώ δεν 
έχουν ακόμα καθιερωθεί κλινικά εύχρηστα δια-

γνωστικά κριτήρια.5 Το γεγονός θα πρέπει να 
αποδοθεί στην ποικιλία των φαινοτυπικών εκ-
φράσεων του συνδρόμου, αλλά και στη δυσκολία 
συγκριτικής αξιολόγησης των μελετών που ανα-
φέρονται στη λιποδυστροφία. Η αδυναμία αυτή 
προκύπτει από τις διαφορές στο σχεδιασμό των 
διαφόρων μελετών, την ετερογένεια του πληθυ-
σμού που μελετάται, την έλλειψη (συνήθως) ομά-
δας ελέγχου, την ποικιλία στο είδος και τη διάρ-
κεια της αντιρετροϊικής αγωγής, την έλλειψη τυ-
ποποιημένων διαγνωστικών μεθόδων και την 
απουσία διαγνωστικών κριτηρίων.6

Η λιποδυστροφία αρχικά περιγράφηκε το 1998 
σε ασθενείς με HIV λοίμωξη που ελάμβαναν αγω-
γή με αναστολείς πρωτεασών, ως σύνδρομο που 
περιελάμβανε απώλεια λίπους σε όλες τις περιο-
χές του σώματος εκτός από την κοιλιά και συνο-
δευόταν από δυσλιπιδαιμία (αυξημένες τιμές χο-
ληστερόλης και τριγλυκεριδίων) και αντίσταση 
στην ινσουλίνη.7 Στα αμέσως επόμενα χρόνια είχε 
θεωρηθεί ότι οι ασθενείς με λιποδυστροφία εμ-
φανίζουν απώλεια λίπους στα άκρα σε συνδυα-
σμό με συσσώρευση λίπους στην κοιλιά (σύνδρο-
μο «ανακατανομής» του λίπους).8 Σύντομα, όμως, 
έγινε αντιληπτό ότι ορισμένοι ασθενείς εμφανί-
ζουν αμιγή απώλεια λίπους και άλλοι μόνο συσ-
σώρευση λίπους, ενώ σε μία μειονότητα των 
ασθενών συνυπάρχουν οι δύο παραπάνω διατα-
ραχές (Πίνακας 1).5,6 Οι μορφολογικές ανωμαλίες 
είναι δυνατόν να συνοδεύονται από διαταραχές 
στο μεταβολισμό της γλυκόζης και των λιπιδίων. 
Θα πρέπει βέβαια να σημειωθεί ότι η αντίσταση 
στην ινσουλίνη και η δυσλιπιδαιμία συχνά υπάρ-
χουν χωρίς να συνοδεύονται από κλινικά εμφα-
νείς μορφολογικές διαταραχές.

Πλέον πρόσφατες μελέτες υποστηρίζουν την 
άποψη ότι η απώλεια του υποδορίου λίπους είναι 
το στοιχείο εκείνο που χαρακτηρίζει τη λιποδυ-
στροφία της HIV λοίμωξης.9 Η θέση αυτή ενισχύε-
ται από τα αποτελέσματα της μελέτης FRAM, στην 
οποία μελετήθηκαν οι διαταραχές του λίπους σε 
425 άνδρες με HIV λοίμωξη, ηλικίας 33-45 ετών, 
σε σύγκριση με 152 εθελοντές αντίστοιχης ηλικί-
ας, οι οποίοι απετέλεσαν την ομάδα ελέγχου. Ο 
προσδιορισμός του περιοχικού λίπους έγινε με 
μαγνητικό συντονισμό. Τα αποτελέσματα έδειξαν 
ότι απώλεια περιφερικού λίπους υπήρχε στο 
38,3% των ασθενών έναντι 4,6% της ομάδας ελέγ-
χου (p<0,001), ενώ κεντρική συσσώρευση λίπους 
παρατηρήθηκε στο 40,2% των ασθενών και στο 
55,9% της ομάδας ελέγχου (p=0,001). Ασθενείς με 
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απώλεια περιφερικού λίπους εμφάνιζαν επίσης μι-
κρότερο ποσό υποδορίου λίπους στην κοιλιά, 
αλλά και λιγότερο σπλαγχνικό λίπος σε σύγκριση 
με ασθενείς χωρίς περιφερική λιποατροφία.10 
Ανάλογα ήταν τα ευρήματα σε αντίστοιχες μελέ-
τες σε γυναίκες.11,12 Τα αποτελέσματα της μελέτης 
FRAM, καθώς και άλλων πρόσφατων εργασιών, 
ενισχύουν την άποψη ότι η απώλεια και η συσσώ-
ρευση λίπους είναι διαδικασίες ανεξάρτητες.13,14 

Οι διαταραχές του λίπους εμφανίζονται από 
τους πρώτους μήνες μετά την έναρξη της αντιρε-
τροϊικής αγωγής. Προοπτική μελέτη σε 40 HIV+ 
άνδρες έδειξε ότι κατά τις πρώτες εβδομάδες μετά 
την έναρξη της HAART παρατηρείται αύξηση τόσο 
του κεντρικού όσο και του περιφερικού λίπους, η 
οποία ακολουθείται από προοδευτική εκλεκτική 
ελάττωση του περιφερικού λίπους κατά τους επό-
μενους μήνες. Η μείωση του περιφερικού λίπους 
αρχίζει μετά την 24η εβδομάδα αγωγής, και η ετή-
σια απώλεια υπολογίζεται σε 13,6% (διάμεση τιμή, 
IQR: 0,9-26,3%). Αντίθετα με το περιφερικό λίπος, 
το συνολικό κεντρικό λίπος (υποδόριο και σπλαγ-
χνικό) διατηρείται σχετικά σταθερό μετά την αρχι-
κή αύξηση.15 Είναι βέβαια προφανές ότι οι διατα-
ραχές του λίπους αποτελούν μία συνεχή διεργα-
σία, και έχει αποδειχθεί ότι υπάρχουν και επί απου-
σίας κλινικών ενδείξεων λιποδυστροφίας.10,16

Η απώλεια λίπους (λιποατροφία) αφορά σε απώ-
λεια υποδορίου λίπους στο πρόσωπο, άνω και 
κάτω άκρα, κοιλιά και γλουτούς.6,17 Αντίθετα με 
ό,τι συμβαίνει στο σύνδρομο απίσχνανσης που 
συνοδεύει το AIDS, στη λιποατροφία η μυϊκή μάζα 
παραμένει ουσιαστικά σταθερή.10 Η απώλεια του 
λίπους στο πρόσωπο (γύρω από τους οφθαλμούς, 
στην κροταφική χώρα και τις παρειές) προκαλεί 
χαρακτηριστική αλλοίωση της εμφάνισης του 
ασθενή, γεγονός που προκαλεί στους πάσχοντες 

σοβαρά κοινωνικά και ψυχολογικά προβλήματα. 
Λόγω της απώλειας του υποδορίου λίπους στα 
άκρα προκαλείται εντονότερη διαγραφή των φλε-
βών και των μυϊκών μαζών. Η απώλεια, τέλος, 
υποδορίου λίπους στην περιοχή του κορμού (θώ-
ρακας και κοιλιά) συνήθως δεν είναι εμφανής κλι-
νικά, ειδικά όταν συνυπάρχει αύξηση του υποκει-
μένου σπλαγχνικού λίπους. 

Η συσσώρευση λίπους (λιποϋπερτροφία) παρα-
τηρείται σε διάφορες θέσεις του σώματος.6,18 Χα-
ρακτηριστική θεωρείται η αύξηση του ενδοκοιλι-
ακού λίπους (δηλαδή του λίπους γύρω από τα 
σπλάγχνα), που οδηγεί σε αύξηση της περιμέτρου 
της κοιλιάς. Η διαφορική διάγνωση από την απλή 
παχυσαρκία μπορεί να είναι κλινικά δύσκολη και 
να γίνει εφικτή μόνο με τη χρήση της υπολογιστι-
κής αξονικής τομογραφίας ή του μαγνητικού συ-
ντονισμού, όπου στην περίπτωση της λιποδυ-
στροφίας απεικονίζεται αύξηση του ενδοκοιλια-
κού λίπους ενώ το υποδόριο λίπος είναι φυσιολο-
γικό ή μειωμένο (στην απλή παχυσαρκία, αντίθε-
τα, αυξάνουν τόσο το υποδόριο όσο και το 
σπλαγχνικό λίπος). Άλλες θέσεις εναπόθεσης λί-
πους είναι η οπίσθια επιφάνεια του αυχένα 
(buffalo hump), οι μαστοί (γυναικομαστία), η ηβι-
κή περιοχή και το υποδόριο (λιπώματα).19

Συχνότητα των μορφολογικών 
διαταραχών 
Ο επιπολασμός της λιποδυστροφίας μεταξύ των 

ασθενών με HIV λοίμωξη δεν είναι γνωστός με 
ακρίβεια. Οι εκτιμήσεις εμφανίζουν σημαντικές 
αποκλίσεις (από 11% έως 83%), που αποδίδονται 
στην έλλειψη σαφούς ορισμού του συνδρόμου, 
στο είδος του πληθυσμού που μελετάται και στο 
διαφορετικό σχεδιασμό των κλινικών μελετών. Σε 
πιο πρόσφατες μελέτες, 40-50% των ασθενών εμ-
φανίζουν κάποιο σημείο λιποδυστροφίας.20 Απώ-
λεια λίπους εμφανίζεται περίπου στο 35% των 
ασθενών, συσσώρευση λίπους στο 35-45%, ενώ 
μία μειονότητα των ασθενών (15-20%) εμφανίζει 
μεικτή εικόνα (απώλεια περιφερικού λίπους σε 
συνδυασμό με εναπόθεση λίπους στην κοιλιά).6,21,22 
Όσον αφορά στην επίπτωση, προοπτική μελέτη 
σε 494 naïve ασθενείς που άρχισαν HAART (2NRTIs 
+ ≥1PI), έδειξε ότι λιποδυστροφία παρουσίασε το 
17% των ασθενών μετά διάμεση παρακολούθηση 
18 μηνών.23 Άλλη, τέλος, μελέτη σε 745 ασθενείς 
που ήδη ελάμβαναν αντιρετροϊκή αγωγή, έδειξε 
ετήσια επίπτωση λιποατροφίας 27%, συσσώρευ-
σης λίπους 21% και λιποδυστροφίας γενικά 33%.24 

Πίνακας 1.  Το φάσμα της λιποδυστροφίας  
που σχετίζεται με την HIV λοίμωξη

1. Διαταραχές της κατανομής του λίπους
Απώλεια υποδορίου λίπους • 

(πρόσωπο, άκρα, γλουτοί, κορμός)
Συσσώρευση λίπους  • 

(κοιλιά, γύρω από τα σπλάγχνα, μαστοί, buffalo hump)

Μεικτές μορφές• 

2. Μεταβολικές διαταραχές

Δυσλιπιδαιμία• 

Αντίσταση στην ινσουλίνη• 
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Καθώς, όμως, οι περισσότερες μελέτες χρησιμο-
ποιούν υποκειμενικές μεθόδους εκτίμησης του λί-
πους, πολλοί ερευνητές υποστηρίζουν ότι η συ-
χνότητα της κεντρικής συσσώρευσης λίπους ως 
εκδήλωση λιποδυστροφίας είναι υπερεκτιμημένη 
και σε πολλές περιπτώσεις οι ασθενείς εμφανίζουν 
απλά κοιλιακή παχυσαρκία στο πλαίσιο του μετα-
βολικού συνδρόμου, ανάλογα με ό,τι συμβαίνει 
στο γενικό πληθυσμό.10-12 

 Διαταραχές του μεταβολισμού  
της γλυκόζης και των λιπιδίων
Όπως προαναφέρθηκε, οι μεταβολικές διατα-

ραχές σχετίζονται συχνά, αλλά όχι πάντα, με τις 
διαταραχές της μορφολογίας του σώματος. Έχει 
πάντως αποδειχθεί ότι ασθενείς με HIV λοίμωξη 
και λιποδυστροφία εμφανίζουν συχνότερα μετα-
βολικές διαταραχές σε σχέση με HIV+ ασθενείς 
χωρίς λιποδυστροφία.25,26 Οι μεταβολικές διατα-
ραχές περιλαμβάνουν την αντίσταση στη δράση 
της ινσουλίνης, τη διαταραχή ανοχής στη γλυκό-
ζη, το σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2, αυξημένες 
τιμές τριγλυκεριδίων, ελεύθερων λιπαρών οξέων 
(FFA) και ολικής χοληστερόλης, καθώς και μειωμέ-
νες τιμές HDL-χοληστερόλης. Οι διαταραχές του 
μεταβολισμού μπορεί να προηγούνται ή να έπο-
νται των μορφολογικών διαταραχών.

Σύμφωνα με τα ATPIII κριτήρια, ο όρος «μετα-
βολικό σύνδρομο» χρησιμοποιείται στο γενικό 
πληθυσμό για να περιγράψει την ύπαρξη τριών 
τουλάχιστον από τα παρακάτω: αυξημένες τιμές 
τριγλυκεριδίων, χαμηλές τιμές HDL-χοληστερόλης, 
αρτηριακή υπέρταση, αυξημένη περίμετρο μέσης 
και αυξημένες τιμές γλυκόζης ορού.27 Σε αρκετές 
μελέτες σε ασθενείς με HIV λοίμωξη, έχει αποδει-
χθεί ότι η λιποδυστροφία εμφανίζει ανεξάρτητη 
και στατιστικά σημαντική συσχέτιση με την πα-
ρουσία του μεταβολικού συνδρόμου.25,28-31 

Αντίσταση στην ινσουλίνη
Αυξημένες τιμές ινσουλίνης ορού, αδρού δείκτη 

αντίστασης στην ινσουλίνη, παρατηρούνται συ-
χνά σε συνδυασμό με συσσώρευση λίπους στην 
κοιλιά, απώλεια λίπους στα άκρα, αυξημένο λόγο 
περιμέτρου μέσης προς περίμετρο περιφέρειας 
και παρουσία buffalo hump.25,31 Σε μία μελέτη, η 
συχνότητα σακχαρώδη διαβήτη σε ασθενείς με 
HIV λοίμωξη και λιποδυστροφία ήταν 7,0%, ενώ 
σε υγιείς αντίστοιχης ηλικίας και αντίστοιχου δεί-
κτη μάζας σώματος ήταν 0,5%.26 Στην ίδια μελέτη, 
διαταραχή ανοχής στη γλυκόζη παρατηρήθηκε 

σε 35,2% των HIV+ ασθενών με λιποδυστροφία, 
και μόνο σε 5,6% των HIV+ ασθενών χωρίς λιποδυ-
στροφία.26 Το ποσοστό των ασθενών με επίπεδα 
ινσουλίνης νηστείας >18 μU/mL ήταν 26,5% και 
3,5% αντίστοιχα.26 Σε άλλη μελέτη, διαπιστώθηκε 
η ύπαρξη αντίστασης στην ινσουλίνη στο 49% μη 
παχύσαρκων HIV+ ασθενών με λιποδυστροφία.29 
Για τους λόγους αυτούς, είναι απαραίτητη η τακτι-
κή παρακολούθηση των ασθενών με προσδιορι-
σμό της τιμής γλυκόζης νηστείας πριν την έναρξη 
της αντιρετροϊικής αγωγής, μερικές εβδομάδες 
μετά οποιαδήποτε τροποποίηση του θεραπευτι-
κού σχήματος και στη συνέχεια τουλάχιστον μία 
φορά το χρόνο.20 Καθώς η υπερινσουλιναιμία, 
αλλά και η διαταραχή ανοχής στη γλυκόζη, θεω-
ρούνται παράγοντες που αυξάνουν τον καρδιαγ-
γειακό κίνδυνο, οι παράμετροι αυτές θα πρέπει 
ενδεχομένως να προσδιορίζονται σε ασθενείς με 
αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο ή οικογενειακό 
ιστορικό διαβήτη τύπου 2.20

Δυσλιπιδαιμία
Είναι γνωστό ότι ασθενείς με HIV λοίμωξη εμ-

φανίζουν πολύ συχνά διαταραχές των λιπιδίων, 
που αποδίδονται μεταξύ άλλων τόσο στη λοίμω-
ξη από τον HIV, όσο και στα φάρμακα που χρησι-
μοποιούνται για τη θεραπεία της.20 Προοπτική 
παρακολούθηση ασθενών με γνωστό χρόνο ορο-
μετατροπής, έδειξε ότι μετά τη λοίμωξη από τον 
HIV και πριν την έναρξη της θεραπείας οι τιμές της 
ολικής, HDL- και LDL-χοληστερόλης μειώνονται. 
Με την έναρξη της HAART, οι τιμές της ολικής και 
LDL-χοληστερόλης επανέρχονται στα επίπεδα 
πριν τη λοίμωξη, ενώ η HDL-χοληστερόλη παρα-
μένει μειωμένη.32 Σε μεγάλη πολυκεντρική μελέ-
τη (DAD), τιμή ολικής χοληστερόλης >240 mg/dL 
διαπιστώθηκε στο 27% των ασθενών που ελάμ-
βαναν HAART που περιελάμβανε αναστολέα 
πρωτεασών, στο 23% των ασθενών υπό NNRTI, 
στο 10% των ασθενών που ελάμβαναν μόνο 
NRTIs, ενώ σε ασθενείς χωρίς θεραπεία το αντί-
στοιχο ποσοστό ήταν μόνο 8%. Τιμές τριγλυκερι-
δίων >200 mg/dL ανευρέθησαν στο 40%, 32%, 
23% και 15% των αντίστοιχων ομάδων, ενώ τιμές 
HDL-χοληστερόλης <35 mg/dL διαπιστώθηκαν 
στο 27%, 19%, 25% και 26% αντίστοιχα.33

Η συχνότητα δυσλιπιδαιμίας σε ασθενείς με HIV 
λοίμωξη και λιποδυστροφία είναι ακόμα μεγαλύ-
τερη, και σύμφωνα με ορισμένους ερευνητές 
μπορεί να ανέρχεται στο 70%.31 Σε μία μελέτη, 
τιμή τριγλυκεριδίων >200 mg/dL διαπιστώθηκε 
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στο 57,1% των HIV+ ασθενών με λιποδυστροφία, 
και μόνο στο 13,3% των HIV+ ασθενών χωρίς λιπο-
δυστροφία (p=0,0002). Ολική χοληστερόλη >200 
mg/dL ανευρέθηκε στο 57,1% και στο 16,7% αντί-
στοιχα (p=0,0005). Οι αντίστοιχες τιμές για LDL-
χοληστερόλη >160 mg/dL ήταν 21,8% και 6,9% 
(p=0,10), ενώ για HDL-χοληστερόλη <35 mg/dL 
45,7% και 43,3% αντίστοιχα (p=NS).26 Δεν παρα-
τηρήθηκαν ιδιαίτερες διαφορές μεταξύ ασθενών 
με λιποατροφία και κεντρική συσσώρευση λί-
πους, οι ασθενείς όμως με λιποατροφία εμφάνι-
ζαν υψηλότερη τιμή τριγλυκεριδίων και χαμηλό-
τερη τιμή HDL-χοληστερόλης σε σχέση με ασθε-
νείς με μεικτού τύπου λιποδυστροφία.26

Ασθενείς με HIV λοίμωξη και μεταβολικό σύνδρο-
μο παρουσιάζουν δυσλιπιδαιμία ανεξάρτητα της 
ύπαρξης λιποδυστροφίας. Ασθενείς, όμως, με λιπο-
δυστροφία που δεν πληρούν τα κριτήρια του μετα-
βολικού συνδρόμου, φαίνεται ότι εμφανίζουν δια-
ταραχές των λιπιδίων όμοιες με αυτές που παρατη-
ρούνται στο μεταβολικό σύνδρομο. Η παρατήρηση 
αυτή υποδηλώνει ότι η λιποδυστροφία επάγει με-
ταβολικές διαταραχές ισοδύναμες με εκείνες των 
κριτηρίων του μεταβολικού συνδρόμου.25

Καθώς οι διαταραχές των λιπιδίων που περιγρά-
φηκαν είναι συμβατές με το αθηρογόνο προφίλ 
που είναι γνωστό ότι αυξάνει τον καρδιαγγειακό 
κίνδυνο, συνιστάται η τακτική παρακολούθηση 
των ασθενών με προσδιορισμό των τιμών λιπιδί-
ων νηστείας πριν την έναρξη της αντιρετροϊικής 
αγωγής και έναν με δύο μήνες μετά οποιαδήποτε 
τροποποίηση του θεραπευτικού σχήματος. Στη 
συνέχεια, οι τιμές θα πρέπει να παρακολουθού-
νται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, ανάλογα με 
τον καρδιαγγειακό κίνδυνο του ασθενή.20

Λιποδυστροφία και  
καρδιαγγειακός κίνδυνος
Με την εισαγωγή της HAART και την αύξηση της 

επιβίωσης των ασθενών, το ενδιαφέρον τελευταία 
έχει στραφεί στην πιθανή αύξηση του κινδύνου 
καρδιαγγειακής νόσου σε ασθενείς με HIV λοίμωξη 
υπό θεραπεία.34,35 Οι μεταβολικές διαταραχές (με-
ταβολικό σύνδρομο) που επάγονται από τα φάρ-
μακα που χρησιμοποιούνται είναι πιθανόν ότι, 
ανάλογα με ό,τι συμβαίνει στο γενικό πληθυσμό, 
αυξάνουν μακροπρόθεσμα τον καρδιαγγειακό κίν-
δυνο.20 Στην περαιτέρω αύξηση του κινδύνου αυ-
τού πιθανότατα συμβάλλει και η λοίμωξη από τον 
HIV καθ’ εαυτή. Η μελέτη SMART, για παράδειγμα, 
έδειξε αύξηση των καρδιαγγειακών συμβαμάτων 

σε ασθενείς που περιοδικά διέκοπταν τη θεραπεία, 
σε σχέση με αυτούς που την ελάμβαναν συνεχώς.36 
Η αυξημένη επίπτωση του καπνίσματος μεταξύ 
των ασθενών με HIV λοίμωξη αποτελεί έναν επι-
πλέον, πολύ σημαντικό παράγοντα κινδύνου, ενώ 
και η συχνότητα αρτηριακής υπέρτασης είναι αυ-
ξημένη σε ασθενείς υπό HAART.37,38  

Αν και προηγούμενες μελέτες είχαν καταλήξει σε 
αντικρουόμενα συμπεράσματα, τα δεδομένα από 
τη μεγάλη πολυκεντρική μελέτη DAD φαίνεται να 
επιβεβαιώνουν την αύξηση του κινδύνου οξέος εμ-
φράγματος μυοκαρδίου (ΟΕΜ) σε ασθενείς υπό 
HAART, και μάλιστα ο σχετικός κίνδυνος εμφανίζε-
ται αυξανόμενος ανάλογα με το χρόνο έκθεσης 
στην αντιρετροϊική αγωγή.39 Εκτός όμως από τα 
φάρμακα, άλλοι παράγοντες όπως η ηλικία, το αν-
δρικό φύλο, το κάπνισμα, η προϋπάρχουσα καρδι-
αγγειακή νόσος και ο διαβήτης επίσης σχετίζονταν 
με αυξημένο κίνδυνο εμφράγματος, και μάλιστα ο 
σχετικός κίνδυνος που προέκυπτε από τους παρά-
γοντες αυτούς ήταν μεγαλύτερος από εκείνον που 
αποδόθηκε στην HAART.39 Μετά από διόρθωση ως 
προς τους παραπάνω παράγοντες και τη δυσλιπι-
δαιμία, ο κίνδυνος ΟΕΜ παρέμεινε ελαφρά αυξη-
μένος (RR=1,10) μόνο στους ασθενείς που ελάμβα-
ναν PIs, όχι όμως και στους ασθενείς υπό NNRTIs.4 
Θα πρέπει, όμως, να σημειωθεί ότι το διάστημα πα-
ρακολούθησης των ασθενών υπό NNRTIs ήταν μι-
κρότερο από εκείνο των ασθενών υπό PIs.

Καθώς, όπως προαναφέρθηκε, ασθενείς με HIV 
λοίμωξη και λιποδυστροφία παρουσιάζουν συ-
χνότερα μεταβολικές διαταραχές (δυσλιπιδαιμία, 
αντίσταση στην ινσουλίνη και σακχαρώδη διαβή-
τη), είναι λογική η υπόθεση ότι οι ασθενείς αυτοί 
εμφανίζουν ακόμη μεγαλύτερο καρδιαγγειακό 
κίνδυνο σε σχέση με HIV+ ασθενείς χωρίς λιποδυ-
στροφία. Πέραν των μεταβολικών διαταραχών, 
αρκετές μελέτες έχουν δείξει ότι ασθενείς με λιπο-
δυστροφία εμφανίζουν αυξημένες τιμές hsCRP, 
διαφόρων δεικτών ενδοθηλιακής δυσλειτουργίας 
και αναστολέα του ενεργοποιητή του πλασμινογό-
νου (PAI-1) στον ορό σε σύγκριση με ασθενείς υπό 
αντιρετροϊική αγωγή χωρίς διαταραχές του λί-
πους.25,40,41 Σε επίπεδο κλινικών μελετών, όμως, τα 
διαθέσιμα δεδομένα είναι αντιφατικά. Στη μελέτη 
DAD, η παρουσία λιποδυστροφίας δεν βρέθηκε να 
σχετίζεται με τον κίνδυνο ΟΕΜ.39 Άλλη μελέτη δεν 
έδειξε διαφορά ως προς την αρτηριακή πίεση και 
την ελαστικότητα των αρτηριών μεταξύ ασθενών 
με και χωρίς λιποδυστροφία.42 Σε κάποιες μελέτες, 
το πάχος του έσω και μέσου χιτώνα της καρωτίδας 
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και το ποσόν του επικαρδιακού λίπους βρέθηκαν 
αυξημένα σε ασθενείς με λιποδυστροφία και με-
ταβολικό σύνδρομο.43,44 Σε άλλη, όμως, μελέτη 
όπου τα αρχικά αποτελέσματα ήταν παρόμοια, η 
πολυπαραγοντική ανάλυση έδειξε ότι η λιποδυ-
στροφία και η HAART δεν σχετίζονται με το πάχος 
του έσω και μέσου χιτώνα της καρωτίδας.45 Ενδια-
φέροντα είναι επίσης τα αποτελέσματα μελέτης 
όπου συγκρίθηκε ο υπολογιζόμενος (κατά 
Framingham) δεκαετής κίνδυνος στεφανιαίας νό-
σου σε HIV+ ασθενείς με λιποδυστροφία και υγιείς 
εθελοντές αντίστοιχης ηλικίας, φύλου και δείκτη 
μάζας σώματος. Ο κίνδυνος ήταν 7,4 για τους HIV+ 
ασθενείς με λιποδυστροφία και 5,3 για την ομάδα 
ελέγχου (p=0,002). Όταν όμως έγινε σύγκριση με 
εθελοντές που, πλην των ανωτέρω, είχαν και αντί-
στοιχο λόγο περιμέτρου μέσης προς περίμετρο 
περιφέρειας, ο κίνδυνος ήταν 7,6 και για τις δύο 
ομάδες (p=0,9).46 

Για την αξιολόγηση των παραπάνω πρώιμων ευ-
ρημάτων είναι απαραίτητη η μακρόχρονη παρακο-
λούθηση των ασθενών, είναι όμως σαφές ότι οι κλα-
σικοί παράγοντες έχουν μεγαλύτερη σημασία από 
την αντιρετροϊική αγωγή ως προς την αύξηση του 
καρδιαγγειακού κινδύνου. Οι παράγοντες αυτοί θα 
πρέπει προσεκτικά να αναζητώνται και κατά το δυ-
νατό να αντιμετωπίζονται. Τα οφέλη της HAART 
υπερτερούν σαφώς των ενδεχομένων κινδύνων, 
στην επιλογή όμως των αντιρετροϊικών που θα χο-
ρηγηθούν θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και οι 
τυχόν προϋπάρχοντες παράγοντες που αυξάνουν 
τον καρδιαγγειακό κίνδυνο.20 Είναι, τέλος, απαραί-
τητη η συστηματική παρακολούθηση των ασθενών 
για τυχόν εμφάνιση μεταβολικών διαταραχών, οι 
οποίες θα πρέπει να αντιμετωπίζονται κατάλληλα.

