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ΟΔΗΓΙΕΣ InstructIons to authors

Ειδικότερα, για την πραγμάτωση των σκοπών 
του περιοδικού δημοσιεύονται:

Άρθρα σύνταξης1. : Σύντομα ανασκοπικά άρ-
θρα σε επίκαιρα και αμφιλεγόμενα θέματα, 
που γράφονται με προτροπή της συντακτικής 
επιτροπής. Όταν εκφράζουν συλλογικά τη Σύ-
νταξη του περιοδικού, είναι ανυπόγραφα. Στις 
άλλες περιπτώσεις είναι ενυπόγραφα. 
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 υπογραμ-
μίζονται ιδιαίτερα οι σύγχρονες απόψεις. 

Γίνονται δεκτές ανασκοπήσεις μέχρι δύο 
συγγραφέων. 
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.

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

Ε.Ε.Μ.Α. AIDS 
Μ. ΛΕΛΕΚΗΣ 

Τ.Θ. 14085 
11521 – ΑΘΗΝΑ

Οδηγίες για τους συγγραφείς
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Επίκαιρα θέματα6. : Σύντομη περιγραφή των 
τελευταίων απόψεων σε συγκεκριμένο 
θέμα.
Σεμινάρια, στρογγυλά τραπέζια, κλινι-7. 
κοπαθολογοανατομικές συζητήσεις.
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 περιοδι-
κού. Οι λέξεις αυτές πρέπει να αντιστοιχούν στους 
διεθνείς όρους λεξικογράφησης (Index Medicus).

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

Στο κεφάλαιο «Υλικό και Μέθοδοι» πρέπει να ανα-
γράφονται όλες οι πληροφορίες ώστε να 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».
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Π.χ. Watkins J.A., Carman P.S., Melling W.S.: In 
vitro inhibition of CL. difficile. Amer. J. Clin. Path. 
1985, 3: 125-131.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Διορθώσεις: ο υπεύθυνος για την αλληλογραφία 
συγγραφέας θα κάνει την τελευταία τυπογραφική 
διόρθωση, κατά την οποία αποκλείεται η τροπο-
ποίηση του αρχικού κειμένου. 
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Τι νεώτερο στo aIDs: ανοσολογία*
Ε. Χωρέμη-Παπαδοπούλου 

Περίληψη
Το 2007 είχαμε αρκετά νέα δεδομένα στην Ανοσολογία της HIV λοίμωξης, όπως παρουσιάσθηκαν σε 
δημοσιευμένες εργασίες ή/και ανακοινώθηκαν στο 4ο IAS Conference on HIV Pathogenesis, Treat-
ment and Prevention στο Sydney της Αυστραλίας, 22-25 Ιουλίου 2007. Τα πιο σημαντικά δεδομένα θα 
αναφερθούν εδώ και κρίνεται σκόπιμο να διαιρεθούν σε 3 ξεχωριστές κατηγορίες που αφορούν: Α. 
Ανοσοπαθογένεια HIV λοίμωξης: Τι προκαλεί την αιτία του AIDS, δηλαδή την απώλεια των CD4 
Τ-λεμφοκυττάρων. Β. Πότε έχουμε προστασία από HIV-1 CD4+ και CD8+ Τ-λεμφοκύτταρα με ειδικά 
λειτουργικά χαρακτηριστικά. Γ. Μηχανισμούς δυσλειτουργίας των Τ-λεμφοκυττάρων.

What is new in aIDs: Immunology
H. Choremi-Papadopoulou 

Abstract
Review of Immunology data presented at the 4ο IAS Conference on HIV Pathogenesis, Treatment and 
Prevention, Sydney Australia, 22-25 July 2007, and data from recently published work on HIV immu-
nology in 2007. This review deals with 3 areas: a. Immunopathogenesis of HIV infection. A recent mod-
el, proposed by M. Ledermann suggests that after the early and profound depletion of memory CD4 
T-cells in the gut, there is leakage of the gut microbes into the circulation, which leads to an increase 
in circulating LPS levels which are responsible for immune activation, associated with disease progres-
sion. Central memory CD4 T-cells enter cell cycle and die. b. Recent work by G. Pantaleo supports that 
the polyfunctional protective CD8 T-cell responses against Gag epitopes are restricted by HLA-B alle-
les that may be very important for the development of T-cell vaccines. c. Mechanisms of dysfunction 
of T-cells contributing to exhaustion of T-cells and failure in eliminating the virus. PD-1 has been found 
increased both in CD4 and CD8 cells in the Progressors compared to LTNPs. The effect of blocking PD-1 
by PD-L1 specific antibody leads to enhanced production of cytokines and proliferation. CTLA-4 is 
also increased in HIV-specific CD4 T-cells in acute and chronic infection while the increase is less in 
patients under HAART and in individuals with viremia control without HAART. This last group is under 
intense research with recent methodology as we do not know yet why and how they control HIV.

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

Assistant Professor at 
University of Athens 
Medical School, Director 
of Immunology-
Histocompatibility 
Department, 
Laiko General Hospital

Α. Ανοσοπαθογένεια HIV λοίμωξης:  
Τι προκαλεί την αιτία του AIDS, δηλαδή 
την απώλεια των CD4 Τ-λεμφοκυττάρων
Ο HIV πολλαπλασιασμός οδηγεί την HIV λοίμωξη 

σε ανοσοανεπάρκεια/απώλεια CD4 Τ-κυττάρων 
και σε εξέλιξη σε AIDS. Ωστόσο, το βασικό ερώτη-
μα είναι: ο HIV πολλαπλασιασμός είναι επαρκής για 
να εξηγήσει την απώλεια των CD4 λεμφοκυττάρων; 
Εάν όχι, ποιοι άλλοι παράγοντες συμμετέχουν;

Για την πρόταση που παρουσιάσθηκε στο Συνέ-
δριο του Sydney1 και φαίνεται να είναι αποδεκτή 
για την HIV ανοσοπαθογένεια, χρειάζεται να θυ-

μήσουμε τους υποπληθυσμούς λεμφοκυττάρων, 
που είναι φαινοτυπικά διακριτοί και απαντούν 
τόσο στα CD4 όσο και τα CD8 Τ-λεμφοκύτταρα. 
Οι υποπληθυσμοί αυτοί είναι:
α. Παρθένα (naïve) Τ-λεμφοκύτταρα: Έχουν ευρύ 
φάσμα TCR (T-cell Receptor), μεταναστεύουν με 
ειδικούς υποδοχείς στους λεμφαδένες και έχουν 
ικανότητα απάντησης σε νέα αντιγόνα στα αντι-
γονοπαρουσιαστικά (APCs) κύτταρα, για να ωρι-
μάσουν σε δραστικά κύτταρα.
β. Λεμφοκύτταρα κεντρικής μνήμης (Central 
Memory): Το φάσμα TCR έχει σχέση με την έκθεση 

Ε. Χωρέμη-Παπαδοπούλου

*Από την ομιλία στο 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο AIDS 23-25/11/2007.
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σε προηγούμενα αντιγόνα, μεταναστεύουν στους 
λεμφαδένες και είναι υπεύθυνα στον οργανισμό 
για την ανανέωση των δραστικών λεμφοκυττά-
ρων όταν χρειάζεται. Στην παραπάνω πρόταση η 
ενεργοποίηση και ο πολλαπλασιασμός των κυτ-
τάρων αυτών, έχουν κεντρικό ρόλο στην HIV ανο-
σοπαθογένεια.
γ. Δραστικά (effectors) κύτταρα: Είναι τα υπεύ-
θυνα κύτταρα για την άμυνα σε μικροβιακά πα-
θογόνα, το φάσμα TCR έχει σχέση με την έκθεση 
σε τρέχοντα αντιγόνα, μεταναστεύουν στους 
ιστούς και προστατεύουν με τη δράση κυτταρο-
κινών και κυτταροτοξικότητας. Ο αριθμός τους 
ελαττώνεται δραματικά όταν τα μικροβιακά 
αντιγόνα σε μία π.χ. φλεγμονή αποκαθαίρονται.

Επίσης, χρειάζεται για την πρόταση αυτή να θυ-
μηθούμε τις μελέτες που έγιναν σε δύο είδη πιθή-
κων με SIV λοίμωξη2:
α. Sooty Mangabey (SM). Ο πολλαπλασιασμός 
SIV δεν είναι επαρκής για να οδηγήσει σε 
ανοσοανεπάρκεια (εξαιρετικά σπάνια απώλεια 
CD4 Τ-λεμφοκυττάρων) στον φυσικό ξενιστή, 
που είναι ο Sooty Mangabey, ο οποίος εμφανίζει 
υψηλή ιαιμία αλλά χαμηλά επίπεδα ανοσιακής 
ενεργοποίησης.
β. Rhesus Macaque (RM/παθογόνος SIV λοίμω-
ξη). Εμφανίζει υψηλή ιαιμία αλλά επίσης υψηλά 
επίπεδα ανοσιακής ενεργοποίησης και εξέλιξη 
της SIV λοίμωξης. Το υψηλό αυτό επίπεδο ανοσι-
ακής ενεργοποίησης, που πολύ νωρίς είχε ανα-
γνωρισθεί από πολλούς ερευνητές, αν και είχε 
συσχετισθεί με τα επίπεδα της ιαιμίας, ήταν ανε-
ξάρτητος και ίσως καλύτερος, προγνωστικός 
δείκτης για την εξέλιξη της νόσου.3 Τα κυκλοφο-
ρούντα ενεργοποιημένα κύτταρα στην HIV λοί-
μωξη, που εκφράζουν δείκτες ενεργοποίησης 
και έχουν αυξημένη είσοδο στον κυτταρικό κύ-
κλο, είναι κατά πλεοψηφία, κύτταρα κεντρικής 
μνήμης CM.4

Αν και υπάρχει συσχέτιση με την ιαιμία, τα CM 
δεν είναι ειδικά HIV αντιδρώντα και φαίνεται να 
ενεργοποιούνται όχι μέσω TCR, αλλά από άλλους 
«παριστάμενους» μηχανισμούς.4 Καθώς, δε, τα 
κύτταρα κεντρικής μνήμης μετοικούν στους λεμ-
φικούς ιστούς, εκεί είναι ίσως που λαμβάνει χώρα 
η «παριστάμενη» ενεργοποίηση.

Πολλές ομάδες ερευνητών5-7 έχουν δείξει ότι 
στην ΗΙV νόσο έχουμε συγκέντρωση στους λεμ-
φαδένες ενός μεγάλου αριθμού δραστικών λεμ-
φοκυττάρων. Αυτό έχει σαν συνέπεια, τη συνεχή 
παραγωγή κυτταροκινών και επίσης την κυττα-

ροτοξική δράση. Οι Biancotto et al.7 από την 
ομάδα του Michael Lederman, έδειξαν τον τε-
λευταίο χρόνο, ότι σε σύγκριση με φυσιολογι-
κούς λεμφαδένες, στους λεμφαδένες ΗΙV ατό-
μων παράγονται μεγάλες ποσότητες λεμφοκι-
νών, ειδικά της IL-2 και της IL-15, που και οι δύο 
μπορούν να προκαλέσουν ενεργοποίηση «παρι-
σταμένων» Τ-λεμφο-κυττάρων και να οδηγή-
σουν σε κυτταρικό κύκλο. Το ερώτημα που τίθε-
ται είναι εάν τα λεμφοκύτταρα κεντρικής μνήμης 
CM, μπορούν να οδηγηθούν από τις παραπάνω 
λεμφοκίνες σε «παριστάμενη» ενεργοποίηση και 
είσοδο σε κυτταρικό κύκλο.

Επιπρόσθετα, πρόσφατα οι Brenchley et al.8 πα-
ρουσίασαν δεδομένα που συνηγορούν για έναν 
άλλο μηχανισμό στην ΗΙV λοίμωξη, που έχει ως 
αποτέλεσμα ευρεία συστηματική ανοσιακή ενερ-
γοποίηση. Είναι ήδη γνωστό ότι μετά την αρχική 
ΗΙV λοίμωξη, έχουμε μαζική καταστροφή (>50% 
σε 4 ημέρες) στον λεμφικό ιστό του βλεννογόνου 
του εντέρου. Οι Brenchley et al.8 θεωρούν ότι 
αυτό οφείλεται σε απώλεια του φυσιολογικού 
φράγματος στα μικροβιακά παράγωγα του εντέ-
ρου, με αποτέλεσμα αυξημένη μετακίνηση αυτών, 
όπως LPS (lipopoysaccharide), πεπτιδογλυκάνης 
και βακτηριδιακού 16S DNA, από τον αυλό του 
εντέρου στο πλάσμα. Αυτά τα μικροβιακά προϊό-
ντα, μπορεί να συνδεθούν σε TLRs (Toll like Re-
ceptors) ειδικευμένους να ανιχνεύουν λοιμώξεις 
και έτσι, προκαλείται περαιτέρω ενεργοποίηση. 
Τα επίπεδα LPS βρέθηκαν αυξημένα στο πλάσμα, 
στη χρόνια λοίμωξη και το AIDS, από τους ίδιους 
ερευνητές.

Τα επίπεδα LPS πλάσματος έχουν: α. Συσχέτιση 
με δείκτες ενεργοποίησης CD38 και ελαττώνονται 
μετά HAART, β. αρνητική συσχέτιση με το μέγε-
θος αποκατάστασης των CD4 T-κυττάρων μετά 
HAART και γ. αυξάνονται σε παθογόνα πειραματι-
κά μοντέλα RM/SIV, αλλά όχι σε μη παθογόνα μο-
ντέλα SM/SIV.

Το επόμενο ερώτημα είναι πώς οι TLRs προκα-
λούν ανοσιακή ενεργοποίηση, δηλαδή μπορούν 
να ενεργοποιήσουν τα Τ-λεμφοκύτταρα. Στο συ-
νέδριο στο Sydney, οι Funderburg and Luciano9 
παρουσίασαν δεδομένα ότι τα μνημονικά και 
δραστικά CD8 T-λεμφοκύτταρα ενεργοποιούνται 
από τους TLRs και εκφράζουν το δείκτη CD69 που 
δεσμεύει το S1P1, έναν υποδοχέα επιφανείας, που 
χρειάζεται για να επιτρέπει στα ενεργοποιημένα 
Τ-λεμφοκύτταρα να αφήσουν τον λεμφικό ιστό 
και άρα παραμένουν στους λεμφαδένες, ενώ τα 
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CD4 T-λεμφοκύτταρα κεντρικής μνήμης CM ενερ-
γοποιούνται, εισέρχονται σε κυτταρικό κύκλο Ki-
67+ και πεθαίνουν.

Επιπλέον, οι Meier et al.10 έδειξαν ότι υπάρχει 
άμεση δράση του ΗΙV RNA στην ενεργοποίηση 
των TLRs 7/8 μέσω ενεργοποίησης των πλασματο-
κυτταροειδών δενδριτικών κυττάρων και μονο-
κυττάρων. Οι ίδιοι ερευνητές αναφέρουν ελάττω-
ση της ανοσιακής ενεργοποίησης μετά HAART 
που έχει αναφερθεί και προηγούμενα.11

Υπάρχει βέβαια το ερώτημα, που μένει να απα-
ντηθεί, εάν χρειάζεται καταστολή της ανοσιακής 
ενεργοποίησης για την αποκατάσταση των CD4 
Τ-λεμφοκυττάρων σε άτομα: α. με περιορισμένη 
αύξηση των CD4 Τ λεμφοκυττάρων μετά τον επα-
γόμενο μέσω HAART έλεγχο του HIV και β. με ατε-
λή καταστολή του HIV πολλαπλασιασμού.

Β. Πότε έχουμε προστασία από HIV-1+ 
και CD8 Τ-λεμφοκύτταρα με ειδικά 
λειτουργικά χαρακτηριστικά;
Τα τελευταία χρόνια, η ομάδα του Pantaleo12 

έχει αναφερθεί στις πολυλειτουργικές CD4 και 
CD8 Τ-κυτταρικές απαντήσεις (IL-2, IFN-γ, κυττα-
ροτοξικότητα, πολλαπλασιασμός) έναντι Gag επι-
τόπων που συνδέονται με προστατευτική αντι-
HIV ανοσία, που φαίνεται να επηρεάζει την εξέλι-
ξη της νόσου. Επίσης, έχει αναφερθεί από πολλές 
μελέτες ότι τα αλλήλια του HLA-B τόπου επηρεά-
ζουν την εξέλιξη της νόσου.13 Οι Harari et al.14 
ερεύνησαν εάν τα αλλήλια του HLA-B τόπου επη-
ρεάζουν την παραγωγή των πολυλειτουργικών 
CD8 Τ-κυτταρικών απαντήσεων. Βρέθηκε ότι οι 
CD8 Τ-πολυλειτουργικές κυτταρικές απαντήσεις 
(παραγωγή IL-2, πολλαπλασιασμός) που επάγο-
νται από Gag επιτόπους του HIV, περιορίζονται 
από HLA-B αλλήλια. Αυτές οι προστατευτικές CD8 
Τ-πολυλειτουργικές κυτταρικές απαντήσεις έχουν 
TCR με χαμηλή συγγένεια για τον επίτοπο ανα-
γνώρισης του ιού. Οι επίτοποι που περιορίζονται 
από HLA-A αλλήλια, συνδέονται κυρίως «με μόνο 
δραστικές/IFN-γ» CD8 Τ-κυτταρικές απαντήσεις 
υψηλής TCR συγγένειας.

Τα δεδομένα αυτά, συνηγορούν ότι οι πολυλει-
τουργικές προστατευτικές CD8 Τ-κυτταρικές απα-
ντήσεις, που επάγονται κυρίως από Gag επιτό-
πους και περιορίζονται από HLA-B αλλήλια, μπο-
ρεί να μας δώσουν τη βάση για την εξέλιξη στρα-
τηγικών με το σχεδιασμό εμβολίων Τ-κυττάρων, 
που να επιλέγουν την παραγωγή ειδικών CD8 
Τ-πολυλειτουργικών κυτταρικών απαντήσεων.

Γ. Μηχανισμοί δυσλειτουργίας των 
Τ-λεμφοκυττάρων
Η δυσλειτουργία μέχρι εξάντλησης των 

Τ-λεμφοκυττάρων, παρουσία συνεχούς έκθεσης 
στον HIV, χαρακτηρίζει την HIV λοίμωξη ώστε τα 
δυσλειτουργούντα Τ-λεμφοκύτταρα να αποτυγ-
χάνουν την εξάλειψη του ιού. Η λειτουργία των 
Τ-λεμφοκυττάρων ποικίλλει ανάλογα με τις συν-
θήκες συμμετοχής του TCR και ρυθμίζεται από 
συνδιεγερτικά και ανασταλτικά μόρια που εκφρά-
ζονται στα Τ-λεμφοκύτταρα και τα APCs. Στα αρ-
νητικά ρυθμιστικά μόρια των Τ-λεμφοκυττάρων 
ανήκουν το PD-1 και PD-2 (Programmed Death 
Receptor 1,2) καθώς και το CTLA-4 μόριο. Το 2006 
ερευνητές από 3 ομάδες,15-17 είχαν δημοσιεύσει 
εργασίες για την έκφραση του PD-1 στα CD8 
Τ-λεμφοκύτταρα. 

Τον τελευταίο χρόνο, αρκετές ομάδες ερευνη-
τών ανέφεραν αποτελέσματα για την έκφραση 
του PD-1 τόσο στα CD4 όσο και τα CD8 
Τ-λεμφοκύτταρα. Οι D’Souza et al.18 μελέτησαν 
την κατανομή της έκφρασης του PD-1 σε HIV Gag 
CD4 και CD8 T-λεμφοκύτταρα στο περιφερικό 
αίμα και τους λεμφαδένες. Βρέθηκε αύξηση της 
έκφρασης του PD-1 στους λεμφαδένες σε σύγκρι-
ση με το περιφερικό αίμα τόσο στα CD8 αλλά πε-
ρισσότερο στα CD4 Τ-λεμφοκύτταρα. Η αύξηση 
αυτή σε HIV Gag CD4 λεμφοκύτταρα με παραγω-
γή IFN-γ αφορούσε τα άτομα με ιαιμία και όχι αυτά 
με καταστολή. Ωστόσο, η κατανομή της έκφρα-
σης του PD-1 σε HIV Gag CD4+ T-λεμφοκύτταρα 
πολυλειτουργικά (IL-2, IFN-γ, κυτταροτοξικότητα, 
πολλαπλασιασμός) ήταν μικρότερη σε σύγκριση 
με CD4+ CMV λεμφοκύτταρα με παραγωγή μόνο 
IFN-γ, ενώ στα CMV CD4 Τ-λεμφοκύτταρα η μι-
κρότερη αυτή έκφραση δεν διέφερε στις δύο πα-
ραπάνω λειτουργικές κατηγορίες των κυττάρων 
αυτών. Οι Harari et al.14 μελέτησαν την έκφραση 
του PD-1 σε HIV Gag CD8 T-λεμφοκύτταρα και 
αναφέρουν ότι η αύξηση ήταν μεγαλύτερη στους 
επιτόπους με παραγωγή IFN-γ που περιορίζονταν 
από HLA-A αλλήλια, σε σύγκριση με CD8 
T-λεμφοκύτταρα με πολυλειτουργικές απαντήσεις 
που περιορίζονταν από HLA-B αλλήλια.

Οι Zhang et al.19 αναφέρουν σημαντική αύξηση 
του PD-1 τόσο στα CD4 όσο και τα CD8 
Τ-λεμφοκύτταρα στους PGs (Progressors) συγκρι-
τικά με τους LTNPGs (Long Term Non Progressors). 
Η αύξηση του PD-1 απαντάται στα δραστικά μνη-
μονικά κύτταρα (Effector Memory) των PGs σε 
σύγκριση με τους LTNPGs. Τα CD8 αυτά, δε, 
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Τ-λεμφοκύτταρα έχουν διαταραχή της λειτουργί-
ας τους. Η διέγερση των CD8 Τ-λεμφοκυττάρων 
με CD3+CD28 μονοκλωνικά αντισώματα είναι με-
γαλύτερη στους LTNPGs, ενώ εδείχθη ότι η δέ-
σμευση του PD-1 με PD-L1 αντίσωμα αποκαθιστά 
την παραγωγή IFN-γ στα CD8 Τ-λεμφοκύτταρα 
των PGs καθώς και τον πολλαπλασιασμό των CD4 
Τ-λεμφοκυττάρων.

Το 2ο αρνητικά ρυθμιστικό μόριο, το CTLA-4 με-
λετήθηκε από τους Kaufmann et al.20 όσον αφορά 
την έκφραση στα ειδικά HIV Gag CD4 Τ-λεμφο-
κύτταρα που παράγουν IFN-γ ή IL-2 ή στα ειδικά 
CMV CD4 Τ-λεμφοκύτταρα που παράγουν IFN-γ. 
Η έκφραση του CTLA-4 στα ειδικά CD4 HIV Gag 
Τ-λεμφοκύτταρα με παραγωγή IFN-γ ή IL-2, ήταν 
αυξημένη στην οξεία και τη χρόνια λοίμωξη, λιγό-
τερο αυξημένη στους ασθενείς υπό HAART και 
στα άτομα με έλεγχο ιαιμίας χωρίς HAART. 

Τα άτομα με ιικό φορτίο μη ανιχνεύσιμο με τις 
συνήθεις μεθόδους (Elite Controllers) είχαν τη μι-
κρότερη τιμή συγκριτικά με τις άλλες ομάδες. 
Αντίθετα, στην έκφραση του CTLA-4 στα ειδικά 
CMV CD4 Τ-λεμφοκύτταρα με παραγωγή IFN-γ 
δεν υπήρχαν σημαντικές διαφορές στις παραπά-
νω ομάδες. Η έκφραση του CTLA-4 είχε θετική συ-
σχέτιση με το ιικό φορτίο και αρνητική συσχέτιση 
με τον αριθμό των CD4 Τ-λεμφοκυττάρων. Θετική 
συσχέτιση είχε επίσης με την έκφραση του PD-1.

Αντίθετα, η έκφραση του CTLA-4 στα ειδικά HIV 
Gag CD8 Τ-λεμφοκύτταρα ήταν χαμηλή σε όλες 
τις παραπάνω ομάδες.

Τελειώνοντας, θεωρώ σκόπιμο να αναφέρω τα 
σχόλια του Bruce Walker,21 από το συνέδριο στο 
Sydney, στην περίληψη της ομιλίας του για τα 
ανασταλτικά αυτά μόρια: 1. Ο προσδιορισμός της 
δυσλειτουργίας των Τ-λεμφοκυττάρων θα απαι-
τήσει λειτουργικές δοκιμασίες που σπάνια γίνο-
νται. 2. Η κατεργασία του αντιγόνου είναι κλειδί 
στην αναγνώριση των προσβληθέντων κυττάρων 
και γνωρίζουμε ελάχιστα γι’αυτό στην HIV λοίμω-
ξη. 3. Τα CTLs διαφέρουν δραματικά στην ικανό-
τητα εξουδετέρωσης του HIV, αλλά αυτές οι δια-
φορές δεν έχουν προσδιορισθεί. 4. Τα ανοσορ-
ρυθμιστικά δίκτυα επηρεάζουν τη λειτουργία και 
τη δυσλειτουργία των Τ-λεμφοκυττάρων και μόλις 
τώρα αρχίζουμε να τα προσδιορίζουμε. 5. Υπάρχει 
μεγάλος αριθμός διεθνώς ατόμων που ελέγχουν 
τον HIV χωρίς φάρμακα και δεν ξέρουμε το γιατί. 
6. Έχουμε πολλά να μάθουμε.
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ανοσολογικοί προγνωστικοί δείκτες σε αιμορροφιλικούς 
ασθενείς με λοίμωξη hIV
Ζ. Πουλοπούλου,1 Β. Καψιμάλη,2 Κ. Ψαρρά,2 Α. Καραφουλίδου,3 Α. Ιερωμνήμονος,4 
Ι. Οικονομίδου2

Περίληψη
Σκοπός: Σε μια ομάδα 49 ελεγχόμενων HIV θετικών αιμορροφιλικών ασθενών αξιολογήθηκε η προ-
γνωστική σημασία για την εξέλιξη σε AIDS ορισμένων εργαστηριακών ανοσολογικών δεικτών.
Υλικό και Μέθοδοι: Οι δείκτες που μελετήθηκαν ήταν: 1) ο απόλυτος αριθμός CD4+ Τ-κυττάρων, 2) 
η εκατοστιαία αναλογία των ενεργοποιημένων CD8+ CD38+ και CD8+ CD38+ CD45RO+ κυττάρων, 3) η 
απάντηση πολλαπλασιασμού των Τ-κυττάρων στο μιτογόνο ΡΗΑ και τα mAbs CD3 και CD3+ CD28, 4) 
οι ορολογικοί δείκτες ενεργοποίησης νεοπτερίνη και IgA. Η παρακολούθηση των ασθενών που δια-
χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες: Ι) (Ν=31) που δεν εξελίχθηκαν σε AIDS, ΙΙ) (Ν=7) που εξελίχθηκαν σε AIDS 
και ΙΙΙ) (Ν=11) που είχαν εξ αρχής AIDS, διήρκεσε περί τους 15 μήνες.
Αποτελέσματα: Με βάση τη στατιστική ανάλυση που αφορά κυρίως τη σύγκριση των αρχικών με-
τρήσεων μεταξύ των ομάδων Ι και ΙΙ, διαπιστώθηκε ότι συνιστούν προγνωστικότητα ο απόλυτος 
αριθμός των CD4+ Τ-κυττάρων, η εκατοστιαία αναλογία των CD8+ CD38+ και CD8+ CD38+ CD45RO+ 
Τ-κυττάρων, η απάντηση πολλαπλασιασμού των CD3 Τ-λεμφοκυττάρων στα mAbs CD3+ CD28, και τα 
επίπεδα της IgA και της νεοπτερίνης του ορού. Κατά την ανάλυση με βάση το μοντέλο εξάρτησης 
αναλογικού κινδύνου του Cox, η προγνωστική σημασία διατηρήθηκε για ορισμένους από αυτούς 
τους δείκτες.
Συμπεράσματα: Επιβεβαιώνεται ότι ανοσολογικοί προγνωστικοί δείκτες μπορούν να διαφοροποιή-
σουν τα βραδέως εξελισσόμενα HIV θετικά άτομα από αυτά που εξελίσσονται ταχέως ή έχουν ήδη 
εκδηλώσει AIDS.

Λέξεις κλειδιά: HIV λοίμωξη, ανοσολογικοί προγνωστικοί δείκτες, αιμορροφιλικά άτομα.

Immunologic progression markers in haemophilia 
patients with hIV infection
Z. Poulopoulou,1 B. Capsimali,2 K. Psarra,2 A. Karafoulidou,3 A. Ieromnimon,4 J. Economidou2

Abstract
Aim: We have studied a group of 49 HIV infected hemophiliacs, who have been followed up since 
seroconversion or their first HIV positive test, in order to examine the prognostic value for progression 
to AIDS of certain immunologic laboratory markers.
Material & Methods: The markers studied were: 1) CD4+ Τ-cell count, 2) the lymphocyte subsets that 
express immune activation markers CD8+ CD38+ and CD8+ CD38+ CD45RO+, 3) the proliferation re-
sponse of T-cells to stimulation in cell cultures in vitro by the mitogen ΡΗΑ or the mAbs CD3 and CD3+ 

CD28, 4) the serologic activation markers neopterin and immunoglobulin A. Two measurements 
were carried out, one at baseline and another at the end of the follow-up period that lasted for about 
two years (1994-1996). According to their clinical stage the patients were divided in three groups: 
group I (Ν=31) who did not progress to AIDS, group ΙΙ (Ν=7) who progressed to AIDS, and group ΙΙΙ 
(Ν=11) who at baseline had already AIDS defining conditions.
Results: The comparison of the results at baseline and at the end of the follow-up period between 
the groups I and II revealed statistically significant differences that indicated a prognostic value for 
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Εισαγωγή
Η παθογένεση της λοίμωξης HIV είναι προϊόν 

της αλληλεπίδρασης του ιού της ανοσοανεπάρ-
κειας του ανθρώπου HIV με το ανοσιακό σύστημα 
του ξενιστή.1,2 Λόγω της μακράς πορείας της νό-
σου μέχρι την εκδήλωση AIDS, για την παρακο-
λούθηση ατόμων με HIV λοίμωξη, υπήρξε ανάγκη 
να χρησιμοποιηθούν εργαστηριακοί προγνωστι-
κοί δείκτες που μπορούν να συσχετισθούν με την 
εξέλιξη της νόσου και να υποκαταστήσουν τους 
κλινικούς δείκτες.

Εκτός από τον αριθμό των CD4+ Τ-κυττάρων 
που είναι ο πλέον καθιερωμένος και αξιόπιστος 
προγνωστικός δείκτης, έχουν προταθεί και άλλοι 
ανοσολογικοί δείκτες που μπορεί να έχουν ανε-
ξάρτητη προγνωστική αξία. Οι κυριότεροι από 
αυτούς που είχαν ιδιαίτερα μελετηθεί πριν από 
την ανάπτυξη της μεθόδου προσδιορισμού του 
HIV ιικού φορτίου, είναι οι λειτουργικές δοκιμασί-
ες των Τ-κυττάρων5-7 και οι δείκτες που έχουν σχέ-
ση με την κατάσταση ενεργοποίησης του ανοσια-
κού συστήματος.8,9

Οι λειτουργικές δοκιμασίες που έχουν κυρίως 
χρησιμοποιηθεί, περιλαμβάνουν την ικανότητα 
απάντησης πολλαπλασιασμού των λεμφοκυττά-
ρων στο μιτογόνο pokeweed (PWM),10  την απάντη-
ση των Τ-κυττάρων στο μονοκλωνικό αντίσωμα 
(mAb)  αντι-CD35-7 και την απάντηση των Τ-κυττάρων 
στο συνδυασμό mAb αντι-CD3+ αντι-CD28.11,12

Οι δείκτες ενεργοποίησης περιλαμβάνουν τον 
αριθμό των CD8+ Τ-κυττάρων που εκφράζουν τα 
μόρια CD38 και CD45RO δεδομένου ότι οι υπο-
πληθυσμοί αυτοί των ενεργοποιημένων κυττά-
ρων αυξάνουν μετά την πρωτολοίμωξη HIV και 
έχει αναφερθεί ότι η συσσώρευση αυτών των 
κυττάρων κατά τα πρώιμα στάδια της λοίμωξης 
HIV έχει προγνωστική αξία για την ελάττωση των 
CD4+ Τ-κυττάρων και την εξέλιξη σε AIDS.8,9,13,14

Οι μέθοδοι αυτές για να παράγουν αξιόπιστα 
αποτελέσματα απαιτούν προτύπωση (standard-
ization) και συνεχή ποιοτικό έλεγχο.15 Για το λόγο 
αυτό, έλαβε χώρα μια πολυκεντρική συνεργατική 
μελέτη στo πλαίσιo της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
προκειμένου να εκτιμηθεί η μεταβλητότητα (vari-
ation) των αποτελεσμάτων μεταξύ εργαστηρίων 
και διαχρονικά ενός εκάστου εργαστηρίου. Η με-
λέτη αυτή έδειξε ότι παρά την ύπαρξη σημαντι-
κής μεταβλητότητας μεταξύ των εργαστηρίων, οι 
προγνωστικοί αυτοί δείκτες μπορούν να συσχετι-
στούν με την εξέλιξη σε AIDS13,16 και ήδη χρησιμο-
ποιούνται σε πολλά εργαστήρια για την παρακο-
λούθηση των ασθενών με λοίμωξη HIV.

Στην εργασία αυτή εφαρμόστηκαν οι λειτουργι-
κές δοκιμασίες πολλαπλασιασμού των λεμφοκυτ-
τάρων σε ολικό αίμα in vitro με ποικίλους διεγέρ-
τες (PHA, anti-CD3, anti-CD3+ CD28, MoAbs) σε 
HIV θετικούς αιμορροφιλικούς ασθενείς που πα-
ρακολουθήθηκαν προοπτικά για διάστημα κατά 
μέσο όρο 15 μηνών, προκειμένου να συγκριθούν 
με τον αριθμό των CD4+ Τ-κυττάρων και τους δεί-
κτες ενεργοποίησης των CD8+ Τ-κυττάρων, καθώς 
και με ορισμένους ορολογικούς δείκτες ενεργο-
ποίησης, ώστε να αξιολογηθεί η σημασία τους ως 
προγνωστικών δεικτών σε αυτή την ομάδα των 
ασθενών.

Υλικό και Μέθοδοι
Ασθενείς: Η μελέτη αφορά 49 αιμορροφιλικούς 

ασθενείς που παρακολουθούνται συστηματικά 
στο Κέντρο Αιμορροφιλίας του Λαϊκού Γενικού 
Νοσοκομείου και προέρχονται από μια μεγαλύτερη 
ομάδα αιμορροφιλικών ασθενών. Η επιλογή τους 
για τη μελέτη αυτή έγινε τυχαία. 38 ασθενείς 
επελέγησαν με βάση το κριτήριο ότι δεν είχαν 
εκδηλώσει AIDS και ως προς το στάδιο της νόσου 
ανήκαν στις κατηγορίες κατά CDC, Α1, Α2, Β2, ενώ 

the markers CD4+ T-cell count, the percentage of the activation markers CD8+.CD38+ and CD8+.CD38+.

CD45RO+, the response of T-cells to the mAbs CD3+.CD28, and the IgA and neopterin serum levels. 
Using the proportional hazards model, univariate analysis at baseline confirmed the previous results 
for the CD4+ T-cell count and the activation markers CD8+.CD38+ and CD8+.CD38+.CD45RO+ as predic-
tors for progression to AIDS, whereas T-cell reactivity to CD3 and CD3+ CD28 mAbs were not. In a time 
dependent model the statistical significance for some of the markers was lost.
Conclusion: These findings confirm the fact that the prognostic markers we have used clearly dif-
ferentiate the slow progressors from the two other groups of patients that progressed to AIDS or had 
already AIDS at entry.

Key words: HIV infection, immunologic prognostic markers, haemophiliacs.
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11 που είχαν ήδη εκδηλώσει AIDS και ανήκαν στις 
κατηγορίες Α3, Β3, χρησιμοποιήθηκαν ως ομάδα 
ελέγχου. Οι ηλικίες των ασθενών κυμαίνονταν 
από 13-67 έτη (διάμεση τιμή=34 έτη). Η μελέτη 
για τη συλλογή των εργαστηριακών και κλινικών 
δεδομένων κάλυψε χρονικό διάστημα παρακο-
λούθησης έως και 2 ετών (1994-1996).

Για τον κάθε ασθενή έχουν καταγραφεί δύο με-
τρήσεις εργαστηριακών παραμέτρων, κατά τις 
οποίες έγινε και σταδιοποίηση της HIV λοίμωξης. 
Με βάση το στάδιο στο οποίο κατατάχθηκε ο 
κάθε ασθενής κατά την πρώτη, αρχική και δεύτε-
ρη τελική μέτρηση παρακολούθησης, οι ασθε-
νείς χωρίστηκαν σε 3 ομάδες Ι, ΙΙ και ΙΙΙ (Πίνακας 
1). Στην ομάδα Ι ανήκουν 31 ασθενείς που ήταν 
σε στάδιο Α1, Α2 και Β2 και παρέμειναν σε αυτό 
το στάδιο καθ’ όλη τη διάρκεια της παρακολού-
θησης που διήρκεσε από 9-28 μήνες (διάμεση=16 
μήνες). Η ομάδα ΙΙ περιλαμβάνει 7 ασθενείς οι 
οποίοι από Α2, Β2 στάδιο, εξελίχθηκαν σε ένα 
από τα στάδια Α3, Β3, C2 που ορίζονται ως AIDS. 
Η παρακολούθησή τους διήρκεσε από 4-20 μή-
νες (διάμεση=13 μήνες). Τέλος, 11 ασθενείς της 
ομάδας ΙΙΙ ήταν εξ αρχής σε στάδιο AIDS και η πα-
ρακολούθησή τους διήρκεσε από 4-21 μήνες (δι-
άμεση=14 μήνες).

Σε ό,τι αφορά τη θεραπεία κατά την έναρξη 
της παρακολούθησης, ελάμβαναν θεραπεία με 
ένα νουκλεοσιδικό αναστολέα της ανάστροφης 
μεταγραφάσης (NRTI). Συγκεκριμένα, ελάμβα-
ναν ζιδοβουδίνη (ZDV) 13 ασθενείς από την ομά-
δα Ι, 5 από την ομάδα ΙΙ και 8 από την ομάδα ΙΙΙ. 
Κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης από την 
ομάδα Ι, 4 έλαβαν μονοθεραπεία, ενώ 19 έλαβαν 
διπλή αντιρετροϊκή θεραπεία με δύο νουκλεοσι-
δικούς αναστολείς: ZDV+ διδανοσίνη (ddI) ή 3TC. 
Από την ομάδα ΙΙ, 6 έλαβαν διπλή αντιρετροϊκή 
θεραπεία με NRTIs, ενώ από την ομάδα ΙΙΙ όλοι 
έλαβαν 2 NRTIs.

Μέθοδοι
1. Ανοσοφαινότυπος Τ-λεμφοκυττάρων. Ο 

ανοσοφαινότυπος των Τ-κυττάρων προσδιορί-
στηκε με διπλό ή τριπλό ανοσοφθορισμό και κυτ-
ταρομετρία ροής σε ολικό αίμα.17 Η μέτρηση των 
υποπληθυσμών CD8+ CD38+ και CD8+ CD38+ 

CD4RO+, εκφράστηκε ως εκατοστιαία αναλογία 
επί των CD8+ Τ-κυττάρων. Για τις χρώσεις χρησι-
μοποιήθηκαν σεσημασμένα mAbs των εταιρειών 
Coulter, Becton Dickinson και Serotec. Οι μετρή-
σεις έγιναν σε κυτταρομετρητή ροής COULTER 
EPICS XL.

2. In vitro λειτουργικές δοκιμασίες των λεμφο-
κυττάρων. Η απάντηση πολλαπλασιασμού των 
Τ-κυττάρων προσδιορίστηκε σε καλλιέργειες 
πλήρους αίματος.18 Τα Τ-κύτταρα διεγέρθηκαν με 
ΡΗΑ, CD3 mAb ή συνδυασμό CD3 και CD28 mAb. 
Η ικανότητα πολλαπλασιασμού προσδιορίστηκε 
ύστερα από καλλιέργεια 4 ημερών με την ενσω-
μάτωση 3Η-θυμιδίνης. Κάθε δείγμα ασθενούς εξε-
τάζονταν εις τριπλούν, ενώ παράλληλα εξετάζο-
νταν εις τριπλούν δείγμα 3 φυσιολογικών μαρτύ-
ρων. Οι μετρήσεις έγιναν σε μετρητή υγρού σπιν-
θηρισμού β-ακτινοβολίας σε κρούσεις/λεπτό 
(cpm). Η τελική έκφραση των αποτελεσμάτων έγι-
νε υπολογίζοντας την επί της % αναλογία των cpm 
του κάθε ασθενούς, σε σχέση με τη διάμεση τιμή 
των cpm των 3 φυσιολογικών μαρτύρων που εξε-
τάζονταν παράλληλα, καθώς και μετά αναγωγή 
των cpm στα 1.000 CD3 Τ-κύτταρα.