Παράγοντες κινδύνου  
για εμφάνιση λιποδυστροφίας
Καθώς διαταραχές της μορφολογίας του σώμα-

τος έχουν περιγραφεί σχεδόν αποκλειστικά σε 
ασθενείς υπό HAART, η λιποδυστροφία στην HIV 
λοίμωξη θεωρείται σήμερα ανεπιθύμητη ενέργεια 
της αντιρετροϊικής αγωγής.20 Τα φάρμακα φαίνεται 
να έχουν πρωτεύοντα ρόλο, στην εμφάνιση όμως 
λιποδυστροφίας επίσης εμπλέκονται και ποικίλοι 
άλλοι παράγοντες που έχουν σχέση τόσο με τον 
ξενιστή όσο και με τον ιό.3,8 Έχει επίσης αποδειχθεί 
ότι η λιποδυστροφία δεν αφορά σε ένα μόνο φάρ-
μακο ή σε μία μόνο κατηγορία αντιρετροϊικών  
φαρμάκων. Θα περιγράψουμε στη συνέχεια παρά-
γοντες που θεωρείται ότι αυξάνουν τον κίνδυνο 
εμφάνισης μορφολογικών και μεταβολικών διατα-
ραχών, αν και στο θέμα αυτό, όπως σε πολλές από 
τις παραμέτρους της λιποδυστροφίας, υπάρχει αρ-
κετή ασάφεια στη διεθνή βιβλιογραφία.

Λιποατροφία
Μεγάλη ηλικία, λευκή φυλή, μικρό σωματικό βά-

ρος, προχωρημένο στάδιο νόσου, μεγάλες τιμές ιι-
κού φορτίου και μικρός αριθμός CD4+ κυττάρων 
κατά την έναρξη της HAART έχουν στις περισσότε-
ρες μελέτες βρεθεί ότι αυξάνουν τον κίνδυνο λιπο-
ατροφίας (Πίνακας 2).17,47,48 Η συλλοίμωξη από τον 
HCV είχε σε παλαιότερες επιδημιολογικές έρευνες 
φανεί ότι επίσης αυξάνει τον κίνδυνο λιποατροφί-
ας, τέτοια συσχέτιση όμως δεν επιβεβαιώνεται σε 
πρόσφατες μεγαλύτερες μελέτες.49 Ο σπουδαιότε-
ρος πάντως παράγοντας είναι η διάρκεια λήψης 
συγκεκριμένων νουκλεοσιδικών αναλόγων.50,51 Από 
τα NRTIs, αυτά που έχουν περισσότερο ενοχοποιη-
θεί για λιποατροφία είναι τα θυμιδινικά ανάλογα, 

Πίνακας 2. Παράγοντες κινδύνου για εμφάνιση λιποδυστροφίας

Παράγοντας Απώλεια λίπους Συσσώρευση λίπους

Ξενιστής

Μεγάλη ηλικία Μεγάλη ηλικία

Λευκή φυλή Γυναικείο φύλο

Μικρό σωματικό βάρος ↑ λίπος & τριγλυκερίδια

Αγωγή

Διάρκεια λήψης ΤΑ-NRTI  (d4T > ZDV) και ddI (+/-) Διάρκεια ART

Λήψη NRTIs πριν την έναρξη PIs

Έκθεση σε PIs και NNRTIs (+/-) Έκθεση σε PIs

HIV Ναδίρ CD4 Ναδίρ CD4

Στάδιο νόσου, HIV-RNA Στάδιο νόσου, HIV-RNA

Συλλοίμωξη HCV (?)
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κυρίως η σταβουδίνη και λιγότερο η ζιδοβουδί-
νη.48,52 Η αμπακαβίρη και η τενοφοβίρη, αντίθετα, 
είναι τα νουκλεοσιδικά ανάλογα που είναι λιγότερο 
πιθανό να προκαλέσουν λιποατροφία.53,54 

Το θέμα της συμμετοχής των PIs και των NNRTIs 
στη λιποατροφία δεν έχει διευκρινιστεί. Όσον αφορά 
στους αναστολείς των πρωτεασών, μερικές μελέτες 
υποστηρίζουν ότι πιθανόν δρουν συνεργικά με τα 
NRTIs και επιδεινώνουν τη λιποατροφία. Αυτό διαπι-
στώθηκε σε μία μελέτη 334 naïve ασθενών, στους 
οποίους χορηγήθηκαν νελφιναβίρη ή εφαβιρένζη σε 
συνδυασμό με ζιδοβουδίνη+λαμιβουδίνη ή διδανο-
σίνη+σταβουδίνη. Το περιφερικό λίπος την 64η εβδο-
μάδα μειώθηκε κατά 13,1% στην ομάδα της νελφινα-
βίρης, ενώ αυξήθηκε κατά 1,8% στην ομάδα της εφα-
βιρένζης (p=0,003).55 Η παρατήρηση δεν είναι δυνατό 
να γενικευτεί για όλες τις αντιπρωτεάσες αφού είναι 
πιθανό ότι, όπως συμβαίνει και με τα NRTIs, φάρμακα 
της ίδιας κατηγορίας μπορεί να έχουν εντελώς διαφο-
ρετικές επιδράσεις στο λίπος. Σε δύο πρόσφατες με-
λέτες, μάλιστα, ο συνδυασμός λοπιναβίρη/ριτοναβί-
ρη (LPV/r) φάνηκε να συνδέεται λιγότερο με λιποα-
τροφία σε σχέση με την εφαβιρένζη (EFV). Στην πρώ-
τη μελέτη (ACTG 5142), 753 naïve ασθενείς τυχαιοποι-
ήθηκαν σε LPV/r+2NRTIs, EFV+2NRTIs και LPV/r+EFV. 
Τα NRTIs που χρησιμοποιήθηκαν ήταν η λαμιβουδίνη 
(3TC) σε συνδυασμό με ζιδοβουδίνη (ZDV) ή τενοφο-
βίρη (TDF) ή σταβουδίνη (d4TXR). Το ποσοστό λιποα-
τροφίας την 96η εβδομάδα ήταν 8% στην ομάδα LPV/
r+EFV, 18% στην ομάδα LPV/r+2NRTIs και 32% στην 
ομάδα EFV+2NRTIs (p<0,01). Η επίπτωση λιποατροφί-
ας στους ασθενείς υπό NRTIs ήταν μικρότερη στην 
ομάδα της LPV/r σε σχέση με την ομάδα του EFV, ανε-
ξάρτητα του NRTI που οι ασθενείς ελάμβαναν. Η λιπο-
ατροφία ήταν συχνότερη στους ασθενείς που ελάμ-
βαναν d4T, ενώ στους ασθενείς που ελάμβαναν TDF 
η επίπτωση λιποατροφίας ήταν ίδια με εκείνη που πα-
ρατηρήθηκε στους ασθενείς που δεν ελάμβαναν 
NRTIs.56 Στη δεύτερη μελέτη, 155 naïve ασθενείς τυ-
χαιοποιήθηκαν σε LPV/r+ZDV/3TC για 24-48 εβδομά-
δες και στη συνέχεια σε μονοθεραπεία με LPV/r 
(n=104) ή στο συνδυασμό EFV+ZDV/3TC (n=51). Την 
96η εβδομάδα, το περιφερικό λίπος αυξήθηκε κατά 
18% στην ομάδα της LPV/r, ενώ μειώθηκε κατά 9% 
στην ομάδα του EFV (p<0,001). Αντίστοιχα, το ποσο-
στό των ασθενών με λιποατροφία ήταν 5% στην ομά-
δα της LPV/r και 34% στην ομάδα του EFV (p<0,001).57 
Με βάση τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι η επίδραση 
στη λιποατροφία του EFV, και ιδιαίτερα όταν αυτό χο-
ρηγείται σε συνδυασμό με ορισμένα NRTIs, θα πρέπει 
να μελετηθεί προσεκτικότερα.

Συσσώρευση λίπους
Παράγοντες που έχουν βρεθεί στις περισσότε-

ρες μελέτες ότι αυξάνουν τον κίνδυνο συσσώρευ-
σης λίπους είναι η μεγάλη ηλικία, το γυναικείο 
φύλο, το αυξημένο ποσόν σωματικού λίπους, οι 
αυξημένες τιμές τριγλυκεριδίων, το προχωρημένο 
στάδιο νόσου, οι μεγάλες τιμές HIV-RNA και ο μι-
κρός αριθμός CD4+ κυττάρων κατά την έναρξη 
της HAART (Πίνακας 2).6,47,48 Όσον αφορά στη 
HAART, η διάρκεια λήψης αντιρετροϊικής αγωγής 
(που πιθανά είναι απλώς δείκτης μακρόχρονης 
λοίμωξης από τον HIV) και η έκθεση σε PIs επίσης 
θεωρείται ότι αυξάνουν τον κίνδυνο συσσώρευ-
σης λίπους.47 Τα διαθέσιμα στοιχεία ως προς την 
επίδραση των NNRTIs στη συσσώρευση λίπους 
είναι ελάχιστα. Σε μία μελέτη που ανακοινώθηκε 
πρόσφατα, 155 naïve ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν 
σε LPV/r+ZDV/3TC για 24-48 εβδομάδες και στη 
συνέχεια σε μονοθεραπεία με LPV/r (n=104) ή στο 
συνδυασμό EFV+ZDV/3TC (n=51). Την 96η εβδομά-
δα το λίπος κορμού αυξήθηκε κατά 14% στην 
ομάδα της LPV/r και κατά 15% στην ομάδα του 
EFV. Το ποσοστό ασθενών με συσσώρευση λίπους 
ήταν 45% στην ομάδα της LPV/r και 44% στην 
ομάδα του EFV (p=NS), ενώ το ποσοστό των ασθε-
νών με μεικτού τύπου λιποδυστροφία ήταν 0% 
και 16% αντίστοιχα (p=0,002).57

Συνοπτικά, η ακριβής επίδραση στο λίπος των 
διαφόρων φαρμάκων δεν είναι γνωστή με ακρί-
βεια. Φάρμακα που ανήκουν στην ίδια θεραπευτι-
κή κατηγορία μπορεί να εμφανίζουν τελείως δια-
φορετικές επιδράσεις. Είναι επίσης άγνωστο το 
πώς επιδρούν στο λίπος οι αμέτρητοι συνδυασμοί 
φαρμάκων που χρησιμοποιούνται. Κάποιοι, τέλος, 
υποστηρίζουν ότι τελικά οι ασθενείς εμφανίζουν 
μακροπρόθεσμα παρόμοιες μεταβολές του λί-
πους ανεξάρτητα της θεραπείας που χρησιμοποι-
είται (βασιζόμενη σε PIs, NNRTIs ή PIs+NNRTIs).52,58 
Αυτό μένει να αποδειχθεί στο μέλλον.

Αντίσταση στην ινσουλίνη  
και σακχαρώδης διαβήτης
Παράγοντες που έχει βρεθεί ότι σχετίζονται με 

την αντίσταση στην ινσουλίνη και το σακχαρώδη 
διαβήτη τύπου 2 είναι το ανδρικό φύλο, η ηλικία 
>60, η παχυσαρκία, το στάδιο C κατά CDC και το 
οικογενειακό ιστορικό διαβήτη.59 Τα φάρμακα 
που χρησιμοποιούνται στη HAART, και ειδικότερα 
οι αναστολείς των πρωτεασών -κυρίως η ινδιναβί-
ρη-, φαίνεται ότι επίσης επηρεάζουν το μεταβολι-
σμό της γλυκόζης. Σε μία μελέτη που περιέλαβε 
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1.785 γυναίκες, η χρήση PIs φάνηκε να σχετίζεται 
με 3πλάσιο κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη.60 In vitro 
και in vivo μελέτες έχουν δείξει ότι οι αναστολείς 
των πρωτεασών άμεσα επάγουν αντίσταση στην 
ινσουλίνη με πολλαπλούς μηχανισμούς.61 Η ατα-
ζαναβίρη αποτελεί εξαίρεση καθώς η επίδρασή 
της στην ομοιοστασία της γλυκόζης είναι μικρή, 
ενώ η φαρμακοενίσχυση με μικρή δόση ριτοναβί-
ρης δεν φαίνεται να επηρεάζει αρνητικά το ευνοϊ-
κό προφίλ του φαρμάκου.62,63 Εκτός όμως από την 
άμεση επίδραση στην ευαισθησία στην ινσουλί-
νη, οι αναστολείς των πρωτεασών μπορεί να επι-
δρούν αρνητικά και μακροπρόθεσμα μέσω των 
αλλαγών της σύστασης του σώματος.20 Το ίδιο εί-
ναι πιθανό ότι συμβαίνει και για τα νουκλεοσιδικά 
ανάλογα, για τα οποία δεν έχει αποδειχθεί άμεση 
αρνητική επίδραση στην ομοιοστασία της γλυκό-
ζης. Τα φάρμακα αυτά μπορεί, όμως, να επάγουν 
αντίσταση στην ινσουλίνη μέσω της λιποατροφί-
ας την οποία μακροπρόθεσμα προκαλούν.20 
Πράγματι, σε μία προοπτική μελέτη ο συνολικός 
χρόνος έκθεσης σε NRTIs, και κυρίως στη σταβου-
δίνη, φάνηκε να σχετίζεται με αντίσταση στην ιν-
σουλίνη.64 Στην ίδια μελέτη, η έκθεση σε NNRTIs 
δεν φάνηκε να σχετίζεται με υπερινσουλιναιμία.64 

Οι θεραπευτικοί συνδυασμοί που χρησιμοποιού-
νται μπορεί όμως να δρουν διαφορετικά, αφού σε 
πρόσφατη δημοσίευση διαπιστώθηκε ότι οι ασθε-
νείς εμφανίζουν μακροπρόθεσμα παρόμοιες με-
ταβολές των δεικτών αντίστασης στην ινσουλίνη 
ανεξάρτητα της θεραπείας που χρησιμοποιείται 
(βασιζόμενη σε PIs, NNRTIs ή PIs+NNRTIs).58

Δυσλιπιδαιμία
Όπως προαναφέρθηκε, διαταραχές των λιπιδί-

ων (αυξημένα τριγλυκερίδια και χαμηλές τιμές 
ολικής, HDL- και LDL-χοληστερόλης) είναι συχνές 
σε ασθενείς με HIV λοίμωξη πριν τη χορήγηση 
οποιασδήποτε αντιρετροϊικής αγωγής.20 Εκτός 
όμως από τη λοίμωξη, οι τιμές των λιπιδίων επί-
σης επηρεάζονται από γενετικούς παράγοντες, 
το δείκτη μάζας σώματος, το βαθμό σωματικής 
δραστηριότητας και το είδος της διατροφής. Με 
την έναρξη της HAART οι τιμές των λιπιδίων με-
ταβάλλονται ανάλογα με το είδος των φαρμά-
κων που θα χρησιμοποιηθούν, αφού έχει δειχθεί 
ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές ως προς την 
επίδραση στα λιπίδια τόσο μεταξύ των διαφό-
ρων κατηγοριών αντιρετροϊικών φαρμάκων, όσο 
και μεταξύ φαρμάκων που ανήκουν στην ίδια θε-
ραπευτική κατηγορία.

Οι αναστολείς των πρωτεασών είναι τα φάρμα-
κα που έχουν περισσότερο σχετιστεί με δυσλιπι-
δαιμία, καθώς προκαλούν αύξηση των τριγλυκε-
ριδίων, της LDL-χοληστερόλης και του πηλίκου 
ολική:HDL-χοληστερόλη.65,66 Εξαίρεση αποτελούν 
η αταζαναβίρη και, σε μικρότερο βαθμό, η σακου-
ϊναβίρη, που επηρεάζουν σαφώς λιγότερο τα λιπί-
δια.65,67 H φαρμακοενίσχυση, όμως, της αταζανα-
βίρης με μικρή δόση ριτοναβίρης φαίνεται να 
επηρεάζει σε κάποιο βαθμό το ευνοϊκό προφίλ 
του φαρμάκου.68 H χρήση δύο αντιπρωτεασών 
στο θεραπευτικό σχήμα επιδεινώνει περισσότερο 
τη δυσλιπιδαιμία, σε σχέση με σχήματα που περι-
έχουν ένα μόνον αναστολέα πρωτεασών.65 

Από τα NNRTIs η νεβιραπίνη εμφανίζει το πλέον 
ευνοϊκό λιπιδαιμικό προφίλ, καθώς προκαλεί μι-
κρότερη αύξηση των τριγλυκεριδίων και της μη-
HDL-χοληστερόλης, μεγαλύτερη αύξηση της HDL-
χοληστερόλης και μεγαλύτερη μείωση του λόγου 
ολική:HDL-χοληστερόλη σε σύγκριση με την εφα-
βιρένζη.69 Όσον αφορά στα NRTIs, τέλος, η στα-
βουδίνη έχει σχετιστεί με αύξηση της ολικής, LDL-
χοληστερόλης και των τριγλυκεριδίων.53,54 Η αμπα-
καβίρη και η τενοφοβίρη, αντίθετα, φαίνεται να 
διαθέτουν τη μικρότερη επίδραση στα λιπίδια.53,54

Όσον αφορά στους συνδυασμούς φαρμάκων 
που χρησιμοποιούνται στη HAART, παλαιότερες 
μελέτες είχαν δείξει ότι αντιρετροϊικά σχήματα που 
βασίζονται σε PIs προκαλούν δυσλιπιδαιμία συχνό-
τερα απ’ ό,τι σχήματα που βασίζονται σε NNRTIs.65 

Δύο, όμως, μελέτες που ανακοινώθηκαν πρόσφα-
τα υποστηρίζουν ότι η συγχορήγηση PI+NNRTI εμ-
φανίζει το μεγαλύτερο κίνδυνο δυσλιπιδαιμίας, 
ενώ δεν υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές στα λιπί-
δια είτε χρησιμοποιείται αγωγή που βασίζεται σε 
PIs είτε αγωγή που βασίζεται σε NNRTIs. Στη μελέ-
τη ACTG 5142, 753 naïve ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν 
σε LPV/r+2NRTIs, EFV+2NRTIs και LPV/r+EFV. Την 
96η εβδομάδα, το ποσοστό των ασθενών που 
ελάμβαναν υπολιπιδαιμική αγωγή ήταν 12%, 10% 
και 26% αντίστοιχα. Οι ασθενείς υπό LPV/r+EFV εμ-
φάνιζαν σημαντικά μεγαλύτερες αυξήσεις στην 
ολική, HDL-, μη-HDL-χοληστερόλη και τα τριγλυκε-
ρίδια σε σχέση με τις δύο άλλες ομάδες. Μεταξύ 
EFV+2NRTIs και LPV/r+2NRTIs δεν παρατηρήθηκαν 
στατιστικά σημαντικές διαφορές ως προς τις μετα-
βολές των λιπιδίων εκτός από τα τριγλυκερίδια, τα 
οποία εμφάνισαν μεγαλύτερη αύξηση στην ομάδα 
LPV/r+2NRTIs.56 Στη δεύτερη μελέτη, 422 naïve 
ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν σε HAART με βάση PI 
(n=141), NNRTI (n=141) ή PI+NNRTI (n=140). Μετά 
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διάμεση παρακολούθηση 5 ετών, η ομάδα υπό 
PI+NNRTI εμφάνιζε τη μεγαλύτερη αύξηση στα τρι-
γλυκερίδια και την LDL-χοληστερόλη (p<0,005 σε 
σύγκριση με τις ομάδες υπό PI ή NNRTI). Δεν υπήρ-
χαν διαφορές στα λιπίδια μεταξύ ασθενών υπό PI 
και ασθενών υπό NNRTI, με την εξαίρεση της HDL-
χοληστερόλης που σημείωσε μεγαλύτερη αύξηση 
στους ασθενείς υπό NNRTI (p<0,005).58

Παθογένεια των μορφολογικών  
και μεταβολικών διαταραχών
Οι μηχανισμοί με τους οποίους προκαλούνται 

οι διαταραχές του μεταβολισμού και της μορφο-
λογίας του σώματος δεν είναι γνωστοί με ακρί-
βεια. Για την καλύτερη κατανόηση της παθογένει-
ας των παραπάνω διαταραχών είναι σκόπιμη η 
μελέτη κάθε συνιστώσας του συνδρόμου ξεχωρι-
στά, αφού φαίνεται ότι τελικά η λιποδυστροφία 
είναι ένα άθροισμα πολλών διαφορετικών κλινι-
κών οντοτήτων, οι οποίες συχνά συνυπάρχουν και 
σε άλλοτε άλλο βαθμό επικαλύπτονται.3,5,8 Εκτός 
αυτού, έχει τελευταία γίνει σαφές ότι τα διάφορα 
αντιρετροϊικά φάρμακα επιδρούν στο μεταβολι-
σμό και τη μορφολογία του σώματος με ανεξάρ-
τητους, αλληλεπικαλυπτόμενους και οπωσδήπο-
τε συνεργικούς μηχανισμούς.20

Διαταραχές του λίπους
Σύμφωνα με διάφορους ερευνητές, οι αναστο-

λείς των πρωτεασών μπορεί να προκαλούν λιποα-
τροφία μέσω αναστολής ρυθμιστικών παραγόντων 
(SREBP1 και PPARγ) που είναι υπεύθυνοι για τη δια-
φοροποίηση των λιποκυττάρων, καθώς και μέσω 
παραγωγής κυτταροκινών (TNFα, IL6) που προά-
γουν την απόπτωση των λιποκυττάρων.70,71 Η λιπο-
ατροφία που προκαλείται από τα νουκλεοσιδικά 
ανάλογα πιθανόν οφείλεται, τουλάχιστον κατά ένα 
μέρος, σε μιτοχονδριακή βλάβη που προκύπτει 
από αναστολή της μιτοχονδριακής DNA-
πολυμεράσης γ μέσα στα λιποκύτταρα και μείωση 
των αποθεμάτων του μιτοχονδριακού DNA.72 Έχει 
επίσης βρεθεί ότι τα νουκλεοσιδικά ανάλογα μπο-
ρούν να αναστέλλουν τη λιπογένεση και τη διαφο-
ροποίηση των λιποκυττάρων, να προάγουν τη λι-
πόλυση και να δρουν τοξικά στο λιπώδη ιστό συ-
νεργικά με τις αντιπρωτεάσες.73,74 Η παθογένεια της 

κεντρικής συσσώρευσης λίπους δεν έχει επαρκώς 
εξηγηθεί, πιστεύεται όμως ότι είναι αποτέλεσμα 
της αυξημένης κυκλοφορίας και της διαταραγμέ-
νης οξείδωσης των λιπαρών οξέων, καθώς και της 
αντίστασης στη δράση της ινσουλίνης.75

Αντίσταση στην ινσουλίνη  
και σακχαρώδης διαβήτης
Η αντιρετροϊική αγωγή προκαλεί αντίσταση 

στην ινσουλίνη μέσω αυξημένης κυκλοφορίας 
ελεύθερων λιπαρών οξέων, συσσώρευσης λιπιδί-
ων εντός των κυττάρων του μυϊκού ιστού και του 
ήπατος, χαμηλών επιπέδων αδιπονεκτίνης και 
μειωμένης έκφρασης του PPARγ στα κύτταρα του 
υποδορίου λίπους.70,75-77 Οι αναστολείς των πρω-
τεασών έχει δειχθεί in vitro ότι επάγουν αντίσταση 
στην ινσουλίνη και με μείωση της πρόσληψης της 
γλυκόζης, λόγω αναστολής του GLUT4 μεταφο-
ρέα.61 Η ευαισθησία στην ινσουλίνη μπορεί να 
επηρεάζεται και μακροπρόθεσμα, μέσω των με-
ταβολών της σύστασης του σώματος.20 Η ινσουλι-
νοαντίσταση είναι ο πρωτεύων μηχανισμός πρό-
κλησης των διαταραχών της ομοιοστασίας της 
γλυκόζης, έχει όμως δειχθεί ότι οι PIs μπορεί επί-
σης να μειώνουν την έκκριση ινσουλίνης από τα 
β-κύτταρα του παγκρέατος.78 Δεν έχει αποδειχθεί 
άμεση επίδραση των NRTIs στο μεταβολισμό της 
γλυκόζης, ορισμένα όμως από τα φάρμακα της 
κατηγορίας αυτής μπορεί να προκαλούν αντίστα-
ση στην ινσουλίνη έμμεσα, μέσω της προκαλού-
μενης λιποατροφίας.20

Δυσλιπιδαιμία
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η δυσλιπιδαιμία έχει 

περιγραφεί σε ασθενείς με HIV λοίμωξη πριν την 
εποχή της HAART. Παλαιότερες μελέτες είχαν κατα-
δείξει ως παθογενετικούς παράγοντες τα αυξημένα 
επίπεδα απολιποπρωτεΐνης Ε, την αυξημένη ηπατι-
κή σύνθεση VLDL, την αναστολή της λιποπρωτεϊνι-
κής λιπάσης και τη μειωμένη κάθαρση των τριγλυ-
κεριδίων.20 Η δυσλιπιδαιμία μπορεί επίσης να είναι 
αποτέλεσμα της ίδιας της λοίμωξης, πρωτεϊνών 
οξείας φάσης και διαφόρων κυτταροκινών.79