3. Ορολογικοί δείκτες ενεργοποίησης. Μελε-
τήθηκαν στον ορό τα επίπεδα της ανοσοσφαιρί-
νης IgA και της νεοπτερίνης. Η IgA του ορού 
προσδιορίστηκε σε νεφελόμετρο (Dade-Behring) 
και τα αποτελέσματα εκφράστηκαν σε mg/dl. Τα 
επίπεδα της νεοπτερίνης του ορού μετρήθηκαν 
με ραδιοανοσολογική μέθοδο (RIA)19 και αντιδρα-
στήρια της Εταιρείας HENNING-BERLIN. Τα αποτε-
λέσματα εκφράστηκαν σε nmol/L.

Πίνακας 1. Κατανομή 49 HIV θετικών αιμορροφιλικών ασθενών.

Ομάδα Ι Ομάδα ΙΙ Ομάδα ΙΙΙ
Αριθμός ασθενών 31 7 11
Διάμεση ηλικία 
(σε έτη)

36 (13-67) 28 (23-51) 33 (14-50)

Αρχικό στάδιο Α1, Α2, Β2 A2, B2 A3, B3
Διάμεση διάρκεια παρακολούθησης 
(μήνες)

16 (9-28) 13 (4-20) 14 (4-21)

Θεραπευόμενοι κατά την έναρξη 
της παρακολούθησης

13 (ZDV) 5 (ZDV) 8 (ZDV)
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4. Στατιστική ανάλυση. Το στατιστικό πακέτο 
που χρησιμοποιήθηκε για την ανάλυση είναι το S-
Plus 6.2 (Copyright© 1988, 2003, Insightful Corp.). 
Για τη σύγκριση των κατανομών των δύο μετρή-
σεων εργαστηριακών δεικτών σε κάθε ομάδα 
ασθενών, εφαρμόστηκε η δοκιμασία Student’s t-
test για την ομάδα Ι και η μη παραμετρική δοκιμα-
σία του Wilcoxon για παρατηρήσεις κατά ζεύγη 
(Wilcoxon signed rank test) για τις ομάδες ΙΙ και ΙΙΙ 
λόγω του μικρού πληθυσμού των ομάδων αυτών. 
Για τη σύγκριση των διαφορών μεταξύ των ομά-
δων, σε ό,τι αφορά τις πρώτες ή τις δεύτερες με-
τρήσεις, εφαρμόστηκε η δοκιμασία του Wilcoxon 
για παρατηρήσεις χωρίς αντιστοιχία (Wilcoxon 
rank sum test). Η αξιολόγηση των προγνωστικών 
παραγόντων έγινε με βάση το μοντέλο εξάρτη-
σης αναλογικού κινδύνου του Cox (Cox propor-
tional hazards analysis).

Όλοι οι παράγοντες (δείκτες) που χρησιμοποιή-
θηκαν ως ανεξάρτητες μεταβλητές, κατηγοριοποιή-
θηκαν σε δύο ομάδες. Τα σημεία διχοτόμησης των 
τιμών (cut-off) ορίστηκαν ως η διάμεσος των τιμών 
του συνόλου των δύο μετρήσεων για τις ομάδες Ι 
και ΙΙ, για την καθεμία παράμετρο. Στην κατηγορία 
αναφοράς αντιστοιχεί σχετικός κίνδυνος (ΣΚ - Rela-
tive Hazard) ίσος με τη μονάδα. Στην ανάλυση συμ-
μετείχαν οι 38 ασθενείς των ομάδων Ι και ΙΙ. Εφαρμό-
στηκαν μοντέλα με μία (univariate) και δύο (multi-
variate) ανεξάρτητες μεταβλητές, κατά την αρχική 
μέτρηση (at baseline), καθώς και χρονικά εξαρτημέ-
να (time-dependent). Στο μοντέλο πολλαπλής εξάρ-
τησης ελέγχεται η προγνωστικότητα των παραμέ-
τρων μετά από στάθμιση (adjustment) του αριθμού 
των CD4+ Τ-κυττάρων. Με αυτό τον τρόπο, μελετά-
ται ο κίνδυνος για εξέλιξη σε AIDS με καθεμιά ανε-
ξάρτητη παράμετρο, χωρίς να επηρεάζεται από την 
όποια γραμμική εξάρτηση με τα CD4+ Τ-κύτταρα.

Αποτελέσματα
Για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των 

μετρήσεων των διαφόρων ανοσολογικών παρα-
μέτρων και τη διαπίστωση στατιστικά σημαντι-
κών διαφορών μεταξύ των ασθενών των τριών 
ομάδων Ι, ΙΙ και ΙΙΙ, έγινε αρχικά περιγραφική στα-
τιστική ανάλυση και μελετήθηκαν οι διαφορές 
εντός των ομάδων και μεταξύ των ομάδων. Οι δι-
άμεσες τιμές των παραμέτρων που μετρήθηκαν 
για κάθε ομάδα ασθενών καθώς και για τους φυσι-
ολογικούς μάρτυρες, φαίνονται στον Πίνακα 2.

1. Διαφορές εντός των ομάδων. Στον Πίνακα 3 
γίνεται σύγκριση των μέσων τιμών εντός της ομά-
δας Ι. Φαίνεται ότι στην ομάδα Ι, μεταξύ της πρώ-
της και της δεύτερης μέτρησης, υπάρχουν στατι-
στικά σημαντικές διαφορές στην εκατοστιαία 
αναλογία των CD8+ CD38+, και CD8+ CD38+ 

CD45RO+ υποπληθυσμών και στην απάντηση 
στην ΡΗΑ και το CD3 mAb. Έτσι, ενώ δεν υπάρχει 
μεταβολή στον αριθμό των CD4 κυττάρων και 
στο στάδιο της νόσου, παρατηρείται αύξηση στην 
εκατοστιαία αναλογία των δεικτών ενεργοποίη-
σης και ελάττωση στην απάντηση πολλαπλασια-
σμού των λεμφοκυττάρων.

Για την ομάδα ΙΙ τα αποτελέσματα των συγκρίσε-
ων παρουσιάζονται στον Πίνακα 4. Βάσει αυτών, 
φαίνεται ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφο-
ρά στις μετρήσεις των CD4 που ελαττώνονται και 
στην απάντηση στη ΡΗΑ και στο CD3+ CD28 mAb 
που παρουσιάζει επίσης ελάττωση. Η απάντηση 
στο CD3 mAb είναι επίσης ελαττωμένη στη δεύτε-
ρη σε σχέση με την πρώτη μέτρηση, χωρίς όμως η 
διαφορά να φθάνει σε επίπεδο σημαντικότητας.

Τέλος, για την ομάδα ΙΙΙ αποδεικνύεται ότι μετα-
ξύ των δύο διαφορετικών μετρήσεων, δεν μετα-
βάλλονται οι τιμές των διαφόρων προγνωστικών 
δεικτών με εξαίρεση το δείκτη ενεργοποίησης 

Πίνακας 2. Διάμεσες τιμές ανοσολογικών παραμέτρων στις 3 ομάδες ασθενών κατά την 1η και 2η μέτρηση 
και στους φυσιολογικούς μάρτυρες.

Παράμετροι Ι-1 I-2 II-1 II-2 III-1 III-2 Φ.Μ.
CD4 (Αρ/μl) 368 391 249,5 160 64 48 1058
CD8CD38 (% των CD8) 21,7 41,2 46,9 55 37,9 60,7 0,4
CD8CD38CD45RO (% των CD8) 14,2 26,7 25,8 43,4 24,9 32,4 3,2
PHA (%ΦΜ) 100 59,1 59,9 28,9 46,2 28,4 100
Αντι-CD3 mAb (%ΦΜ) 55 20,4 41,8 12,0 16,6 18,6 100
Αντι-CD3+CD28 mAb (%ΦΜ) 68,5 51,4 36,0 13,6 17,7 18,8 100
Νεοπτερίνη (nmol/l) 10,3 9,6 12,6 14,1 15,9 14,8 6,6
IgA (mg/dl) 286 266 400 450 402 304 78-400
Φ.Μ. = φυσιολογικοί μάρτυρες.
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CD8+ CD38+ που παρουσιάζει στατιστικά σημαντι-
κή αύξηση κατά τη δεύτερη μέτρηση (p=0,03).

Από τον ορισμό των ομάδων Ι, ΙΙ, ΙΙΙ που βασίζε-
ται και στις μετρήσεις των CD4 κυττάρων αναμέ-

ναμε τη μη στατιστικά σημαντική διαφορά για τις 
ομάδες Ι και ΙΙΙ, ενώ σημαντική διαφορά αναμένα-
με για την ομάδα ΙΙ. Τα αποτελέσματα αυτά επιβε-
βαιώνουν την εγκυρότητα των υπολογισμών μας.

2. Διαφορές μεταξύ των ομάδων. Για τη διαπί-
στωση ύπαρξης διαφορών μεταξύ των ομάδων, 
εξετάστηκαν αρχικά οι διαφορές ανάμεσα στις 
πρώτες και στη συνέχεια ανάμεσα στις δεύτερες 
μετρήσεις των ομάδων. Γι’ αυτό το σκοπό εφαρμό-
στηκε η δοκιμασία του Wilcoxon για παρατηρή-
σεις χωρίς αντιστοιχία (Wilcoxon rank sum test), η 
οποία αξιολογεί τη διαφορά μεταξύ ανεξάρτητων 
ομάδων παρατηρήσεων. 

Οι συγκρίσεις που εμφανίζονται στον Πίνακα 5 
παρουσιάζουν σημαντικό ενδιαφέρον. Στις πρώ-
τες μετρήσεις της ομάδας ΙΙ παρατηρούνται μειω-
μένες τιμές στον αριθμό των CD4+ κυττάρων, ενώ 
οι τιμές των CD8+ CD38+, των CD8+ CD38+ CD45RO+, 
της νεοπτερίνης και της IgA, εμφανίζονται αυξη-
μένες συγκρινόμενες με τις πρώτες μετρήσεις της 
ομάδας Ι. Οι διαφορές αυτές είναι στατιστικά ση-
μαντικές στο επίπεδο του 5%. Οι λειτουργικές δο-
κιμασίες που αντιστοιχούν στην απάντηση πολ-
λαπλασιασμού των Τ-κυττάρων στη ΡΗΑ και τα 
mAbs CD3 και CD3+ CD28 παρουσιάζονται ελατ-
τωμένες στην ομάδα ΙΙ, η διαφορά όμως δεν φθά-
νει σε επίπεδο σημαντικότητας. 

Οι συγκρίσεις δείχνουν ότι δεν υπάρχουν διαφο-
ρές στις πρώτες μετρήσεις μεταξύ των ομάδων ΙΙ και 
ΙΙΙ, παρόλο που στην έναρξη των μετρήσεων οι ασθε-
νείς της ομάδας ΙΙ δεν έπασχαν από AIDS, σε αντίθε-
ση με τους ασθενείς της ομάδας ΙΙΙ. Η μόνη διαφορά 
περιορίζεται στο δείκτη CD4, ο οποίος χρησιμοποιή-
θηκε για τη σταδιοποίηση και τη διάκριση των ομά-
δων. Αντίθετα, όπως συνάγεται και από τον Πίνακα 
2, εμφανίζονται στατιστικά σημαντικές οι διαφορές 
στις πρώτες μετρήσεις μεταξύ των ομάδων Ι και ΙΙΙ σε 
όλους τους δείκτες, εκτός της IgA. Τα αποτελέσματα 

Πίνακας 3. Μέσος των διαφορών των τιμών εντός 
της Ομάδας Ι (t-test).

Παράμετροι Μέσος 
I(2)-Ι(1)

p-value

CD4 47,8 0,314
CD8CD38 20,3 0,0004
CD8CD38CD45RO 14,1 0,003
PHA -18,9 0,008
CD3 mAb -22,9 0,009
CD3+CD28 mAb -10,1 0,311
Νεοπτερίνη -0,47 0,608
IgA -12,5 0,712
I(1): Πρώτη μέτρηση της Ομάδας Ι
Ι(2): Δεύτερη μέτρηση της Ομάδας Ι
Το αρνητικό πρόσημο σημαίνει μείωση των τιμών 
κατά τη δεύτερη μέτρηση, ενώ το θετικό, αύξηση.

Πίνακας 4. Διάμεσος των διαφορών των τιμών 
εντός της Ομάδας IΙ (Wilcoxon test).

Παράμετροι Διάμεσος 
II(2)-IΙ(1)

p-value

CD4 -104,5 0,008
CD8CD38 9,1 0,062
CD8CD38CD45RO 3,3 0,175
PHA -19,5 0,023
CD3 mAb -19,7 0,109
CD3+CD28 mAb -18,2 0,039
Νεοπτερίνη 0,9 0,578
IgA 6,0 0,203
II(1): Πρώτη μέτρηση της Ομάδας ΙI
ΙI(2): Δεύτερη μέτρηση της Ομάδας IΙ.

Πίνακας 5. Σύγκριση διαμέσων των πρώτων μετρήσεων μεταξύ των Ομάδων Ι και ΙΙ (Wilcoxon test).

Παράμετροι Διάμεσος Ι(1) Διάμεσος ΙΙ(1) Διαφορά p-value
CD4 368 249,5 -118,5 0,006
CD8CD38 21,7 46,9 25,2 0,001
CD8CD38CD45RO 14,2 25,8 11,6 0,007
PHA 100 59,9 -40,1 0,125
CD3 mAb 55,0 41,8 -13,2 0,420
CD3+CD28 mAb 68,5 36,0 -32,5 0,125
Νεοπτερίνη 10,3 12,6 2,3 0,017
IgA 286 400 114 0,030
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των συγκρίσεων στις δεύτερες μετρήσεις δείχνουν 
ότι οι περισσότεροι από τους δείκτες της ομάδας Ι 
διαφέρουν σημαντικά από τους αντίστοιχους της 
ομάδας ΙΙ που κατά τη δεύτερη μέτρηση έχουν μετα-
πέσει σε στάδιο AIDS (Πίνακας 6), ενώ δεν υφίστα-
νται στατιστικά σημαντικές διαφορές για όλους τους 
δείκτες εκτός των CD4+ κυττάρων μεταξύ των ομά-
δων ΙΙ και ΙΙΙ (και στις δύο περιπτώσεις πρόκειται για 
ασθενείς με AIDS). Μεταξύ των ομάδων Ι και ΙΙΙ σε 
τέσσερις από τους δείκτες οι διαφορές είναι σημα-
ντικές. Πρόκειται για τον αριθμό των CD4+ 
Τ-κυττάρων και την απάντηση στη ΡΗΑ (p=0,002) 
και το mAb CD3+ CD28 (p=0,048) που παρουσιάζουν 
ελάττωση και τον δείκτη ενεργοποίησης CD8+ CD38+ 
(p=0,05) και τη νεοπτερίνη του ορού (p=0,004) που 
παρουσιάζονται αυξημένοι.

Τα αποτελέσματα της περιγραφικής στατιστικής 
μελέτης που παρουσιάστηκαν συνιστούν προγνω-
στικότητα για ορισμένους από τους δείκτες, όπως 
είναι ο αριθμός των CD4+ κυττάρων, η εκατοστιαία 
αναλογία των δεικτών ενεργοποίησης CD8+ CD38+, 
και CD8+ CD38+ CD45RO+, η απάντηση πολλαπλα-
σιασμού στο mAb CD3+ CD28 και τα επίπεδα της 
νεοπτερίνης και της IgA του ορού. Προκειμένου να 
επιβεβαιωθούν οι ενδείξεις αυτές, διερευνήθηκε η 
εξέλιξη της νόσου σε συνάρτηση με τους διάφο-
ρους δείκτες με ανάλυση των τιμών των ομάδων Ι 
και ΙΙ, με βάση το μοντέλο εξάρτησης του Cox.

3.  Αξιολόγηση προγνωστικών παραγόντων 
με βάση το μοντέλο εξάρτησης αναλογικού 
κινδύνου του Cox
Ανάλυση κατά την αρχική μέτρηση
Χρησιμοποιήθηκαν οι πρώτες μετρήσεις των 

μεταβλητών για τους 38 ασθενείς (ανεξάρτητες 
μεταβλητές) αφού προηγουμένως κωδικοποιήθη-
καν βάσει της διαμέσου. Ελέγχθηκαν σε συνάρτη-
ση με την τελική έκβαση της κατάστασης του κάθε 
ασθενή, στο τέλος δηλαδή της παρακολούθησης, 

λαμβάνοντας υπόψη τη διάρκεια της παρακολού-
θησης. Ο αριθμός των CD4 κυττάρων, όπως ήταν 
αναμενόμενο, εμφανίζεται ως σημαντικός παρά-
γοντας. Ο κίνδυνος εξέλιξης σε AIDS εμφανίζεται 
μεγαλύτερος σε άτομα με χαμηλά CD4. Σε ό,τι 
αφορά τους δείκτες ενεργοποίησης CD8+ CD38+ 
και CD8+ CD38+ CD45RO+ τα συμπεράσματα της 
ανάλυσης με μια μεταβλητή κατά την αρχική μέ-
τρηση, συμφωνούν με τις ενδείξεις της περιγραφι-
κής ανάλυσης ως προς την προγνωστική αξία του 
καθενός από τους δείκτες χωριστά (ΣΚ=4,4, 95% 
ΔΕ=1,05-18,5 αντίστοιχα). Οι δείκτες CD8+ CD38+ 
και CD8+ CD38+ CD45RO+ χάνουν τη σημαντικότη-
τά τους μετά από στάθμιση του CD4, γεγονός που 
δείχνει ότι επηρεάζονται από τον αριθμό των CD4. 
Κατά την ανάλυση του μοντέλου Cox με μια μετα-
βλητή κατά την αρχική μέτρηση, δεν προέκυψε 
σημαντικότητα ως προς την πρόγνωση για τις λει-
τουργικές δοκιμασίες απάντησης των Τ-κυττάρων 
στα mAbs CD3 και CD3+ CD28, ενώ το πολυμετα-
βλητό μοντέλο ανέδειξε ότι η απάντηση στην ΡΗΑ 
έχει σημαντική προγνωστική αξία (ΣΚ=6,82, 95% 
ΔΕ=1,23-37,9), καθώς και το επίπεδο της IgA του 
ορού. Κατά την αρχική μέτρηση δεν επιβεβαιώθη-
κε η ένδειξη σημαντικότητας της νεοπτερίνης ως 
προγνωστικού παράγοντα, αντίθετα με την IgA 
που στο πολυμεταβλητό μοντέλο εξάρτησης του 
Cox διατηρεί σημαντική και ανεξάρτητη προγνω-
στική αξία (ΣΚ=8,53, 95% ΔΕ=1,01-72,3).

Χρονικά εξαρτημένη ανάλυση
Χρησιμοποιήθηκαν οι πρώτες και δεύτερες με-

τρήσεις της κάθε μεταβλητής για τις αντίστοιχες 
χρονικές στιγμές (αρχή και τέλος παρατηρήσεων). 
Στην κάθε μέτρηση αντιστοιχεί η εκάστοτε κατά-
σταση του ασθενούς (0-0) για τους ασθενείς της 
ομάδας Ι, (0-1) για τους ασθενείς της ομάδας ΙΙ αντί-
στοιχα. Με αυτό τον τρόπο καταγράφεται η εξέλιξη 
της νόσου μέσα στο χρόνο της παρακολούθησης. 

Πίνακας 6. Σύγκριση διαμέσων των δεύτερων μετρήσεων μεταξύ των Ομάδων Ι και ΙΙ (Wilcoxon test).

Παράμετροι Διάμεσος Ι(2) Διάμεσος ΙΙ(2) Διαφορά p-value
CD4 391 160,5 -230,5 0,0001
CD8CD38 41,2 55 13,8 0,244
CD8CD38CD45RO 26,7 43,4 16,7 0,050
PHA 59,1 28,9 -30,2 0,025
CD3 mAb 20,4 12,0 -8,4 0,283
CD3+CD28 mAb 51,4 13,6 -37,8 0,048
Νεοπτερίνη 9,6 14,1 4,5 0,038
IgA 266,5 450 183,5 0,023
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Στατιστική σημαντικότητα επιτυγχάνεται όταν το 
95% διάστημα εμπιστοσύνης (ΔΕ) του Σχετικού 
Κινδύνου (ΣΚ) δεν περιέχει το 1.

Στο χρονικά εξαρτημένο μοντέλο, κατά την ανά-
λυση με μια μεταβλητή, η απάντηση στο mAb CD3+ 

CD28, τα επίπεδα της νεοπτερίνης και της IgA δια-
τηρούν την προγνωστική τους αξία, ενώ χάνουν τη 
στατιστική τους σημαντικότητα μετά από τη στάθ-
μιση για τον αριθμό των CD4. Για τη νεοπτερίνη 
(ΣΚ=2,9, 95% ΔΕ=0,94-8,94) και την IgA (ΣΚ=3,48, 
95% ΔΕ=0,97-12,5) η σημαντικότητα χάνεται ορια-
κά, γεγονός που μας επιτρέπει να δεχθούμε ότι 
υπάρχει μια αξιοσημείωτη τάση στις τιμές. Ειδικότε-
ρα, για τις λειτουργικές δοκιμασίες των Τ-κυττάρων 
ενώ υπάρχει σημαντική τάση στις τιμές, δεν επιβε-
βαιώνεται πάντα η σημαντικότητα, λόγω του μι-
κρού αριθμού των ασθενών που εξελίχθηκαν σε 
AIDS κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης και 
του εγγενούς μεγάλου συντελεστή μεταβλητότη-
τας της μεθόδου των δοκιμασιών αυτών.

Συζήτηση
Σε αυτή την εργασία, μελετήσαμε σε διάστημα 

παρακολούθησης δύο περίπου ετών μιας ομάδας 
49 HIV θετικών αιμορροφιλικών ασθενών, την 
προγνωστική αξία για την εξέλιξη σε AIDS, τριών 
κυτταρικών προγνωστικών δεικτών: του αριθμού 
των CD4+ Τ-κυττάρων, της έκφρασης των μορίων 
ενεργοποίησης CD38 και CD45RO στα CD8+ 
Τ-κύτταρα, και της λειτουργικότητας των 
Τ-κυττάρων όπως εκφράζεται με την απάντηση 
πολλαπλασιασμού στο μιτογόνο ΡΗΑ και στα 
mAbs CD3 και CD3+ CD28, καθώς και δύο ορολογι-
κών δεικτών ενεργοποίησης: των επιπέδων της 
νεοπτερίνης και της IgA του ορού. Στη συνέχεια 
θα συζητηθούν χωριστά τα ευρήματα από τις με-
τρήσεις αυτών των δεικτών.

1. Απόλυτος αριθμός CD4+ Τ-κυττάρων
Στην ομάδα Ι δεν παρατηρήθηκε στατιστικά 

σημαντική μεταβολή στις διάμεσες τιμές του 
αριθμού των CD4+ Τ-κυττάρων μεταξύ αρχικής 
και τελικής μέτρησης, ενώ στην ομάδα ΙΙ παρα-
τηρήθηκε σημαντική ελάττωση των CD4+ 
Τ-κυττάρων (p=0,008). Κατά τη σύγκριση των δι-
αφορών μεταξύ των ομάδων, στις πρώτες μετρή-
σεις των CD4+ Τ-κυττάρων της ομάδας ΙΙ παρατη-
ρήθηκαν σημαντικά μειωμένες τιμές σε σχέση με 
τις πρώτες τιμές της ομάδας Ι (p=0,006). Παρόλο 
που η ομάδα ΙΙ εξελίχθηκε σε AIDS, διέφερε ση-
μαντικά ως προς τις πρώτες μετρήσεις από την 
ομάδα ΙΙΙ που είχε εκδηλωμένο AIDS (p=0).

Σε ό,τι αφορά τις δεύτερες μετρήσεις, ο αριθμός 
των CD4+ Τ-κυττάρων ήταν σημαντικά ελαττωμέ-
νος στην ομάδα ΙΙ που μετέπεσε σε AIDS σε σχέση 
με την ομάδα Ι (p=0,0001), ενώ η ομάδα ΙΙΙ είχε ση-
μαντικά ακόμη χαμηλότερες τιμές (p=0,021). Τα 
αποτελέσματα αυτά υποσημαίνουν την προγνω-
στική αξία του δείκτη CD4 για την εξέλιξη σε AIDS, 
η οποία επιβεβαιώθηκε βάσει του μοντέλου εξάρ-
τησης αναλογικού κινδύνου του Cox (ΣΚ=9,24 και 
ΣΚ=16,5). Οι σε σειρά μετρήσεις του απόλυτου 
αριθμού των CD4+ Τ-κυττάρων σε ομάδες HIV θε-
τικών ατόμων που παρακολουθούνται συστημα-
τικά, έχουν αποδείξει από πολύ νωρίς την κεντρι-
κή θέση της παραμέτρου αυτής ως προγνωστικού 
δείκτη.3,20,21 Αυτό παρατηρήθηκε και κατά τη με-
λέτη μεγάλου αριθμού αιμορροφιλικών ασθε-
νών.22,23 Ο αριθμός, όμως, των CD4 λεμφοκυττά-
ρων δεν είναι ο μόνος προγνωστικός δείκτης για 
την εξέλιξη της λοίμωξης HIV. Έχει π.χ. παρατηρη-
θεί ότι άτομα με πολύ χαμηλό αριθμό CD4 κυττά-
ρων (<200/ml) μπορεί να παραμένουν ασυμπτω-
ματικά επί μακρόν, εφόσον δεν παρουσιάζουν 
άλλους δείκτες κακής πρόγνωσης.24 Φαίνεται, λοι-
πόν, ότι οι δείκτες ανοσολογικής ενεργοποίησης 
μπορούν να δώσουν σημαντικές πληροφορίες 
για την εξέλιξη της λοίμωξης HIV.

2. Κυτταρικοί δείκτες ενεργοποίησης
Σε αυτή την εργασία, μελετήθηκε ο βαθμός 

ενεργοποίησης των CD8+ Τ-κυττάρων με τη μέ-
τρηση της εκατοστιαίας αναλογίας των υποπλη-
θυσμών CD8+ CD38+ και CD8+ CD38+ CD45RO+. Εί-
ναι ενδιαφέρον ότι οι ασθενείς της ομάδας Ι, πα-
ρόλο που δεν εμφάνισαν σημαντική μείωση του 
αριθμού των CD4+ κυττάρων, η μεταβολή του 
σταδίου τους κατά το τέλος σε σχέση με την αρχή 
της παρακολούθησης, παρουσίασαν μια στατιστι-
κά σημαντική αύξηση στις διάμεσες τιμές των δύο 
αυτών υποπληθυσμών (p=0,0004 και 0,003 αντί-
στοιχα), που δείχνει έμμεσα την εξελισσόμενη 
βλαπτική δράση του HIV κατά τη διάρκεια ενός 
σχετικά σταθερού κλινικού σταδίου. Η σημασία 
των δεικτών ενεργοποίησης των CD8+ Τ-κυττάρων 
ως προγνωστικών δεικτών, φαίνεται περαιτέρω 
κατά τη σύγκριση των διαμέσων τιμών των πρώ-
των μετρήσεων μεταξύ των ομάδων Ι και ΙΙ, όπου 
οι τιμές παρουσιάζονται σημαντικά αυξημένες 
στην ομάδα ΙΙ σε σχέση με την ομάδα Ι (p=0,001 
και 0,007 αντίστοιχα). Αλλά και στις δεύτερες με-
τρήσεις στην ομάδα ΙΙ που εξελίχθηκε σε AIDS, οι 
τιμές της εκατοστιαίας αναλογίας των CD8+ CD38+ 

CD45RO+ κυττάρων είναι σημαντικά υψηλότερες 
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σε σχέση με την ομάδα Ι (p=0,05), ενώ δεν παρου-
σιάζουν διαφορές σε σχέση με την ομάδα ΙΙΙ που 
είχε εξ αρχής εκδηλωμένο AIDS.

Τα συμπεράσματα της ανάλυσης με βάση το 
μοντέλο εξάρτησης αναλογικού κινδύνου του 
Cox, σε ό,τι αφορά την αρχική μέτρηση, συμφω-
νούν με τις ενδείξεις που προέκυψαν κατά την πε-
ριγραφική στατιστική ανάλυση, ως προς την προ-
γνωστική αξία χωριστά για καθέναν από τους 
δείκτες ενεργοποίησης CD8+ CD38+ και CD8+ 

CD38+ CD45RO+ (ΣΚ=4,53, 95% ΔΕ=1,08-1,9 και 
ΣΚ=4,4, 95% ΔΕ=1,05-18,5 αντίστοιχα). Στο πολυ-
μεταβλητό μοντέλο εξάρτησης του Cox οι δείκτες 
CD8+ CD38+ και CD8+ CD38+ CD45RO+ χάνουν τη 
σημαντικότητά τους μετά από στάθμιση του αριθ-
μού των CD4+ Τ-κυττάρων, γεγονός που δείχνει 
ότι ο αριθμός του CD4 δεν συνεπιδρά στην προ-
γνωστικότητά τους. Η Giorgi et al.9 σε μια προο-
πτική μελέτη 6 ετών παρακολούθησης ασθενών 
με λοίμωξη HIV, απέδειξε ότι ύστερα από στάθμι-
ση του αριθμού των CD4+ Τ-κυττάρων, ο κυτταρι-
κός υποπληθυσμός CD8+ CD38+ ήταν ο μόνος που 
είχε ανεξάρτητη, πρόσθετη προγνωστική αξία. Σε 
μια ενδιαφέρουσα μελέτη η Bofill et al.14 διαπί-
στωσαν ότι οι αρχικές μετρήσεις των CD8+ CD38+ 
κυττάρων (σε μια διάμεση διάρκεια παρακολού-
θησης 13,6 μηνών HIV θετικών ατόμων), παρουσί-
αζαν σημαντική συσχέτιση με την επακόλουθη 
ελάττωση των CD4+ λεμφοκυττάρων και ότι αυτό 
αφορούσε ειδικά τον υποπληθυσμό των ενεργο-
ποιημένων μνημονικών CD8+ CD38+ CD45RO+ 
κυττάρων.

Είναι ενδιαφέρον, ότι ακόμη και σε πρόσφατες 
εργασίες η έκφραση του HLA-DR και CD38 χρησι-
μοποιείται ως προγνωστικός δείκτης ανοσολογι-
κής ενεργοποίησης, τόσο των CD8+ όσο και των 
CD4+ Τ-κυττάρων σε συσχέτιση με το HIV ιικό 
φορτίο25,26 και από πολλούς ερευνητές θεωρείται 
πιο αξιόπιστος δείκτης ακόμη και από τη μέτρηση 
του HIV-RNA στο πλάσμα ιδιαίτερα κατά την αξιο-
λόγηση της αντιρετροϊκής θεραπείας.13,27-29

3. Ορολογικοί δείκτες ενεργοποίησης
Σε αυτή την εργασία μελετήθηκαν δύο από 

τους ορολογικούς δείκτες που έχουν αναφερθεί 
ως σημαντικοί προγνωστικοί δείκτες για τη λοί-
μωξη HIV, τα επίπεδα της νεοπτερίνης και της 
ανοσοσφαιρίνης IgA. Οι δείκτες ενεργοποίησης 
του ορού είναι παράγωγα της αυξημένης δράσης 
κυτταροκινών, που χαρακτηρίζει τη λοίμωξη HIV. 
Ειδικότερα, η αύξηση της IgA αποδίδεται στην 
ενεργοποίηση των Β-κυττάρων. Κατά τη σύγκρι-

ση των διαμέσων τιμών της νεοπτερίνης εντός 
των ομάδων, διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρξε σημα-
ντική μεταβολή μεταξύ των δύο μετρήσεων (αρ-
χικής-τελικής) στην ομάδα Ι καθώς και στην ομά-
δα ΙΙ και ΙΙΙ. Το ίδιο ισχύει και για τα επίπεδα της IgA 
του ορού. Αντίθετα, κατά τη σύγκριση των διαμέ-
σων τιμών της νεοπτερίνης και IgA των πρώτων 
αλλά και των δεύτερων μετρήσεων μεταξύ των 
ομάδων Ι και ΙΙ, διαπιστώθηκαν στατιστικά σημα-
ντικές διαφορές (p=0,017 και 0,030–p=0,038 και 
0,023 αντίστοιχα), ενώ δεν διαπιστώθηκαν διαφο-
ρές μεταξύ των ομάδων ΙΙ και ΙΙΙ. Οι ενδείξεις αυτές 
για σημαντικά αυξημένες τιμές στην ομάδα ΙΙ που 
εξελίσσονται σε AIDS σε σχέση με την ομάδα Ι, πι-
στοποιούν προγνωστικότητα.

Κατά την ανάλυση βάσει του μοντέλου εξάρτη-
σης του Cox στις αρχικές μετρήσεις, δεν επιβεβαι-
ώθηκε η ένδειξη σημαντικότητας της νεοπτερίνης 
ως προγνωστικού παράγοντα, αντίθετα, με την 
IgA του ορού που στο πολυμεταβλητό μοντέλο 
εξάρτησης του Cox διατηρεί σημαντική και ανε-
ξάρτητη προγνωστική αξία.

Το 1990 ο Fahey et al.30 μελέτησαν την προγνω-
στική αξία 8 κυτταρικών και ορολογικών δεικτών 
και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι από όλους αυ-
τούς η νεοπτερίνη και η β2-μικροσφαιρίνη (β2-Μ) 
σε συνδυασμό με τα επίπεδα των CD4+ Τ-κυττάρων, 
αποτελούσαν τους πιο ακριβείς προγνωστικούς 
δείκτες για την εξέλιξη σε AIDS. Αυτό το επιβεβαί-
ωσε η ίδια ομάδα το 1998,31 σε μελέτη που περι-
λάμβανε και μετρήσεις του HIV ιικού φορτίου στο 
πλάσμα. Επίσης, διαπίστωσαν ότι οι ορολογικοί 
δείκτες ενεργοποίησης σε προχωρημένα στάδια 
της νόσου, είναι πιο αξιόπιστοι κλινικοί δείκτες 
από τα επίπεδα του HIV RNA. Επιπλέον, πρότειναν 
τη χρήση και του λόγου CD4/νεοπτερίνης ως προ-
γνωστικού κριτηρίου, κυρίως για γεωγραφικές πε-
ριοχές που δεν διαθέτουν δαπανηρούς εξοπλι-
σμούς. Σε αυτή τη μελέτη σημείωσαν, επίσης, ότι 
δεν υπάρχει στενή συσχέτιση μεταξύ των μεταβο-
λών των CD4+ Τ-κυττάρων και των δεικτών ενερ-
γοποίησης του πλάσματος, παρατήρηση που 
συμφωνεί και με τα δικά μας ευρήματα.

Σε ό,τι αφορά την IgA, οι Phillips et al.32 αναφέρουν 
ότι ο υψηλός αριθμός των CD8 κυττάρων και τα αυ-
ξημένα επίπεδα της IgA κατά τα πρώτα χρόνια μετά 
τη μόλυνση με τον HIV, όταν ο αριθμός των CD4 λεμ-
φοκυττάρων είναι ακόμη υψηλός, αποτελούν πρώι-
μο προγνωστικό δείκτη για την εξέλιξη της λοίμω-
ξης HIV. Προηγήθηκαν και άλλες ανάλογες μελέτες 
αλλά με μικρότερο χρόνο παρακολούθησης των 
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ασθενών,33,34 που ανέφεραν συσχέτιση των επιπέ-
δων της IgA μεταξύ και άλλων παραγόντων με τον 
ταχύτερο ρυθμό ελάττωσης των CD4+ Τ-κυττάρων.

4.  Λειτουργικότητα των Τ-κυττάρων ως απά-
ντηση πολλαπλασιασμού ύστερα από διέγερ-
ση in vitro
Κατά τη σύγκριση των μεταβολών εντός κάθε 

ομάδας μεταξύ πρώτης και τελικής μέτρησης, 
στην ομάδα Ι παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντι-
κή ελάττωση στην απαντητικότητα πολλαπλασι-
ασμού στην ΡΗΑ και στο mAb αντι-CD3 (p=0,008 
και 0,009 αντίστοιχα) ως προς τις διάμεσες τιμές. 
Υπ’ αυτή την έννοια, οι δείκτες αυτοί, όπως και οι 
δείκτες ενεργοποίησης CD8/CD38 και CD8/CD38/
CD45RO, είναι πιο ευαίσθητοι στο να αποκαλύ-
ψουν την υπάρχουσα ανοσολογική διαταραχή 
από τον αριθμό των CD4 που εξακολουθεί να πα-
ραμένει σταθερός στους βραδέως εξελισσόμε-
νους HIV θετικούς ασθενείς. Στην ομάδα ΙΙ παρα-
τηρήθηκε επίσης, μείωση στην απαντητικότητα 
έναντι της ΡΗΑ και των συνδιεγερτικών mAbs 
αντι-CD3+ CD28 (p=0,023 και 0,039 αντίστοιχα), 
ενώ στην ομάδα ΙΙΙ ασθενών με AIDS που είχε ήδη 
πολύ χαμηλές τιμές δεν παρατηρήθηκε περαιτέ-
ρω μείωση.

Κατά τη σύγκριση των διαμέσων των πρώτων 
τιμών μεταξύ των ομάδων Ι και ΙΙ, παρατηρήθη-
καν διαφορές από 100% σε 59,5% για την ΡΗΑ και 
από 68,5% σε 36% για την απάντηση στα mAbs 
αντι-CD3+ CD28, αλλά οι ελαττωμένες τιμές της 
ομάδας ΙΙ δεν έφθασαν σε επίπεδο σημαντικότη-
τας, ίσως λόγω του μικρού αριθμού ασθενών αυ-
τής της ομάδας. Αντίθετα, κατά τη σύγκριση των 
διαμέσων τιμών της δεύτερης μέτρησης, διαπι-
στώθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές. Δεν 
παρατηρήθηκαν επίσης, σημαντικές διαφορές σε 
ό,τι αφορά αυτές τις παραμέτρους μεταξύ των 
ομάδων ΙΙ και ΙΙΙ ούτε κατά τις πρώτες, ούτε κατά 
τις δεύτερες μετρήσεις που αφορούσαν και οι δύο 
ασθενείς σε στάδιο AIDS.

Κατά την ανάλυση με βάση το μοντέλο εξάρ-
τησης του Cox, κατά την αρχική μέτρηση, δεν 
προέκυψε σημαντικότητα ως προς την προγνω-
στική αξία της απάντησης στα mAbs CD3 και 
CD3+ CD28, ενώ ως προς την απάντηση στην 
ΡΗΑ το πολυμεταβλητό μοντέλο απέδειξε στατι-
στικά σημαντική προγνωστικότητα (ΣΚ=6,8 95% 
ΔΕ=1,23-37,9). Γενικά, η απάντηση στην ΡΗΑ θε-
ωρείται ότι διατηρείται επί μακρότερον απ’ ό,τι 
η απάντηση στο PWM ή το anti-CD3 mAb στη 
λοίμωξη HIV.35

Το 1990 οι Schellekens et al.5 παρουσίασαν προ-
καταρκτικά αποτελέσματα για την προγνωστική 
αξία της χαμηλής απαντητικότητας των 
Τ-κυττάρων, στην ενεργοποίηση in vitro δια της 
οδού CD3/TCR ως προς την εξέλιξη σε AIDS. Η 
ενεργοποίηση που προκαλείται με τη χρήση μονο-
κλωνικών αντισωμάτων έναντι του CD3 μορίου 
του συμπλέγματος TCR, μιμείται την αντιγονική δι-
έγερση του υποδοχέα TCR και θεωρείται μια επαρ-
κής μέτρηση της λειτουργικής ικανότητας των 
Τ-κυττάρων in vitro. Στη συνέχεια, οι Rοοs et al.7 σε 
μια πολυμεταβλητή ανάλυση αναλογικού κινδύ-
νου του Cox για μια περίοδο παρακολούθησης 4,5 
ετών HIV οροθετικών ασυμπτωματικών ατόμων, 
έδειξε ότι η χαμηλή απάντηση πολλαπλασιασμού 
(<30%) στο CD3 mAb ήταν ένας ισχυρός προγνω-
στικός δείκτης εξέλιξης σε AIDS, ανεξάρτητος από 
τον αριθμό των CD4+ κυττάρων και της παρουσίας 
του ιικού φαινοτύπου σχηματισμού συγκυτίων. 
Συγκεκριμένα, μπόρεσαν να αποδείξουν ότι ασυ-
μπτωματικά άτομα που είχαν και τους τρεις επιβα-
ρυντικούς παράγοντες, είχαν μια πιθανότητα 86% 
να εξελιχθούν σε AIDS εντός 15 μηνών, ενώ ασυ-
μπτωματικά άτομα χωρίς αυτούς τους δείκτες, εί-
χαν πολύ μικρό κίνδυνο να αναπτύξουν AIDS μέσα 
στα επόμενα 4,5 χρόνια. Η εργαστηριακή μέθοδος 
που χρησιμοποίησαν οι ερευνητές αυτοί για τη μέ-
τρηση της λειτουργικότητας των λευκοκυττάρων 
ήταν ταυτόσημη με τη δική μας.