Δεν είναι γνωστός ο μηχανισμός με τον οποίο 
ορισμένα νουκλεοσιδικά ανάλογα (κυρίως η στα-
βουδίνη) προκαλούν δυσλιπιδαιμία.54 Ορισμένοι 
αναστολείς των πρωτεασών, κυρίως η ριτοναβίρη, 
έχει δειχθεί ότι αυξάνουν την ηπατική σύνθεση των 
τριγλυκεριδίων και τα επίπεδά τους στο πλάσμα.80 
Η αταζαναβίρη, αντίθετα, δεν φαίνεται να διαθέτει 
αυτή την ιδιότητα.67 Οι PIs τείνουν επίσης να αυξά-
νουν τα επίπεδα της ολικής χοληστερόλης, αν και η 
επίδραση ποικίλλει μεταξύ των διαφόρων εκπρο-
σώπων της ομάδας.65 Σε in vitro μελέτες, έχει δει-
χθεί ότι οι αντιπρωτεάσες μειώνουν την αποδόμη-
ση της απολιποπρωτεΐνης Β από το πρωτεάσωμα.81 
Επιπρόσθετα, τα λιποσωματίδια που περιέχουν 
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τος, δεν είναι δυνατό να προσδιορίσουν το περιο-
χικό λίπος, την ποσότητα δηλαδή λιπώδους ιστού 
στις διάφορες περιοχές του σώματος (κεφαλή, 
κορμός, άνω και κάτω άκρα).3 Η DEXA είναι η πλέ-
ον διαδεδομένη μέθοδος στην εκτίμηση της λιπο-
δυστροφίας.3 Σημαντικά της πλεονεκτήματα είναι 
η ακρίβεια και επαναληψιμότητα, η ευκολία στη 
χρήση με χαμηλή ακτινοβολία του εξεταζόμενου, 
η ικανότητα μέτρησης οστικής, λιπώδους και άλι-
που μάζας, καθώς και η δυνατότητα εκτέλεσης 
ολόσωμων, αλλά και περιοχικών μετρήσεων.84 Βα-
σικά μειονεκτήματα της DEXA είναι η αδυναμία 
χρήσης της μεθόδου στην αξιολόγηση της λιποα-
τροφίας του προσώπου, καθώς και ο μη διαχωρι-
σμός του κοιλιακού λίπους σε υποδόριο και ενδο-
κοιλιακό ή σπλαγχνικό.85 Ένα επιπλέον πολύ σο-
βαρό πρόβλημα είναι το γεγονός ότι μηχανήματα 
διαφορετικών κατασκευαστών δίδουν αποτελέ-
σματα για το λίπος που εμφανίζουν μεταξύ τους 
πολύ σημαντικές αποκλίσεις.86 Με την αξονική το-
μογραφία και το μαγνητικό συντονισμό είναι εφι-
κτός ο ακριβής προσδιορισμός του υποδορίου 
και του σπλαγχνικού λίπους.10,20 Οι μέθοδοι αυτές 
δεν προτείνονται για την καθημερινή χρήση λόγω 
κόστους, διαθεσιμότητας και έκθεσης σε ιονίζου-
σα ακτινοβολία (CT).3 Η υπερηχογραφία είναι μέ-
θοδος απλή, ασφαλής, διαθέσιμη και με μικρό 
κόστος, η αξιοπιστία όμως των μετρήσεων εξαρ-
τάται σε μεγάλο βαθμό από την εμπειρία του χει-
ριστή.3 Έχει δοκιμαστεί με όχι πολύ ικανοποιητικά 
αποτελέσματα στην εκτίμηση της λιποατροφίας 
του προσώπου, καθώς και στον προσδιορισμό 
του περινεφρικού και επικαρδιακού λίπους, για τα 
οποία έχει βρεθεί ότι εμφανίζουν ικανοποιητική 
συσχέτιση με το σπλαγχνικό λίπος.43,87,88 Πρόσφα-
τα, τέλος, έχει χρησιμοποιηθεί με ενθαρρυντικά 
αποτελέσματα η απεικόνιση με ακτίνες laser για 
την εκτίμηση της λιποατροφίας του προσώπου.89 

Στην προσπάθεια δημιουργίας ορισμού της λι-
ποδυστροφίας έχει χρησιμοποιηθεί συνδυασμός 
μερικών από τις μεθόδους που περιγράφηκαν. Σε 
ένα μοντέλο διάγνωσης που έχει προταθεί (HIV 
lipodystrophy case definition) περιλαμβάνονται 
10 συνολικά παράμετροι: δημογραφικές (ηλικία, 
φύλο, διάρκεια της ΗIV λοίμωξης, στάδιο νόσου 
κατά CDC), μεταβολικές (τιμή HDL-χοληστερόλης, 
χάσμα ανιόντων), ανθρωπομετρικές (λόγος περι-
μέτρου μέσης προς περίμετρο περιφέρειας), 
DEXA (αναλογία λίπους κορμού προς περιφερικό 
λίπος, ποσοστό λίπους στα κάτω άκρα) και CT 
(πηλίκο ενδοκοιλιακού προς υποδόριο λίπος).90 

απολιποπρωτεΐνες C-III και Ε αυξάνονται σε ασθε-
νείς που λαμβάνουν θεραπεία με PIs.82 Ασθενείς, 
τέλος, που λαμβάνουν συνδυασμένη αγωγή 
(NRTI+PI) παρουσιάζουν αύξηση των μικρών πυ-
κνών LDL και αυξημένα επίπεδα απολιποπρωτεΐ-
νης Β και πλούσιων σε τριγλυκερίδια VLDL.83

Διάγνωση των διαταραχών  
της μορφολογίας του σώματος
Η διάγνωση της λιποδυστροφίας στην κλινική 

πράξη στηρίζεται κυρίως στην αναγνώριση με 
την κλινική εξέταση των μεταβολών της μορφο-
λογίας του σώματος (απώλεια ή συσσώρευση λί-
πους σε συγκεκριμένες θέσεις και βαρύτητα των 
μεταβολών αυτών).3 Για τη διάγνωση θα πρέπει να 
υπάρχει συμφωνία μεταξύ γιατρού και ασθενή.3 
Είναι, όμως, προφανές ότι για την πιο έγκαιρη και 
ακριβή αναγνώριση της λιποδυστροφίας είναι 
απαραίτητη η χρήση διαγνωστικών κριτηρίων με 
τη βοήθεια αντικειμενικών μεθόδων μέτρησης. Η 
απουσία όμως φυσιολογικών τιμών για το λίπος 
στο γενικό πληθυσμό, η μεγάλη ετερογένεια των 
κλινικών εκδηλώσεων της λιποδυστροφίας και το 
γεγονός ότι καμία από τις αντικειμενικές μεθό-
δους μέτρησης δεν έχει γίνει αποδεκτή ως εξέτα-
ση αναφοράς για τη μέτρηση του λίπους, δεν 
έχουν ακόμα επιτρέψει την καθιέρωση διαγνω-
στικών κριτηρίων.3,20 Το υψηλό κόστος και η δια-
θεσιμότητα οργάνων μέτρησης υψηλής τεχνολο-
γίας αποτελούν επιπρόσθετα προβλήματα. Το 
αποτέλεσμα της έλλειψης αντικειμενικών κριτη-
ρίων και τυποποιημένων μεθόδων μέτρησης είναι 
η λιποατροφία να διαγιγνώσκεται κλινικά όταν 
έχει ήδη χαθεί σημαντική ποσότητα λίπους.10

Αντικειμενικές μέθοδοι προσδιορισμού του λί-
πους που έχουν χρησιμοποιηθεί, κυρίως μόνο σε 
κλινικές μελέτες, είναι η ανθρωπομετρία, η μέ-
τρηση της βιοηλεκτρικής εμπέδησης του σώμα-
τος, η απορροφησιομετρία ακτίνων Χ διπλής 
ενέργειας (dual-energy X-ray absorptiometry, 
DEXA), η υπολογιστική αξονική τομογραφία, ο 
μαγνητικός συντονισμός, η υπερηχογραφία και 
το laser.3 Οι ανθρωπομετρικές μέθοδοι (πάχος δερ-
ματικής πτυχής, λόγος περιμέτρου μέσης προς 
περίμετρο περιφέρειας, περίμετρος μέσης-
βραχίονα-μηρού) είναι χρήσιμες κυρίως στην πα-
ρακολούθηση της εξέλιξης του συνδρόμου, απαι-
τούν όμως τη χρήση εξειδικευμένου προσωπικού 
και μεγάλη προσοχή στην ερμηνεία των αποτελε-
σμάτων.14 Οι ανθρωπομετρικές μέθοδοι, όπως και 
η μέτρηση της βιοηλεκτρικής εμπέδησης του σώμα-
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Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, η πλαστική και 
επανορθωτική χειρουργική μπορεί να αποδώσει 
άμεσα και ικανοποιητικά αποτελέσματα.3

Τροποποίηση των παραγόντων  
καρδιαγγειακού κινδύνου
Σε κάθε ασθενή με λιποδυστροφία θα πρέπει 

να γίνεται αναζήτηση όλων των γνωστών παρα-
γόντων που αυξάνουν τον καρδιαγγειακό κίνδυνο 
(δυσλιπιδαιμία, αντίσταση στην ινσουλίνη ή σακ-
χαρώδης διαβήτης, αρτηριακή υπέρταση, κάπνι-
σμα, καθιστική ζωή, αυξημένο βάρος και οικογε-
νειακό ιστορικό). Οι παράγοντες αυτοί θα πρέπει, 
κατά το δυνατόν, να αντιμετωπίζονται.20 Αρχικά, 
συνιστώνται διαιτητικές παρεμβάσεις και αλλαγή 
του τρόπου ζωής (βλ. παρακάτω), μαζί με τις κα-
τάλληλες ενέργειες για τη διακοπή του καπνίσμα-
τος, την αντιμετώπιση του διαβήτη και τη ρύθμι-
ση της αρτηριακής πίεσης.20 Εάν η δυσλιπιδαιμία 
δεν ανταποκριθεί στα μη φαρμακευτικά μέτρα, η 
χορήγηση υπολιπιδαιμικής αγωγής είναι ανα-
γκαία.20 Σε ιδιαίτερες περιπτώσεις θα πρέπει να 
εξεταστεί προσεκτικά η δυνατότητα τροποποίη-
σης της HAART, χωρίς όμως να παραβλέπεται το 
γεγονός ότι ο κύριος στόχος είναι η HIV λοίμωξη, 
αφού τα οφέλη από την αντιρετροϊική αγωγή εί-
ναι σαφές ότι υπερέχουν σημαντικά της πιθανής 
αύξησης του καρδιαγγειακού κινδύνου που απο-
δίδεται στη HAART και η οποία αύξηση θεωρείται, 
όπως έχει ήδη αναφερθεί, μικρή.20

Αλλαγή του τρόπου ζωής
Το κάπνισμα είναι ο σημαντικότερος τροποποιή-

σιμος παράγοντας που αυξάνει τον καρδιαγγειακό 
κίνδυνο στους ασθενείς με HIV λοίμωξη.39 Η διακο-
πή του καπνίσματος μπορεί να μειώσει τον καρδιαγ-
γειακό κίνδυνο περισσότερο απ’ ό,τι η χρήση υπο-
λιπιδαιμικών φαρμάκων ή η επιλογή αντιρετροϊι-
κών που δεν επηρεάζουν ιδιαίτερα τα λιπίδια.20

Με τη χρήση όλων αυτών των δεδομένων, το πα-
ραπάνω μοντέλο εμφανίζει 79% ευαισθησία και 
80% ειδικότητα για τη διάγνωση της λιποδυστρο-
φίας.90 Με βάση το ίδιο μοντέλο προτάθηκε και 
κλίμακα εκτίμησης της βαρύτητας της λιποδυ-
στροφίας.91 Είναι όμως προφανές ότι η χρήση του 
μοντέλου αυτού στην κλινική πράξη είναι μάλλον 
ανέφικτη λόγω της πολυπλοκότητας και του πλή-
θους των απαιτούμενων στοιχείων.3 Για το λόγο 
αυτό έχουν προταθεί πιο απλοποιημένες εκδοχές 
του ίδιου μοντέλου (π.χ. χωρίς τη χρήση CT), οι 
οποίες όμως υστερούν αρκετά σε αξιοπιστία.92

Το θέμα τέλος της συστηματικής χρήσης στην 
κλινική πράξη κάποιας από τις αντικειμενικές με-
θόδους προσδιορισμού του περιοχικού λίπους 
παραμένει σε συζήτηση.3 Η αναγνώριση όμως 
πρώιμων μεταβολών του λίπους, πριν αυτές γί-
νουν κλινικά εμφανείς, θα μπορούσε να οδηγήσει 
σε θεραπευτικούς χειρισμούς με σκοπό την παρε-
μπόδιση της περαιτέρω επιδείνωσης.3 Για το σκο-
πό αυτό, κάποιοι προτείνουν τη συστηματική (ανά 
έτος) χρήση της DEXA για την έγκαιρη διάγνωση 
της απώλειας υποδορίου (περιφερικού) λίπους.20

Αντιμετώπιση της λιποδυστροφίας
Παρά την εντατική έρευνα, δεν έχει μέχρι στιγ-

μής βρεθεί κάποια θεραπευτική παρέμβαση που 
να αποδίδει ουσιαστικά αποτελέσματα στην αντι-
μετώπιση της λιποδυστροφίας.3 Περισσότερο δύ-
σκολη είναι η αναστροφή της απώλειας του λί-
πους, ενώ οι μεταβολικές διαταραχές είναι εφικτό 
να αντιμετωπιστούν.20 Η θεραπευτική προσέγγιση 
του ασθενή με λιποδυστροφία είναι πολύπλευρη 
και περιλαμβάνει τροποποίηση των παραγόντων 
καρδιαγγειακού κινδύνου, αλλαγή του τρόπου 
ζωής, αντιμετώπιση των μεταβολικών διαταρα-
χών, χρήση φαρμάκων που επιδρούν στο λίπος ή 
μειώνουν τη μιτοχονδριακή τοξικότητα και τροπο-
ποίηση της αντιρετροϊικής αγωγής (Πίνακας 3).3,20 

Πίνακας 3. Η αντιμετώπιση του συνδρόμου της λιποδυστροφίας που σχετίζεται με την HIV λοίμωξη

Τροποποίηση των παραγόντων καρδιαγγειακού κινδύνου• 

Αλλαγή του τρόπου ζωής• 

Αντιμετώπιση των μεταβολικών διαταραχών• 

Φάρμακα που επιδρούν στο λίπος• 

Φάρμακα που μειώνουν τη μιτοχονδριακή τοξικότητα• 

Τροποποίηση της αντιρετροϊικής αγωγής• 

Πλαστική και επανορθωτική χειρουργική• 
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Οι αλλαγές στη δίαιτα δεν έχουν αποδειχθεί ιδιαί-
τερα αποτελεσματικές, θα πρέπει όμως να συνιστώ-
νται σε ασθενείς με μεταβολικό σύνδρομο.93,94 Η τα-
κτική σωματική άσκηση πιθανόν έχει ευνοϊκά αποτε-
λέσματα στη συσσώρευση λίπους στην κοιλιά, στη 
δυσλιπιδαιμία (κυρίως την υπερτριγλυκεριδαιμία) 
και στην ινσουλινοαντίσταση, χρειάζεται όμως ιδιαί-
τερη προσοχή γιατί είναι δυνατό να επιδεινώσει την 
απώλεια του περιφερικού λίπους.3,20,95 

Αντιμετώπιση των μεταβολικών διαταραχών
Η αντιμετώπιση της δυσλιπιδαιμίας σε ασθενείς 

με λιποδυστροφία δεν διαφέρει από αυτή των 
HIV+ ασθενών χωρίς λιποδυστροφία, η οποία έχει 
αναλυθεί εκτενώς σε πρόσφατες δημοσιεύσεις.35,96 
Συνοπτικά, συνιστάται η χορήγηση στατινών σε 
περίπτωση αμιγούς υπερχοληστερολαιμίας (ανα-
μενόμενη μείωση ολικής και LDL-χοληστερόλης 
κατά 25% περίπου) και φιμπρατών σε περίπτωση 
αμιγούς υπερτριγλυκεριδαιμίας (αναμενόμενη 
μείωση τριγλυκεριδίων κατά 20-25% περίπου).20 
Σε μεικτού τύπου δυσλιπιδαιμία και εφόσον η μο-
νοθεραπεία δεν αποδώσει τα επιθυμητά αποτελέ-
σματα, πιθανόν να απαιτηθεί η συγχορήγηση στα-
τίνης με φιμπράτη, στην περίπτωση αυτή όμως 
χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και στενή παρακο-
λούθηση για την πιθανότητα ανάπτυξης ηπατοτο-
ξικότητας ή μυοπάθειας.35 Σε περίπτωση που ο 
ασθενής λαμβάνει αναστολέα πρωτεάσης, ορι-
σμένες από τις στατίνες (λοβαστατίνη, σιμβαστα-
τίνη) θα πρέπει να αποφεύγονται λόγω κινδύνου 
φαρμακευτικής αλληλεπίδρασης.35 Η εζετιμίμπη, 
αναστολέας της απορρόφησης της χοληστερόλης 
στο έντερο, χορηγούμενη σε συνδυασμό με στα-
τίνες ενισχύει το υπολιπιδαιμικό αποτέλεσμα των 
τελευταίων. Η αποτελεσματικότητα και η ασφά-
λεια του φαρμάκου (έλλειψη αλληλεπιδράσεων 
στο επίπεδο του CYP3A4) έχουν αποδειχθεί και σε 
ασθενείς με HIV λοίμωξη και δυσλιπιδαιμία.97 Σε 
ασθενείς υπό HAART με υπερτριγλυκεριδαιμία, η 
ασιπιμόξη (παράγωγο νικοτινικού οξέος) βρέθηκε 
να βελτιώνει όχι μόνο τις τιμές των τριγλυκεριδίων, 
αλλά και την ευαισθησία στην ινσουλίνη.98 Η χρή-
ση τέλος ιχθυελαίων, πλούσιων σε ω3 πολυακόρε-
στα λιπαρά οξέα, είναι δυνατό να μειώσει μέχρι 
και 25% τα επίπεδα των τριγλυκεριδίων σε ασθε-
νείς με HIV λοίμωξη υπό ΗAART.99

Η αντιμετώπιση των διαταραχών του μεταβολι-
σμού της γλυκόζης σε ασθενείς με λιποδυστρο-
φία γίνεται σύμφωνα με ό,τι ισχύει στο γενικό 
πληθυσμό.100

Φάρμακα που επιδρούν στο λίπος
Η αυξητική ορμόνη (4-6 mg/ημέρα υποδορίως 

επί 8-12 εβδομάδες) έχει σε διάφορες μελέτες 
αποδειχθεί ότι μειώνει το σπλαγχνικό λίπος, η χο-
ρήγηση όμως απαιτεί προσοχή γιατί παράλληλα 
προκαλείται μείωση και του υποδορίου λίπους, 
ενώ οι ανεπιθύμητες ενέργειες (αρθραλγίες, κατα-
κράτηση υγρών, επιδείνωση της αντίστασης στην 
ινσουλίνη) είναι συχνές.101 Τα ευνοϊκά αποτελέ-
σματα αναστρέφονται με τη διακοπή της αγωγής, 
οπότε θεραπεία συντηρήσεως φαίνεται να είναι 
απαραίτητη.102 Σε πρόσφατες μελέτες, η χορήγη-
ση μικρότερης δόσης αυξητικής ορμόνης αποδεί-
χθηκε επίσης αποτελεσματική στη μείωση του 
σπλαγχνικού λίπους, με λιγότερες ανεπιθύμητες 
ενέργειες.101,103 Το TH9507 (tesamorelin), συνθετικό 
ανάλογο του παράγοντα έκκρισης της αυξητικής 
ορμόνης, φαίνεται πολλά υποσχόμενο διότι μειώ-
νει το λίπος κορμού και βελτιώνει το λιπιδαιμικό 
προφίλ, χωρίς να επηρεάζει το υποδόριο λίπος 
και την ομοιοστασία της γλυκόζης.104 

Σε ασθενείς με HIV λοίμωξη, κεντρική παχυσαρ-
κία και αντίσταση στην ινσουλίνη, η χορήγηση 
μετφορμίνης οδήγησε σε βελτίωση της ευαισθησί-
ας στην ινσουλίνη και μείωση της κοιλιακής παχυ-
σαρκίας και της αρτηριακής πίεσης.105 Σε πιο πρό-
σφατη μελέτη, όμως, στην οποία περιελήφθησαν 
ασθενείς με λιποδυστροφία και φυσιολογική ανο-
χή στη γλυκόζη, η χορήγηση μετφορμίνης δεν 
μείωσε τη συσσώρευση λίπους, ενώ αντίθετα 
οδήγησε σε επιδείνωση της λιποατροφίας.106 Η 
μετφορμίνη θα μπορούσε βέβαια να χρησιμοποι-
ηθεί ως αρχική θεραπεία του διαβήτη τύπου 2 σε 
παχύσαρκους ασθενείς με κοιλιακή παχυσαρκία.20 
Χρειάζεται αυξημένη επαγρύπνηση για τον κίνδυ-
νο γαλακτικής οξέωσης, ιδιαίτερα εάν συγχορη-
γούνται NRTIs, αν και ο κίνδυνος αυτός είναι μάλ-
λον υπερεκτιμημένος.20 Δεν είναι γνωστό εάν η 
χορήγηση μετφορμίνης σε ασθενείς με διαταρα-
χή ανοχής στη γλυκόζη θα μπορούσε να μειώσει 
τον κίνδυνο ανάπτυξης σακχαρώδους διαβήτη.20 

Οι θειαζολιδινενδιόνες, αγωνιστές του PPARγ, έχει 
δειχθεί ότι αυξάνουν το υποδόριο λίπος σε ασθε-
νείς με διαβήτη και συγγενείς λιποατροφίες.20 Η 
χρήση τους στη λιποατροφία της HIV λοίμωξης 
έχει τελευταία εξεταστεί σε διάφορες μελέτες. Η 
ροσιγλιταζόνη φαίνεται ότι αυξάνει την ευαισθη-
σία στην ινσουλίνη, στις περισσότερες όμως από 
τις μελέτες δεν αποδείχθηκε κάποια βελτίωση της 
λιποατροφίας, ενώ οι τιμές των λιπιδίων επιδεινώ-
θηκαν.107-109 Η έλλειψη θετικού αποτελέσματος στο 
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λίπος αποδίδεται από ορισμένους στη συνεχιζό-
μενη έκθεση στα θυμιδινικά ανάλογα.3 Σε πρό-
σφατη μελέτη, η πιογλιταζόνη φάνηκε να οδηγεί 
σε ελαφρά βελτίωση της λιποατροφίας μόνο σε 
ασθενείς που διέκοψαν τη λήψη d4T, ενώ δεν πα-
ρατηρήθηκε δυσμενής επίδραση στα λιπίδια.110 Τα 
δεδομένα αυτά δεν μπορούν επί του παρόντος να 
υποστηρίξουν τη χρήση των θειαζολιδινενδιονών 
στη λιποατροφία, τη στιγμή μάλιστα που ευρίσκε-
ται σε συζήτηση η πιθανότητα αύξησης του κινδύ-
νου ΟΕΜ και θανάτου από καρδιαγγειακά αίτια σε 
ασθενείς που λαμβάνουν ροσιγλιταζόνη.111

Σε πρόσφατη μελέτη, τέλος, η χορήγηση πρα-
βαστατίνης (40 mg κάθε βράδυ για 12 εβδομάδες) 
σε μία ομάδα 33 ασθενών με HIV λοίμωξη και δυ-
σλιπιδαιμία, οδήγησε σε στατιστικά σημαντική 
αύξηση του περιφερικού λίπους.112 Αν και είναι 
άγνωστος ο μηχανισμός με τον οποίο η πραβα-
στατίνη μπορεί να επιδρά ευνοϊκά στο λίπος, χρει-
άζονται περισσότερες μελέτες με την ίδια ή άλλες 
στατίνες για να εξακριβωθούν τα αποτελέσματα 
των φαρμάκων αυτών στη λιποατροφία που σχε-
τίζεται με την HIV λοίμωξη.

Φάρμακα που μειώνουν τη  
μιτοχονδριακή τοξικότητα
Η ουριδίνη, ουσία απαραίτητη για τη σύνθεση 

των πυριμιδινών, έχει δειχθεί in vitro ότι προλαμβά-
νει και εξουδετερώνει τη μιτοχονδριακή τοξικότητα 
των ZDV, d4T και ddC στα λιποκύτταρα και ότι πα-
ρεμποδίζει την απόπτωση σε κυτταρικές καλλιέρ-
γειες, ακόμα και όταν συνεχίζεται η έκθεση στα θυ-
μιδινικά ανάλογα.113,114 Σε μία μικρή, τυχαιοποιημέ-
νη, ελεγχόμενη με placebo μελέτη σε 20 HIV+ ασθε-
νείς με λιποατροφία που ελάμβαναν ZDV ή d4T, η 
χορήγηση ουριδίνης (NucleomaxX®, 36 g τρεις φο-
ρές την ημέρα για 10 συνεχόμενες ημέρες το μήνα) 
είχε ως αποτέλεσμα τη στατιστικά σημαντική αύξη-
ση του περιφερικού λίπους κατά 700 g περίπου σε 
μόλις 3 μήνες, χωρίς αλλαγή της αντιρετροϊικής 
αγωγής.115 Τα αποτελέσματα αυτά θα πρέπει να επι-
βεβαιωθούν σε μεγαλύτερες μελέτες, ενώ το μείζον 
ερώτημα είναι εάν η ουριδίνη θα έχει τα ίδια ευνοϊ-
κά αποτελέσματα και σε ασθενείς με λιποατροφία 
που διακόπτουν τη χρήση των θυμιδινικών αναλό-
γων. Σοβαρό μειονέκτημα αποτελεί το μεγάλο κό-
στος του φαρμάκου (περίπου 250€ το μήνα).

Τροποποίηση της αντιρετροϊικής αγωγής
Η τροποποίηση της αντιρετροϊικής αγωγής με 

σκοπό την αντιμετώπιση της λιποδυστροφίας και 

των μεταβολικών διαταραχών έχει διερευνηθεί 
εντατικά τα τελευταία χρόνια. Οι όποιες αλλαγές 
στη θεραπεία συνήθως γίνονται σε ασθενείς με 
μη ανιχνεύσιμο ιικό φορτίο, ενώ απαιτείται στενή 
παρακολούθηση για τον κίνδυνο απώλειας της ιο-
λογικής καταστολής.116,117

Καθώς οι αντιπρωτεάσες είχαν αρχικά θεωρηθεί 
ως αποκλειστικά υπεύθυνες για τις μεταβολικές 
και μορφολογικές διαταραχές που συνοδεύουν τη 
HAART, οι αρχικές μελέτες εξέτασαν την έκβαση 
των ανωτέρω διαταραχών μετά την αλλαγή του PI 
σε NNRTI ή αμπακαβίρη (ABC). Τα αποτελέσματα 
έδειξαν ότι η αντικατάσταση του PI δεν οδηγεί σε 
βελτίωση της λιποατροφίας.116 Όσον αφορά στη 
συσσώρευση λίπους, σε κάποιες από τις παραπά-
νω μελέτες φάνηκαν τάσεις μείωσης του κοιλιακού 
λίπους, ενώ στις υπόλοιπες δεν διαπιστώθηκε κα-
μία μεταβολή.116 H αντικατάσταση ωστόσο του PI 
από NNRTI φαίνεται πως οδηγεί σε μέτρια βελτίω-
ση των λιπιδίων και της αντίστασης στην ινσουλί-
νη.118,119 Τα ευνοϊκά αυτά αποτελέσματα είναι λιγό-
τερο εμφανή σε ασθενείς με μέτρια και σοβαρή 
λιποδυστροφία.119 Από τα NNRTIs η νεβιραπίνη 
(NVP) διαθέτει ευνοϊκότερο λιπιδαιμικό προφίλ σε 
σχέση με το EFV, θα πρέπει όμως να λαμβάνεται 
υπόψη ο κίνδυνος αντιδράσεων υπερευαισθησίας 
ή ηπατοτοξικότητας.69 Η αλλαγή του PI σε σχήμα 
που περιέχει ABC και δύο ακόμα NRTIs επίσης οδη-
γεί σε βελτίωση των λιπιδίων, μετά όμως τη δημο-
σίευση των αποτελεσμάτων της ACTG Α5095 ο 
συνδυασμός τριών NRTIs δεν συνιστάται πλέον 
λόγω κινδύνου ιολογικής αποτυχίας.118-120 Η αλλα-
γή, τέλος, του ήδη χορηγούμενου PI σε αταζαναβί-
ρη φαίνεται να οδηγεί σε βελτίωση του λιπιδαιμι-
κού προφίλ, χωρίς απώλεια της ιολογικής κατα-
στολής.121,122 Σύμφωνα πάντως με τα αποτελέσμα-
τα σχετικά πρόσφατης μελέτης, η αντιμετώπιση 
της δυσλιπιδαιμίας με στατίνες ή φιμπράτες είναι 
περισσότερο αποτελεσματική και πιθανότατα ενέ-
χει λιγότερους κινδύνους σε σχέση με την τροπο-
ποίηση της αντιρετροϊικής αγωγής.123

Από τη στιγμή που έγινε αντιληπτό ότι η λιποα-
τροφία σχετίζεται στενά με τη λήψη θυμιδινικών 
αναλόγων, πολλοί ερευνητές εξέτασαν τις μεταβο-
λές του λίπους που επέρχονται μετά αντικατάστα-
ση του d4T ή της ZDV.124-127 Τα φάρμακα που χρησι-
μοποιήθηκαν εναλλακτικά ήταν κυρίως το TDF και 
το ABC. Τα αποτελέσματα των μελετών αυτών 
έδειξαν ότι η αντικατάσταση των θυμιδινικών ανα-
λόγων οδηγεί σε προοδευτική αύξηση του περιφε-
ρικού λίπους. Η όποια βελτίωση της λιποατροφίας 
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σπώμενα εμφυτεύματα (fillers), καθώς και χει-
ρουργικές επεμβάσεις. Τα μόνιμα εμφυτεύματα 
(polyalkylimide, polytetrafluoroethylene, poly-
methylmethacrylate και σιλικόνη) είναι συνθετικά 
υλικά που ενίενται με σκοπό τη μόνιμη αναπλή-
ρωση του κενού που έχει προκύψει από την απώ-
λεια του λίπους.134,135 Από τα μόνιμα εμφυτεύματα, 
αυτό που έχει περισσότερο μελετηθεί με αρκετά 
ικανοποιητικά αποτελέσματα στην αντιμετώπιση 
της λιποατροφίας του προσώπου είναι το 
polyalkylimide (Bio-Alcamid®).136 Το συγκεκριμένο 
εμφύτευμα εμφανίζει το πλεονέκτημα της δυνα-
τότητας μερικής εξαίρεσης σε περίπτωση ανά-
γκης.134 Σε γενικές γραμμές, πάντως, η χρήση των 
μόνιμων εμφυτευμάτων είναι λιγότερο επιθυμητή 
σε σχέση με τα βιοδιασπώμενα, επειδή σε περί-
πτωση υπερδιόρθωσης της λιποατροφίας (π.χ. 
εάν παράλληλα τροποποιηθεί η HAART) δεν είναι 
εφικτή η αφαίρεσή τους και το κοσμητικό αποτέ-
λεσμα δεν θα είναι το επιθυμητό.135 

Σε αντίθεση με τα μόνιμα, τα βιοδιασπώμενα εμ-
φυτεύματα (πολυγαλακτικό οξύ [New-Fill®], 
calcium hydroxylapatite [Radiesse®] και υαλουρο-
νικό οξύ [Restylane®]) διαθέτουν πεπερασμένο 
χρόνο δράσης και χρειάζεται να χορηγούνται ανά 
τακτά χρονικά διαστήματα.137-140 Από τα παραπά-
νω προϊόντα, αυτό που έχει περισσότερο χρησι-
μοποιηθεί με πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα 
είναι το πολυγαλακτικό οξύ, το οποίο ασκεί τη 
δράση του μέσω ενεργοποίησης της παραγωγής 
κολλαγόνου.137,138 Για την ολοκλήρωση της αγωγής 
απαιτούνται συνολικά 3-6 συνεδρίες ανά 2-6 
εβδομάδες, ενώ πιθανόν να χρειαστεί επανάληψη 
της θεραπείας μετά 18 μήνες περίπου.137 Τοπικές 
αντιδράσεις (εκχύμωση, οίδημα) είναι συχνές 
αλλά παροδικές, στο 50% των ασθενών όμως θα 
αναπτυχθούν όψιμα μικρές βλατίδες στη θέση έγ-
χυσης.138 Σοβαρό πρόβλημα αποτελεί το κόστος 
της θεραπείας, το οποίο κατά κανόνα δεν καλύ-
πτεται από τα ασφαλιστικά ταμεία.

Η χειρουργική αντιμετώπιση της λιποατροφίας 
του προσώπου μπορεί να επιτευχθεί με την αυτό-
λογη μεταμόσχευση λιπώδους ιστού από άλλες πε-
ριοχές του σώματος στο πρόσωπο (τεχνική 
Coleman). Η μέθοδος έχει μεγάλο κόστος, αλλά 
σε έμπειρα χέρια τα αποτελέσματα είναι ικανοποι-
ητικά.141 Σε ασθενείς όμως με γενικευμένη λιποα-
τροφία, είναι πιθανόν να μην ανευρίσκονται κα-
τάλληλες περιοχές για λήψη λίπους.3 Είναι επίσης 
δυνατό το λίπος που θα μεταμοσχευθεί να αρχίσει 
να εξαφανίζεται προοδευτικά, ως αποτέλεσμα 

αναμένεται σε χρονικό ορίζοντα αρκετών μηνών, 
η αύξηση όμως του λίπους είναι μέτρια σε ποσό-
τητα και πολλές φορές δεν είναι κλινικά εμφα-
νής.124-127 Στη μελέτη RAVE, για παράδειγμα, η αλ-
λαγή του θυμιδινικού αναλόγου σε TDF ή ABC 
οδήγησε την 48η εβδομάδα σε αύξηση του περι-
φερικού λίπους κατά 400 g περίπου σε ασθενείς 
με συνολικό ποσό περιφερικού λίπους περί τα 3 
kg, ενώ η αντίστοιχη φυσιολογική τιμή είναι περί 
τα 8 kg.127 Η αλλαγή της θεραπείας πριν χαθεί ση-
μαντική ποσότητα λίπους είναι πιθανότερο να 
οδηγήσει σε πιο ικανοποιητικά αποτελέσματα.128 
Δεν φαίνεται να υπάρχει σημαντική διαφορά ως 
προς τη βελτίωση της λιποατροφίας μεταξύ ασθε-
νών που έλαβαν TDF και αυτών που έλαβαν ABC.127 
Σε περίπτωση αδυναμίας διακοπής του d4T, η μεί-
ωση της δόσης (από 40 mg x 2 σε 30 mg x 2) φαί-
νεται, σύμφωνα με ορισμένους ερευνητές, να οδη-
γεί σε κάποια βελτίωση της λιποατροφίας.129 Σε 
πρόσφατες μελέτες, η αλλαγή σε αντιρετροϊικό 
σχήμα που δεν περιείχε NRTIs (LPV/r+EFV ή LPV/
r+NVP) οδήγησε σε σημαντικού βαθμού αύξηση 
του περιφερικού λίπους.130,131 Στη μελέτη, όμως, 
που χρησιμοποιήθηκε ο συνδυασμός LPV/r+EFV 
παρατηρήθηκε αύξηση των λιπιδίων και τάση για 
αυξημένο κίνδυνο ιολογικής αποτυχίας.130 Όσον 
αφορά στα λιπίδια, τέλος, έχει φανεί σε διάφορες 
μελέτες ότι η αντικατάσταση του d4T από TDF 
οδηγεί σε μέτρια βελτίωση των τιμών των τριγλυ-
κεριδίων και της χοληστερόλης.127,132

Πλαστική και επανορθωτική χειρουργική
Η έλλειψη αποτελεσματικής συντηρητικής με-

θόδου αντιμετώπισης της λιποδυστροφίας έχει 
δημιουργήσει την ανάγκη επεμβατικών τεχνικών 
που διαθέτουν άμεσα αποτελέσματα. Οι τεχνικές 
αυτές, αντικείμενο της πλαστικής χειρουργικής ή 
της κοσμητικής δερματολογίας, θα περιγραφούν 
συνοπτικά στη συνέχεια.

Η λιποαναρρόφηση έχει χρησιμοποιηθεί σε 
ασθενείς με σημαντική εναπόθεση λίπους στον 
αυχένα (buffalo hump) και σε διάφορες θέσεις στο 
υποδόριο (λιπώματα).133 Τα άμεσα αποτελέσματα 
είναι ικανοποιητικά, σε μερικές όμως περιπτώσεις 
έχει παρατηρηθεί επανασυσσώρευση του λίπους 
τους επόμενους μετά την επέμβαση μήνες.20,133 Η 
λιποαναρρόφηση δεν είναι δυνατό να χρησιμο-
ποιηθεί σε ασθενείς που εμφανίζουν αύξηση του 
ενδοκοιλιακού (σπλαγχνικού) λίπους.3 

Στην αντιμετώπιση της λιποατροφίας του προ-
σώπου έχουν χρησιμοποιηθεί μόνιμα ή βιοδια-
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προόδου της λιποατροφίας, η επιπλοκή αυτή 
όμως μπορεί να αντιμετωπιστεί με νέα έγχυση λί-
πους που έχει κατάλληλα συντηρηθεί κατά τη δι-
αδικασία της αρχικής επέμβασης.142 Δεν επιτρέπε-
ται η χρήση λίπους από το buffalo hump, γιατί το 
λίπος που θα μεταμοσχευθεί είναι δυνατό να αρ-
χίσει να υπερτρέφεται στο πρόσωπο, οδηγώντας 
σε μη αποδεκτά αισθητικά αποτελέσματα 
(hamster effect).143 

Πρόληψη
Επειδή δεν έχει μέχρι στιγμής ανακαλυφθεί κά-

ποια θεραπευτική παρέμβαση που να αντιμετω-
πίζει αποτελεσματικά τη λιποδυστροφία, ιδιαίτε-
ρη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην πρόληψη. Η 
μείωση του κινδύνου εμφάνισης λιποατροφίας 
φαίνεται ότι είναι εφικτή με την αποφυγή της χρή-
σης των θυμιδινικών αναλόγων, κυρίως του d4T. 
Σύμφωνα με αρκετές πρόσφατες μελέτες η χρή-
ση του TDF και του ABC, αντίθετα, ενέχει πολύ μι-
κρότερο κίνδυνο λιποατροφίας. Στη μελέτη 
ABCDE, για παράδειγμα, 237 naїve ασθενείς έλα-
βαν ABC ή d4T, σε συνδυασμό με 3TC+EFV. Το πο-
σοστό ασθενών με λιποατροφία την 96η εβδομά-
δα ήταν 4,8% στην ομάδα του ABC και 38,3% στην 
ομάδα του d4T (p<0,001).53 Σε άλλη προοπτική 
μελέτη με διάμεση παρακολούθηση 32 μηνών, 
naïve ασθενείς που έλαβαν ddI+d4T εμφάνισαν 
προοδευτική απώλεια του ολικού και περιοχικού 
λίπους, ενώ ασθενείς που έλαβαν ABC+3TC εμφά-
νισαν αύξηση του λίπους στις αντίστοιχες περιο-
χές (p<0,05).144 Στη GS903, naïve ασθενείς τυχαιο-
ποιήθηκαν σε TDF+3TC+EFV ή d4T+3TC+EFV. 
Μετά 144 εβδομάδες θεραπείας το λίπος των 
άκρων ήταν 8,6 kg στην ομάδα του TDF και 4,5 kg 
στην ομάδα του d4T (p<0,001), ενώ το ποσοστό 
των ασθενών με λιποδυστροφία ήταν 3% και 19% 
αντίστοιχα (p<0,001).54 Στη μελέτη 934, τέλος, 517 
naïve ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν σε TDF+FTC+EFV 
ή ZDV/3TC+EFV. Την 96η εβδομάδα θεραπείας το 
λίπος των άκρων στις αντίστοιχες ομάδες ήταν 7,7 
kg και 5,5 kg (p<0,001).145 

Αντίθετα με τη λιποατροφία, δεν υπάρχουν 
στρατηγικές πρόληψης για τη συσσώρευση του 
λίπους. Όσον αφορά στη δυσλιπιδαιμία, ασθενείς 
που έλαβαν TDF ή ABC εμφάνισαν ευνοϊκότερο 
λιπιδαιμικό προφίλ σε σχέση με εκείνους που έλα-
βαν d4T.53,54,145 Δεν υπάρχουν κλινικές μελέτες που 
να υποστηρίζουν άλλες στρατηγικές πρόληψης 
(δίαιτα, τρόπος ζωής, φάρμακα, χρόνος έναρξης 
αντιρετροϊικής αγωγής) των μεταβολικών και 

μορφολογικών διαταραχών.20 Είναι βέβαια ευνόη-
το το γεγονός ότι ασθενείς με παράγοντες κινδύ-
νου για εμφάνιση των ανωτέρω διαταραχών θα 
πρέπει να παρακολουθούνται τακτικά, προκειμέ-
νου να εφαρμοσθούν έγκαιρα οι κατάλληλες θε-
ραπευτικές παρεμβάσεις.3
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ΕνΔΙΑΦΕρΟΥΣΑ ΠΕρΙΠΤΩΣΗcasE rEPort

Συλλοίμωξη από μυκοβακτηρίδιο φυματιώσεως και 
ιστόπλασμα σε ασθενή με aIDs: Αναφορά περιπτώσεως 
και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας
Γ. Ξυλωμένος, Κ. Αρμένης, Γ. Βρυώνη, Ι. Στεφάνου, Π. Γαργαλιάνος-Κακολύρης

Περίληψη
Παρουσιάζουμε την περίπτωση ασθενούς με HIV λοίμωξη που νοσηλεύθηκε στη μονάδα μας με συλ-
λοίμωξη από πολυανθεκτικό στέλεχος μυκοβακτηριδίου φυματιώσεως και ιστόπλασμα. 
Η συνύπαρξη λοιμώξεων σε ασθενείς με HIV, καθώς και η ανεύρεση πολυανθεκτικών στελεχών μυ-
κοβακτηριδίων αποτελεί σημαντικό πρόβλημα. Η χορήγηση εναλλακτικών θεραπευτικών σχημάτων 
με λινεζολίδη για τη αντιμετώπιση των πολυανθεκτικών μυκοβακτηριδίων εμφανίζει ικανοποιητικά 
αποτελέσματα. Περισσότερες μελέτες απαιτούνται για να καθοριστεί η αποτελεσματικότητα και η 
χρονική διάρκεια θεραπείας.

Λέξεις κλειδιά: HIV, συλλοίμωξη, MDR-Tb, ιστοπλάσμωση, λινεζολίδη.

hIV (+) patient with co-infection of multi-drug 
resistant (MDr) tuberculosis and histoplasmosis: a case 
report and review of literature
G. Xylomenos, Κ. Αrmenis, G. Vryoni, J. Stefanou, P. Gargalianos-Κakolyris 

Abstract
We present a case of HIV (+) patient with co-infection of multi-drug resistant (MDR) tuberculosis and 
histoplasmosis. Co-infections in HIV (+) patients, as well as MDR-Tb, are increasing problems in many 
parts of world, especially in Africa. New therapies for MDR-Tb have been introduced, using linezolid 
in combination regimens. More studies are needed for the evaluation of these new regimens. 

Key words: HIV, co-infection, MDR-Tb, histoplasmosis, linezolid.

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

Infections Diseases Unit,  
“G. Gennimatas” 
General Hospital

Περιγραφή περιπτώσεως
Γυναίκα 32 ετών με HIV λοίμωξη εισήχθη στο 

νοσοκομείο μας με ιστορικό πυρετού και παρα-
γωγικού βήχα από 2 εβδομάδων. Στην ασθενή 
είχε διαγνωσθεί HIV λοίμωξη πριν μια εβδομάδα 
ενώ νοσηλευόταν σε άλλο νοσοκομείο της Αθή-
νας. Δεν ανέφερε άλλο πρόβλημα από το ιστορι-
κό της. Καταγόταν από την Ουγκάντα και ζούσε 
μονίμως στην Αθήνα τα τελευταία 3 χρόνια.

Στην αντικειμενική εξέταση κατά την είσοδό 
της είχε πυρετό 40°C και γενικευμένη λεμφαδενο-
πάθεια. Η ασθενής είχε διογκωμένους δεξιούς μα-
σχαλιαίους λεμφαδένες διαμέτρου περίπου 5 cm 
και αριστερούς υποκλείδιους λεμφαδένες διαμέ-
τρου περίπου 3 cm.

Η κοιλιά ήταν μαλακή με φυσιολογικούς εντερι-
κούς ήχους. Οι καρδιακοί τόνοι ήταν φυσιολογικοί. 

Η ακρόαση των πνευμόνων έδειξε μη μουσικούς 
ρόγχους και στους δύο πνεύμονες. Δεν υπήρχαν 
άλλα παθολογικά ευρήματα εκτός από λίγες δερ-
ματικές βλάβες (κηλίδες μαύρου χρώματος) στα 
άκρα και ένα ανώδυνο, μαλακό, ψηλαφητό ήπαρ 
1-2 cm κάτω από το πλευρικό τόξο. 

Ο εργαστηριακός έλεγχος έδειξε αναιμία (Hct: 
28%, MCV: 72 fL), φυσιολογικά λευκά αιμοσφαίρια 
και αιμοπετάλια, αυξημένες τρανσαμινάσες 
(SGOT: 65 IU/L, SGPT: 67 IU/L, Φ.Τ.: 5-35 IU/L) και 
αύξηση της CRP (79 mg/l, Φ.Τ.: 5-55 IU/L).

Το αντιγόνο για κρυπτόκοκκο στο αίμα ήταν 
αρνητικό. Ο ορολογικός έλεγχος για τοξόπλασμα 
και ερπητοϊούς ήταν αρνητικός. Τα CD4 ήταν 23/
μL (2%) και το ιικό φορτίο (VL) ήταν: 2,72 x 105 
cop/ml. Οι αιμοκαλλιέργειες και η καλλιέργεια 
ούρων ήταν αρνητικές. Το αντιγόνο για legionella 



HELLENIC ARCHIVES of AIDS, 2007; 15(2):73-76

Γ. Ξυλωμένος και συν.

74

και πνευμονιόκοκκο στα ούρα, η φυματινοαντί-
δραση Mantoux και οι καλλιέργειες πτυέλων για 
μυκοβακτηρίδια ήταν αρνητικά. Το υπερηχογρά-
φημα κοιλίας έδειξε μόνο ηπατομεγαλία. Η αξονι-
κή τομογραφία εγκεφάλου, θώρακα και κοιλίας 
έδειξε διογκωμένους λεμφαδένες στη δεξιά μα-
σχαλιαία χώρα, στην αριστερή υπερκλείδια χώρα 
με κεντρική τήξη, στο μεσοθωράκιο και πέριξ 
του στομάχου.

Τρεις ημέρες μετά την εισαγωγή διενεργήθηκε 
βιοψία από την ομάδα λεμφαδένων της μασχά-
λης. Η ασθενής συνέχιζε να έχει πυρετό και η CRP 
αυξήθηκε σε 220 mg/l, ενώ η γενική της κατάστα-
ση ήταν πολύ καλή. Η βιοψία δεν ήταν διαγνωστι-
κή λόγω ανεύρεσης τμήματος μαστικού αδένα 
στο αποσταλέν υλικό (ακατάλληλο δείγμα). Δέκα 
ημέρες μετά έγινε δεύτερη βιοψία από υποκλεί-
διο λεμφαδένα. Η ιστολογική εξέταση του λεμφα-
δένα έδειξε τυροειδή νέκρωση και η Ziehl-Nielsen 
έδειξε οξεάντοχα βακτηρίδια. Έγινε έναρξη θερα-
πείας με ισονιαζίδη, ριφαμπικίνη, πυραζιναμίδη 
και εθαμβουτόλη. Τρεις ημέρες μετά, η ασθενής 
ήταν απύρετη και η CRP επανήλθε σχεδόν στα 
φυσιολογικά επίπεδα. Είκοσι ημέρες αργότερα 
έγινε έναρξη αντιρετροϊκής αγωγής με ζιδοβου-
δίνη, λαμιβουδίνη και λοπιναβίρη/ριτοναβίρη και 
αλλαγή της ριφαμπικίνης σε ριφαμπουτίνη λόγω 
δυνητικής φαρμακευτικής αλληλεπίδρασης. 

Δέκα ημέρες μετά την έναρξη της αντιρετροϊ-
κής θεραπείας η ασθενής εμφάνισε διόγκωση στη 
δεξιά μασχαλιαία χώρα με υποψία αποστήματος 
και υποτροπή του πυρετού με αύξηση της CRP. Η 
θεραπεία με κλινδαμυκίνη και αμπικιλλίνη-
σουλμπακτάμη δεν είχε αποτέλεσμα. Η καλλιέρ-
γεια του λεμφαδένα (από την προηγηθείσα βιο-
ψία) ανέπτυξε μη ταυτοποιήσιμο μυκοβακτηρί-
διο, ανθεκτικό στην ισονιαζίδη και εθαμβουτόλη 
και ευαίσθητο στη ριφαμπικίνη, πυραζιναμίδη, 
στρεπτομυκίνη. Έγινε προσθήκη σιπροφλοξασί-
νης και αζιθρομυκίνης και διεκόπησαν ισονιαζίδη 
και εθαμβουτόλη. Στην αντικειμενική εξέταση, η 
ασθενής παρουσίαζε πυρετό και ελαφρά λευκω-
πές περιοχές στο πρόσωπο της (Εικόνα). 

Πύον που παροχετεύθηκε από τις τομές της βιο-
ψίας έδειξε οξεάντοχα βακτηρίδια. Έγινε χειρουρ-
γική εκτομή μαζί με νέα βιοψία στη δεξιά μασχαλι-
αία χώρα που έδειξε ξένο υλικό (πιθανή γάζα), με 
εκτεταμένη φλεγμονώδη αντίδραση. Η ασθενής 
συνέχιζε να παρουσιάζει πυρετό και ο βήχας της 
υποτροπίασε. Έγινε επανέναρξη της ισονιαζίδης. 
Έγινε νέα αξονική τομογραφία που έδειξε ομάδα 

(block) διογκωμένων λεμφαδένων στη δεξιά μα-
σχαλιαία χώρα, στο μεσοθωράκιο, στην τρόπιδα 
και υποτροπιδικά, με συνοδό ηπατοσπληνομεγα-
λία, ενώ στο θώρακα υπήρχαν διάχυτες μικροοζώ-
δεις κεγχροειδείς βλάβες και μια κοιλότητα στο 
κορυφαίο τμήμα του άνω λοβού του αριστερού 
πνεύμονα. Διενεργήθηκε  βρογχοσκόπηση, κατά 
την οποία βρέθηκε στένωση στη περιοχή της 
γλωσσίδας και ελήφθησαν βιοψίες. Οι τελευταίες 
ανέδειξαν φλεγμονή και νέκρωση ιστού, ενώ δεν 
καλλιεργήθηκε μύκητας και οι χρώσεις για οξεά-
ντοχα ήταν αρνητικές. Το αντιγόνο για ιστόπλασμα 
στο αίμα και στα ούρα ήταν θετικό.

Η ασθενής ετέθη σε λιποσωμιακή αμφοτερικί-
νη Β. Λόγω αντίδρασης υπερευαισθησίας, μαζί με 
τη λιποσωμιακή αμφοτερικίνη Β χορηγήθηκαν 
κορτικοστεροειδή για δύο εβδομάδες. Διεκόπη η 
λιποσωμιακή αμφοτερικίνη Β και έγινε έναρξη 
ιτρακοναζόλης. Η πλήρης ανάλυση της εξέτασης 
αντιμικροβιακής ευαισθησίας (AST) των μυκοβα-
κτηριδίων έδειξε αντοχή στη ριφαμπουτίνη και 
σιπροφλοξασίνη. Η ισονιαζίδη, η σιπροφλοξασίνη 
και η ριφαμπουτίνη διεκόπησαν. Παρατηρήθηκε 
ύφεση στον πυρετό, στον αποχρωματισμό του 
προσώπου και στη CRP. 

Η παροχέτευση πύου από τις θέσεις βιοψίας 
συνεχίστηκε. Νέα αξονική τομογραφία έδειξε 
βελτίωση στις αλλοιώσεις του πνεύμονα και μι-
κρή μείωση στο μέγεθος των λεμφαδένων. Λίγες 
μέρες αργότερα ο πυρετός υποτροπίασε και η 
CRP σταδιακά αυξήθηκε. Έγινε επανέναρξη ισονι-
αζίδης, ριφαμπουτίνης και σιπροφλοξασίνης. Η 
ασθενής εμφάνισε εμέτους και κοιλιακό άλγος. 
Είκοσι μέρες μετά την τελευταία αξονική τομο-
γραφία έγινε νέα που έδειξε πολλαπλές υπόπυ-
κνες βλάβες στο σπλήνα. Η διαφορική διάγνωση 
περιλάμβανε τα αποστημάτια, διήθηση από νεό-
πλασμα ή ειδική λοίμωξη. Έγινε σπληνεκτομή 
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δέκα μέρες αργότερα. Η βιοψία σπληνός έδειξε 
νεκρωτικό κοκκίωμα συμβατό με λοίμωξη από 
μυκοβακτηρίδιο. Λόγω επιμονής του πυρετού δι-
εκόπη η σιπροφλοξασίνη και στην αγωγή προ-
στέθηκε λινεζολίδη. Η ασθενής έμεινε απύρετη 
τέσσερις ημέρες μετά την προσθήκη της λινεζολί-
δης, ενώ σταδιακά παρουσιάστηκε πτώση και της 
CRP. Η λινεζολίδη διεκόπη μετά από τρεις εβδο-
μάδες λόγω θρομβοπενίας και λευκοπενίας. Η 
ασθενής εξήλθε λαμβάνοντας ισονιαζίδη, πυραζι-
ναμίδη, εθαμβουτόλη, ιτρακοναζόλη και αντιρε-
τροϊκή θεραπεία. 

Ένα μήνα μετά η ασθενής παρέμενε απύρετη. Ο 
εργαστηριακός έλεγχος έδειξε φυσιολογική CRP, 
CD4 181 (5%), V.L: <50. Μια νέα αξονική τομογρα-
φία έδειξε εντυπωσιακή μείωση του μεγέθους των 
λεμφαδένων. Η ισονιαζίδη διακόπηκε λόγω περι-
φερικής νευροπάθειας. Η πλήρης καλλιέργεια και 
το αντιβιόγραμμα του πύου παροχέτευσης, από τη 
θέση βιοψίας, ανέπτυξε Mycobacterium tuberculosis 
με αντοχή στην INH, PZA και RIF. Επανεξέταση του 
μη ταυτοποιήσιμου μυκοβακτηριδίου από το λεμ-
φαδένα έδειξε Mycobacterium tuberculosis με τα 
ίδια χαρακτηριστικά ευαισθησίας. Το οξεάντοχο 
βακτηρίδιο που απομονώθηκε λήφθηκε σε στερεό 
υλικό Lowenstein-Jensen και εξετάσθηκε πρώτα 
με INNO-LiPA Mycobacteria v2 (Innogenetics N.V., 
Ghent, Belgium), μια DNA strip δοκιμασία για την 
ταυτοποίηση 16 κλινικά σημαντικών ειδών μυκο-
βακτηριδίων, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατα-
σκευαστή.1 Δυστυχώς, το στέλεχος του μυκοβα-
κτηριδίου δεν ταυτοποιήθηκε με την παραπάνω 
δοκιμασία. Μετά, διενεργήθηκε μια δεύτερη δοκι-
μασία DNA strip για την ταυτοποίηση 13 κλινικά 
σημαντικών ειδών μυκοβακτηριδίων (GenoType 
Mycobacteria CM - Hain Lifescience GmbH, Nehren, 
Germany), με σκοπό να ταυτοποιήσει το απομονω-
θέν στέλεχος σύμφωνα με τις οδηγίες του κατα-
σκευαστή.2 Η δοκιμασία GenoType ταυτοποίησε το 
στέλεχος επιτυχώς σαν M. tuberculosis.