Οι de Wolf et al.36 μελέτησαν μετά την ορομετα-
τροπή την προγνωστική αξία τριών δεικτών: του 
αριθμού των CD4+ Τ-κυττάρων, του HIV-1 RNA και 
της λειτουργικότητας των Τ-κυττάρων όπως εκ-
φράζεται με την απαντητικότητα στο mAb αντι-
CD3 και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η μέτρη-
ση του HIV-1 RNA στο πλάσμα, αποτελεί πρώιμο 
προγνωστικό δείκτη κατά το πρώτο έτος μετά 
την ορομετατροπή, ενώ ο αριθμός των CD4+ 
Τ-κυττάρων και η λειτουργικότητα των Τ-κυττάρων 
αποκτούν προγνωστική αξία σε μεταγενέστερα 
στάδια της HIV-λοίμωξης.

Οι Roos et al.12 ανέπτυξαν μέθοδο διέγερσης 
των λεμφοκυττάρων σε κυτταροκαλλιέργειες ολι-
κού αίματος in vitro, χρησιμοποιώντας ένα συνδυ-
ασμό των mAbs CD3 και CD28 και διαπίστωσαν 
ότι ο συνδυασμός αυτός ενισχύει την απαντητικό-
τητα των Τ-κυττάρων, ενώ ταυτόχρονα μειώνει 
τον συντελεστή μεταβλητότητας της μεθόδου, 
αυξάνοντας έτσι την προγνωστική της αξία. Οι 
Choremi et al.37 σε μια ανάλογη μελέτη, χρησιμο-
ποιώντας το μοντέλο Cox σε μια πολυμεταβλητή 
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χρονικά εξαρτημένη ανάλυση, βρήκαν ότι η απά-
ντηση πολλαπλασιασμού των Τ-κυττάρων στη 
συνδιέγερση με το CD3+CD28 mAb, είχε προγνω-
στική αξία για την εξέλιξη σε AIDS, ενώ αυτή χάνο-
νταν κατά τη χρησιμοποίηση μόνο του CD3 mAb.

Κατά την εφαρμογή του μοντέλου εξάρτησης 
αναλογικού κινδύνου του Cox, η ανάλυση με μια 
μεταβλητή στην αρχική μέτρηση, αναδεικνύει την 
προγνωστική αξία των παραμέτρων αριθμού CD4 
και εκατοστιαίας αναλογίας των δεικτών ενεργο-
ποίησης CD8+CD38+ και CD8+CD38+CD45RO+. 
Κατά τη χρονικά εξαρτημένη ανάλυση με μια με-
ταβλητή, αναδεικνύεται επιπλέον η προγνωστική 
αξία της απαντητικότητας των Τ-κυττάρων στη δι-
έγερση με τα mAbs CD3+CD28, της νεοπτερίνης 
και της IgA του ορού.

Σε ό,τι αφορά τις λοιπές λειτουργικές δοκιμασί-
ες, παρότι υπήρχε σαφής τάση προγνωστικότη-
τας κατά την περιγραφική ανάλυση, αυτή δεν επι-
βεβαιώθηκε ίσως λόγω του μικρού αριθμού των 
ατόμων που εξελίχθηκαν σε AIDS κατά τη διάρ-
κεια της παρακολούθησης και του μεγάλου συ-
ντελεστή μεταβλητότητας της μεθόδου. Ένας πα-
ράγοντας που πρέπει επίσης να συζητηθεί, είναι η 
πιθανή επίδραση στα αποτελέσματα των μετρή-
σεων, της θεραπείας στην οποία υποβάλλονταν 
ορισμένοι ασθενείς πριν και κατά τη διάρκεια της 
παρακολούθησης.

Ως προς την εξέλιξη σε AIDS των ασθενών της 
ομάδας ΙΙ η θεραπεία δεν φαίνεται να έπαιξε ανα-
σταλτικό ρόλο, δεδομένου ότι 5/7 ελάμβαναν 
ZDV πριν από την έναρξη της παρακολούθησης 
και 6/7 συνέχισαν με διπλή αντιρετροϊκή θερα-
πεία με ZDV+ddI ή 3TC έως το τέλος της παρακο-
λούθησης. Ως προς την επίδραση της μονοθερα-
πείας με ZDV στους διάφορους προγνωστικούς 
δείκτες, οι περισσότερες εργασίες συμφωνούν ότι 
τους επηρεάζουν μόνο προσωρινά. Έτσι, οι Grut-
ers et al.38 αναφέρουν ότι η βελτίωση του αριθμού 
των CD4+ Τ-κυττάρων και της απάντησης του 
πολλαπλασιασμού στο CD3 mAb είχαν βραχεία 
διάρκεια. Οι Bass et al.39 μελέτησαν διάφορους 
ανοσοφαινοτυπικούς δείκτες των Τ-κυττάρων, 
καθώς και τη νεοπτερίνη και β2Μ του ορού και 
διαπίστωσαν ότι μετά τη χορήγηση ZDV οι δεί-
κτες ενεργοποίησης CD8 και CD71 ελαττώθηκαν 
αρχικά, αλλά σε διάφορα χρονικά διαστήματα 
επανήλθαν στα προ θεραπείας επίπεδα. Αλλά και 
οι Roos et al.7 και Bindels et al.40 σε μελέτη που 
αφορούσε τη λειτουργικότητα των Τ-κυττάρων 
ως προγνωστικού δείκτη για το AIDS σε ασυμπτω-

ματικούς ασθενείς, εξέτασαν και την επίδραση 
της ZDV δεδομένου ότι ένας αριθμός ασθενών 
ελάμβανε ZDV πριν ή κατά τη διάρκεια της παρα-
κολούθησης και διαπίστωσαν ότι η χρησιμοποίη-
σή της δεν επηρεάζει τη διάρκεια της ελεύθερης 
νόσου AIDS περιόδου ή τη λειτουργικότητα των 
Τ-κυττάρων. Σε μια μελέτη που γίνεται προσπά-
θεια να αξιολογηθεί η επίδραση της θεραπείας με 
ddI στην έκφραση διαφόρων ορολογικών δει-
κτών ενεργοποίησης, αναφέρεται ότι η θεραπεία 
αυτή δεν φαίνεται να έχει ουσιαστική επίδραση 
στα επίπεδα της νεοπτερίνης και τη β2-
μικροσφαιρίνης του ορού, ενώ φαίνεται να επη-
ρεάζει βραχυπρόθεσμα τα επίπεδα του p24 αντι-
γόνου και του διαλυτού sCD8.41 Σχετικές δημοσι-
εύσεις επάνω σ’ αυτό το θέμα έχουν γίνει και από 
τη δική μας ομάδα.42,43

Συμπερασματικά, μπορούμε να θεωρήσουμε 
ότι τα αποτελέσματά μας ως προς την προγνω-
στική αξία των διαφόρων ανοσολογικών δεικτών 
που χρησιμοποιήσαμε κατά την παρακολούθη-
ση HIV θετικών αιμορροφιλικών ασθενών, συμ-
φωνούν σε γενικές γραμμές με τα δεδομένα 
ανάλογων εργασιών της διεθνούς βιβλιογραφί-
ας και επιβεβαιώνουν την πρόσθετη σημασία 
τους κατά την αξιολόγηση της πορείας των 
ασθενών αυτών.
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Εισαγωγή
Τα non-Hodgkin λεμφώματα (NHL) αντιπροσω-

πεύουν το 3% των νοσημάτων που ορίζουν το ΑΙDS 
(Category C AIDS-defining illnesses). Είναι 60-200 
φορές πιο συχνά σε οροθετικούς ασθενείς σε σύ-
γκριση με το γενικό πληθυσμό.1 Τα NHL που σχετί-
ζονται με το AIDS ταξινομούνται σε 3 κατηγορίες:

Συστηματικό NHL1. 
Πρωτοπαθές λέμφωμα ΚΝΣ2. 
Πρωτοπαθές λέμφωμα των ορογόνων (primary 3. 
effusion lymphoma).
Η ηπατική συμμετοχή είναι αρκετά συχνή στο 

συστηματικό λέμφωμα και μπορεί να είναι κλινικά 
σιωπηλή, να παρουσιαστεί με εικόνα χολόστασης 
ή με αύξηση των ηπατικών ενζύμων. Από την 
άλλη πλευρά, το πρωτοπαθές λέμφωμα ήπατος, 
είναι μια σπάνια οντότητα τόσο στους οροθετι-
κούς όσο και στο γενικότερο πληθυσμό.2

Περιγραφή περίπτωσης 
Άνδρας, ηλικίας 39 ετών, θετικός για HIV από το 

1994, ο οποίος είχε διακόψει την παρακολούθησή 

του και την αντιρετροϊκή αγωγή από το 2004, 
προσήλθε για θάμβος όρασης δεξιού οφθαλμού, 
πάρεση του προσωπικού νεύρου δεξιά (αδυναμία 
πλήρους σύγκλισης του οφθαλμού και πτώση γω-
νίας στόματος) και αιμωδίες στο δεξιό ημιμόριο 
του προσώπου από διμήνου. Επιπλέον, το τελευ-
ταίο δεκαπενθήμερο παρουσίασε διαρροϊκές κε-
νώσεις και χαμηλή πυρετική κίνηση.

Από την κλινική εξέταση προέκυψε πάρεση του 
προσωπικού νεύρου δεξιά και ψηλαφητή μάζα 
στο δεξιό υποχόνδριο. Από τη λοιπή κλινική εξέ-
ταση δεν υπήρξαν αξιόλογα ευρήματα. Από την 
οφθαλμολογική εκτίμηση του ασθενούς διαπι-
στώθηκε παρουσία αίματος στο υαλοειδές σώμα 
(πιθανολογήθηκε αιμορραγία ή CMV αμφιβλη-
στροειδοπάθεια).

Από τον εργαστηριακό έλεγχο που πραγματο-
ποιήθηκε κατά την εισαγωγή του προέκυψαν τα 
ακόλουθα αποτελέσματα: Λευκά αιμοσφαίρια: 
7980/ml, αιμοσφαιρίνη: 14,9 g/dl, αιμοπετάλια: 
25.4000/ml, LDH: 354 u/l (φ.τ. 230-450), ALP: 353 
u/l (φ.τ. 20-130), SGOT: 123 u/L, SGPT: 97 u/l (φ.τ. 
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πρωτοπαθές λέμφωμα ήπατος σε hIV θετικό ασθενή
Β. Γώγου,1 Σ. Μεταλλίδης,2 Μ. Παπαϊωάννου,1 Θ. Χρυσανθίδης,2 Ε. Γατσά,1 Π. Κολλάρας,2 
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Περίληψη
Τα non-Hodgkin λεμφώματα αντιπροσωπεύουν το 3% των νοσημάτων που ορίζουν το ΑΙDS. Υπολο-
γίζεται ότι από τους ασθενείς με HIV λοίμωξη 5%-20% θα αναπτύξουν non-Hodgkin λέμφωμα με σχε-
τικό κίνδυνο ανάπτυξης 60-200 φορές μεγαλύτερο από εκείνον του γενικού πληθυσμού. Αν και ηπατι-
κή προσβολή απαντά αρκετά συχνά σε ασθενείς με συστηματικό λέμφωμα, το πρωτοπαθές λέμφωμα 
του ήπατος αποτελεί ιδιαίτερα σπάνια οντότητα, τόσο στους οροθετικούς όσο και στο γενικό πληθυ-
σμό. Περιγράφουμε περίπτωση HIV οροθετικού ασθενούς με πρωτοπαθές λέμφωμα του ήπατος.

Λέξεις κλειδιά: ηπατικό λέμφωμα, HIV.

Primary liver lymphoma in a hIV positive patient
V. Gogou,1 S. Metallidis,2 M. Papaioannou,1 T. Chrysanthidis,2 E. Gatsa,1 P. Kollaras,2  
J. Nikolaidis,2 M. Pyrpasopoulos,2 D. Valagouti,2 P. Nikolaidis2

Abstract
Non-Hodgkin lymphomas in HIV patients account for 3-4% of AIDS-defining illnesses, while 5-20% 
of these patients will eventually develop non-Hodgkin lymphoma with a relative risk of 60-200 times 
higher than in general population. Although hepatic involvement is quite common in those with 
systemic lymphoma, primary liver lymphoma is a rare entity among HIV positive patients and 
healthy population as well. We report a case of HIV positive patient with primary liver lymphoma.

Key words: hepatic lymphoma, HIV.
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<40), γGT: 486 u/l (φ.τ. <50), σφαιρίνες: 5,16 g/dl 
(φ.τ. 2,3-3,5), ολική χολερυθρίνη: 0,36 mg/dl (<1,2), 
χρόνος προθρομβίνης: 11,4 sec, χρόνος μερικής 
θρομβοπλαστίνης: 35,7 sec (φ.τ. 26-40’’), CRP: 1,39 
mg/dl (φ.τ. <0,5), anti-HBc: (-), anti-HBs: (-), HBsAg: 
(-), anti-HCV: (-), CD4: 114 cells/ml, ιικό φορτίο: 
36.0996 copies/ml.

H ακτινογραφία και η αξονική τομογραφία θώ-
ρακος ήταν φυσιολογικές. Η αξονική άνω και 
κάτω κοιλίας, έδειξε πολλαπλά υπόπυκνα οζίδια 
στον αριστερό και δεξιό λοβό του ήπατος, τα 
οποία απεικονίστηκαν καλύτερα μετά την έγχυ-
ση σκιαστικού και απουσία διογκωμένων λεμφα-
δένων (Εικόνα 1). Η απεικόνιση του εντέρου και 
του στομάχου ήταν χωρίς παθολογικά ευρήμα-
τα. Η μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου ήταν 
φυσιολογική.

Κατά τη νοσηλεία, ο πυρετός παρουσίασε 
άνοδο (38,5°C) με ήπια ακροαστικά ευρήματα 
από τον δεξιό πνεύμονα χωρίς να επιβεβαιωθεί 
ακτινολογικά πύκνωση. Ωστόσο, τέθηκε σε 
εμπειρική αγωγή με πιπερακιλλίνη/ταζομπακτά-
μη και φλουκοναζόλη. Επίσης, λόγω των χαμη-
λών CD4 T-λεμφοκυττάρων έγινε έναρξη χορή-
γησης των πρωτογενών προφυλάξεων (αζιθρο-
μυκίνη και τριμεθοπρίμη/σουλφομεθοξαζόλη). 
Το CMV DNA σε δείγμα ολικού αίματος ανιχνεύ-
τηκε θετικό και ο ασθενής τέθηκε σε αγωγή με 
γκανσικλοβίρη.

Λόγω των παθολογικών ευρημάτων στην αξο-
νική κοιλίας και υψηλού βαθμού υποψίας ηπατι-
κού νεοπλάσματος, πραγματοποιήθηκε διαδερ-
μική βιοψία ήπατος που έθεσε τη διάγνωση μη-
Hodgkin λεμφώματος Β-κυτταρικής αρχής 
υψηλής κακοήθειας. Η ανοσοϊστοχημική εξέτα-

ση έδειξε ότι τα λεμφοειδή κύτταρα ήταν θετι-
κά για CD20 (Εικόνα 2), CD45 RA, CD10, BC16. 
Δεν ανευρέθησαν έγκλειστα του κυτταρομεγα-
λοϊού και αποκλείστηκε η διάγνωση της CMV 
ηπατίτιδας.

Πραγματοποιήθηκε οστεομυελική βιοψία, η 
οποία ήταν φυσιολογική. Επίσης, έγινε οσφυο-
νωτιαία παρακέντηση και η κυτταρολογική εξέ-
ταση του ΕΝΥ ήταν αρνητική για νεοπλασματικά 
κύτταρα.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα όλων των παρα-
πάνω εξετάσεων τέθηκε η διάγνωση του πρωτο-
παθούς non-Hodgkin λεμφώματος ήπατος. O 
ασθενής παρά το γεγονός ότι λάμβανε αντιβιοτι-
κά ευρέος φάσματος καθώς και αντιμυκητιασική 
αγωγή, παρέμενε εμπύρετος με αποτέλεσμα την 
καθυστέρηση της χημειοθεραπείας. Η αγωγή τρο-
ποποιήθηκε (μεροπενέμη, αμικασίνη, φλουκονα-
ζόλη), ο πυρετός υφέθηκε πλήρως και κατόπιν 
έγινε έναρξη της χημειοθεραπείας.

Επτά ημέρες μετά την έναρξη της χημειοθερα-
πείας με κυκλοφωσφαμίδη, βινκριστίνη, αδριαμυ-
κίνη, δεξαμεθαζόνη και rituximab (CVAD/
Mabthera), ο ασθενής παρουσίασε πυρετό (39,7°C) 
με συνοδό δύσπνοια και ταχύπνοια. Πραγματο-
ποιήθηκε επείγουσα αξονική θώρακος, η οποία 
αποκάλυψε διηθήσεις στον δεξιό κάτω λοβό του 
πνεύμονα. Τις επόμενες ημέρες λόγω της επιδεί-
νωσης της κλινικής του εικόνας παρά τη συνδυα-
σμένη αντιμικροβιακή και αντιμυκητιακή αγωγή 
(μεροπενέμη, τεϊκοπλανίνη, αμικασίνη, βορικονα-
ζόλη), ο ασθενής μεταφέρθηκε στη μονάδα εντα-
τικής θεραπείας όπου και κατέληξε. Από τις καλλι-
έργειες αίματος απομονώθηκε Stenotrophomonas 
maltophilia.

Εικόνα 1. Αξονική τομογραφία ήπατος με πολλαπλά υπόπυκνα οζίδια στον αριστερό και δεξιό λοβό.
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Συζήτηση
Τα non-Hodgkin λεμφώματα (NHL) Β-κυτταρ-

ικής αρχής, είναι η 2η πιο συχνή νεοπλασία στους 
ασθενείς με HIV νόσο μετά από το σάρκωμα Ka-
posi. Τα NHL αντιπροσωπεύουν το 3% των νοση-
μάτων που ορίζουν το ΑΙDS (Category C AIDS-de-
fining illnesses), ενώ σε 5-20% των HIV θετικών 
ατόμων θα αναπτυχθεί NHL, με σχετικό κίνδυνο 
ανάπτυξης 60-200 φορές μεγαλύτερο από εκείνον 
του γενικού πληθυσμού.3 Η πλειονότητα των NHL 
σε ασθενείς με HIV νόσο, αφορούν εξωλεμφαδενι-
κές θέσεις και πιο συχνά το γαστρεντερικό σύστη-
μα και τον εγκέφαλο. Αν και ηπατική προσβολή 
απαντά αρκετά συχνά σε ασθενείς με συστηματι-
κό λέμφωμα, το πρωτοπαθές λέμφωμα του ήπατος 
αποτελεί ιδιαίτερα σπάνια οντότητα τόσο στους 
οροθετικούς όσο και στο γενικό πληθυσμό.4

Η πρώτη αναφορά για πρωτοπαθές λέμφωμα 
ήπατος έγινε από τους Ata και Kamal το 1965.5 Στη 
διεθνή βιβλιογραφία υπάρχουν μεμονωμένες ανα-
φορές και μικρές σειρές από μεγάλα κέντρα. Συνή-
θως πρόκειται για ασθενείς μέσης ηλικίας που προ-
σέρχονται με άλγος επιγαστρίου ή δεξιού υποχον-
δρίου, ηπατομεγαλία και συχνά ίκτερο και ασκίτη. 
Τα ηπατικά ένζυμα είναι τυπικά αυξημένα, ενώ το 
καρκινοεμβρυικό αντιγόνο (CEA) και η α-φετο-
πρωτεΐνη (AFP) τις περισσότερες φορές είναι φυσι-
ολογικά. Στις περισσότερες περιπτώσεις απεικονι-
στικά ανευρίσκονται μεγάλες μάζες στο ήπαρ, λι-
γότερο συχνά διάσπαρτες μικρές βλάβες και σπά-
νια διάχυτη ηπατομεγαλία. Η διάγνωση γίνεται 

δύσκολα, με βιοψία με βελόνη ή ακόμη και με ανοι-
χτή βιοψία. Όπως με κάθε φτωχά διαφοροποιημέ-
νο όγκο, ο ρόλος των ειδικών εξετάσεων (ανοσοϊ-
στοχημεία, λεμφικοί επιφανειακοί δείκτες) είναι 
απαραίτητος. Ο πιο συχνός ιστολογικός τύπος εί-
ναι το διάχυτο λέμφωμα από μεγάλα κύτταρα.6

Η πρώτη αναφορά πρωτοπαθών non-Hodgkin 
λεμφωμάτων ήπατος σε ασθενείς με HIV λοίμωξη, 
έγινε από τους Reichert και συνεργάτες το 1983 
σε μια σειρά νεκροψιών. Συνήθως εμφανίζεται σε 
συνδυασμό με διήθηση και άλλων ενδοκοιλιακών 
οργάνων και λεμφαδένων.7

Το πρωτοπαθές λέμφωμα ήπατος είναι εξαιρετι-
κά σπάνιο σε ασθενείς με AIDS. Μόνο 15 περιπτώ-
σεις έχουν περιγραφεί στη διεθνή βιβλιογραφία. 
Οι περισσότερες περιπτώσεις εμφανίστηκαν με 
πολλαπλές μάζες στο ήπαρ, μεγαλύτερες από αυ-
τές που παρατηρούνται στο σάρκωμα Kaposi και 
στις ευκαιριακές λοιμώξεις. Οι προσβεβλημένοι 
ασθενείς παρουσιάζουν «Β» συμπτωματολογία 
(πυρετό, απώλεια βάρους), κοιλιακά άλγη και ηπα-
τομεγαλία με ή χωρίς ίκτερο. Οι απεικονιστικές 
μέθοδοι (υπερηχογράφημα, αξονική τομογραφία) 
αν και βοηθούν στη διάγνωση, δεν παρέχουν 
πληροφορίες για να τη θέσουν οριστικά. Βιοψία 
ήπατος με λεπτή βελόνη θεωρείται η εξέταση 
εκλογής σε συνδυασμό με τον αποκλεισμό συ-
στηματικής προσβολής. Η μέση επιβίωση είναι 
4-6 μήνες.8,9 Η συνδυασμένη χημειοθεραπεία 
αποτελεί τη μόνη διαθέσιμη επιλογή. Τα ποσοστά 
ανταπόκρισης είναι 50% και το 25% αυτών υπο-
τροπιάζει στους 6 μήνες.10
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Εισαγωγή
Τα αντιφωσφολιπιδικά αντισώματα είναι μια 

ομάδα αυτοαντισωμάτων τα οποία συνδέονται 
είτε με αρνητικά φορτισμένα φωσφολιπίδια, είτε 
με πρωτεΐνες του πλάσματος συνδεδεμένες με 
φωσφολιπίδια.1 Συσχετίζονται με θρομβωτικά 
επεισόδια τόσο στο αρτηριακό όσο και στο φλε-
βικό δίκτυο, καθώς και με εμβρυϊκούς θανάτους.2 
Τα παραπάνω αποτελούν τις κύριες κλινικές εκδη-
λώσεις του αντιφωσφολιπιδικού συνδρόμου. Από 
έρευνες που έγιναν στον γενικό πληθυσμό προέ-
κυψε ότι τα παραπάνω αντισώματα ανιχνεύονται 
και σε υγιή άτομα σε ποσοστό 5%.3

Μελέτες σε ασθενείς προσβεβλημένους από 
τον ιό της επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας, 
έδειξαν υψηλό επιπολασμό των συγκεκριμένων 
αυτοαντισωμάτων. Ωστόσο, στην πλειοψηφία 
των περιπτώσεων η παρουσία τους δεν συνοδεύ-

εται από αντίστοιχες κλινικές εκδηλώσεις. Η πλή-
ρης κλινική εικόνα του αντιφωσφολιπιδικού συν-
δρόμου είναι σπάνια στους HIV θετικούς ασθε-
νείς, με συνηθέστερες εκδηλώσεις την ανάγγειο 
νέκρωση των οστών και τις δερματικές βλάβες. 
Περιγράφουμε την περίπτωση ενός νεαρού ορο-
θετικού άνδρα με θρόμβωση της αριστερής μέ-
σης εγκεφαλικής αρτηρίας λόγω αντιφωσφολιπι-
δικού συνδρόμου.