Συζήτηση 
Το Histoplasma capsulatum είναι η ατελής μορφή 

ενός δίμορφου μύκητα που ανήκει στην τάξη 
Ascomycetes. Υπάρχει σε μορφή μηκυλλίου στο 
έδαφος αλλά μετατρέπεται σε φάση ζυμομύκητα 
στη θερμοκρασία σώματος των θηλαστικών. Η 
σπορογονία των μηκυλλίων δημιουργεί μικροϊνί-
δια τα οποία μετά την εισπνοή μετατρέπονται στις 
κυψελίδες σε ζυμομύκητα. Τα πνευμονικά μακρο-
φάγα φαγοκυτταρώνουν το ζυμομύκητα και τον 

απομακρύνουν από λεμφαδένες και κυκλοφορία 
του αίματος. Το μακροφάγο είναι ικανό να θανατώ-
σει τον ενδοκυττάριο ζυμομύκητα με τους μηχανι-
σμούς της επίκτητης ανοσίας και όταν αυτό δεν 
συμβαίνει έχει σαν αποτέλεσμα τη γενικευμένη 
ιστοπλάσμωση. Το H. capsulatum ενδημεί στις κε-
ντρικές ΗΠΑ και σποραδικά προκαλεί λοιμώξεις 
στις τροπικές και υποτροπικές ζώνες της υφηλίου.3 
Σε ασθενείς με επαρκή κυτταρική ανοσία το κλινι-
κό σύνδρομο της πρωτολοίμωξης εξαρτάται από 
τον αριθμό των σπόρων που εισπνεύστηκαν. Οι 
ασθενείς μπορεί να παραμείνουν ασυμπτωματικοί 
ή να αναπτύξουν οξεία πνευμονική λοίμωξη με 
πολλαπλά μικρά πνευμονικά οζίδια και περιπυλαία 
ή μεσοθωρακική λεμφαδενοπάθεια. Η γενικευμένη 
ιστοπλάσμωση είναι συχνή και σοβαρή νόσος 
στους ασθενείς με AIDS και πρέπει να την υποπτεύ-
εται ο ιατρός σε ασθενείς με CD4<100/ml. Οι ασθε-
νείς συνήθως έχουν πυρετό, κακουχία και απώλεια 
βάρους. Τα αντικειμενικά ευρήματα περιλαμβά-
νουν λεμφαδενοπάθεια, ηπατοσπληνομεγαλία και 
βλεννογονοδερματικές βλάβες. Ο εργαστηριακός 
έλεγχος συχνά δείχνει παγκυτταροπενία, διαταρα-
χές ηπατικής βιοχημείας και αύξηση της LDH. Το H. 
capsulatum που βρίσκεται στην κεντρική Αφρική 
(duboisii) διαφέρει μορφολογικά στο ότι η μορφή 
ζυμομύκητα είναι πολύ μεγαλύτερη. H κλινική εικό-
να περιλαμβάνει τα ίδια συμπτώματα με το H. 
capsulatum, αλλά χαρακτηρίζεται από εστιακές εκ-
δηλώσεις στο δέρμα και στα οστά. Σε ιστό ή αίμα 
μπορεί να γίνει χρώση για μύκητες που μπορεί να 
δείξει τον αναπαραγόμενο με εκβλάστηση ζυμο-
μύκητα, αλλά μπορεί να υπάρξει σύγχυση με την P. 
jirovecii ή την Candida glabrata. Πολύ βοηθητική εί-
ναι η ανίχνευση του πολυσακχαριδικού αντιγόνου 
του H. capsulatum στα ούρα (ευαισθησία έως 97%), 
με χαμηλότερη ευαισθησία στο αίμα και στο ΕΝΥ. 
Οι ανοσοεπαρκείς ασθενείς συνήθως δεν χρειάζο-
νται θεραπεία. Για τη χρόνια ή γενικευμένη ιστο-
πλάσμωση και για ασθενείς με AIDS, η αμφοτερικί-
νη Β είναι η θεραπεία εκλογής, μέχρι την επίτευξη 
κλινικής βελτίωσης. Οι HIV οροθετικοί ασθενείς θα 
πρέπει να συνεχίσουν θεραπεία με ιτρακοναζόλη 
μετά την υποχώρηση των συμπτωμάτων μέχρις 
ότου η επιτυχής αντιρετροϊκή θεραπεία οδηγήσει 
σε αποκατάσταση του ανοσιακού συστήματος.4,5

Η πολυανθεκτική φυματίωση (MDR-TB) είναι 
ένα επιδεινούμενο πρόβλημα τα τελευταία χρό-
νια. Ο βαθμός ανοσοκαταστολής και η ηλικία επη-
ρεάζουν την επιβίωση των ασθενών με MDR-TB.8 
Μετά τις φθοριοκινολόνες δεν έχουν βρεθεί νέα 
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αποτελεσματικά φάρμακα για τη MDR-TB. Σε με-
λέτες in vitro έχει φανεί ότι η λινεζολίδη έχει καλή 
δραστικότητα έναντι του M. tuberculosis περιλαμ-
βάνοντας και τα MDR-TB. Κλινική εμπειρία με τη 
λινεζολίδη στους ανθρώπους αναφέρθηκε το 
2003 σε περιπτώσεις με προηγούμενη αποτυχία 
άλλων φαρμάκων. Η διάρκεια θεραπείας με σχή-
μα λινεζολίδης εξαρτάται από την τοξικότητα, κυ-
ρίως την εμφάνιση αναιμίας, θρομβοπενίας και 
περιφερικής νευροπάθειας.6,7,9

Συμπερασματικά, παρουσιάσαμε μια ασυνήθι-
στη περίπτωση συλλοίμωξης από M. tuberculosis 
και H. capsulatum σε ασθενή με HIV λοίμωξη. Αρ-
χικά, η ασθενής θεραπεύθηκε για M. tuberculosis, 
αλλά η υποτροπή του πυρετού και η δυσκολία 
ταυτοποίησης του μυκοβακτηριδίου οδήγησε σε 
θεραπεία για άτυπα μυκοβακτηρίδια. Η ασθενής 
δεν βελτιώθηκε και λόγω των ευρημάτων της CT 
θώρακα και των δερματικών βλαβών σκεφθήκα-
με την πιθανότητα της ιστοπλάσμωσης. Το αντι-
γόνο για H. capsulatum στο αίμα και στα ούρα 
ήταν θετικό. Η ασθενής έλαβε θεραπεία με λιπο-
σωμιακή αμφοτερικίνη Β και κορτικοστεροειδή 
λόγω αντίδρασης υπερευαισθησίας στην αμφοτε-
ρικίνη. Το πύον παροχέτευσης από τις θέσεις βιο-
ψίας, η υποτροπή του πυρετού, η επίμονη λεμφα-
δενοπάθεια και η θεραπεία με κορτικοστεροειδή 
ήταν ισχυρές ενδείξεις για M. tuberculosis, αλλά η 
ασθενής δεν ανταποκρίθηκε στη θεραπεία. Μια 
νέα CT έδειξε βλάβες σπληνός και η διαφορική δι-
άγνωση περιελάμβανε το λέμφωμα, το M. 
tuberculosis και μυκητιασικές λοιμώξεις. Η σπλη-
νεκτομή ήταν η πρώτη επιλογή θεραπείας για 
όλες τις πιθανές διαγνώσεις και επιβεβαίωσε τη 
λοίμωξη από M. tuberculosis. Ο πυρετός συνεχί-
σθηκε μετά τη σπληνεκτομή. Η δοκιμασία ευαι-
σθησίας του μη ταυτοποιήσιμου μυκοβακτηριδί-
ου έδειξε MDR στέλεχος. Η ασθενής θεραπεύθηκε 
επιτυχώς με λινεζολίδη.  
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Οστεονέκρωση σε ασθενή με hIV λοίμωξη
Κ. Κοροβέσης, Κ. Αρμένης, Γ. Ξυλωμένος, Ι. Στεφάνου, Π. Γαργαλιάνος-Κακολύρης

Περίληψη
Η επίπτωση των οστικών επιπλοκών (οστεοπενία, οστεονέκρωση) στους ασθενείς με HIV λοίμωξη 
είναι σημαντικά αυξημένη σε σχέση με το γενικό πληθυσμό. Αυτό αποδίδεται τόσο στην ίδια την HIV 
λοίμωξη όσο και στην αντιρετροϊκή θεραπεία. Παρουσιάζεται η περίπτωση άνδρα ασθενούς με HIV 
λοίμωξη που παρουσίασε οστεονέκρωση στη δεξιά κατ’ ώμον και την αριστερή κατ’ ισχίον άρθρωση 
που αντιμετωπίσθηκε συντηρητικά με ικανοποιητικά αποτελέσματα και γίνεται βραχεία ανασκόπη-
ση της βιβλιογραφίας.

Λέξεις κλειδιά: HIV, οστεοπενία, οστεονέκρωση.

Οsteonecrosis in a hIV seropositive patient
Κ. Κοrovesis, Κ. Αrmenis, G. Xylomenos, J. Stefanou, P. Gargalianos-Κakolyris 

Abstract
The incidence of bone complications (osteopenia, osteonecrosis) in HIV–infected patients seems to 
be significantly increased compared to the general population. This is probably due to either the 
antiretroviral treatment or the duration of HIV disease. We report a case of a 31 year old HIV 
seropositive man with osteonecrosis of the right shoulder and the left hip which responded ade-
quately to conservative treatment and we discuss the current literature.

Κey words: HIV, osteopenia, osteonecrosis.
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ΕνΔΙΑΦΕρΟΥΣΑ ΠΕρΙΠΤΩΣΗcasE rEPort

Η επίπτωση των οστικών επιπλοκών (οστεο-
πενία, οστεονέκρωση) στους HIV ασθενείς πα-
ρουσιάζεται σημαντικά υψηλότερη από αυτή 
του γενικού πληθυσμού. Η επικρατούσα άποψη 
είναι ότι υπάρχει συσχέτιση των επιπλοκών αυ-
τών με τη συνδυασμένη αντιρετροϊiκή θεραπεία 
κυρίως, αλλά και τη διάρκεια της HIV λοίμω-
ξης.1,2 Παρουσιάζεται περίπτωση HIV οροθετι-
κού ασθενούς υπό συνδυασμένη αντιρετροϊκή 
αγωγή με NRTI και NNRTI με οστεονέκρωση στη 
δεξιά κατ’ ώμον και την αριστερή κατ’ ισχίον 
άρθρωση.

Παρουσίαση περιπτώσεως
Πρόκειται για άνδρα ασθενή 31 ετών, με HIV 

λοίμωξη σταδίου C κατά CDC (αυτοάνοση θρομ-
βοπενία, πνευμονική φυματίωση) που παρακο-
λουθείται στη Μονάδα Λοιμώξεων του Νοσοκο-
μείου μας. 

Η HIV λοίμωξη διαγνώσθηκε προ διετίας, όταν 
νοσηλεύθηκε στην Αιματολογική Κλινική του Νο-
σοκομείου μας λόγω θρομβοπενίας περιφερικού 

τύπου. Τέσσερα χρόνια νωρίτερα (δύο χρόνια πριν 
τη διάγνωση της HIV λοίμωξης) είχε διαγνωσθεί 
πνευμονική φυματίωση και είχε λάβει αντιφυματι-
κή θεραπεία με ικανοποιητική ανταπόκριση. Για 
τη θρομβοπενία έλαβε αγωγή με μεθυλπρεδνιζό-
νη για τρεις μήνες και εν συνεχεία με αζαθειοπρί-
νη λόγω εμφάνισης υποτροπής. Κατά τη διάρκεια 
της νοσηλείας του εμφάνισε λοίμωξη του κατώτε-
ρου αναπνευστικού και απόστημα επιδιδυμίδας 
από Nocardia, για τα οποία έλαβε την κατάλληλη 
αντιβιοτική αγωγή. Κατά τη διάρκεια της παρακο-
λούθησής του ως εξωτερικός ασθενής στη Μονά-
δα μας, εμφάνισε έντονο άλγος στην οσφυϊκή 
μοίρα της σπονδυλικής στήλης, όπου μετά από 
έλεγχο με αξονική τομογραφία βρέθηκε εκτετα-
μένη οστική αραίωση και κάταγμα στο 2ο οσφυϊκό 
σπόνδυλο. Η μέτρηση της οστικής μάζας έδειξε 
T-score 73% και ο ασθενής έλαβε αγωγή οστεοπό-
ρωσης με διφωσφονικά και συνδυασμό βιταμίνης 
D με ασβέστιο. Η κλινική του εικόνα βελτιώθηκε 
σταδιακά με μείωση των οστικών αλγών και αύξη-
ση της οστικής του πυκνότητας (T-score 79%).



HELLENIC ARCHIVES of AIDS, 2007; 15(2):77-80

Κ. Κοροβέσης και συν.

78

Από το λοιπό ιστορικό σημειώνεται ότι ο ασθε-
νής δεν έπασχε από σακχαρώδη διαβήτη, εμφάνι-
ζε μικρές αυξήσεις πάνω από τις φυσιολογικές τιμές 
της χοληστερόλης και των τριγλυκεριδίων, ήταν 
καπνιστής και δεν ανέφερε κατανάλωση οινοπνεύ-
ματος. Τέλος, όσον αφορά την αντιρετροϊκή του 
αγωγή, ο ασθενής τα τελευταία δύο χρόνια ελάμ-
βανε Zidovudine, Lamivudine και Efavirenz με ικα-
νοποιητική ιολογική και ανοσιακή ανταπόκριση.

Μια εβδομάδα πριν από τακτική εξέτασή του 
στο εξωτερικό ιατρείο της μονάδας μας, ο ασθε-
νής εμφάνισε άλγος οξείας έναρξης στη (ΔΕ) κατ’ 
ώμον άρθρωση με περιορισμό της κινητικότητάς 
της. Έλαβε αγωγή με νιμεσουλίδη χωρίς βελτίωση 
των συμπτωμάτων του. Σε ακτινολογικό έλεγχο 
της (ΔΕ) κατ’ ώμον άρθρωσης βρέθηκε οστεονέ-
κρωση της κεφαλής του (ΔΕ) βραχιονίου οστού 
με αποκόλληση τμήματος οστού. Η μαγνητική το-
μογραφία της πάσχουσας άρθρωσης επιβεβαίω-
σε τα ακτινολογικά ευρήματα και έδειξε οστεονέ-
κρωση της κεφαλής του (ΔΕ) βραχιονίου οστού 
4ου βαθμού με αποσπασθέν οστικό τμήμα 
(dmax:3,5 cm), οστικό οίδημα και τενοντοελυτρί-
τιδα του δικεφάλου μυός. Ο ασθενής υποβλήθηκε 
σε ορθοπαιδική εξέταση και αντιμετωπίσθηκε 
συντηρητικά (λήψη αντιφλεγμονωδών και απο-
φυγή κόπωσης της άρθρωσης).

Ένα μήνα αργότερα ο ασθενής εμφάνισε σημα-
ντική κλινική και ακτινολογική βελτίωση. Μετά 
έξι μήνες προσήλθε στο εξωτερικό ιατρείο παρα-
πονούμενος για ήπιο άλγος στην (ΑΡ) κατ’ ισχίον 
άρθρωση. Σε ακτινολογικό έλεγχο που ακολού-
θησε, διαπιστώθηκε οστεονέκρωση της κεφαλής 
του (ΑΡ) μηριαίου οστού. Ο συμπληρωματικός ερ-
γαστηριακός έλεγχος για ΑΝΑ, αντισώματα ένα-
ντι καρδιολιπίνης, αντιπηκτικό του λύκου, πρωτε-
ΐνη C και S και αντιθρομβίνη ΙΙΙ ήταν αρνητικός. 

Δεν έλαβε φαρμακευτική αγωγή και του συνεστή-
θη αποφυγή σωματικής κόπωσης. Σε επανεκτίμη-
ση που έγινε λίγους μήνες αργότερα, ο ασθενής 
δεν είχε οστικά άλγη ή διαταραχές κινητικότητας 
στις περιοχές των προσβεβλημένων αρθρώσεων 
και γενικά, παραμένει σε καλή κλινική κατάσταση 
λαμβάνοντας την αντιρετροϊκή του αγωγή και πε-
ριστασιακά και αντιφλεγμονώδη. 

Συζήτηση
Η οστεονέκρωση, γνωστή και ως ισχαιμική νέ-

κρωση, άσηπτη νέκρωση ή οστεοχονδρίτιδα 
dessicans, αναφέρεται στην ιατρική βιβλιογραφία 
για περισσότερα από 60 έτη. Η οστεονέκρωση χα-
ρακτηρίζεται από τον in situ θάνατο του οστού.1

Η πρώτη περίπτωση αναφοράς συσχέτισης με-
ταξύ HIV λοίμωξης και οστεονέκρωσης δημοσιεύ-
θηκε στις αρχές του 1990 και έκτοτε, η συσχέτιση 
αυτή βαίνει αυξανόμενη.1 Η επίπτωση της ασυ-
μπτωματικής οστεονέκρωσης είναι περίπου 0,4% 
στους HIV ασθενείς, σημαντικά πολύ συχνότερη 
απ’ ό,τι στο γενικό πληθυσμό. Πρόσφατα (2006), 
μία γαλλική αναδρομική μελέτη έδειξε ότι η επί-
πτωση της οστεονέκρωσης στους HIV ασθενείς 
αυξάνει με τη διάρκεια, τόσο της HIV λοίμωξης, 
όσο και της αντιρετροϊκής θεραπείας μεγάλης 
αποτελεσματικότητας (HAART).2

Παράγοντες κινδύνου για οστεονέκρωση στο 
γενικό πληθυσμό αποτελούν η κατάχρηση οινο-
πνεύματος, η υπερλιπιδαιμία, η θεραπεία με κορ-
τικοειδή, η υπερπηκτικότητα, η αιμοσφαιρινοπά-
θεια, ο τραυματισμός, η κατάχρηση καπνού και η 
χρόνια παγκρεατίτιδα.1,3 Αρκετοί από αυτούς τους 
παράγοντες κινδύνου απαντώνται συχνά μεταξύ 
των HIV ασθενών, αλλά και προκαλούνται από 
την αντιρετροϊκή θεραπεία, όπως η υπερλιπιδαι-
μία και η έκθεση σε κορτικοειδή. Οι παράγοντες 
αυτοί είναι περισσότερο πιθανό να είναι αποτέλε-
σμα μιας ισχυρής αντιρετροϊκής θεραπείας. Βρέ-
θηκε επίσης ότι το κατώτερο όριο (ναδίρ) των 
CD4 λεμφοκυττάρων καθώς και η διάρκεια της 
HAART αγωγής, ανεξάρτητα το καθένα, συσχετί-
ζονται θετικά με την ανάπτυξη οστεονέκρωσης. 
Οστεονέκρωση έχει επίσης παρατηρηθεί μεταξύ 
των ασθενών που έλαβαν zidovudine (NRTI) ως 
μονοθεραπεία.2

Αυξημένα επίπεδα αντισωμάτων καρδιολιπίνης 
έχουν ενοχοποιηθεί στην εμφάνιση της οστεονέ-
κρωσης στους HIV ασθενείς. Άλλοι συγγραφείς 
έχουν ενοχοποιήσει την ίδια την HIV λοίμωξη, διαμέ-
σου της αυξημένης παραγωγής προφλεγμονωδών 
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κυτταροκινών, όπως η ιντερλευκίνη-6 και ο παράγο-
ντας νέκρωσης των ιστών (TNF). Μία δημοσιευμένη 
επιστολή αναφέρει ότι ο οστίτης ιστός μπορεί να εί-
ναι μία απομονωμένη αποθήκη του ιού HIV, και έτσι 
ο ΗΙV στο οστούν ευοδώνει τη μείωση των CD4 λεμ-
φοκυττάρων στο μυελό των οστών.4 Έχει αναφερθεί 
ακόμη ότι οι καπνιστές έχουν κατά τέσσερις φορές 
αυξημένο κίνδυνο οστεονέκρωσης, πιθανόν λόγω 
του επαγόμενου από τον καπνό αγγειόσπασμου 
στο οστούν. Επίσης, η λήψη αναστολέων πρωτεά-
σης έχει θεωρηθεί ως αίτιο οστεονέκρωσης σε μερι-
κές μελέτες.

Η συσχέτιση μεταξύ οστεονέκρωσης και HAART 
μπορεί απλά να είναι το αποτέλεσμα της ανοσια-
κής και της ιολογικής βελτίωσης από τη θεραπεία ή 
να είναι μία μεταβολική επιπλοκή της HAART, λιπο-
δυστροφία ή υπερλιπιδαιμία, που από μόνη της εί-
ναι παράγοντας κινδύνου για οστεονέκρωση.2 

Η οστεονέκρωση απαντάται σε νεαρούς ενήλι-
κες ηλικίας 20 έως 50 ετών. Η νόσος φιλεί το αν-
δρικό φύλο σε αναλογία 8 προς 1. Η περισσότερο 
συχνή θέση της οστικής νέκρωσης είναι η κεφαλή 
του μηριαίου οστού και, λιγότερο συχνά, η κεφα-
λή του βραχιονίου οστού και το γόνατο. Τα αρχικά 
στάδια μπορεί να είναι ασυμπτωματικά, αλλά ακο-
λουθούνται από σοβαρό οστικό πόνο και μειωμέ-

νη κινητικότητα. Αρχικά, οι ασθενείς παραπονιού-
νται για άλγος, ενώ φορτίζουν την προσβεβλημέ-
νη άρθρωση με βάρος. Με την πάροδο του χρό-
νου τα συμπτώματα επιδεινώνονται. Η νέκρωση 
της κεφαλής του μηριαίου οστού προκαλεί πόνο 
στο ισχίο ή στη βουβωνική χώρα, ο οποίος μπορεί 
να ακτινοβολεί μέχρι το γόνατο.3

Με βάση το ιστορικό και την κλινική εξέταση, 
που είναι και τα δύο μη ειδικά για τη διάγνωση της 
οστεονέκρωσης, η διαφορική διάγνωση μπορεί 
να συμπεριλάβει μία ποικιλία κλινικών οντοτήτων, 
όπως η εκφυλιστική και η ρευματοειδής αρθρίτι-
δα.1 Οι διαγνωστικές εργαστηριακές μέθοδοι που 
χρησιμοποιούνται είναι η απλή ακτινογραφία και 
η μαγνητική τομογραφία (μέθοδος εκλογής).

Όλοι οι ασθενείς σε HAART αγωγή, ιδίως εκείνοι 
με πρόσθετους παράγοντες κινδύνου (κορτικοει-
δή), θα πρέπει να παρακολουθούνται στενά, εάν 
εμφανίσουν πόνο στο ισχίο για πρώτη φορά. Ακό-
μη και σε ασθενείς με μέτριο οστικό ή αρθρικό 
πόνο, θα πρέπει να γίνεται άμεσα μαγνητική τομο-
γραφία. Η πρώιμη διάγνωση και θεραπεία μπορεί 
να γλιτώσει τους ασθενείς από πόνο, περιορισμό 
της κινητικότητας και χειρουργική παρέμβαση.3

Αν η διάγνωση επιβεβαιωθεί, οι ασθενείς θα 
πρέπει να εξετάζονται από ορθοπαιδικό ιατρό το 
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συντομότερο. Στα αρχικά στάδια, η φόρτιση με 
μειωμένο βάρος και η χρήση βακτηριών είναι συ-
χνά επαρκής. Η χειρουργική αποσυμπίεση του 
πυρήνα είναι μία επιλογή: διανοίγονται διάφορες 
οπές στον αυχένα του μηριαίου ή στην κεφαλή, 
προκαλώντας έτσι την ανάπτυξη νέων αγγείων 
και ελαττώνοντας την πίεση εντός του οστού. Σε 
προχωρημένα στάδια, οι πιθανότητες επιτυχίας 
ελαττώνονται όσο αυξάνεται το μέγεθος της νέ-
κρωσης. Η εναλλακτική χειρουργική θεραπεία 
-οστεοτομία- έχει το μειονέκτημα της μείωσης 
της κινητικότητας των ασθενών με την πάροδο 
του χρόνου. Σε αρκετές περιπτώσεις, είναι απα-
ραίτητη μία ολική ενδοπρόσθεση. Η φυσιοθερα-
πεία είναι απαραίτητη και η χορήγηση των μη 
στεροειδών αντιφλεγμονωδών είναι η θεραπεία 
εκλογής για τον πόνο.3

Συμπερασματικά, παρουσιάσαμε μια περίπτω-
ση HIV οροθετικού ασθενούς με οστεονέκρωση 
στο βραχιόνιο και το μηριαίο οστούν στον οποίο 
η συντηρητική αντιμετώπιση είχε ικανοποιητικό 
λειτουργικό αποτέλεσμα. 
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Εργαστηριακή διάγνωση λοίμωξης  
από Τoxoplasma gondii
Μ. Κορκού-Κουρή, Μ. Χίνη

Περίληψη
H έγκαιρη διάγνωση της λοίμωξης από Τ. gondii έχει ιδιαίτερη βαρύτητα για συγκεκριμένες κλινικές 
κατηγορίες ασθενών, όπως οι ανοσοκατεσταλμένοι και οι έγκυοι. Στις διαγνωστικές μεθόδους που 
κυρίως χρησιμοποιούνται περιλαμβάνονται ορολογικές δοκιμασίες, μοριακές τεχνικές, ιστολογικές 
μέθοδοι, τεχνικές απομόνωσης του παρασίτου και απεικονιστικές μέθοδοι. Η επιλογή των διαγνωστι-
κών μεθόδων που θα χρησιμοποιηθούν και η ερμηνεία των αποτελεσμάτων τους διαφέρουν ανάλογα 
με την κλινική κατηγορία στην οποία ανήκει ο ασθενής, και περιγράφονται για το λόγο αυτό σε 5 ειδι-
κές ενότητες: 1) πρωτολοίμωξη στον ανοσοεπαρκή ασθενή, 2) πρωτολοίμωξη ή αναζωπυρωθείσα 
λοίμωξη στον ανοσοκατεσταλμένο ασθενή, 3) πρωτολοίμωξη στην εγκυμοσύνη, 4) συγγενής τοξο-
πλάσμωση, 5) οφθαλμική τοξοπλάσμωση. Πολλές φορές η τεκμηρίωση ή ο αποκλεισμός της διάγνω-
σης απαιτεί τη συμβολή εργαστηρίων αναφοράς και την πραγματοποίηση εξειδικευμένων δοκιμασι-
ών που δεν διατίθενται ευρέως στο εμπόριο.

Λέξεις κλειδιά: Τοξόπλασμα, εργαστηριακή διάγνωση, ανασκόπηση, PCR, αντισώματα, προγεννητικός 
έλεγχος.