Περιγραφή περίπτωσης
Άνδρας ηλικίας 36 ετών παρουσιάστηκε με 

δυσαρθρία και ελαττωμένη μυϊκή ισχύ στο δεξιό 
άνω και κάτω άκρο. Ο ασθενής είχε HIV λοίμωξη 
η οποία διαγνώστηκε προ δεκαετίας και λάμβα-
νε αντιρετροϊκή αγωγή ισάριθμα χρόνια. Τους 
τελευταίους δύο μήνες διέκοψε με δική του πρω-
τοβουλία τη θεραπεία λόγω άρνησής του να 

αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο ως αίτιο αγγειακού 
εγκεφαλικού επεισοδίου σε ασθενή με hIV λοίμωξη
Θ. Χρυσανθίδης, Σ. Μεταλλίδης, Β. Γώγου, Ι. Νικολαΐδης, Π. Κολλάρας, Δ. Βαλαγκούτη,  
Π. Νικολαΐδης

Περίληψη
Η παρουσία αντιφωσφολιπιδικών αντισωμάτων σε ασθενείς με HIV λοίμωξη είναι αρκετά συχνό φαι-
νόμενο. Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων η ανίχνευσή τους δεν συνδυάζεται με αντίστοιχες κλινι-
κές εκδηλώσεις. Το αληθές αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο δεν απαντάται συχνά σε HIV οροθετικούς 
ασθενείς και οι συνηθέστερες εκδηλώσεις του είναι η ανάγγειος οστική νέκρωση και οι δερματικές 
βλάβες. Περιγράφουμε την περίπτωση ενός νεαρού HIV οροθετικού ασθενούς που εκδήλωσε ισχαι-
μικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο στα πλαίσια αντιφωσφολιπιδικού συνδρόμου.

Λέξεις κλειδιά: αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο, αντικαρδιολιπινικά αντισώματα, αγγειακό εγκεφαλικό 
επεισόδιο, HIV λοίμωξη.

antiphospholipid syndrome as a cause of ischemic 
stroke in a patient with hIV infection
T. Chrysanthidis, S. Metallidis, V. Gogou, I. Nikolaidis, P. Kollaras, D. Valagouti, P. Nikolaidis

Abstract
The presence of antiphospholipid antibodies in patients with HIV infection is a quiet common 
phenomenon. In the majority of cases, their detection is not associated with clinical manifestations. 
The true antiphospholipid syndrome is not common in HIV positive patients and the most common 
presentations are avascular bone necrosis and cutaneous lesions. We report a case of a young HIV 
positive patient who presented with an ischemic stroke due to antiphospholipid syndrome.

Key words: antiphospholipid syndrome, anticardiolipin antibodies, stroke, HIV infection.
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τροποποιηθεί η αγωγή και να λάβει την υποδο-
ρίως χορηγούμενη ενφουβιρτίδη.

Από την αρχική κλινική εξέταση διαπιστώθηκε 
αφασία μικτού τύπου, πάρεση του προσωπικού 
νεύρου δεξιά, ημιπάρεση δεξιά και σύστοιχη 
υπαισθησία. Ο ασθενής ανέφερε εμπύρετο την 
προηγούμενη ημέρα αλλά η θερμοκρασία κατά 
την προσέλευσή του ήταν φυσιολογική. Υποβλή-
θηκε σε αξονική τομογραφία εγκεφάλου η οποία 
δεν ανέδειξε παθολογικά ευρήματα και ακολού-
θως διενεργήθηκε οσφυονωτιαία παρακέντηση. 
Το εγκεφαλονωτιαίο υγρό ήταν διαυγές και από 
την περαιτέρω ανάλυσή του προέκυψαν τα ακό-
λουθα αποτελέσματα:

Κύτταρα 10/mm3 (πολυμορφοπύρηνα), σάκχα-
ρο 42 mg/dl, ολικά λευκώματα 55 mg/dl. Ορολογι-
κές δοκιμασίες, καλλιέργειες και PCR του εγκεφα-
λονωτιαίου υγρού πραγματοποιήθηκαν με σκοπό 
να αποκλειστεί λοίμωξη από παθογόνα όπως 
CMV, Epstein Barr, VZV, κρυπτόκοκκο, τοξόπλα-
σμα και μυκοβακτηρίδιο της φυματίωσης. Όλες οι 
δοκιμασίες ήταν αρνητικές τόσο για οξεία όσο και 
για χρόνια λοίμωξη. Κατά την εισαγωγή του στο 
νοσοκομείο ο αριθμός των λευκών αιμοσφαιρίων 
στο αίμα ήταν 10.100/ml (Π 50%, Λ 41,5%, Μ 8,4%), 
ο αιματοκρίτης 42,7%, η αιμοσφαιρίνη 14,9 mg/dl 
και τα αιμοπετάλια 224.000/ml. Ο χρόνος προ-
θρομβίνης και ο χρόνος μερικής θρομβοπλαστί-
νης ήταν φυσιολογικοί, η Τ.Κ.Ε 23, η CRP 3 mg/dl 
(φ.τ. <1 mg/dl) και η προκαλσιτονίνη 0,1 ng/ml 
(φ.τ. <0,1 ng/ml). Ο αριθμός των CD4+ 
Τ-λεμφοκυττάρων ήταν 458 cells/ml και το ιικό 
φορτίο του HIV-1 ήταν 212.348 copies/ml.

Την τρίτη ημέρα νοσηλείας ο ασθενής υποβλή-
θηκε σε μαγνητική τομογραφία (MRI) η οποία κα-
τέδειξε βλάβες που θα μπορούσαν να αποδοθούν 
σε αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο ισχαιμικού τύ-
που (Εικόνα 1). Ακολούθως πραγματοποιήθηκε 
μαγνητική αγγειογραφία (MRA) εγκεφάλου από 
την οποία διαπιστώθηκε πλήρης απόφραξη της 
αριστερής μέσης εγκεφαλικής αρτηρίας (Εικόνα 
2). Δεν ευρέθησαν άλλες βλάβες που θα συνηγο-
ρούσαν υπέρ αγγειίτιδας.

Λόγω των ευρημάτων της MRI/MRA και του νε-
αρού της ηλικίας του ασθενούς, ακολούθησαν 
περαιτέρω εξετάσεις για τον καθορισμό της αιτιο-
λογίας του θρομβωτικού επεισοδίου. Διαπιστώ-
θηκε αυξημένος τίτλος των IgM αντικαρδιολιπινι-
κών αντισωμάτων (500 MPLU/ml, θετικό >30 
MPLU/ml), ενώ τα IgG αντικαρδιολιπινικά αντισώ-
ματα ήταν φυσιολογικά, και επιπλέον το αντιπη-

κτικό λύκου και τα anti-b2 GP I αντισώματα δεν 
ανιχνεύτηκαν. Ο έλεγχος των επιπέδων των πρω-
τεϊνών C, S και της Αντιθρομβίνης ΙΙΙ ήταν φυσιο-
λογικός. Άλλα αίτια διαταραχών πηκτικότητας 
όπως υπερομοκυστεϊναιμία, παράγων V Leiden 
και μετάλλαξη προθρομβίνης αποκλείστηκαν με 
αντίστοιχες δοκιμασίες. Ο τίτλος των IgM αντι-
καρδιολιπινικών αντισωμάτων παρέμεινε υψηλός 
ακόμη και κατά την 6η και 12η εβδομάδα μετά το 
θρομβωτικό επεισόδιο (69,5 MPLU/ml και 57,5 
MPLU/ml αντίστοιχα).

Επιπρόσθετα, ο ασθενής δεν είχε ιστορικό δυ-
σλιπιδαιμίας, με τιμές λιπιδίων κατά την εισαγωγή: 

Εικόνα 1. Μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου, όπου 
απεικονίζεται ισχαιμικό έμφρακτο στην περιοχή 
κατανομής της αριστερής μέσης εγκεφαλικής αρτηρίας.

Εικόνα 2. Mαγνητική αγγειογραφία εγκεφάλου, 
όπου φαίνεται η πλήρης απόφραξη της μέσης 
εγκεφαλικής αρτηρίας αριστερά.
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ολική χοληστερόλη 216 mg/dl (HDL 55 mg/dl, LDL 
138 mg/dl) και τριγλυκερίδια 113 mg/dl. Επιπλέον, 
δεν παρουσίαζε υπέρταση και κατά την εισαγωγή 
η αρτηριακή πίεση ήταν 110/70 mmHg. Επίσης, 
δεν ανέφερε προηγούμενη ενδοφλέβια χρήση 
ουσιών ή καπνίσματος. Το φυσιολογικό ΗΚΓ και 
υπερηχογράφημα καρδιάς απέκλεισαν την πιθα-
νότητα υποκείμενης μυοκαρδιοπάθειας και καρ-
διοεμβολικής νόσου. Επιπλέον, το Doppler καρω-
τίδων ήταν φυσιολογικό.

Συμπερασματικά, ο συνδυασμός της θρόμβω-
σης της μέσης εγκεφαλικής αρτηρίας και των στα-
θερά υψηλών τίτλων των IgM αντικαρδιολιπινι-
κών αντισωμάτων, έθεσε τη διάγνωση του αντι-
φωσφολιπιδικού συνδρόμου. Στον ασθενή αρχικά 
χορηγήθηκε ηπαρίνη χαμηλού μοριακού βάρους 
η οποία κατόπιν αντικαταστάθηκε από αντιπηκτι-
κά per os (Ασενοκουμαρόλη) με σταδιακή βελτίω-
ση της νευρολογικής σημειολογίας. Παράλληλα 
έγινε επανέναρξη της αντιρετροϊκής αγωγής.

Συζήτηση
Το αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο είναι ένα αυ-

τοάνοσης αιτιολογίας νόσημα το οποίο εκδηλώνε-
ται με θρομβωτικά επεισόδια του αρτηριακού ή 
φλεβικού συστήματος και συχνά με εμβρυικούς 
θανάτους. Συνδυάζεται με την ανίχνευση ειδικών 
αυτοαντισωμάτων στον ορό. Τα αντισώματα ένα-
ντι των καρδιολιπινών, της β2 γλυκοπρωτεϊνης 1 
(anti β2 GP I), της προθρομβίνης και το αντιπηκτικό 
του λύκου, αποτελούν την ομάδα των αντιφωσφο-
λιπιδικών αντισωμάτων. Επιπρόσθετα τα παραπά-

νω αντισώματα εμφανίζονται συχνά σε ασθενείς 
με Σ.Ε.Λ., νεοπλασίες, λοιμώξεις καθώς και στο 5% 
του υγιούς πληθυσμού. Η διάγνωση του αντιφω-
σφολιπιδικού συνδρόμου τίθεται όταν υπάρχει ο 
συνδυασμός ενός ή περισσοτέρων κλινικών ευρη-
μάτων και ενός ή περισσοτέρων εργαστηριακών 
εξετάσεων όπως φαίνεται στον Πίνακα 1.4

Ο επιπολασμός αυτών των αυτοαντισωμάτων 
είναι σημαντικά υψηλότερος σε ασθενείς με HIV 
λοίμωξη. Το ποσοστό ανίχνευσής τους κυμαίνεται 
από 20-90% όπως καταδεικνύουν διάφορες μελέ-
τες,1,5,6,7 και οφείλεται στις διαταραχές του ανοσο-
ποιητικού συστήματος.1,5 Τις περισσότερες φορές 
η ανίχνευση αντιφωσφολιπιδικών αυτοαντισωμά-
των δεν συνοδεύεται από τις κλινικές εκδηλώσεις 
που χαρακτηρίζουν το σύνδρομο. Μόνο ένα μικρό 
ποσοστό HIV οροθετικών ατόμων με υψηλούς τίτ-
λους αντιφωσφολιπιδικών αντισωμάτων παρουσι-
άζει σημεία και συμπτώματα πλήρους συνδρόμου. 
Η άσηπτη νέκρωση οστών και οι δερματικές βλά-
βες (δικτυωτή πελίωση, νεκρώσεις, έμφρακτα, 
εξελκώσεις, γάγγραινα δακτύλων)2,8,9 είναι οι συνη-
θέστερες εκδηλώσεις, ενώ τα αγγειακά εγκεφαλικά 
επεισόδια παρουσιάζονται λιγότερο συχνά. Τα τε-
λευταία προκαλούνται συχνότερα λόγω διαταρα-
χών του πηκτικού μηχανισμού (όπως ανεπάρκειας 
πρωτεΐνης C), μηνιγγίτιδας, καρδιοεμβολικών νο-
σημάτων, υπέρτασης, αθηρωματικών βλαβών και 
αγγειίτιδας.10,11 Σύμφωνα με πρόσφατα ανακοινω-
μένη μελέτη των Tipping B. και συνεργατών (2007), 
τα αντικαρδιολιπινικά αντισώματα ενοχοποιούνται 
στο 14% των ισχαιμικών αγγειακών επεισοδίων 

Πίνακας 1. Κριτήρια αντιφωσφολιπιδικού συνδρόμου (κατά Miyakis S et al.4).

Κλινικά κριτήρια 
1 ≥1 επεισόδια φλεβικής ή αρτηριακής θρόμβωσης (απεικονιστική ή ιστολογική επιβεβαίωση) 
2 Ανεξήγητος θάνατος μορφολογικά φυσιολογικού κυήματος μετά την 10η εβδ. κύησης 
3 ≥1 τοκετοί πρόωρων εμβρύων προ της 34ης εβδομάδας κύησης λόγω εκλαμψίας, προεκλαμψίας ή 

ανεπάρκειας πλακούντος
4 ≥3 αποβολές εμβρύων (προ της 10ης εβδομάδος κύησης) που δεν οφείλονται σε χρωμοσωμικές 

ανωμαλίες των γονέων ή σε ορμονικές ή ανατομικές διαταραχές της μητέρας
Εργαστηριακά κριτήρια 
1 IgG ή/και IgM αντικαρδιολιπινικά αντισώματα σε μέτρια αυξημένο ή υψηλό τίτλο (>40 units GPL ή MPL)
2 Αντισώματα έναντι της β2 γλυκοπρωτεΐνης
3 Αντιπηκτικό λύκου
Για τη διάγνωση του αντιφωσφολιπιδικού συνδρόμου απαιτούνται τουλάχιστον ένα κλινικό και 
ένα εργαστηριακό κριτήριο.
Απαιτούνται υψηλοί τίτλοι αντιφωσφολιπιδικών αντισωμάτων σε δύο ή περισσότερες διαδοχικές μετρήσεις 
με μεσοδιάστημα τουλάχιστον 12 εβδομάδων.
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που παρουσιάζουν ασθενείς με HIV λοίμωξη.12 
Όπως όμως προαναφέρθηκε, η επίπτωση των αυ-
τοαντισωμάτων αυτών κυμαίνεται σε υψηλότερα 
επίπεδα μεταξύ των οροθετικών ασθενών σε σύ-
γκριση με τον γενικό πληθυσμό.

Συμπερασματικά, ο έλεγχος για την παρουσία 
αντικαρδιολιπινικών αντισωμάτων, ως έλεγχος ρου-
τίνας, δεν θα προσέφερε ουσιαστικά στην καθ’ ημέ-
ραν ιατρική πράξη. Θα πρέπει, ωστόσο, να αποτελεί 
μέρος του ελέγχου σε θρομβωτικά επεισόδια. Ο 
συνδυασμός θρομβωτικού επεισοδίου και παρου-
σίας αντιφωσφολιπιδικών αντισωμάτων σε σταθε-
ρά υψηλότερους από τους φυσιολογικούς τίτλους, 
θέτει τη διάγνωση του αντιφωσφολιπιδικού συν-
δρόμου και στους HIV οροθετικούς ασθενείς. Μετά 
τη διάγνωση του συνδρόμου οι ασθενείς πρέπει να 
λαμβάνουν προφυλακτική αντιπηκτική αγωγή. 
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Άρθρο 1 
Επωνυμία - Έδρα 
Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ 
AIDS» και έδρα την Αθήνα.

Άρθρο 2
Σκοπός - Μέσα
Σκοπός του Σωματείου είναι η προώθηση με 1. 
κάθε μέσο της βασικής και εφαρμοσμένης έρευ-
νας και η ανάπτυξη δραστηριοτήτων για την 
προληπτική και θεραπευτική αντιμετώπιση του 
AIDS και άλλων ιώσεων που προκαλούνται από 
παρόμοιους ιούς.
Βασική προϋπόθεση για την επίτευξη των σκο-2. 
πών αυτών είναι η εφαρμογή κανόνων δικαίου 
που προασπίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και 
διέπονται από ανθρωπιστικές και ηθικές αρχές. 