Laboratory diagnosis of Toxoplasma gondii infection
M. Korkou-Kouri, M. Hini

Abstract
Laboratory diagnosis of T. gondii infection is of crucial importance, given that clinical presentation of 
toxoplasmosis is non-specific, requiring a wide differential diagnosis. Infection by T. gondii may have 
a dreadful outcome in patients belonging to specific clinical categories, such as the immunocompro-
mised patient and the offspring of acutely infected pregnant women. The most widely used methods 
for establishing the diagnosis of T. gondii infection are serologic tests, molecular methods, histologic 
demonstration of the parasite, isolation of the organism and radiologic methods. The choice of the 
appropriate diagnostic methods and the interpretation of results may vary in different clinical cate-
gories. 
The use of serologic tests for demonstration of specific antibodies to T. gondii is the initial and pri-
mary method of diagnosis. A panel of tests, consisting of the Sabin-Feldman dye test, enzyme-linked 
immunosorbent assay, immunosorbent agglutination assay, indirect fluorescence assay, differential 
agglutination test and IgG avidity are used to differentiate between acute and chronic infection. In 
the immunocompetent patient -including the pregnant woman- detection of IgG antibodies reliably 
establishes whether the individual has been exposed to the parasite. Detection of IgM antibodies 
establishes the time of infection. In general, a true negative antibody test rules out recent infection. A 
positive IgM test may have different interpretations, and a reference laboratory should always be 
consulted for confirmatory testing. 
In the immunocompromised patient initial assessment includes detection of IgG antibodies, because 
reactivation of chronic infection is the most common cause of toxoplasmosis in this clinical category. 
Further serologic testing in these patients is not necessary and diagnosis is established by other meth-
ods, including PCR studies of body fluids, histologic methods and isolation techniques. Magnetic 
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Εισαγωγή
H συμβολή του εργαστηρίου στη διάγνωση της 

λοίμωξης από Τ. gondii είναι θεμελιώδης, δεδομέ-
νου ότι το ιστορικό και η κλινική συμπτωματολο-
γία του ασθενούς προσφέρουν, συνήθως, ανε-
παρκή στοιχεία. Το ιστορικό επαφής του αρρώ-
στου με γάτες -που είναι ο κύριος ξενιστής του 
παρασίτου- δεν προσφέρει ουσιαστική βοήθεια. 
Η μετάδοση του παρασίτου συμβαίνει συνηθέ-
στερα με την κατάποση νερού ή λαχανικών μολυ-
σμένων με ωοκύστεις ή με κατανάλωση ατελώς 
ψημένου κρέατος, που περιέχει ιστικές κύστεις.

Η κλινική συμπτωματολογία της νόσου είναι μη 
ειδική και απαιτείται διαφοροδιάγνωση με ένα 
μεγάλο αριθμό παθήσεων. Οι συνέπειες της μη 
έγκαιρης διάγνωσης της νόσου είναι δραματικές 
για συγκεκριμένες κλινικές κατηγορίες ασθενών, 
όπως ο ανoσοκατεσταλμένος ασθενής και τα έμ-
βρυα γυναικών με πρωτολοίμωξη από Τ. gondii.

Στις διαγνωστικές μεθόδους περιλαμβάνονται 
η απομόνωση του παρασίτου, η ιστολογική διά-
γνωση σε τεμάχια ιστών και σωματικά υγρά, μορι-
ακές και ορολογικές μέθοδοι, καθώς και απεικονι-
στικές τεχνικές.

Ορολογικές μέθοδοι
Οι ορολογικές δοκιμασίες αποτελούν την κύ-

ρια μέθοδο διάγνωσης της λοίμωξης από Τ. 
gondii. Απαιτείται συνδυασμός ορολογικών δοκι-
μασιών για τη διαφοροδιάγνωση παλαιάς από 
πρόσφατη λοίμωξη, μερικές από τις οποίες πραγ-
ματοποιούνται μόνο σε πολύ εξειδικευμένα κέ-
ντρα. Δεν υπάρχει μία και μοναδική ορολογική 
εξέταση που να μπορεί αφ’ εαυτή να υποστηρίξει 
τη διαφοροδιάγνωση παλαιάς από πρόσφατη 
λοίμωξη. Η επιλογή του συνδυασμού ορολογι-
κών δοκιμασιών που θα χρησιμοποιηθεί, εξαρτά-
ται από την κλινική κατηγορία στην οποία ανήκει 
ο άρρωστος.

Ανίχνευση ΙgG αντισωμάτων
Τα IgG αντισώματα εμφανίζονται 1-2 εβδομάδες 

μετά την πρωτολοίμωξη, φτάνουν τη μέγιστη τιμή 
τους στους 2 περίπου μήνες, διατηρούνται για λίγους 
μήνες και στη συνέχεια μειώνονται σταδιακά για να 
παραμείνουν σε χαμηλές τιμές δια βίου. Οι δοκιμασί-
ες που χρησιμοποιούνται ευρέως για την ανίχνευσή 
τους είναι το Sabin-Feldman dye test, η ΙgG-ELISA, ο 
έμμεσος ανοσοφθορισμός, η διαφορική δοκιμασία 
συγκόλλησης (AC/HS test) και η IgG avidity.

Sabin-Feldman dye test (DT)1 
Bασίζεται στη λύση ζωντανών ταχυζωιτών από 

αντισώματα στον ορό του πάσχοντος, παρουσία 
του C2 συστατικού του συμπληρώματος. Η λύση 
γίνεται εμφανής από την ανικανότητα των ταχυ-
ζωιτών να προσλάβουν κυανούν του μεθυλενίου. 
Η δοκιμασία ανιχνεύει IgG, IgM και ΙgA αντισώμα-
τα και θεωρείται θετική όταν προκαλείται λύση 
του 50% των τοξοπλασμάτων. 

Πενήντα χρόνια μετά την πρώτη της εφαρμογή, 
η Sabin-Feldman παραμένει η μέθοδος αναφο-
ράς για την αξιολόγηση των υπολοίπων ορολογι-
κών δοκιμασιών που κυκλοφορούν ευρέως στο 
εμπόριο. Έχει υψηλή ειδικότητα και ευαισθησία, 
αλλά επειδή απαιτεί τη χρήση ζωντανών ταχυζωι-
τών, πραγματοποιείται μόνο σε πολύ εξειδικευμέ-
να εργαστήρια. Ένα αρνητικό dye test, ουσιαστι-
κά, αποκλείει την έκθεση στο Τ. gondii. Έχουν ανα-
φερθεί περιστατικά ασθενών με χοριοαμφιβλη-
στροειδίτιδα ή εγκεφαλίτιδα από Τ. gondii με αρ-
νητικό dye test, αλλά είναι εξαιρετικά σπάνια.

Έμμεσος ανοσοφθορισμός (IFA)2 
H χρήση του έμμεσου ανοσοφθορισμού για την 

ανίχνευση τόσο IgG όσο και IgM αντισωμάτων έχει 
πολύ ευρύτερη εφαρμογή από το SF dye test γιατί 
δεν απαιτεί ζωντανούς μικροοργανισμούς και αποτε-
λεί τεχνική ευκολότερη στην εκτέλεση. Παρουσιάζει, 

resonance imaging of the central nervous system and PCR of cerebrospinal fluid is performed in pa-
tients with clinical signs of toxoplasmic encephalitis. 
Congenital toxoplasmosis usually occurs as a result of primary maternal infection. Prenatal diagno-
sis is based on ultrasonography, amniocentesis and performance of PCR on amniotic fluid. In the 
newborn, serologic tests focus on detecting IgA and IgM. Additional diagnostic methods include 
ophthalmologic examination of the infant, radiologic studies of the brain and examination of cere-
brospinal fluid. Diagnosis of toxoplasmic chorioretinitis, in both adults and congenitally infected in-
fants, is mainly based on the findings of the ophthalmologic examination.

Key words: Toxomplasma, laboratory diagnosis, review, PCR, antibodies, prenatal diagnosis.
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όμως, αρκετά μειονεκτήματα. Η αξιοπιστία της μεθό-
δου εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το εκάστοτε 
εργαστήριο. Oροί με χαμηλό τίτλο αντισωμάτων 
μπορεί να δώσουν ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα. 
Το ίδιο έχει παρατηρηθεί όταν η μέθοδος χρησιμο-
ποιείται για την ανίχνευση IgM αντισωμάτων, εάν δεν 
έχουν πρώτα απομακρυνθεί τα IgG αντισώματα. 
Οροί που περιέχουν αντιπυρηνικά αντισώματα ή 
ρευματοειδή παράγοντα είναι πιθανόν να δώσουν 
ψευδώς θετικά αποτελέσματα.

IgG- ELISA3 
Είναι η πιο ευρέως χρησιμοποιούμενη μέθοδος 

για την ανίχνευση IgG αντισωμάτων ειδικών για 
το Τ. gondii. Πρέπει ιδιαιτέρως να τονισθεί ότι η 
μέτρηση IgG αντισωμάτων σε ένα μόνο δείγμα 
ορού του ασθενούς δεν μπορεί να καθορίσει εάν 
η λοίμωξη είναι παλαιά ή πρόσφατη ανεξαρτήτως 
τίτλου. Έχουν παρατηρηθεί περιπτώσεις ατόμων 
που διατηρούν πολύ υψηλούς τίτλους IgG αντι-
σωμάτων χρόνια μετά την πρωτολοίμωξη.4

Διαφορική δοκιμασία συγκόλλησης 
(AC/HS test)5

Κατά τη δοκιμασία αυτή, συγκρίνονται οι τίτλοι 
IgG αντισωμάτων, που ανιχνεύονται χρησιμοποι-
ώντας ταχυζωίτες μονιμοποιημένους με φορμαλί-
νη, με αυτούς που ανιχνεύονται χρησιμοποιώντας 
ταχυζωίτες μονιμοποιημένους με ακετόνη. Το πα-
ρασκεύασμα της ακετόνης περιέχει αντιγόνα που 
αναγνωρίζονται από IgG αντισώματα, τα οποία 
παράγονται έναντι των ταχυζωιτών κατά την 
οξεία λοίμωξη, ενώ το παρασκεύασμα της φορ-
μαλίνης περιέχει αντιγόνα που αναγνωρίζονται 
από IgG αντισώματα, τα οποία παράγονται στη 
χρόνια φάση. Η μέθοδος είναι εξαιρετική ως δοκι-
μασία διαλογής γιατί είναι απλή στην εκτέλεση, 
οικονομική, με διαγνωστική ευαισθησία που αγγί-
ζει το 94% και ειδικότητα 87%.

ΙgG avidity6 
H ένταση της αλληλεπίδρασης μεταξύ IgG αντι-

σωμάτων και αντιγόνου είναι γνωστή ως IgG 
avidity. Έχει παρατηρηθεί ότι κατά τη διάρκεια της 
οξείας λοίμωξης από Τ. gondii τα ΙgG αντισώματα 
παρουσιάζουν χαμηλή τάση έλξης και σύνδεσης 
προς το αντιγόνο, ενώ ασθενείς με παλαιά λοίμω-
ξη παρουσιάζουν IgG αντισώματα με υψηλή τάση 
σύνδεσης προς το αντιγόνο. Έτσι, η παρουσία IgG 
αντισωμάτων με υψηλή avidity, κατά κανόνα, το-
ποθετεί χρονικά τη λοίμωξη 3-5 μήνες νωρίτερα. 

Αντιδραστήρια για τον προσδιορισμό της παρα-
μέτρου κυκλοφορούν στο εμπόριο. Με μόνο μειο-
νέκτημα τον σχετικά υψηλό αριθμό (~25%) ορια-
κών αποτελεσμάτων, η IgG avidity βρίσκει ιδιαίτε-
ρη εφαρμογή, όπως θα αναφερθεί παρακάτω, στη 
διάγνωση της λοίμωξης της εγκύου από T. gondii.

Ανίχνευση IgM αντισωμάτων
Τα ΙgM αντισώματα εμφανίζονται λίγες μέρες 

μετά την πρωτολοίμωξη, πριν τα ΙgG αντισώματα, 
φτάνουν στο ανώτατο όριο στο τέλος της δεύτε-
ρης εβδομάδας και, βαθμιαία, ελαττώνονται για 
να εξαφανισθούν, συνήθως, τον τέταρτο μήνα. Σε 
ορισμένους ασθενείς, IgM αντισώματα ανιχνεύο-
νται έως και δώδεκα χρόνια μετά την πρωτολοί-
μωξη.7 Οι ορολογικές μέθοδοι που κυρίως χρησι-
μοποιούνται για την ανίχνευσή τους είναι η DS-
ELISA και η ISAGA.

Double-Sandwich ELISA (DS-ELISA)8

Είναι η μέθοδος με την πιο ευρεία χρήση για την 
ανίχνευση IgM, IgA και IgE αντισωμάτων ειδικών 
για το Τ. gondii. Σε αντίθεση με τη συμβατική ΕLISA, 
στην οποία οι υποδοχείς των μικροπλακιδίων επι-
καλύπτονται με αντιγόνο, στην τύπου double-
sandwich ELISA (ή capture ELISA) οι υποδοχείς επι-
καλύπτονται με ειδικό αντίσωμα για τα IgM, IgA ή 
ΙgE. Δεν παρουσιάζει το μειονέκτημα ψευδώς θετι-
κών αποτελεσμάτων παρουσία αντιπυρηνικών 
αντισωμάτων ή ρευματοειδούς παράγοντα, όπως 
συμβαίνει στην περίπτωση της ΙFA. Όμως, τα αντι-
δραστήρια που κυκλοφορούν ευρέως στο εμπό-
ριο παρουσιάζουν χαμηλή ειδικότητα και υψηλό 
αριθμό ψευδώς θετικών αποτελεσμάτων.9 

ISAGA (Immunosorbent agglutination assay)10

Χρησιμοποιείται για την ανίχνευση IgM, IgA και 
IgE αντισωμάτων. Αποτελεί συνδυασμό της DS-
ELISA με συγκολλητινοαντίδραση. Στη μέθοδο 
αυτή, τα IgM, IgA, ή IgE αντισώματα του ασθενούς 
καθηλώνονται σε στερεό υπόστρωμα και, στη συ-
νέχεια, χρησιμοποιούνται για την ανίχνευσή τους 
νεκροί ταχυζωίτες. Είναι μέθοδος με μεγαλύτερη 
ευαισθησία και ειδικότητα από την IFA, απλή στην 
εκτέλεση και δεν παρουσιάζει ψευδώς θετικά 
αποτελέσματα παρουσία αντιπυρηνικών αντισω-
μάτων και ρευματοειδούς παράγοντα.

Απαιτείται εξαιρετική προσοχή στην ερμηνεία των 
IgM αποτελεσμάτων. Ένα πραγματικά αρνητικό IgM 
αποτέλεσμα αποκλείει τη λοίμωξη τους τελευταίους 
6 μήνες, δεν αποκλείει όμως την αναζωπύρωση 
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χρόνιας λοίμωξης. Ένα πραγματικά θετικό ΙgM απο-
τέλεσμα μπορεί να οφείλεται σε πρόσφατη αλλά και 
σε παλαιά λοίμωξη. Έχουν βρεθεί ασθενείς, στους 
οποίους τα IgM αντισώματα παραμένουν μέχρι και 
12 χρόνια μετά την πρωτολοίμωξη.7 Ως επί το πλεί-
στον, είναι μεγάλη η συχνότητα ψευδώς θετικών 
αποτελεσμάτων (~60%) με τη χρήση των IFA και DS-
ELISA αντιδραστηρίων που διατίθενται ευρέως στο 
εμπόριο. Για το λόγο αυτό, τα θετικά IgM αποτελέ-
σματα από εμπορικά εργαστήρια πρέπει πάντοτε 
να επιβεβαιώνονται από εργαστήρια αναφοράς11  
(Πίνακας 1).

Ανίχνευση IgΑ αντισωμάτων12 
Τα IgA αντισώματα ανιχνεύονται με την DS-

ELISA και την ΙSAGA. Η παραγωγή τους στους ενή-
λικες είναι σχεδόν παράλληλη με αυτή των IgM 
αντισωμάτων. Φτάνουν στο μέγιστο επίπεδο 2 
περίπου μήνες μετά την πρωτολοίμωξη και σταδι-
ακά υποχωρούν. Αν δεν ανιχνεύονται IgA αντισώ-
ματα, κατά κανόνα, αποκλείεται η λοίμωξη στη 
διάρκεια των 3 τελευταίων μηνών. Όπως συμβαί-
νει και με τα IgM αντισώματα, σε μεμονωμένες 
περιπτώσεις ασθενών παραμένουν για μήνες ή 
χρόνια. Ουσιαστικά, τα IgA αντισώματα προσφέ-
ρουν μικρή επιπρόσθετη βοήθεια στη διάγνωση 
της τοξοπλάσμωσης στους ενήλικες.

Σε αντίθεση με τους ενήλικες, σημαντική είναι η 
αναζήτηση IgA αντισωμάτων για τη διάγνωση της 
συγγενούς τοξοπλάσμωσης. Η ευαισθησία των IgA 
δοκιμασιών είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή των 
IgM δοκιμασιών στην περίπτωση εμβρύων και νε-
ογνών. Έχουν αναφερθεί περιπτώσεις νεογνών με 
συγγενή τοξοπλάσμωση οροαρνητικών για IgM 
αντισώματα, στα οποία η διάγνωση τέθηκε με την 
ανίχνευση θετικών IgG και IgA αντισωμάτων.

Ανίχνευση IgE αντισωμάτων13 
Η ανίχνευση IgE αντισωμάτων γίνεται με την DS-

ELISA και την ISAGA. Ανιχνεύονται λίγες μέρες μετά 
την πρωτολοίμωξη και σταδιακά μειώνονται στη 

διάρκεια λίγων μηνών. Η ανίχνευση IgE αντισωμά-
των έχει χαμηλότερη ευαισθησία έναντι των IgM 
και IgA στη διάγνωση της συγγενούς τοξοπλά-
σμωσης. Στους ενήλικες, όμως, η ανίχνευσή τους 
μπορεί να φανεί χρήσιμη στη διάγνωση της οξείας 
λοίμωξης, καθότι η διάρκεια της IgE οροθετικότη-
τας είναι βραχύτερη αυτής των IgΜ και ΙgA αντι-
σωμάτων. Μελέτη, που πραγματοποιήθηκε σε 
εγκύους με πρωτολοίμωξη από Τ. gondii, έδειξε ότι 
τα IgE αντισώματα που ανιχνεύονται με την ISAGA 
μπορεί να είναι ο πρώτος ορολογικός δείκτης, που 
θετικοποιείται στην οξεία λοίμωξη, ενώ έχουν την 
τάση να μειώνονται ταχύτερα από τα IgM και IgA 
αντισώματα, προσδιορίζοντας έτσι με μεγαλύτερη 
ακρίβεια τη χρονική στιγμή της πρωτολοίμωξης. 

Συνοψίζοντας την ορολογική διάγνωση, μελέ-
τες σε ένα από τα πιο έγκυρα εργαστήρια αναφο-
ράς για το τοξόπλασμα -το Palo Alto Medical 
Foundation Research Institute- δίνουν τις εξής κα-
τευθυντήριες γραμμές:

Δείγματα θετικά στο DT, αρνητικά στην ΙgΜ, ΙgA και 
IgE ELISA, και AC/HS test που συνηγορεί υπέρ χρονίας 
λοίμωξης χαρακτηρίζουν, τυπικά, ασθενείς με παλαιά 
λοίμωξη. Δείγματα με υψηλούς τίτλους στο DT, θετική 
IgM, IgA και IgE ELISA και AC/HS test που συνηγορεί 
υπέρ οξείας λοίμωξης χαρακτηρίζουν, τυπικά, ασθε-
νείς με πρόσφατη λοίμωξη. Δείγματα με θετικό DT, 
θετική IgM ELISA αλλά αρνητικά, ασθενώς θετικά ή 
απροσδιόριστα αποτελέσματα στην IgA και IgE ELISA 
και στο AC/HS test είναι δύσκολο να αξιολογηθούν. 
Στην τελευταία αυτή περίπτωση, ένα δεύτερο δείγμα 
λαμβάνεται από τον ασθενή και τα δύο δείγματα επε-
ξεργάζονται παράλληλα. Αν οι τίτλοι στα δύο αυτά 
δείγματα δεν παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές 
μεταξύ τους, η λοίμωξη είναι πιθανότατα παλαιά. Ση-
μαντικές διαφορές στους τίτλους (τετραπλασιασμός 
του τίτλου IgG αντισωμάτων ή ορομετατροπή) συνη-
γορούν υπέρ πρόσφατης λοίμωξης.

Το σύνολο των επιβεβαιωτικών δοκιμασιών που 
χρησιμοποιούνται για την τεκμηρίωση ή τον απο-
κλεισμό της διάγνωσης -SF dye test, IgM, IgA και IgE 

Πίνακας 1. Αξιολόγηση  ορολογικών δοκιμασιών35

IgG IgM Αξιολόγηση 2ο δείγμα

<10 IU Αρν. Χωρίς ανοσοποίηση Μηνιαίος έλεγχος σε κύηση

10-300 IU Αρν. Παλαιά λοίμωξη 
Ανοσοποίηση ΟΧΙ

300-3000 IU Αρν. Λοίμωξη σχετικά  πρόσφατη (2 μήνες-2 έτη) Παρακολούθηση τίτλων

10-300 IU Θετικά Λοίμωξη πολύ πρόσφατη Παρακολούθηση τίτλων

300-3000 IU Θετικά Λοίμωξη πρόσφατη Παρακολούθηση τίτλων



ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ AIDS, 2007; 15(2):81-90

Εργαστηριακή διάγνωση λοίμωξης από Τoxoplasma gondii

85

ELISA, AC/HS test- συνιστούν το ορολογικό προφίλ 
της τοξοπλάσμωσης (Τoxoplasma serological 
Profile, TSP).6

Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR)
H χρήση της PCR για την ανίχνευση DNA του 

παρασίτου βρίσκει εφαρμογή στη διάγνωση της 
οφθαλμικής τοξοπλάσμωσης αλλά, κυρίως, στη 
διάγνωση της λοίμωξης στον ανοσοκατεσταλμέ-
νο ασθενή.14 Αποτελεί σταθμό στην προγεννητική 
διάγνωση της συγγενούς τοξοπλάσμωσης, αφού 
έχει κάνει εφικτή τη διάγνωση της λοίμωξης στο 
έμβρυο χωρίς τη χρήση επικίνδυνων επεμβατι-
κών τεχνικών.15 

Την πιο ευρεία εφαρμογή έχει η PCR που ανιχνεύ-
ει τμήμα του γονιδίου Β1, ωστόσο μελέτες έχουν 
δείξει ότι PCR που ανιχνεύουν είτε μία πολλαπλά 
επαναλαμβανόμενη αλληλουχία DNA (αριθμός 
πρόσβασης Genebank: AF146527) ή το γονίδιο της 
18S υπομονάδας του ριβοσωμικού RNA δεν πα-
ρουσιάζουν σημαντικές διαφορές16 στην ειδικότη-
τα (~100%) και την ευαισθησία (70-80%).

Μια καινούργια τεχνική, η real-time PCR,17 έχει 
προσφάτως εφαρμοσθεί στη διάγνωση της τοξο-
πλάσμωσης. Βασικό της πλεονέκτημα είναι η ταχύ-
τητα καθώς προσφέρει αποτελέσματα σε λίγες ώρες. 
Ως επί το πλείστον, η μέθοδος είναι προτυποποιημέ-
νη και αναμένεται να αυξήσει την αξιοπιστία της 
PCR, για την οποία δεν υπάρχει αυστηρό πρωτόκολ-
λο. Δίνει τη δυνατότητα ποσοτικής μέτρησης DNA 
του παρασίτου, προσφέροντας έτσι προγνωστικούς 
δείκτες για την εξέλιξη της λοίμωξης στο έμβρυο.

Ιστολογική διάγνωση4 
Η ιστολογική διάγνωση βρίσκει ιδιαίτερη εφαρ-

μογή σε κάθε περίπτωση που, είτε λόγω ανωριμό-
τητας του ανοσολογικού συστήματος, είτε λόγω 
ανοσοκαταστολής, η ανίχνευση αντισωμάτων δεν 
είναι διαγνωστική. Σωματικά υγρά (ΕΝΥ, αμνιακό 
υγρό, βρογχοκυψελιδικό έκπλυμα) και τεμάχια 
ιστών εξετάζονται με κλασικές χρώσεις -Wright-
Giemsa, αιματοξυλίνη-ηωσίνη, περιοδική οξεάντο-
χη Schiff- αλλά και ως νωπά παρασκευάσματα με 
τη χρήση του ανοσοφθορισμού. Η τεχνική της ανο-
σοϋπεροξειδάσης με τη χρήση μονοκλωνικού 
αντιτοξοπλασμικού αντισώματος προσφέρει υψη-
λή ειδικότητα και ευαισθησία. Χρησιμοποιείται συ-
χνά σε περιπτώσεις τοξοπλασμικής εγκεφαλίτιδας 
σε ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς.18 Η ανεύρεση 
ταχυζωιτών αποτελεί τεκμήριο οξείας λοίμωξης, 
ενώ η ανεύρεση πολλαπλών κύστεων ιστών την 

καθιστά πολύ πιθανή. Η παρουσία μιας μονήρους 
ιστικής κύστης συνηγορεί υπέρ χρονίας λοίμωξης 
εκτός εάν ανευρίσκεται σε περιοχή που φλεγμαίνει. 
Σε ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευ-
ση καρδιάς, αλλά και σε περιπτώσεις τοξοπλασμι-
κής λεμφαδενίτιδας, η βιοψία μυοκαρδίου ή λεμ-
φαδένος μπορεί να θέσει ιστολογικά τη διάγνωση. 

Απομόνωση του παρασίτου19 
Η απομόνωση του παρασίτου σε ιστούς ή σω-

ματικά υγρά τεκμηριώνει την οξεία λοίμωξη. Προ-
σπάθεια απομόνωσης του T. gondii πραγματοποι-
είται με ενοφθαλμισμό του υπό εξέταση βιολογι-
κού υλικού στην περιτοναϊκή κοιλότητα ποντικών 
ή σε κυτταροκαλλιέργειες. Η χρήση κυτταροκαλ-
λιεργειών δίνει γρήγορα αποτελέσματα (3-6 ημέ-
ρες) και πραγματοποιείται σε πολλά εργαστήρια. 
Ο ενοφθαλμισμός σε ποντικούς έχει μεγαλύτερη 
ευαισθησία, αλλά απαιτεί εργαστήριο αναφοράς 
και είναι μέθοδος βραδεία (3-6 εβδομάδες).

Διάγνωση της τοξοπλάσμωσης σε 
ειδικές κλινικές κατηγορίες
Τα διαγνωστικά βήματα που ακολουθούνται 

στον εκάστοτε ασθενή, για τον οποίο η τοξοπλά-
σμωση αποτελεί μέρος της διαφοροδιάγνωσης, 
διαφέρουν ανάλογα με την κλινική κατηγορία 
στην οποία ανήκει.

Τοξοπλάσμωση στον ανοσοεπαρκή ασθενή
Στη μεγάλη πλειοψηφία των περιπτώσεων, η 

λοίμωξη από T. gondii διατρέχει ασυμπτωματικά 
στους ανοσοεπαρκείς ενήλικες και παιδιά. Στο μι-
κρό ποσοστό (~10%) ασθενών που εμφανίζουν 
συμπτωματολογία, η λεμφαδενική διόγκωση απο-
τελεί τη συχνότερη εκδήλωση. Η χοριοαμφιβλη-
στροειδίτιδα, η μυοκαρδίτιδα και η πολυμυοσίτιδα 
αποτελούν σπανιότερες εκδηλώσεις της νόσου.20

Η διάγνωση της οξείας λοίμωξης σε αυτούς τους 
ασθενείς γίνεται με τη χρήση ορολογικών μεθό-
δων. Τη μεγαλύτερη αξιοπιστία για την τεκμηρίω-
ση της διάγνωσης προσφέρει η εξέταση δύο δια-
φορετικών δειγμάτων ορού του ασθενούς, που 
έχουν ληφθεί με χρονική διαφορά 3-4 εβδομά-
δων. Ορομετατροπή IgG ή IgM αντισωμάτων ή 
τετραπλασιασμός του τίτλου των ΙgG αντισωμά-
των υποδεικνύει ότι η λοίμωξη είναι πρόσφατη. Η 
εξαγωγή συμπερασμάτων από ένα μόνο δείγμα 
ορού του ασθενούς είναι αναξιόπιστη και μπορεί 
να οδηγήσει σε διαγνωστικά σφάλματα. Σε ορι-
σμένους ασθενείς, υψηλοί τίτλοι IgG αντισωμάτων 
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παραμένουν για χρόνια, ενώ IgM αντισώματα 
μπορεί να ανιχνεύονται για περισσότερο από 12 
μήνες χωρίς να αντιπροσωπεύουν οξεία λοίμωξη.4 
Η αξιολόγηση ενός και μόνο δείγματος ορού, μπο-
ρεί να πραγματοποιηθεί μόνο με τη χρήση πολλα-
πλών επιβεβαιωτικών δοκιμασιών (TSP) σε εργα-
στήρια αναφοράς.6

Η βιοψία λεμφαδένος και η ιστολογική εξέταση 
του δείγματος έχει φανεί χρήσιμη σε ορισμένες πε-
ριπτώσεις λεμφαδενίτιδας από T. gondii.21 Σε σπά-
νιες περιπτώσεις, η ιστολογική εξέταση δείγματος 
βιοψίας μυοκαρδίου ή σκελετικού μυός έχει χρησι-
μοποιηθεί ως μέσο τεκμηρίωσης της διάγνωσης.22 
Η PCR και οι μέθοδοι απομόνωσης του παρασίτου, 
ουσιαστικά, δεν χρησιμοποιούνται για τη διάγνω-
ση της λοίμωξης στους ανοσοεπαρκείς.