Άρθρο 3
Για να εκπληρώσει το σκοπό της η Εταιρεία, 

χρησιμοποιεί τα ακόλουθα μέσα:
Οργανώνει μόνη της ή σε συνεργασία με άλλες 1. 
ενώσεις, εταιρείες ή οργανισμούς, επιστημονι-
κές ανακοινώσεις, διαλέξεις ή συντονισμένες 
συζητήσεις. Οργανώνει ή συμμετέχει σε εθνικά 
ή διεθνή συνέδρια. 
Συμμετέχει σε Εθνικές Εταιρείες ή Σωματεία με 2. 
ευρύτερο περιεχόμενο και σκοπούς. Επίσης 
συμμετέχει ή και εκπροσωπεί τη χώρα μας, σε 
συναφείς διεθνείς εταιρείες και Σωματεία. 
Οργανώνει εκπαιδευτικά και ενημερωτικά σεμι-3. 
νάρια στην έδρα της εταιρείας, όσο και σε διά-
φορα άλλα μέρη της Ελλάδας. Εκδίδει περιοδικό 
ή συμμετέχει σε εκδοτικές δραστηριότητες άλ-
λων, ευρύτερου περιεχομένου, εταιρειών. Εκδί-
δει διάφορες μελέτες, μονογραφίες, ενημερωτι-
κά φυλλάδια, αφίσες, μαγνητοσκοπήσεις, ή ται-
νίες ή οτιδήποτε άλλο υλικό μπορεί να χρησιμο-
ποιηθεί για αγωγή υγείας και ειδική καθοδήγηση 
του γενικότερου πληθυσμού και των ομάδων 
υψηλού κινδύνου στην αντιμετώπιση του AIDS. 
Γνωματεύει για κάθε θέμα που έχει σχέση με τη 4. 
μελέτη ή που προκύπτει από την πορεία της 

επιδημίας καθώς και από την αντιμετώπιση του 
AIDS σε διάφορα επίπεδα. 
Αναλαμβάνει κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. την 5. 
εκπόνηση ή συμμετέχει μαζί με άλλα φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα στην εκπόνηση ερευνητικών 
προγραμμάτων του Υπουργείου Υγείας Πρόνοι-
ας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του ΚΕΣΥ, της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας ή άλλων Εθνικών, Ευ-
ρωπαϊκών ή Διεθνών οργανισμών, που χρημα-
τοδοτούνται εν όλω ή εν μέρει από τους οργανι-
σμούς αυτούς. Σε κάθε περίπτωση 10% του επι-
χορηγούμενου ποσού θα διατίθεται για την κά-
λυψη των λειτουργικών αναγκών της εταιρείας. 

Άρθρο 4
Μέλη
Τα μέλη του Σωματείου διακρίνονται σε τακτικά 1. 
και επίτιμα. Τακτικά μέλη του Σωματείου μπο-
ρούν να γίνουν με απόφαση της Γενικής Συνέ-
λευσης (Γ.Σ.) υγειονομικοί, αλλά και επιστήμο-
νες άλλων κλάδων, ως και πολίτες με αποδε-
δειγμένο ενδιαφέρον και δραστηριότητες συ-
ναφείς με τους σκοπούς της εταιρείας, αφού 
τους προτείνει το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), 
προς το οποίο υποβάλλουν αίτηση να ψηφι-
στούν από τα 3/4 των παρόντων μελών στη Συ-
νέλευση. Επίτιμα μέλη μπορούν να ανακηρυ-
χθούν πρόσωπα τα οποία έχουν συμβάλλει ση-
μαντικά στην προαγωγή του σκοπού της Εται-
ρείας και στην οικονομική ενίσχυσή της ή έχουν 
προσφέρει μεγάλες υπηρεσίες στην Εταιρεία. 
Τα επίτιμα μέλη της Εταιρείας ανακηρύσσονται 
με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και μπο-
ρούν να συμμετέχουν στις Γ.Σ., αλλά χωρίς δι-
καίωμα ψήφου να εκλέγουν και να εκλέγονται. 
Τα τακτικά μέλη έχουν το δικαίωμα να μετέχουν 2. 
στις συζητήσεις των Γενικών Συνελεύσεων, να ψη-
φίζουν, να εκλέγουν και να εκλέγονται. Έχουν το 
δικαίωμα επίσης, να παίρνουν μέρος στην επιστη-
μονική και γενικότερη δράση του Σωματείου 
όπως αυτή καθορίζεται κάθε φορά από το Δ.Σ., ή 
τη Γ.Σ., και να προτείνουν οτιδήποτε κρίνουν ότι 
συντελεί στην εκπλήρωση των σκοπών του Σω-
ματείου. Τα τακτικά μέλη έχουν την υποχρέωση να 
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εργάζονται για την προαγωγή των σκοπών του 
Σωματείου, να εκτελούν με προθυμία τις επιστη-
μονικές ή άλλες σχετικές με τους σκοπούς του Σω-
ματείου εργασίες, που τους έχουν αναθέσει τα 
αρμόδια όργανα ή οι επιτροπές του Σωματείου, να 
δείχνουν πνεύμα επιστημονικής και συναδελφι-
κής συνεργασίας, να συμμετέχουν στις Γ.Σ. και στις 
συνεδριάσεις των ειδικών επιτροπών, να αποφεύ-
γουν κάθε δραστηριότητα που αντιστρατεύεται 
στους σκοπούς του Σωματείου και να καταβάλ-
λουν έγκαιρα τη συνδρομή τους. Επίσης, τα τακτι-
κά μέλη είναι υποχρεωμένα να εκπληρώνουν τα-
κτικά και με επιμέλεια τις συγγραφικές τους υπο-
χρεώσεις, αλλά και κάθε άλλη δραστηριότητα, 
όπως αυτές καθορίζονται κάθε φορά από το Δ.Σ.
Η ιδιότητα του μέλους παύει στις περιπτώσεις:3. 

Α. Έγγραφης παραίτησης μέλους.
Β.  Διαγραφή, μέλους για λόγους αδικαιολόγητης 

παράλειψης ως προς την εκπλήρωση των συγ-
γραφικών και άλλων επιστημονικών υποχρεώ-
σεων που του έχουν ανατεθεί.

Γ.  Διαγραφής μέλους για λόγους αδικαιολόγητης 
παράλειψης για την εκπλήρωση των ταμεια-
κών υποχρεώσεών του για δύο συνεχή χρόνια.

Δ.  Διαγραφής μέλους για ανάρμοστη συμπεριφο-
ρά, ή ασυγχώρητη αδιαφορία ή αν η δραστηρι-
ότητά του είναι ενάντια στους σκοπούς του Σω-
ματείου ή αν εμποδίζει την εκτέλεση των απο-
φάσεων των οργάνων διοίκησης του Σωματείου. 
Η απόφαση για τη διαγραφή σ’ όλες τις παραπά-
νω περιπτώσεις παίρνεται από το Δ.Σ. και γίνεται 
τελεσίδικη μετά την επικύρωσή της από τη Γ.Σ. Η 
απόφαση του Δ.Σ., πρέπει να είναι αιτιολογημέ-
νη και η απόφαση της Γ.Σ., για την επικύρωση 
της παραπάνω απόφασης του Δ.Σ., παίρνεται με 
πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων. Η απόφαση 
μόλις γίνει τελεσίδικη κοινοποιείται υποχρεωτι-
κά στον ενδιαφερόμενο μέσα σε πέντε (5) ημέ-
ρες από την τελεσιδικία της. Η διαγραφή επιβάλ-
λεται μετά από προηγούμενη κλήση σε απολο-
γία του μέλους. Αν δεν παρουσιαστεί, η ποινή 
επιβάλλεται χωρίς αιτιολογία. Το υπό κατηγορία 
μέλος μπορεί να προσκομίσει οποιαδήποτε 
στοιχεία, για να υποστηρίξει την αθωότητά του. 
Αν παραδώσει τα στοιχεία αυτά στο Διοικητικό 
Συμβούλιο, δικαιούται να λάβει απόδειξη. Είναι 
δυνατή η ανάκληση της ποινής, που γίνεται με 
την ίδια διαδικασία. 

Κάθε τακτικό μέλος μπορεί να αντιπροσωπεύει, 4. 
ένα μόνο τακτικό μέλος του σωματείου που 
απουσιάζει και είναι ταμειακά εντάξει, με έγ-

γραφη εξουσιοδότηση. Η αντιπροσώπευση 
ισχύει για τη διαπίστωση απαρτίας, για τη λήψη 
αποφάσεων στις Γεν. Συνελεύσεις (τακτικές και 
έκτακτες) και για όλες τις ψηφοφορίες (ανάδει-
ξη Διοικητικού Συμβουλίου κ.λπ.). 

Άρθρο 5 
Πόροι
Πόροι του Σωματείου:
Η ετήσια συνδρομή των μελών του (το ύψος της 1. 
οποίας καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.). 
Τα δικαιώματα εγγραφής. 2. 
Έκτακτες εισφορές. 3. 
Δωρεές κάθε είδους. 4. 
Τυχόν έσοδα από την κυκλοφορία επιστημονι-5. 
κού περιοδικού ή άλλης έκδοσης της εταιρείας. 
Τυχόν έσοδα από άλλες συναφείς προς τους 6. 
σκοπούς του σωματείου εκδηλώσεις. 
Δάνεια των μελών του Σωματείου ή τρίτων προς 7. 
αυτό και 
Ενισχύσεις από την Πολιτεία ή άλλους Δημόσι-8. 
ους Οργανισμούς ως και κάθε άλλος νόμιμος 
πόρος. 

Άρθρο 6 
Όργανα
Όργανα του Σωματείου είναι: 
Η Γενική Συνέλευση 1. 
Το Διοικητικό Συμβούλιο και 2. 
Η Ελεγκτική Επιτροπή. 3. 

Άρθρο 7 
Γενική Συνέλευση
Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο και κυρί-1. 
αρχο όργανο του Σωματείου και αποφασίζει για 
κάθε θέμα που δεν έχει ανατεθεί από το νόμο ή 
το παρόν Καταστατικό σε άλλα όργανα. Η Γ.Σ. 
ασκεί τον έλεγχο και την εποπτεία στα άλλα όρ-
γανα του Σωματείου. Αποκλειστική αρμοδιότη-
τα η Γ.Σ. έχει:

α.  Να εκλέγει τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής.
β.  Να εκλέγει τα μέλη του Δ.Σ. και της Ελεγκτικής 

Επιτροπής.
γ.  Να εγκρίνει ή όχι το διοικητικό και οικονομικό 

απολογισμό του Δ.Σ. και την έκθεση της Ελε-
γκτικής Επιτροπής και αποφασίζει για την 
απαλλαγή τους από τις ευθύνες τους.

δ.  Να αποφασίζει, κατά το άρθρο 4, για τα μέλη 
του Σωματείου.

ε.  Να αποφασίζει για κάθε τροποποίηση του Κα-
ταστατικού και
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στ. Να αποφασίζει για τη διάλυση του Σωματείου.
Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται: i) 2. Τακτικά μια 
(1) φορά το χρόνο, κατά τη διάρκεια του ετήσι-
ου Πανελλήνιου Συνεδρίου για το AIDS. Εφόσον 
δεν πραγματοποιηθεί Πανελλήνιο Συνέδριο για 
το AIDS εντός του έτους, τότε η τακτική Γ.Σ. θα 
λαμβάνει χώρα το μήνα Δεκέμβριο ή τον Ιανου-
άριο του επόμενου έτους και ii) Έκτακτα: α) 
όσες φορές κρίνεται απαραίτητο από το Δ.Σ. 
και β) όταν το ζητήσει το 1/10 των μελών του 
Σωματείου ή της Ελεγκτικής Επιτροπής, με αί-
τηση προς το Δ.Σ., όπου πρέπει να είναι γραμ-
μένα και τα θέματα που θα απασχολήσουν τη 
Συνέλευση. Στην περίπτωση αυτή το Δ.Σ., συ-
γκαλεί τη Γ.Σ., μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από 
τότε που θα ζητηθεί, αν όμως αδρανεί το Δ.Σ. 
τότε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση μπορεί να συ-
γκληθεί απευθείας από το 1/10 των μελών ή την 
Ελεγκτική Επιτροπή. 
Η σύγκληση της Γ.Σ., γίνεται μετά από έγγραφη 3. 
προσωπική πρόσκληση του Δ.Σ., προς όλα τα 
μέλη, η οποία αποστέλλεται δέκα (10) τουλάχι-
στον ημέρες πριν από τη Συνέλευση. Στην πρό-
σκληση αναγράφεται: α) ο τόπος, β) ο χρόνος 
και γ) τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Δικαί-
ωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γ.Σ. έχουν όσα 
μέλη έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υπο-
χρεώσεις προς το Σωματείο. 
Η Γ.Σ. ευρίσκεται σε απαρτία, όταν παρευρίσκε-4. 
ται το 1/3 των ταμειακά εντάξει μελών, εκτός 
από περιπτώσεις τις οποίες ο νόμος ή το παρόν 
Καταστατικό ορίζουν αλλιώς (ειδική απαρτία). 
Σε περίπτωση κατά την οποία δεν επιτυγχάνε-
ται απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση της Γ.Σ., 
συγκαλείται νέα μέσα σε οκτώ (8) ημέρες, η 
οποία άσχετα με τον αριθμό των παρόντων με-
λών θεωρείται ότι ευρίσκεται σε απαρτία εκτός 
από τις περιπτώσεις ειδικής απαρτίας. 
Οι αποφάσεις της Γ.Σ. παίρνονται με απόλυτη 5. 
πλειοψηφία των παρόντων μελών, εκτός από τις 
περιπτώσεις που ορίζεται ρητά άλλη πλειοψη-
φία. Οι αποφάσεις παίρνονται με ανάταση του 
χεριού, σε περίπτωση αμφισβήτησης του απο-
τελέσματος, διενεργείται καταμέτρηση. Από-
φαση για θέμα που δεν αναγράφεται στην πρό-
σκληση και την Ημερήσια Διάταξη είναι άκυρη. 
Η ψηφοφορία είναι υποχρεωτικά μυστική στις 6. 
παρακάτω περιπτώσεις:

α.  Εκλογής Δ.Σ. και Ελεγκτικής Επιτροπής, σύμ-
φωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 8 του 
παρόντος άρθρου

β.  Διαγραφής μέλους της Εταιρείας σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του παρόντος

γ.  Παύσης μέλους του Δ.Σ. σύμφωνα με τα ορι-
ζόμενα στο άρθρο 8

δ. Εισδοχής τακτικού μέλους
ε. Διάλυσης του σωματείου.

Εργασίες της Γ.Σ.7. 
Μόλις διαπιστωθεί απαρτία από το Δ.Σ., η Γ.Σ. 

αρχίζει τις εργασίες της, εκλέγοντας τριμελές προ-
εδρείο (Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα) με 
ανάταση του χεριού. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος 
της Γ.Σ. διαβάζει τη διαδικασία λειτουργίας της, 
που είναι η παρακάτω: 
α.  Ανάγνωση της ημερήσιας διάταξης, έγκριση ή 

και τροποποίησή της σύμφωνα με προτάσεις 
των μελών.

β.  Εισήγηση για κάθε θέμα επί της ημερήσιας δι-
άταξης.

γ. Ερωτήσεις επί της εισήγησης.
δ.  Συζήτηση επί των εισηγήσεων με κατάλογο ομι-

λητών κατά τη σειρά που θέλουν να μιλήσουν.
ε.  Μετά το τέλος των ομιλιών, δευτερολογία του 

εισηγητή και
στ. Ψηφοφορία επί των προτάσεων.

Η τήρηση της παραπάνω διαδικαστικής λει-8. 
τουργίας της Συνέλευσης είναι έργο του Προε-
δρείου και όλων των μελών, που συμμετέχουν 
σε αυτή. 
Αρχαιρεσίες9. 

α.  Κάθε δύο (2) χρόνια στην τακτική Γ.Σ. κατά 
τη διάρκεια του ετήσιου Πανελλήνιου Συνε-
δρίου για το AIDS ή κατά το μήνα Δεκέμβριο 
ή τον Ιανουάριο του επόμενου έτους σύμ-
φωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 
του παρόντος άρθρου γίνονται αρχαιρεσίες 
για την εκλογή των τακτικών και αναπληρω-
ματικών μελών του Δ.Σ. και της Ελεγκτικής 
Επιτροπής.

β.  Κάθε υποψήφιος για το Δ.Σ. και την Ελεγκτική 
Επιτροπή πρέπει να συγκεντρώνει τις προϋπο-
θέσεις για την εκλογή του και να γνωστοποιεί 
εγγράφως στο Δ.Σ. την υποψηφιότητά του, το 
αργότερο επτά (7) ημέρες πριν από τη σύ-
γκληση της Γ.Σ.

γ.  Οι αρχαιρεσίες διεξάγονται με τη μέριμνα τρι-
μελούς Εφορευτικής Επιτροπής, που εκλέγε-
ται από τη Συνέλευση και της οποίας προε-
δρεύει ο οριζόμενος από τα μέλη της Πρόε-
δρος. Υποψήφιοι για το Δ.Σ. και την Ελεγκτική 
Επιτροπή δεν μπορούν να είναι μέλη της Εφο-
ρευτικής Επιτροπής.
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δ.  Οι εκλογές γίνονται με μυστική ψηφοφορία 
και χρησιμοποιείται ένα ψηφοδέλτιο, όπου 
αναγράφονται με αλφαβητική σειρά τα ονό-
ματα των υποψηφίων για το Δ.Σ. και κάτω από 
αυτά τα ονόματα των υποψηφίων για την Ελε-
γκτική Επιτροπή. Το ψηφοδέλτιο είναι έγκυρο, 
όταν οι σταυροί προτιμήσεως που έχουν τεθεί 
είναι μέχρι εννέα (9) για το Δ.Σ. και μέχρι τρεις 
(3) για την Ελεγκτική Επιτροπή.

ε.  Το ψηφοδέλτιο μπαίνει σε φάκελο που φέρει 
τη σφραγίδα της εταιρείας και παραδίνεται 
στην Εφορευτική Επιτροπή. Η Εφορευτική 
Επιτροπή, αφού τελειώσει η ψηφοφορία και 
συντάξει το σχετικό Πρωτόκολλο διαλογής 
των ψήφων, προβαίνει στην ανάδειξη των τα-
κτικών και αναπληρωματικών μελών του Δ.Σ. 
και της Ελεγκτικής Επιτροπής με πράξη της, 
όπου αναγράφονται τα ονόματα των υποψη-
φίων με τη σειρά της εκλογής τους.

στ.  Το εκλογικό υλικό, μαζί με το πρακτικό υπογε-
γραμμένο από την Εφορευτική Επιτροπή, πα-
ραδίνεται στο Γραμματέα του απερχόμενου 
Συμβουλίου. Αυτός είναι υποχρεωμένος να τα 
παραδώσει στο νέο Δ.Σ.

Άρθρο 8 
Διοικητικό Συμβούλιο 
Το Σωματείο διοικείται από το Διοικητικό Συμ-1. 
βούλιο, που αποτελείται από εννέα (9) τακτικά 
μέλη, εκλεγόμενα από τη Γ.Σ. μεταξύ των μελών 
της Εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Η θη-
τεία του Δ.Σ. είναι διετής. 
Το νεοεκλεγόμενο Δ.Σ. μέσα σε πέντε (5) ημέ-2. 
ρες από την εκλογή του συνέρχεται υποχρεωτι-
κά με την πρωτοβουλία, την ευθύνη και υπό την 
προεδρία εκείνου που πήρε τις περισσότερες 
ψήφους (σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλή-
ρωση) και εκλέγει με μυστική ψηφοφορία μετα-
ξύ των μελών του τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, 
Γενικό Γραμματέα, Ειδικό Γραμματέα και Ταμία. 
Μέχρι τη συγκρότηση σε σώμα του εκλεγέντος 3. 
νέου Δ.Σ., υπεύθυνο για τη διαχείριση των τρε-
χουσών υποθέσεων της εταιρείας είναι το απερ-
χόμενο Δ.Σ. 
Αυτός που πήρε τις περισσότερες ψήφους στις 4. 
εκλογές καλεί στην ίδια συνεδρίαση και το 
απερχόμενο Δ.Σ., να παραδώσει στο νέο Προε-
δρείο τα κλειδιά, τις σφραγίδες, το αρχείο, και 
την περιουσία του Σωματείου με πρωτόκολλο 
παραλαβής, που υπογράφεται και από τα δύο 
Προεδρεία. 

Το Δ.Σ. μπορεί να παυθεί με απόφαση έκτακτης 5. 
Γ.Σ. στην οποία πρέπει να παρευρίσκεται το 1/2 
από τα δικαιούμενα ψήφου μέλη του Σωματεί-
ου και η οποία αποφασίζει με πλειοψηφία των 
3/4 των παρόντων. Τη σύγκληση της έκτακτης 
για το σκοπό αυτό Γ.Σ. μπορεί να ζητήσει εγγρά-
φως το 1/5 τουλάχιστο των μελών της εταιρείας. 
Η έκτακτη Γ.Σ. συγκαλείται, υποχρεωτικά από το 
Δ.Σ. μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που θα 
ζητηθεί. Σε περίπτωση αμέλειας και αδιαφορίας 
του Δ.Σ., η Γ.Σ. συγκαλείται από το 1/5 των με-
λών μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την εκπνοή 
της παραπάνω εικοσαήμερης προθεσμίας. 
Το Διοικητικό Συμβούλιο6.  

α.  Διοικεί το Σωματείο και μεριμνά για την επί-
τευξη του σκοπού του και την τήρηση του πα-
ρόντος Καταστατικού και των αποφάσεων 
των Γ.Σ.

β.  Εισηγείται την εγγραφή νέων μελών του Σω-
ματείου.

γ.  Προτείνει τη διαγραφή των μελών σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο άρθρο 4, παρ. 3, περιπτ. 
β, γ και δ του παρόντος Καταστατικού.