Οφθαλμική τοξοπλάσμωση23

Η χοριοαμφιβληστροειδίτιδα από Τ. gondii μπο-
ρεί να είναι συγγενής ή επίκτητη και να οφείλεται 
τόσο σε οξεία λοίμωξη όσο και σε αναζωπύρωση 
χρόνιας λοίμωξης. Στους ασθενείς με αναζωπύ-
ρωση συγγενούς τοξοπλάσμωσης, οι τίτλοι IgG 
αντισωμάτων είναι συνήθως χαμηλοί ενώ τα IgM 
αντισώματα απουσιάζουν.

Η διάγνωση της χοριοαμφιβληστροειδίτιδας 
από Τ. gondii τίθεται από τα χαρακτηριστικά ευ-
ρήματα της οφθαλμολογικής εξέτασης και υπο-
βοηθείται από ορολογικές δοκιμασίες. Σε όσους 
ασθενείς η οφθαλμολογική εξέταση δεν είναι δια-
γνωστική και η λοίμωξη θεωρείται πιθανή, η μέ-
τρηση της τοπικής παραγωγής αντισωμάτων στα 
οφθαλμικά υγρά, η απομόνωση του παρασίτου, 
οι ιστολογικές μέθοδοι και η εφαρμογή της PCR 
στο υδατοειδές υγρό και υαλοειδές σώμα πολλές 
φορές θέτουν τη διάγνωση.24 Η βιοψία υαλοει-
δούς αποτελεί επικίνδυνη διαδικασία και πρέπει 
να αποτελεί την ύστατη επιλογή.

Τοξοπλάσμωση στον ανοσοκατεσταλμένο 
ασθενή
Σε αντίθεση με την καλοήθη πορεία της νόσου 

στους ανοσοεπαρκείς, στον ανοσοκατεσταλμένο 
ασθενή η τοξοπλάσμωση αποτελεί νόσο με σο-
βαρές και πολλές φορές απειλητικές για τη ζωή 
επιπτώσεις.25 Ασθενείς με κακοήθη νόσο, μεταμό-
σχευση μυελού ή συμπαγών οργάνων και ασθε-
νείς με AIDS διατρέχουν το μεγαλύτερο κίνδυνο. 
Η εγκεφαλίτιδα από Τ. gondii αποτελεί τη συχνό-
τερη κλινική εκδήλωση της νόσου στους ανοσο-
κατεσταλμένους, και την πιο συχνή αιτία ανεύρε-

σης εστιακών βλαβών του Κ.Ν.Σ. σε ασθενείς με 
AIDS.26 Η προσβολή της καρδιάς, των πνευμόνων 
και των οφθαλμών είναι επίσης συχνή.

Στους περισσότερους ανοσοκατεσταλμένους 
ασθενείς η τοξοπλάσμωση οφείλεται σε αναζωπύ-
ρωση χρόνιας λοίμωξης. Για το λόγο αυτό, η αρχική 
αξιολόγηση των ασθενών αυτών γίνεται με την 
αναζήτηση ΙgG αντιτοξοπλασμικών αντισωμάτων: 
ασθενείς με θετικά IgG αντισώματα βρίσκονται σε 
κίνδυνο αναζωπύρωσης της λοίμωξης, ενώ ασθε-
νείς αρνητικοί για IgG αντισώματα πρέπει να λαμ-
βάνουν οδηγίες πρόληψης της λοίμωξης και να 
επανεξετάζονται ετησίως για ορομετατροπή. Οι 
μεταμοσχευθέντες καρδιάς αποτελούν εξαίρεση, 
καθότι η τοξοπλάσμωση σε αυτούς οφείλεται συ-
νήθως σε πρωτολοίμωξη οροαρνητικού δέκτη από 
τη λήψη μοσχεύματος από οροθετικό δότη.27 

Περαιτέρω ορολογικός έλεγχος στους ασθενείς 
αυτούς δεν προσφέρει ουσιαστική βοήθεια.27 
Ορολογική εικόνα που συνηγορεί υπέρ αναζωπυ-
ρωθείσας λοίμωξης -αυξανόμενοι τίτλοι IgG και 
IgM αντισωμάτων- μπορεί να παρατηρηθεί σε 
ασθενείς με απουσία κλινικής νόσου. Απεναντίας, 
ορολογική εικόνα συμβατή με χρόνια λοίμωξη 
-χαμηλοί τίτλοι IgG αντισωμάτων και απουσία 
IgM, IgA και IgE αντισωμάτων- έχει παρατηρηθεί 
σε ασθενείς με ενεργό τοξοπλάσμωση.25,27 Σε 
ασθενείς με υπογαμμασφαιριναιμία, ενεργός λοί-
μωξη μπορεί να παρατηρηθεί με πλήρη απουσία 
ΙgG τίτλων. Επομένως, η τεκμηρίωση της διάγνω-
σης σε ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς θα βασι-
στεί σε ιστολογικές μεθόδους, τεχνικές απομόνω-
σης του παρασίτου, ανίχνευση DNA του παρασί-
του με PCR και σε απεικονιστικές δοκιμασίες.

Στις περιπτώσεις εγκεφαλίτιδας από T. gondii, η 
υπολογιστική και η μαγνητική τομογραφία αποτε-
λούν βασικό εργαλείο για τη διάγνωση. Ο μαγνητι-
κός συντονισμός (ΜRI) έχει μεγαλύτερη ευαισθησία 
στην απεικόνιση των βλαβών και πρέπει να αποτε-
λεί μέθοδο εκλογής όταν είναι εφικτό. Στην πλειο-
νότητα των περιπτώσεων, απεικονίζονται πολλα-
πλές, εστιακές, οζώδεις βλάβες που περιβάλλονται 
δακτυλιοειδώς από σήμα αυξημένης έντασης. Συνι-
στάται η έναρξη εμπειρικής αγωγής σε ασθενείς με 
συμβατή εικόνα στην MRI, θετικά IgG αντισώματα 
και σημαντικού βαθμού ανοσοκαταστολή 
(CD4<200 κύτταρα/μl). Η κλινική και απεικονιστική 
βελτίωση επιβεβαιώνουν τη διάγνωση.20

Σε ασθενείς με μονήρη εστία στην MRI -όπου τί-
θεται έντονα το πρόβλημα διαφοροδιάγνωσης από 
λέμφωμα του Κ.Ν.Σ.- αρνητικά IgG αντισώματα ή 
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μη ανταπόκριση στην εμπειρική θεραπεία, ο κλινι-
κός γιατρός μπορεί να καταφύγει σε στερεοταξική 
βιοψία εγκεφάλου. Μόνο η ανεύρεση ταχυζωιτών 
είναι απόλυτα διαγνωστική οξείας λοίμωξης και, 
όπως προαναφέρθηκε, προτιμάται η τεχνική της 
ανοσοϋπεροξειδάσης.18

Τέλος, σε ασθενείς που ο ορολογικός και απεικο-
νιστικός έλεγχος δεν είναι διαγνωστικός και η βιο-
ψία εγκεφάλου δεν είναι δυνατή, η οσφυονωτιαία 
παρακέντηση -αν είναι εφικτή- μπορεί να δώσει τη 
λύση. Η απομόνωση του παρασίτου στο ΕΝΥ είναι 
σπάνια, αλλά η χρήση της PCR πολλές φορές τεκ-
μηριώνει τη διάγνωση.14 Πέραν του ΕΝΥ, PCR μπο-
ρεί να πραγματοποιηθεί σε βρογχοπνευμονικό έκ-
πλυμα και υδατοειδές υγρό ή υαλοειδές σώμα του 
οφθαλμού. Σε μεταμοσχευθέντες καρδιάς, η βιο-
ψία μυοκαρδίου μπορεί να είναι διαγνωστική.

Τοξοπλάσμωση στην εγκυμοσύνη
Η διάγνωση της οξείας λοίμωξης της εγκύου από 

T. gondii είναι θεμελιώδους σημασίας, γιατί οι συνέ-
πειες για το έμβρυο μπορεί να είναι δραματικές.4 Με 
εξαίρεση τις ανοσοκατεσταλμένες εγκύους, η συγ-
γενής τοξοπλάσμωση είναι, σχεδόν αποκλειστικά, 
αποτέλεσμα πρωτολοίμωξης της μητέρας κατά τη 
διάρκεια της εγκυμοσύνης. Η πιθανότητα συγγε-
νούς τοξοπλάσμωσης σε έμβρυα μητέρων που μο-
λύνθηκαν λίγες εβδομάδες πριν ή πολύ κοντά στη 
χρονική στιγμή της σύλληψης είναι μηδαμινή.28

Ο αρχικός έλεγχος της εγκύου γίνεται με μέτρη-
ση IgG και IgM αντισωμάτων. Η απουσία IgG και 
IgM αντισωμάτων ουσιαστικά αποκλείει την οξεία 
λοίμωξη. Οι γυναίκες της κατηγορίας αυτής πρέ-

πει να λάβουν οδηγίες πρόληψης της λοίμωξης 
κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Η ανίχνευση 
χαμηλού τίτλου IgG αντισωμάτων και απουσίας 
IgM αντισωμάτων κατά τις πρώτες 24 εβδομάδες 
της κύησης, αντιστοιχεί σε χρόνια λοίμωξη. Κατά 
το τρίτο τρίμηνο της κύησης η απουσία IgM αντι-
σωμάτων είναι ενδεικτική, όχι όμως αποδεικτική 
χρόνιας λοίμωξης. Ορισμένα άτομα εμφανίζουν 
ταχεία πτώση του τίτλου ΙgM αντισωμάτων κατά 
την οξεία λοίμωξη, η οποία δυνατόν να έχει συμ-
βεί τους πρώτους μήνες της εγκυμοσύνης.29 Η μέ-
τρηση ΙgA, IgE αντισωμάτων και η χρήση δοκιμα-
σιών όπως το AC/HS test μπορούν, σε αυτή την 
περίπτωση, να ενισχύσουν τη διάγνωση. Η εξέτα-
ση δύο διαφορετικών δειγμάτων, που έχουν λη-
φθεί με χρονική απόσταση 3 εβδομάδων, και ο 
έλεγχος για ορομετατροπή ή διαφοροποίηση των 
τίτλων μπορεί, επίσης, να λύσει το διαγνωστικό 
πρόβλημα.29 

Η αξιολόγηση IgM θετικών αποτελεσμάτων 
απαιτεί, όπως προαναφέρθηκε, εξαιρετική προ-
σοχή. Η χαμηλή αξιοπιστία IgM αποτελεσμάτων 
από εμπορικά εργαστήρια -με υψηλό αριθμό ψευ-
δώς θετικών- καθιστά επιβεβλημένο τον επανέ-
λεγχο σε εργαστήριο αναφοράς. Σε μελέτη του 
Palo Alto Research Foundation, το 60% των εγκύ-
ων με θετικά IgM αποτελέσματα από εμπορικά 
εργαστήρια, είχαν χρόνια λοίμωξη όπως αποδεί-
χθηκε από επιβεβαιωτικές δοκιμασίες. Ένα ψευ-
δώς θετικό IgM αποτέλεσμα ή η λανθασμένη αξι-
ολόγηση ενός πραγματικά θετικού IgM αποτελέ-
σματος, μπορεί να οδηγήσουν σε πραγματοποίη-
ση μη αναγκαίων αμβλώσεων11 (Πίνακας 2).

Πίνακας 2. Αξιολόγηση ορολογικών δοκιμασιών στην κύηση36

IgG IgM Αξιολόγηση - Οδηγίες

(-) (-) Απουσία ορολογικής ένδειξης για λοίμωξη από T. gondii

(-) (+) ή αμφίβολο Πιθανή ενεργός λοίμωξη ή ψευδώς (+) IgM 
Επανάληψη σε εργαστήριο αναφοράς

Αμφίβολο (-) Ακαθόριστο αποτέλεσμα 
Επανάληψη εξέτασης σε νέο δείγμα ή επανέλεγχος IgG με άλλη μέθοδο

Αμφίβολο Αμφίβολο Ακαθόριστο αποτέλεσμα 
Νέο δείγμα για IgG και IgM

Αμφίβολο (+) Πιθανή ενεργός λοίμωξη 
Επανάληψη σε εργαστήριο αναφοράς

(+) (-) Λοίμωξη από T. gondii >6 μήνες

(+) (+) ή αμφίβολο Πιθανή ενεργός λοίμωξη 
Επανάληψη σε εργαστήριο αναφοράς



HELLENIC ARCHIVES of AIDS, 2007; 15(2):81-90

Μ. Κορκού-Κουρή και συν.

88

Η IgG avidity πολλές φορές λύνει το διαγνωστι-
κό πρόβλημα σε γυναίκες με θετικά IgM αντισώ-
ματα.6 Η παρουσία IgG αντισωμάτων με υψηλή 
avidity (>30%) μπορεί να αποκλείσει την πρωτο-
λοίμωξη κατά τη διάρκεια των προηγουμένων 
3-5 μηνών και είναι καθοριστικής σημασίας στο 
πρώτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης. Για παράδειγ-
μα, το έμβρυο εγκύου η οποία βρίσκεται στην 14η 
εβδομάδα της κύησης και έχει θετικά IgM αντι-
σώματα αλλά IgG αντισώματα με υψηλή avidity 
δεν διατρέχει κίνδυνο συγγενούς τοξοπλάσμω-
σης. Η χρήση της IgG avidity σε ανάλογες περι-
πτώσεις μπορεί να περιορίσει την ανάγκη επεμ-
βατικών τεχνικών -όπως η PCR αμνιακού υγρού- 
και την πραγματοποίηση μη αναγκαίων αμβλώ-
σεων. Αντιθέτως, υψηλή IgG avidity αργά στο 
δεύτερο ή στο τρίτο τρίμηνο δεν μπορεί να απο-
κλείσει την πρωτολοίμωξη κατά τους πρώτους 
μήνες της κύησης. Χαμηλά ή οριακά (15-30%) 
αποτελέσματα στην IgG avidity μπορεί να παρα-
μείνουν έως και 5 μήνες μετά την πρωτολοίμωξη 
και δεν είναι αξιόπιστα για την τεκμηρίωση πρό-
σφατης λοίμωξης.

Συγγενής τοξοπλάσμωση στο έμβρυο 
και το νεογνό 

Προγεννητική διάγνωση
Ο έλεγχος της προσβολής του εμβρύου από το Τ. 

gondii πραγματοποιείται σε κάθε περίπτωση που 
οι ορολογικές εξετάσεις της εγκύου τεκμηριώνουν 
ή καθιστούν πολύ πιθανή την οξεία λοίμωξη ή που 
υπερηχογραφικά ευρήματα θέτουν την υπόνοια 
συγγενούς τοξοπλάσμωσης. Οι παλαιότερες τεχνι-
κές λήψης εμβρυϊκού αίματος, όπως η παρακέντη-
ση του ομφάλιου λώρου, έχουν σήμερα εγκαταλει-
φθεί. Ο αριθμός των ψευδώς αρνητικών αποτελε-
σμάτων ήταν υψηλός, η διαδικασία ενείχε κινδύ-
νους για το έμβρυο και η διάγνωση με τις συμβατι-
κές παρασιτολογικές εξετάσεις καθυστερούσε.28 

Η προγεννητική διάγνωση της συγγενούς τοξο-
πλάσμωσης βασίζεται στην αμνιοκέντηση και τη 
χρήση υπερήχων. Η αναζήτηση DNA του παρασί-
του στο αμνιακό υγρό με τη χρήση της PCR αποτε-
λεί, σήμερα, τη μέθοδο επιλογής.28 Πραγματοποι-
είται από την 18η εβδομάδα της κύησης, με ευαι-
σθησία 70-80% και ειδικότητα που πλησιάζει το 
100%.30 Μελέτες έχουν δείξει ότι η ευαισθησία της 
μεθόδου εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την 
εβδομάδα στην οποία πραγματοποιείται η αμνιο-
κέντηση. Η ευαισθησία της PCR είναι μεγαλύτερη 

όταν η λοίμωξη της μητέρας συμβεί μεταξύ της 17ης 
και 21ης εβδομάδας της κύησης.31 Η αξιοπιστία της 
PCR πριν την 18η εβδομάδα της κύησης είναι άγνω-
στη.28,31 Δεδομένης της ταχύτητας, της αξιοπιστίας 
και του χαμηλού κινδύνου αποβολής, η PCR αμνια-
κού υγρού πρέπει να αποτελεί την εξέταση εκλο-
γής στη διερεύνηση της συγγενούς τοξοπλάσμω-
σης. Εξαίρεση αποτελούν οι έγκυοι με HIV λοίμωξη, 
λόγω του κινδύνου μετάδοσης του ιού στο έμβρυο 
κατά τη διάρκεια της αμνιοκέντησης.

Η υπερηχογραφική απεικόνιση είναι χρήσιμη 
στην αξιολόγηση της βαρύτητας προσβολής του 
εμβρύου. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για την 
τεκμηρίωση ή τον αποκλεισμό της συγγενούς το-
ξοπλάσμωσης γιατί η ευαισθησία της ανέρχεται 
μόνο στο 20%.32 Η διάταση των κοιλιών, οι ενδο-
κράνιες αποτιτανώσεις, η ηπατομεγαλία, ο ασκί-
της και η πάχυνση του πλακούντα είναι ενδεικτικά 
συγγενούς τοξοπλάσμωσης.4 Η μεμονωμένη διά-
ταση των κοιλιών είναι το πιο συχνό εύρημα.

Διάγνωση στο νεογνό
Η παρουσία IgG αντισωμάτων στο νεογνό δεν 

έχει διαγνωστική αξία, γιατί τα μητρικά αντισώμα-
τα διέρχονται δια του πλακούντα και μπορεί να 
αντικατοπτρίζουν παλαιά ή πρόσφατη λοίμωξη 
της μητέρας. Μόνο μετά τον πρώτο χρόνο της 
ζωής, ένα αρνητικό IgG αποτέλεσμα μπορεί να 
αποκλείσει τη συγγενή τοξοπλάσμωση, αφού τα 
μητρικά IgG αντισώματα διατηρούνται για τους 
πρώτους 6-12 μήνες της ζωής.4 

Οι ορολογικές δοκιμασίες επικεντρώνονται 
στη μέτρηση των IgA και IgM αντισωμάτων του 
νεογνού, αφού τα αντίστοιχα αντισώματα της 
μητέρας δεν διέρχονται μέσω του πλακούντα -με 
εξαίρεση την περίπτωση διαπλακουντιακής αι-
μορραγίας. Λαμβάνεται προς εξέταση δείγμα πε-
ριφερικού αίματος του νεογνού, επειδή δείγμα 
από τον ομφάλιο λώρο μπορεί να περιέχει μητρι-
κό αίμα. Όπως προαναφέρθηκε, η ανίχνευση ΙgA 
αντισωμάτων έχει μεγαλύτερη ευαισθησία από 
την ανίχνευση IgM αντισωμάτων στο νεογνό.12 
Νεογνά θετικά για IgA ή/και IgM αντισώματα 
πρέπει να επανεξετάζονται 10 ημέρες μετά τη 
γέννηση, για να αποκλεισθεί το ενδεχόμενο τα 
αντισώματα να ανήκουν στη μητέρα, αλλά και 
επειδή ορισμένα νεογνά με συγγενή τοξοπλά-
σμωση μπορεί να είναι IgA και IgM αρνητικά 
κατά τη γέννηση. Σημειώνεται ότι σε νεογνά που 
έχουν λάβει μετάγγιση αίματος η εξέταση είναι 
αναξιόπιστη.
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Η χρήση της Western Blot, σε συνδυασμό με τις 
ορολογικές δοκιμασίες, αυξάνει σε μεγάλο βαθμό 
(94%) την ευαισθησία της διάγνωσης της συγγε-
νούς τοξοπλάσμωσης κατά τους τρεις πρώτους 
μήνες της ζωής.33 Η σύγκριση της Western Blot 
ορού από τη μητέρα και το νεογνό, διευκρινίζει 
πολλές φορές αν τα ΙgG ή ΙgM αντισώματα του 
νεογνού προέρχονται από μεταφορά μητρικών 
αντισωμάτων. Η μέθοδος δεν έχει ευρεία χρήση 
λόγω της τεχνικής πολυπλοκότητας και του υψη-
λού κόστους και πραγματοποιείται μόνο σε εργα-
στήρια αναφοράς.

Πέραν των ορολογικών δοκιμασιών, η εφαρμο-
γή της PCR (σε ENY, περιφερικό αίμα, ούρα) και η 
απομόνωση του παρασίτου με ενοφθαλμισμό, σε 
ποντικούς ή κυτταροκαλλιέργειες, βιολογικών 
υγρών ή ιστού πλακούντα υποβοηθούν τη διά-
γνωση. Η αξιολόγηση των παιδιών με διαπιστω-
μένη ή πιθανολογούμενη συγγενή τοξοπλάσμω-
ση, πρέπει πάντοτε να περιλαμβάνει οφθαλμολο-
γική εξέταση, απεικονιστικές τεχνικές (U/S, CΤ 
εγκεφάλου) και εξέταση ΕΝΥ.4 Σε εργαστήρια ανα-
φοράς, η μεταμόρφωση των λεμφοκυττάρων πα-
ρουσία αντιγόνων του τοξοπλάσματος έχει χρησι-
μοποιηθεί στη διάγνωση της συγγενούς τοξοπλά-
σμωσης σε παιδιά >2 μηνών.34
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Πυομυοσίτιδα από Mrsa κοινότητας με παραγωγή 
λευκοσιδίνης Panton Valentine σε υγιή άνδρα. Αναφορά 
περιπτώσεως και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας
Κ. Θεοδωρόπουλος1, Ι. Στεφάνου1, Ι. Κωνσταντακόπουλος1, Ε. Μαλάμου-Λαδά2,  
Π. Γαργαλιάνος-Κακολύρης1

Περίληψη
Την τελευταία δεκαετία αρχίζουν να αναδύονται όλο και περισσότερες λοιμώξεις κοινότητας δέρμα-
τος, μαλακών μορίων και σπανιότερα νεκρωτικής πνευμονίας, από MRSA που φέρουν τα γονίδια για 
την έκφραση της Panton Valentine λευκοσιδίνης, πρωτεΐνης σχετιζόμενης με ιστική νέκρωση και 
κυτταρική καταστροφή. Οι λοιμώξεις αυτές χαρακτηρίζονται από μεγαλύτερη διεισδυτικότητα και 
βαρύτερη έκβαση.
Παρουσιάζουμε την περίπτωση άνδρα που προσήλθε λόγω οιδήματος, θερμότητας και ερυθρότη-
τας στην έσω επιφάνεια των μηρών άμφω μετά από συμπτώματα ιογενούς προσβολής ανώτερου 
αναπνευστικού. Ο ασθενής παρουσίασε επιδείνωση της νεφρικής λειτουργίας και των συμπτωμάτων 
στους μηρούς, οπότε υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία μηρών, η οποία ανέδειξε εικόνα πυομυ-
οσίτιδας προσαγωγών άμφω. Έγινε παρακέντηση υπό υπερηχογραφική παρακολούθηση και η καλ-
λιέργεια ανέδειξε MRSA Panton Valentine. Ο ασθενής έλαβε αρχικά μεροπενέμη, λινεζολίδη και τελι-
κά κλινδαμυκίνη. Ο ασθενής παρουσίασε βελτίωση και εξήλθε με άριστη κινητικότητα κάτω άκρων 
και φυσιολογική νεφρική λειτουργία.
Επίσης, παραθέτουμε επιδημιολογικά και μικροβιολογικά στοιχεία όσον αφορά την εξέλιξη των 
MRSA λοιμώξεων κοινότητας.

Λέξεις κλειδιά: MRSA Community Acquired, Panton Valentine, πυομυοσίτις.

Pyomyositis due to community acquired Mrsa 
producing Panton Valentine in a healthy individual
Κ. Theodoropoulos1, J. Stefanou1, Ι. Konstantakopoulos1, Ε. Malamou-Lada2,  
P. Gargalianos-Kakolyris1

Abstract
During last decade, skin, soft tissue and respiratory community acquired infections due to MRSA that 
carry the genes to encode Panton Valentine leukocidin, a protein related to tissue necrosis and cell 
damage, have increased.
We present the case of a healthy man, who was hospitalized because of swelling, pain and redness 
of his both thighs, following a virus-like infection of upper respiratory system. The patient had quick 
worsening of his symptoms and renal function. MRI showed pyomyositis of both thighs and in 
aspiration from the infected areas MRSA Panton Valentine positive was isolated. Therapy was 
initiated with meropenem and linezolid and finally clindamycin. The patient responded gradually 
and renal function and motility of his lower extremities were restored. 
Finally, we mention epidemiological and microbiological data related to the evolution of community 
acquired MRSA infections.

Key words: MRSA Community Acquired, Panton Valentine, pyomyositis.
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Εισαγωγή
Με την εφεύρεση του οπτικού μικροσκοπίου 

από τον Γαλιλαίο το 1609, μια ανεξερεύνητη πτυ-
χή του σύμπαντος ανακαλύφθηκε -ο μικρόκο-
σμος.1 Στη συνέχεια, κατά τα τέλη του 17ου αιώνα, 
ο Anton van Leeuwenhoek παρατήρησε σε δικής 
του κατασκευής μικροσκόπια, μονοκύτταρους 
οργανισμούς τους οποίους ονόμασε animalcules.2 
Τη θεωρία ότι αυτοί οι μικροοργανισμοί μπορούν 
να προκαλέσουν νόσο στους ανθρώπους διατύ-
πωσε ο σημαντικότατος Γάλλος βιολόγος Louis 
Pasteur στα μέσα του 18ου αιώνα.3

Το 1882, ο χειρουργός Sir Alexander Ogston 
ονόμασε τον μικροοργανισμό που βρήκε στο 
πύον αποστημάτων σταφυλόκοκκο, από τη μορ-
φολογία των αποικιών του.4 Το 1932, οι Panton 
και Valentine περιέγραψαν μια λευκοσιδίνη (σχε-
τιζόμενη με ιστική νέκρωση) ως λοιμογόνο πα-
ράγοντα του Staphylococcus aureus, η οποία 
πήρε και το όνομα τους (Panton Valentine 
Leukocidin - PVL).5 

Η αντοχή του S. aureus στην πενικιλλίνη ήταν 
ανύπαρκτη όταν για πρώτη φορά χρησιμοποιή-
θηκε από τον Alexander Fleming το 1943. Όμως, 
μέχρι το 1950 το 40% των νοσοκομειακών στελε-
χών ήταν ανθεκτικοί στην πενικιλλίνη και μέχρι 
το 1960, αυτό το ποσοστό αυξήθηκε στο 80%.6 Η 
μεθικιλλίνη αναπτύχθηκε το 1959 και ήταν το 
πρώτο ημισυνθετικό αντιβιοτικό που ήταν ανθε-
κτικό στην υδρόλυση από την ενζυμική δράση 
των β-λακταμασών, αλλά μόλις δύο χρόνια αργό-
τερα εμφανίστηκε στην Αγγλία η πρώτη περί-
πτωση σταφυλόκοκκου ανθεκτικού στη μεθικιλ-
λίνη (methicillin-resistant S. αureus, MRSA) και δι-
αφάνηκε κατά τη δεκαετία του 1960 ότι σχετιζό-
ταν κυρίως με νοσοκομειακή περίθαλψη.7

Στις δεκαετίες του 1970 και 1980 αναγνωρίστη-
κε ένας αυξανόμενος αριθμός ασθενών που ει-
σήχθησαν σε νοσοκομεία με λοίμωξη από MRSA. 
Βρέθηκε ότι αρκετοί ασθενείς ήταν φορείς MRSA. 
Μετά από την ολοκλήρωση επιδημιολογικών με-
λετών, ανακαλύφθηκε συσχέτιση με ορισμένους 
παράγοντες κινδύνου, όπως πρόσφατη νοση-
λεία ή χειρουργείο, διαδερμικοί καθετήρες ή ια-
τρικές συσκευές, αιμοδιάλυση, διαμονή σε ιδρύ-
ματα ή οίκους ευγηρίας, ενδοφλέβια χρήση ψυ-
χοτρόπων ουσιών, επάγγελμα σχετιζόμενο με 
τον υγειονομικό χώρο ή συγγένεια με άτομα των 
προηγούμενων κατηγοριών.4,8 Έτσι, δημιουργή-
θηκε η κατηγορία των λοιμώξεων από MRSA 
σχετιζόμενων με τις υπηρεσίες υγείας (health 

care associated ή health care acquired MRSA, 
HA-MRSA).

Κατά τη διάρκεια και κυρίως στα τέλη της δε-
καετίας του 1990 αναγνωρίστηκαν περιπτώσεις 
λοιμώξεων από MRSA που αποκτήθηκαν στην 
κοινότητα, χωρίς να υπάρχουν οι παράγοντες 
κινδύνου οι οποίοι προαναφέρθηκαν, χωρίς δη-
λαδή καμία σχέση με υπηρεσίες υγείας. Σε αυτές 
αποδόθηκε ο όρος MRSA κοινότητας 
(community acquired ή community associated 
MRSA, CA-MRSA). Αρκετές αναφορές λοιμώξε-
ων CA-MRSA αναδύθηκαν ταχέως σε διάφορες 
γεωγραφικές περιοχές του κόσμου, όπως Ηνω-
μένες Πολιτείες, Καναδάς, Νέα Ζηλανδία, Αυ-
στραλία και στην Ευρώπη. Λοιμώξεις δέρματος 
και μαλακών μορίων σημειώθηκαν σε νέα άτο-
μα, αθλητές, κρατούμενους, στρατιωτικό προ-
σωπικό και παιδιά σχολικής ηλικίας, για τις οποί-
ες θεωρήθηκε ότι η μετάδοση έγινε με φυσική 
επαφή.9 Επίσης, εμφανίστηκαν περιπτώσεις σο-
βαρής νεκρωτικής πνευμονίας της κοινότητας 
από CA-MRSA, αρκετές από αυτές μετά από συ-
μπτώματα ιογενούς λοίμωξης ανωτέρου ανα-
πνευστικού, με συχνή την παρουσία αιμόπτυ-
σης και με θανατηφόρο έκβαση.10-11

Παρουσίαση περιστατικού
Άντρας 49 ετών μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο 

μας από κλινική ασφαλιστικού ταμείου λόγω 
εμπύρετου, φλεγμονής των μηρών άμφω και επι-
δείνωσης νεφρικής λειτουργίας με μείωση της 
διούρησης. Η παρούσα νόσος αρχίζει προ 10ημέ-
ρου με συμπτώματα ιογενούς προσβολής ανω-
τέρου αναπνευστικού (ήπιες μυαλγίες και αρ-
θραλγίες, ρινική καταρροή, αίσθημα ρίγους), τα 
οποία αυτοπεριορίσθηκαν. Έξι ημέρες πριν την 
εισαγωγή εμφάνισε άλγος στην έσω επιφάνεια 
των μηρών, για το οποίο έλαβε μη στερινοειδή 
αντιφλεγμονώδη (νιμεσουλίδη και μεφαιναμικό 
οξύ) για 3 ημέρες. Δύο ημέρες πριν την εισαγωγή 
στο νοσοκομείο μας είχε νοσηλευτεί σε κλινική 
ασφαλιστικού ταμείου λόγω έντονου οιδήματος 
και άλγους των κάτω άκρων με συνοδό χαμηλή 
πυρετική κίνηση. Από εκεί διακομίστηκε στο νο-
σοκομείο μας λόγω σημαντικής έκπτωσης της 
νεφρικής λειτουργίας.

Εκ του ατομικού αναμνηστικού αναφέρονται 
αρτηριακή υπέρταση υπό ανταγωνιστή υποδοχέ-
ων αγγειοτασίνης ΙΙ (βαλσαρτάνη 80 mg) από τρι-
ετίας, ήπια κατάθλιψη υπό εκλεκτικό αναστολέα 
επαναπρόληψης σεροτονίνης (παροξετίνη 20 mg) 
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από τετραετίας και αιμορραγία πεπτικού λόγω έλ-
κους βολβού δωδεκαδακτύλου προ δεκαετίας.

Κατά την εισαγωγή του, ο ασθενής ήταν αιμο-
δυναμικά σταθερός (Α.Π. 124/74 mmHg, 110 bpm 
ύπτιος), με θερμοκρασία 37,2οC. Δεν είχε εφίδρω-
ση, ταχύπνοια ή αναπνευστική δυσχέρεια και 
ήταν προσανατολισμένος σε τόπο και χρόνο. Από 
τη φυσική εξέταση της κεφαλής σημειώνεται 
μόνο ήπια ωχρότητα επιπεφυκότων, με φυσιολο-
γικά παρίσθμια. Η εξέταση πνευμόνων και καρ-
διάς, όπως και της κοιλίας, δεν ανέδειξε παθολο-
γικά ευρήματα. Δεν ανευρέθησαν παθολογικά 
διογκωμένοι τραχηλικοί ή μασχαλιαίοι λεμφαδέ-
νες, αλλά υπήρχαν διογκωμένοι βουβωνικοί 
άμφω περίπου 1 cm, ευκίνητοι και ήπια επώδυ-
νοι. Η αδρή νευρολογική εξέταση ήταν φυσιολο-
γική. Τα άνω άκρα δεν παρουσίαζαν παθολογικά 
ευρήματα, στα κάτω άκρα όμως υπήρχε οίδημα, 
ερυθρότητα δέρματος και άλγος στην έσω επι-
φάνεια των μηρών άμφω, στην περιοχή των προ-
σαγωγών, πιο έντονη δεξιά, όπου υπήρχε και 
εκροή πύου. Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, υπήρ-
χε μείωση της κινητικότητας των κάτω άκρων 
λόγω του έντονου άλγους.

Από τον παρακλινικό έλεγχο, το ηλεκτροκαρδι-
ογράφημα έδειξε ελαφρά φλεβοκομβική ταχυ-
καρδία, ενώ η ακτινογραφία θώρακος ήταν φυσι-
ολογική. Στη γενική αίματος υπήρχε έντονη λευ-
κοκυττάρωση με στροφή προς τα αριστερά και 
λεμφοπενία με 14,8 k/μL λευκοκύτταρα (ουδετε-
ρόφιλα 13.,7 k/μL -92%-, λεμφοκύτταρα 0,5 k/μL 
-3,6%), τιμές παρόμοιες με αυτές της κλινικής από 
όπου διακομίστηκε (λευκοκύτταρα 16,03 k/μL, ου-
δετερόφιλα 14,16 k/μL, λεμφοκύτταρα 0,43 k/μL). 
Ο αιματοκρίτης ήταν 36,7% με 12,4 g/dL αιμοσφαι-
ρίνη (από 40,8% με 13,8) και τα αιμοπετάλια 230 k/
μL (από 227). Η ταχύτητα καθίζησης ερυθρών ήταν 
104 mm/h και η C αντιδρώσα πρωτεΐνη (CRP) 414,8 
mg/L (φυσιολογικές τιμές, φ.τ.<5). Από τον βιοχη-
μικό έλεγχο η γλυκόζη ήταν 112 mg/dL, ουρία 178 
mg/dL (από 77), κρεατινίνη 5,0 mg/dL (από 2,5), 
Na+ 125 μEq/L (από 135), Κ+ 4,3 μEq/L (από 3,5), ολι-
κή χολερυθρίνη 0,8 mg/dL, οξαλοξική τρανσαμι-
νάση -AST- 116 IU/L (από 69, φ.τ. 5-35), πυροστα-
φυλική τρανσαμινάση -ALT- 73 IU/L (από 41, φ.τ. 
10-40), γαλακτική αφυδρογενάση 399 IU/L (από 
215, φ.τ. 100-210), αλκαλική φωσφατάση 78 IU/L 
(φ.τ. 53-128), γ-γλουταμυλ-τρανσφεράση 28 IU/L 
(φ.τ. 0-50), φωσφοκινάση της κρεατίνης -CPK- 3241 
IU/L (από 3078, φ.τ. 38-174) με ισοένζυμο ΜΒ 9,2 
ng/mL (φ.τ. 0-5.5) και τροπονίνη Ι 0,002 ng/mL (φ.τ. 

0-0.1). Από τον αιμορραγικό έλεγχο, INR 0,95 (φ.τ. 
0,8-1,2), aPTT 35,1 sec (φ.τ. 26-40), ινωδογόνο 
>1230 mg/dL (φ.τ. 200-400). Η γενική ούρων πα-
ρουσίαζε εικόνα οξείας σωληναριακής βλάβης με 
παρουσία πολλών κυλίνδρων, σπανίων αιμορρα-
γικών (πιθανότατα και σπανιότατων μυοσφαιρί-
νης), σπανίων μικτών κυτταρικών, σπανίων κηρω-
δών, ειδικό βάρος 1,005, pH 5,5, λεύκωμα 0,15 τοις 
χιλίοις, σπάνια πυοσφαίρια (2-3 κ.ο.π.) και λίγα 
ερυθρά (12-14 κ.ο.π.). Από τα ανωτέρω, θεωρήθη-
κε πιθανή η διάγνωση της οξείας νεφρικής ανε-
πάρκειας και της ραβδομυόλυσης ή πυομυοσίτι-
δας με συνοδό σύνδρομο συστηματικής φλεγμο-
νώδους απάντησης (systemic inflammatory 
response syndrome, SIRS).

Λόγω της ύπαρξης των συμπτωμάτων ιογενούς 
συνδρομής προ της νόσησης του ασθενούς, στάλ-
θηκε ιολογικός έλεγχος που ήταν αρνητικός για 
αντισώματα έναντι ιού γρίππης Α και Β, CMV, EBV, 
HSV 1 και 2. Ορολογικός έλεγχος για λεπτόσπειρα 
και ρικέτσιες ήταν επίσης αρνητικός. Τα αντισώ-
ματα έναντι HCV και HIV ήταν αρνητικά, όπως και 
το HBsAg. Προς αποκλεισμό της μεταστρεπτο-
κοκκικής σπειραματονεφρίτιδας διενεργήθηκε 
strep test που ήταν αρνητικό και καλλιέργεια φα-
ρυγγικού επιχρίσματος, στο οποίο αναπτύχθηκε 
φυσιολογική χλωρίδα.

Όσον αφορά απεικονιστικό έλεγχο, διενεργή-
θηκε υπερηχογράφημα άνω και κάτω κοιλίας κα-
θώς και φλεβικού δικτύου κάτω άκρων, τα οποία 
δεν είχαν παθολογικά ευρήματα (νεφροί φυσιο-
λογικοί/απουσία αποφρακτικών φαινομένων). 
Επίσης, απεικονίστηκε βατό το εν τω βάθει φλεβι-
κό δίκτυο των κάτω άκρων. Εν συνεχεία, διενερ-
γήθηκε μαγνητική τομογραφία (MRI) μηρών 
άμφω, όπου απεικονίστηκαν σημαντικά διογκω-
μένοι οι προσαγωγοί μύες άμφω, ο μείζων προ-
σαγωγός κυρίως, αλλά και ο ισχνός, με ανομοιο-
γενή σύσταση των μυϊκών δεσμίδων και εικόνα 
διάχυτης φλεγμονώδους εξεργασίας εντός αυτών 
ως επί αποστηματοποίησης, με συνοδό οίδημα 
υποδόριου λίπους στην περιοχή των μηρών, αλλά 
και των γλουτών ως επί κυτταρίτιδος (Εικόνα 1 
α-γ). Λόγω των ανωτέρω ευρημάτων, έγινε παρα-
κέντηση των αποστηματίων υπό υπερηχογραφι-
κή καθοδήγηση και ελήφθη πυώδες υλικό, του 
οποίου η καλλιέργεια ανέδειξε MRSA, ευαίσθητο 
στα υπόλοιπα μη β-λακταμικά αντιβιοτικά, πλην 
της τετρακυκλίνης. Λόγω του ανωτέρου αντιβιο-
γράμματος και του ότι ο ασθενής δεν είχε παρά-
γοντες κινδύνου για HA-MRSA, διερευνήθηκε η 
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παρουσία Panton Valentine λευκοσιδίνης, η οποία 
ευρέθηκε θετική με μέθοδο PCR (lukS-PV – lukF-
PV). Από τις λοιπές καλλιέργειες που ελήφθησαν, 
αυτές του αίματος ήταν αρνητικές (3 ζεύγη για αε-
ρόβια και αναερόβια), όπως και των ούρων. Για 
τον έλεγχο φορείας από S. aureus, ελήφθησαν 
καλλιέργειες από τις μασχαλιαίες και βουβωνικές 
πτυχές, οι οποίες ήταν αρνητικές για S. aureus, 
όπως και αυτή του ρινικού επιχρίσματος του αρι-
στερού ρώθωνα. Από τον δεξιό καλλιεργήθηκαν 
λίγες αποικίες S. aureus, ευαίσθητου όμως στη με-
θικιλλίνη.

Θεραπευτικώς, ο ασθενής ενυδατώθηκε με 
κρυσταλλοειδή διαλύματα και άρχισε αντιμικρο-
βιακή χημειοθεραπεία με συνδυασμό μεροπενέ-
μης και λινεζολίδης ενδοφλεβίως λόγω της βαριάς 
κλινικής του εικόνας και εν αναμονή της διενέρ-
γειας της παρακέντησης για λήψη υλικού προς 
καλλιέργεια. Μετά τη λήψη των αποτελεσμάτων 
της καλλιέργειας διεκόπη η μεροπενέμη (την 
οποία έλαβε για 10 ημέρες συνολικά) και αντικα-
ταστάθηκε από σιπροφλοξασίνη ενδοφλεβίως 
(την οποία έλαβε για άλλες 9 ημέρες). Ο ασθενής 
εμφάνισε σημειολογία περιφερικής νευροπάθειας 
δεξιού ωλένιου νεύρου κατά την 27η ημέρα νοση-
λείας του, η οποία επιβεβαιώθηκε και ηλεκτρο-
νευρογραφικά. Αν και πιθανολογήθηκε πίεση του 
νεύρου στο επίπεδο της άρθρωσης του αγκώνα, 
διεκόπη η λινεζολίδη (την οποία έλαβε για 27 ημέ-
ρες), καθότι η περιφερική νευροπάθεια αποτελεί 
γνωστή ανεπιθύμητη ενέργεια της και υπήρχε 
ασφαλής, ως προς το θέμα της νευροπάθειας, 
εναλλακτική φαρμακευτική αγωγή βάσει του 
αντιβιογράμματος. Για τους ανωτέρω λόγους, χο-
ρηγήθηκε κλινδαμυκίνη ενδοφλεβίως, την οποία 
έλαβε μέχρι και την έξοδο του την 40η ημέρα νο-
σηλείας του (για 13 ημέρες). Μετά την έξοδό του 
συνέχισε την κλινδαμυκίνη p.os για 15 ημέρες 
(συνολικά 28 ημέρες). Ο ασθενής παρουσίασε συ-
νεχή βελτίωση, αποκατέστησε πλήρως τη διού-
ρηση και τη νεφρική λειτουργία του, και σταμάτη-
σε να πυρέσσει την 14η ημέρα νοσηλείας. Προο-
δευτικά, βελτιώθηκε η σημειολογία της κυτταρίτι-
δας και πυομυοσίτιδας, όπως φάνηκε και από τον 
επαναληπτικό απεικονιστικό έλεγχο με MRI μη-
ρών την 18η και 38η ημέρα νοσηλείας του (Εικόνα 
2 α-γ). Την 25η ημέρα νοσηλείας έγινε επαναληπτι-
κή προσπάθεια παρακέντησης με υπερηχογραφι-
κή καθοδήγηση, η οποία ήταν ανεπιτυχής, καθότι 
οι συλλογές είχαν μειωθεί σημαντικά σε μέγεθος. 
Ο ασθενής κατά την έξοδο του, μετά από 40 ημέ-

ρες νοσηλείας, είχε σχεδόν άριστη κινητικότητα 
κάτω άκρων, φυσιολογική γενική αίματος και ού-
ρων και φυσιολογική ουρία, κρεατινίνη, σάκχαρο, 
τρανσαμινάσες και ηλεκτρολύτες. Η CPK είχε μει-
ωθεί σε 553 IU/L, η LDH σε 267 IU/L, η ΤΚΕ σε 97 
mm/h και η CRP σε 7,4 mg/L. Η επανεκτίμηση του 
σε τακτική βάση έδειξε πλήρη αποκατάσταση.

Συζήτηση

Επιδημιολογικά στοιχεία
Μεγάλη πρόσφατη πολυκεντρική μελέτη12 που 

διενεργήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, συνέκρινε 
λοιμώξεις από CA-MRSA με λοιμώξεις από HA-
MRSA. Στις 1.100 περιπτώσεις, 131 (12%) ήταν CA-
MRSA και 937 (85%) ήταν HA-MRSA, (32-3% -δεν 
ήταν δυνατόν να ταξινομηθεί). Η προσβολή δέρ-
ματος και μαλακών μορίων ήταν συχνότερη σε 
CA-MRSA λοιμώξεις (75% του συνόλου των CA-
MRSA λοιμώξεων έναντι 37% των HA-MRSA). Επί-
σης, ο μέσος όρος ηλικίας ήταν σημαντικά μικρό-
τερος σε CA-MRSA λοιμώξεις (23 έτη έναντι 68 
των HA-MRSA), διαφορά που παρέμενε και μετά 
την εξαίρεση των παιδιατρικών ασθενών (30 έτη 
έναντι 70). Η αναζήτηση διαφόρων γονιδίων σε 26 
δείγματα από CA-MRSA λοιμώξεις και σε άλλα 26 
δείγματα από ΗA-MRSA λοιμώξεις, ανέδειξε την 
παρουσία γονιδίων που κωδικοποιούν την Panton 
Valentine Leukocidin (PVL) στο 77% των CA-MRSA 
λοιμώξεων (20 δείγματα κατά απόλυτο αριθμό) 
έναντι του 4%1 των HA-MRSA, ενώ το 90%18 των 
CA-MRSA PVL λοιμώξεων αφορούσαν λοίμωξη 
δέρματος και μαλακών μορίων. Τα ευρήματα αυτά 
επιβεβαιώνονται και σε άλλες μελέτες στην Ευρώ-
πη, π.χ. στην Γαλλία ευρέθη ότι το 93% των περι-
πτώσεων δοθιήνωσης από CA-MRSA έφερε γονί-
δια PVL, όπως και το 85% των πνευμονιών κοινό-
τητας από CA-MRSA, από τις οποίες το 61% ήταν 
θανατηφόρες.13 Πάντως, στο σύνολο των λοιμώξε-
ων από S. aureus, το ποσοστό που φέρει τα γονίδια 
PVL φαίνεται να είναι μικρό (<5%).14-15

Μικροβιολογικά στοιχεία
Όσον αφορά την PVL, πρόκειται για μια κυττα-

ροτοξική πρωτεΐνη που δημιουργεί πόρους (κανά-
λια) και στοχεύει στα ανθρώπινα μονοπύρηνα, 
μακροφάγα και πολυμορφοπύρηνα.16 Αυτή η δρά-
ση προκύπτει από τη συνέργεια δύο ξεχωριστών 
μερών της τοξίνης, LukS-PV και LukF-PV, που δημι-
ουργούν ένα οκταμερές β-κυλινδρικό μοριακό 
σύμπλεγμα διαμέσου της κυτταρικής μεμβράνης.17 
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Μικρότερες συγκεντρώσεις της λευκοσιδίνης 
έχει βρεθεί ότι προκαλούν απελευθέρωση ιστα-
μίνης από τα βασεόφιλα και έκκριση από τα ου-
δετερόφιλα ενζύμων (β-γλυκορουνιδάση και λυ-
σοζύμη), χημειοτακτικών παραγόντων (ιντερλευ-
κίνη IL-8, λευκοτριένη Β-4) και οξειδωτικών πα-
ραγώγων.17-21

Η αντοχή του S. aureus στη μεθικιλλίνη χαρα-
κτηρίζεται γονοτυπικά από την παρουσία του 

mecA γονιδίου που κωδικοποιεί πενικιλλινοδε-
σμευτικές πρωτεΐνες με χαμηλή συνάφεια στις 
αντισταφυλοκοκκικές πενικιλλίνες και φαινοτυπι-
κά σε όλα τα β-λακταμικά αντιβιοτικά. Πιθανολο-
γείται ότι τα MRSA στελέχη προέκυψαν με τη με-
ταφορά του mecA γονιδίου από κοαγκουλάση 
αρνητικούς σταφυλόκοκκους μέσω ενός κινητού 
γενετικού στοιχείου (κασέτα - SCCmec) σε ευαί-
σθητους στη μεθικιλλίνη σταφυλόκοκκους (MSSA) 

Εικόνα 2 α-γ: MRI μηρών με επιμήκεις και 
εγκάρσιες τομές την 37η ημέρα νοσηλείας του 
ασθενούς.

Εικόνα 1 α-γ: MRI μηρών με επιμήκεις και 
εγκάρσιες τομές την 3η ημέρα νοσηλείας του 
ασθενούς.
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και εισαγωγή αυτού του γονιδίου στο βακτηριακό 
γενετικό υλικό με ανασυνδυασμό. Έχουν βρεθεί 
τουλάχιστον πέντε τύποι SCCmec (I-V), τα οποία 
μπορεί να μεταφέρουν επιπλέον γονίδια σχετιζό-
μενα με τοξίνες, αντοχή σε αντιβιοτικά και λοιμο-
γόνους παράγοντες.22-24

Λοιμώξεις από HA-MRSA έχουν συσχετισθεί με 
SCCmec Ι, ΙΙ, ΙΙΙ που περιέχουν γονίδια για αντοχή 
σε πολλές ομάδες αντιβιοτικών. Αυτές οι κασέτες 
όμως, είναι αρκετά μεγάλες για να μεταφερθούν 
από βακτηριοφάγους ιούς ή και δεν περιέχουν τα 
γονίδια κατάλληλα για ανασυνδυασμό και πιθα-
νόν λόγω μεγέθους να απαιτούν μεγάλες ποσότη-
τες ενέργειας για να συντηρηθούν. Ίσως να μην 
είναι δυνατόν να διατηρηθούν χωρίς την επιλεκτι-
κή πίεση των αντιβιοτικών.9

Αντίθετα, λοιμώξεις από CA-MRSA χαρακτηρί-
ζονται από την παρουσία SCCmec IV και προσφά-
τως SCCmec V. Η κασέτα SCCmec IV είχε βρεθεί σε 
κοαγκουλάση αρνητικούς σταφυλόκοκκους από 
το 1970, αλλά όχι σε S. aureus μέχρι και δεκαετίες 
αργότερα.25 Είναι αρκετά μικρή και μεταφέρεται 
είτε με βακτηριοφάγο ιό, είτε με τρανσποζόνιο και 
περιέχει, εκτός από το mecA γονίδιο, γονίδια σχε-
τιζόμενα με διάφορες τοξίνες, οπότε συνήθως δεν 
παρατηρείται αντοχή σε πολλαπλά αντιβιοτικά 
παρά μόνο στη μεθικιλλίνη.26-27 Επίσης, έχει παρα-
τηρηθεί ταχύτερη ανάπτυξη των CA-MRSA από 
τους HA-MRSA. Όλα τα παραπάνω, ίσως προσφέ-
ρουν πλεονεκτικότερη επιβίωση και διάδοση των 
CA-MRSA.22-23

Η ταυτόχρονη σχεδόν και παγκόσμια ανάδυση 
CA-MRSA στελεχών, με γονίδια SCCmec IV-V και 
PVL, πιθανολογεί ότι αυτά τα δύο γονίδια συνδυά-
ζονται επιτυχώς και έχουν μετατρέψει τους CA-
MRSA σε εν δυνάμει σημαντικά παθογόνα της 
κοινότητας.28-29

Θεραπεία
Έχουν γίνει αρκετές δημοσιεύσεις άρθρων για 

τις εναλλακτικές επιλογές θεραπείας των CA-MR-
SA λοιμώξεων που φέρουν PVL, λόγω της βαρύ-
τητας και της διεισδυτικότητας αυτών.30-31 Υπάρ-
χει προβληματισμός για τη χρήση των γλυκοπε-
πτιδίων (βανκομυκίνη και τεϊκοπλανίνη), λόγω 
της φαρμακοκινητικής τους και της αδυναμίας 
τους να εμποδίσουν τον σχηματισμό των σταφυ-
λοκοκκικών τοξινών32. Επίσης, έχει μελετηθεί η 
δράση αντιβιοτικών που αναστέλλουν την πρω-
τεϊνοσύνθεση, όπως η κλινδαμυκίνη και η λινεζο-
λίδη, έστω και σε μικρότερες συγκεντρώσεις από 

την ελάχιστη ανασταλτική πυκνότητα (minimum 
inhibitory concentration – MIC) και έχει αποδει-
χθεί in vitro ότι μειώνουν την έκκριση αρκετών 
σταφυλοκοκκικών τοξινών και λοιμογόνων παρα-
γόντων.33-34 Παρόλα αυτά, στις κατευθυντήριες 
οδηγίες όπως π.χ. της Εταιρίας Λοιμώξεων των 
Ηνωμένων Πολιτειών35 (Infectious Diseases 
Society of America) δεν υπάρχει διαφοροποίηση 
της φαρμακευτικής αγωγής σε σχέση με την 
ύπαρξη ή όχι PVL γονιδίων, όμως διάφοροι συγ-
γραφείς εφιστούν την προσοχή μας στα CA-MRSA 
στελέχη και στην προοδευτικά αυξανόμενη πιθα-
νότητα να φέρουν PVL γονίδια.36

Ευχαριστίες: Στον καθηγητή Βατόπουλο Α. της 
Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας για την τυποποίηση 
του MRSA PVL (+).
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