δ.  Συγκροτεί, όταν κρίνεται αναγκαίο, υποεπι-
τροπές για τη μελέτη και προώθηση συγκεκρι-
μένων στόχων του σωματείου.

ε.  Χορηγεί άδειες απουσίας στα μέλη του.
στ.  Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρό του να προσλαμ-

βάνει ή να απολύει το προσωπικό του Σωμα-
τείου.

ζ.  Συγκαλεί τη Γ.Σ. των μελών του Σωματείου, 
που προβλέπει το άρθρο 7 του παρόντος Κα-
ταστατικού και συντάσσει τα θέματα ημερήσι-
ας διάταξης.

η.  Προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια ή πράξη που 
του έχει ανατεθεί από το νόμο ή το παρόν κα-
ταστατικό.

Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά στην Αθήνα μια 7. 
φορά τουλάχιστον το μήνα, ύστερα από πρό-
σκληση του Προέδρου του και έκτακτα, οσάκις 
το ζητήσει ο Πρόεδρος ή εγγράφως τρία (3) 
τουλάχιστον μέλη του Δ.Σ. Το Δ.Σ. αν δεν ορίζε-
ται διαφορετικά:

α.  Βρίσκεται σε απαρτία, αν είναι παρόντα πέντε 
(5) τουλάχιστον από τα μέλη του και αποφασί-
ζει για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης. Αν 
δεν υπάρξει απαρτία, η συνεδρίαση επανα-
λαμβάνεται με την ίδια απαρτία σε δύο (2) 
ημέρες.

β.  Οι αποφάσεις του λαμβάνονται με φανερή 
ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία των 
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παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας 
υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου ή του νό-
μιμου αναπληρωτή του.

γ.  Ειδικά για τις αποφάσεις του Δ.Σ. στην περίπτω-
ση διαγραφής μέλους της εταιρείας απαιτείται 
ειδικά αυξημένη απαρτία του Δ.Σ. η οποία ορίζε-
ται στην παρουσία επτά (7) τουλάχιστον μελών.

Οι αποφάσεις του Δ.Σ. καταχωρούνται με ευθύ-•	
νη του Γενικού Γραμματέα σε ειδικό βιβλίο πρά-
ξεων του Δ.Σ. που τηρείται γι’ αυτό το λόγο, χρο-
νολογούνται, αριθμούνται και υπογράφονται 
από όλα τα παρόντα στη συνεδρίαση μέλη, ισχύ-
ουν δε από και με την υπογραφή τους από αυτά. 
Στις αρχαιρεσίες που γίνονται κάθε δύο (2) χρό-•	
νια για την ανάδειξη των τακτικών μελών του 
Δ.Σ., η Γ.Σ. εκλέγει τρία (3) αναπληρωματικά 
μέλη του Δ.Σ. που δεν έχουν ανάμειξη στις ερ-
γασίες του Δ.Σ. Σε περίπτωση αποχώρησης μέ-
λους του Δ.Σ. λόγω θανάτου, παραίτησης ή 
παύσης του, το μέλος αναπληρώνεται από το 
πρώτο κατά σειρά αναπληρωματικό μέλος. 
Σε περίπτωση παραίτησης Προέδρου, Αντιπρο-•	
έδρου, Γενικού Γραμματέα, Ειδικού Γραμματέα ή 
Ταμία από το αξίωμά του, το Δ.Σ. εκλέγει νέο με-
ταξύ των μελών του. 
Σε περίπτωση εξάντλησης των αναπληρωματι-•	
κών, η θέση του Δ.Σ. παραμένει κενή και συ-
μπληρώνεται στην πρώτη Γ.Σ. με απόφασή της, 
από τους υπόλοιπους υποψηφίους, που πήραν 
τις περισσότερες ψήφους στις εκλογές. Αν ο κα-
τάλογος των υποψηφίων εξαντληθεί, ή δεν 
υπάρχουν άλλοι υποψήφιοι, τότε προκηρύσσε-
ται Γ.Σ. αρχαιρεσιών Δ.Σ. 
Ο Πρόεδρος μπορεί για λογαριασμό του Δ.Σ. να •	
υποβάλλει ομαδική παραίτησή του σε έκτακτη 
Γ.Σ. που συγκαλείται ειδικά για το σκοπό αυτό, η 
οποία αποφασίζει για την αποδοχή ή όχι της πα-
ραίτησης του Δ.Σ. Σε περίπτωση αποδοχής της 
παραίτησης, ορίζεται νέα Γ.Σ. για εκλογή νέου Δ.Σ. 
Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα •	
από τρεις (3) τουλάχιστον συνεχείς συνεδριά-
σεις του, αποβάλλει την ιδιότητά του με απόφα-
ση του Δ.Σ. και αντικαθίσταται σύμφωνα με την 
παραγρ. 9 του παρόντος άρθρου. 

Άρθρο 9 
Πρόεδρος-Αντιπρόεδρος 
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου: 
Προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. 1. 
Εκπροσωπεί το Σωματείο ενώπιον των Δικα-2. 
στηρίων και κάθε άλλης αρχής και γενικά στις 

συναλλαγές με τρίτους, υπογράφει συμβόλαια 
και αξιόγραφα κάθε είδους και συνομολογεί 
δάνεια. 
Συντάσσει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης 3. 
του Δ.Σ. 
Συγκαλεί το Δ.Σ. 4. 
Εισηγείται τη λήψη κάθε πρόσφορου μέτρου, 5. 
που αφορά στην πρόοδο του Σωματείου ή στην 
υλοποίηση του σκοπού του. 
Με ειδική κάθε φορά εξουσιοδότηση από το 6. 
Δ.Σ. προσλαμβάνει ή απολύει το προσωπικό 
του Σωματείου. 
Υπογράφει με το Γενικό Γραμματέα όλα τα έγ-7. 
γραφα που αποστέλλει το Δ.Σ. 
Εκδίδει αντίγραφα των πράξεων του Δ.Σ. ή των Γ.Σ. 8. 
Προεδρεύει στη Συντακτική Επιτροπή. 9. 
Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο 

για κάθε αρμοδιότητά του σε περίπτωση κωλύ-
ματος ή απουσίας του. Τον Αντιπρόεδρο σε περί-
πτωση κωλύματος ή απουσίας του αναπληρώνει 
ένα από τα μέλη του Δ.Σ. που ορίζεται ειδικά γι’ 
αυτό από το Δ.Σ. 

Άρθρο 10 
Γενικός Γραμματέας-Ειδικός Γραμματέας 
Ο Γενικός Γραμματέας 
Συντάσσει και συνυπογράφει με τον Πρόεδρο 1. 
του Δ.Σ. τα πρακτικά του Δ.Σ. 
Συνυπογράφει με τον Πρόεδρο τα διάφορα έγ-2. 
γραφα. 
Διεξάγει την αλληλογραφία του Σωματείου. 3. 
Έχει την ευθύνη των βιβλίων του Σωματείου, 4. 
πλην των διαχειριστικών και του ταμείου, κρα-
τάει το αρχείο και φυλάσσει τη σφραγίδα του 
Σωματείου. 
Συμμετέχει στη Συντακτική Επιτροπή. 5. 
Ο Ειδικός Γραμματέας αναπληρώνει το Γενικό 

Γραμματέα σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας 
του. 

Άρθρο 11 
Ταμίας 
Ο Ταμίας: 
Έχει την ευθύνη του ταμείου, τηρεί όλα τα δια-1. 
χειριστικά βιβλία και στοιχεία του Σωματείου, 
υπογράφει κάθε έγγραφο σχετικό με την οικο-
νομική διαχείριση και ελέγχεται από την Ελε-
γκτική Επιτροπή για την καλή διαχείριση της 
περιουσίας του Σωματείου. 
Εισπράττει κάθε έσοδο του Σωματείου και υπο-2. 
γράφει τις σχετικές διπλότυπες αποδείξεις. 
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Εκτελεί τις διάφορες πληρωμές με βάση τα νό-3. 
μιμα δικαιολογητικά. 
Κάθε δαπάνη που ξεπερνάει το ποσό των 10.000 4. 
δρχ. αναπροσαρμοζόμενο με απόφαση της Γ.Σ. 
γίνεται ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. 
Υποβάλλει κάθε μήνα συνοπτική κατάσταση 5. 
εσόδων και εξόδων στο Δ.Σ. και είναι υποχρεω-
μένος να καταθέτει σε Τράπεζα ποσά ανώτερα 
των 10.000 δρχ. 
Στην Τράπεζα οι καταθέσεις θα γίνονται στο 6. 
όνομα του Σωματείου. Η ανάληψη των χρημά-
των που έχουν κατατεθεί γίνεται με απόφαση 
του Δ.Σ., το οποίο μπορεί να δίνει κάθε φορά 
εντολή για την ανάληψή τους σε ένα ή περισσό-
τερα μέλη του. 

Άρθρο 12
Ειδικές Επιτροπές 
Το Δ.Σ. προβαίνει στη σύσταση ειδικών Επιτρο-

πών αποτελούμενων κατά την κρίση του από 
απλά μέλη του Σωματείου και μέλη του Δ.Σ., στις 
οποίες αναθέτει την οργάνωση και διεκπεραίωση 
ειδικών και ρητά καθοριζόμενων σκοπών του Σω-
ματείου, όπως π.χ. Συντακτική Επιτροπή του Επι-
στημονικού Περιοδικού της εταιρείας, Επιτροπή 
επαφής με αλλοδαπούς επιστήμονες κ.λπ., Επι-
τροπή Οργανώσεων συνεδρίων ή άλλων συνα-
φών προς τους σκοπούς της εταιρείας εκδηλώσε-
ων. Οι επιτροπές αυτές συγκροτούνται σε σώμα 
και συντάσσουν κανονισμό εσωτερικής λειτουρ-
γίας, τον οποίο εγκρίνει το Δ.Σ. 

Άρθρο 13
Ελεγκτική Επιτροπή 
Η Ελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) 1. 
τακτικά μέλη και δύο (2) αναπληρωματικά. 
Η Ελεγκτική Επιτροπή συνέρχεται τακτικά μια 2. 
(1) φορά το χρόνο πριν από την ετήσια Τακτική 
Γ.Σ., και έκτακτα όσες φορές κρίνει αναγκαίο, με 
πρωτοβουλία του πρώτου εκλεγμένου, ο οποί-
ος ασκεί καθήκοντα προεδρεύοντα. Στην τακτι-
κή συνεδρίασή της συντάσσει κατατοπιστική 
έκθεση για τη διαχείριση του Σωματείου, που 
γράφεται σε ειδικό βιβλίο, και υποβάλλεται 
υποχρεωτικά για έγκριση στην τακτική Γ.Σ., 
μετά την έκθεση των πεπραγμένων. 

Άρθρο 14 
Η απόκτηση από το Σωματείο ακίνητων ή κινη-

τών σημαντικής αξίας από επαχθή αιτία, γίνεται 

πάντοτε μετά από έγκριση της Γ.Σ. Η εκμετάλλευ-
ση της περιουσίας του Σωματείου δεν μπορεί σε 
καμιά περίπτωση να συνεπάγεται την ανάμειξη 
της εταιρείας σε κερδοσκοπική επιχείρηση ή τη 
λήψη προμήθειας κατά τη διενέργεια πράξεων εκ-
μετάλλευσης της περιουσίας της. 

Άρθρο 15
Τροποποίηση Καταστατικού και 
διάλυση του Σωματείου 
Για την τροποποίηση του Καταστατικού και τη 1. 
διάλυση του Σωματείου αποφασίζει η Γ.Σ. των 
μελών. 
Η Γ.Σ. αποφασίζει για τροποποίηση του Κατα-2. 
στατικού και διάλυση του Σωματείου με απαρ-
τία 51% των ταμειακά τακτοποιημένων μελών 
και πλειοψηφία 3/4 των παρόντων. 

Άρθρο 16 
Η περιουσία του Σωματείου σε περίπτωση διά-

λυσής του πηγαίνει στο Ιατρικό Τμήμα του Πανε-
πιστημίου Αθηνών. 

Άρθρο 17 
Το Σωματείο έχει σφραγίδα στρογγυλή που φέ-

ρει περιφερειακά τις λέξεις «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ AIDS» και 
στο κέντρο την εικόνα του ιού. 

Άρθρο 18 
Το Σωματείο γίνεται μέλος Διεθνούς Ομοσπον-

δίας, Εταιρείας ή άλλης Ένωσης εφόσον αποφασί-
σει γι’ αυτό η Γ.Σ. 

Άρθρο 19 
Κάθε τι που δεν προβλέπεται από το παρόν Κα-

ταστατικό ρυθμίζεται σύμφωνα με το πνεύμα του 
και από τις σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα 
και από τους Νόμους. 

Άρθρο 20 
Το παρόν καταστατικό, αποτελούμενο από 20 

άρθρα, αποτελεί τροποποίηση του ισχύοντος κα-
ταστατικού και εγκρίθηκε από την Καταστατική 
Γενική Συνέλευση στις 22 Φεβρουαρίου 1993 και 
θα ισχύει από τη χρονολογία της δικαστικής από-
φασης που θα το εγκρίνει. 

Το πιο πάνω καταστατικό εγκρίθηκε με την υπ’ 
αριθ. 3198/1993 απόφαση του Πολυμελούς Πρω-
τοδικείου Α.
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Τροποποίηση Καταστατικού  
Αριθμός απόφασης 6531/2006 
Το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών αποτελούμε-

νο από το δικαστή Ιωάννη Ναυπλιώτη, Έμμισθο Δι-
καστικό Πάρεδρο, τον οποίο όρισε ο Πρόεδρος του 
Τριμελούς Συμβουλίου της Διοικήσεως του Πρωτο-
δικείου και τη Γραμματέα Σταυρούλα Λεβέντη.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 
20-11-2006 για να δικάσει την υπόθεση: 

Του αιτούντος Σωματείου με την επωνυμία «ΕΛ-
ΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ 
ΤΟΥ AIDS», που εδρεύει στην Αθήνα, όπως εκπρο-
σωπείται νόμιμα, το οποίο εκπροσωπήθηκε διά 
της πληρεξουσίου της δικηγόρου, Ελένης Παπα-
ευαγγέλλου.

Το αιτούν ζητεί να γίνει δεκτή η από 24-07-2006 
αίτησή του, η οποία κατατέθηκε στη Γραμματεία 
του Δικαστηρίου τούτου με αριθμό κατάθεσης 
6130/2006, προσδιορίστηκε για τη δικάσιμο που 
αναφέρεται στην αρχή της παρούσας και γράφτη-
κε στο πινάκιο.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης η πληρεξού-
σια δικηγόρος του αιτούντος, ανέπτυξε τους ισχυ-
ρισμούς του και ζήτησε να γίνουν δεκτά όσα ανα-
φέρονται στις προτάσεις του.

Αφού μελέτησε τη δικογραφία 
σκέφτηκε κατά νόμο 
Η διάταξη του άρθρου 91 ΑΚ επιτρέπει στο κα-

ταστατικό να ορίζει δυνατότητα αντιπροσώπευ-
σης στα μέλη. Δεν επιτρέπεται, όμως, αντιπροσώ-
πευση αν δεν παρέχεται τέτοια δυνατότητα από 
το καταστατικό. Στο καταστατικό συνήθως ορίζε-
ται αν η αντιπροσώπευση μέλους στη Γ.Σ. θα γίνει 
από άλλο μέλος ή και από πρόσωπο που δεν είναι 
μέλος. Η δυνατότητα αντιπροσώπευσης στη Γ.Σ. 
γεννά ζήτημα που αναφέρεται στο αν και πώς το 
αντιπροσωπευόμενο μέλος θα υπολογιστεί στην 
απαρτία. Το σχετικό ζήτημα αμφισβητείται. Κατά 
μία άποψη που μπορεί να χαρακτηριστεί ως αυ-
στηρή, η απαρτία υπολογίζεται κατά κεφαλές πα-
ρόντων και όχι κατά ψήφους (βλ. ΕιρΑμαρ 
209/1972, ΝοΒ 1972, 1498 και Καρακατσάνη στην 
ΕρμΑΚ, άρθρο 97 αρ. 13). Κατά την άποψη αυτή, οι 
αντιπροσωπευόμενοι δεν υπολογίζονται στο σχη-
ματισμό απαρτίας. Στην ουσία, τότε η αντιπροσώ-
πευση του απουσιάζοντος μέλους έχει αξία μόνο 
στην περίπτωση που θα σχηματιστεί προηγουμέ-
νως απαρτία από άλλα μέλη οπότε και μόνο το 
απολειπόμενο μέλος θα μπορεί να ψηφίσει μέσω 
του αντιπροσώπου του. Κατά την άποψη αυτή, η 

αντιπροσώπευση έχει αξία μόνο στην ψηφοφο-
ρία. Ορθότερη, όμως, πρέπει να θεωρηθεί η αντί-
θετη άποψη την οποία δέχεται και το Δικαστήριο 
τούτο, κατά την οποία ο αντιπροσωπευόμενος 
πρέπει να υπολογίζεται και στο σχηματισμό της 
απαρτίας. Υπέρ της άποψης αυτής συνηγορεί εν 
πρώτοις το γράμμα της ΑΚ 91 που δεν περιέχει κα-
νένα περιορισμό στην εξουσία αντιπροσώπευσης 
του απόντος μέλους. Ο μη συνυπολογισμός στην 
απαρτία του απόντος, αλλά αντιπροσωπευόμε-
νου μέλους, διαμορφώνει μία έννοια περιτετμη-
μένης αντιπροσώπευσης. Προσθέτως, τονίζεται 
ότι υπό την αντίθετη άποψη δημιουργείται αιφνι-
διασμός των μελών που επιθυμούν να παραστούν 
στη Γ.Σ. και να ψηφίσουν μέσω αντιπροσώπου. 
Μετά τη ματαίωση της Γ.Σ. θα πληροφορούνται 
ότι η διάλυση της Γ.Σ. οφείλεται σε έλλειψη απαρ-
τίας, η οποία δεν κατέστη δυνατό να σχηματιστεί 
γιατί δεν συνυπολογίστηκαν και αυτοί (αντιπρο-
σωπευόμενοι) (βλ. Αθ. Κρητικό, Όρια νόμιμης λει-
τουργίας συλλογικών οργάνων σωματείων, συνδι-
καλιστικών οργανώσεων και συνεταιρισμών, εκδ. 
1994, §§257 επ., σελ. 63 επ.). Στην προκειμένη πε-
ρίπτωση, το αιτούν σωματείο ζητεί, με την υπό 
κρίση αίτησή του, να εγκριθεί η τροποποίηση του 
καταστατικού του που ψηφίστηκε από τη Γενική 
Συνέλευση των μελών του και να εγγραφεί η τρο-
ποποίηση αυτή στο δημόσιο βιβλίο σωματείων, 
που τηρείται στο Δικαστήριο τούτο. Με αυτό το 
περιεχόμενο και αίτημα, η αίτηση αρμοδίως εισά-
γεται ενώπιων του Δικαστηρίου τούτου (άρθρα 
739, 740§1 και 787 ΚπολΔ) κατά τη διαδικασία της 
εκούσιας δικαιοδοσίας, είναι δε νόμιμη, στηριζό-
μενη στις διατάξεις των άρθρων 12 του Συντάγ-
ματος, 79, 80, 81, 84, 99 ΑΚ και 107 εισΝΑΚ. Πρέπει, 
επομένως, να ερευνηθεί περαιτέρω κατ’ ουσίαν.

Το αιτούν νόμιμα προσκομίζει τα ακόλουθα έγ-
γραφα: 1) το από 20-07-2006 αντίγραφο του πρα-
κτικού της από 03-07-2006 Γενικής Συνέλευσής 
του, από το οποίο προκύπτει ότι από το σύνολο 
των 49 ταμειακώς τακτοποιημένων μελών του, πα-
ρέστησαν τα 34, εκ των οποίων τα 10 μέσω αντι-
προσώπου σύμφωνα με το άρθρο 4§4 του ισχύο-
ντος καταστατικού, τα οποία και ομόφωνα ενέκρι-
ναν τις υπό έγκριση τροποποιήσεις του ισχύοντος 
καταστατικού, πληρούνται επομένως οι προϋπο-
θέσεις των άρθρων 99 σε συνδ. με 91 Α.Κ και των 
άρθρων 15 σε συνδ. με 4§4 του ισχύοντος κατα-
στατικού για την απαιτούμενη απαρτία και πλειο-
ψηφία, σύμφωνα με την ως άνω νομική σκέψη, 2) 
το από 20-07-2006 αντίγραφο του από 13-02-2004 
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πρακτικού του Δ.Σ του αιτούντος σωματείου, το 
οποίο περιέχει τον Πίνακα μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου, 3) το υπ’ αριθμ. 2294/21-11-2006 πι-
στοποιητικό της Γραμματέας του Πρωτοδικείου 
από το οποίο προκύπτει η αναγνώριση του σωμα-
τείου καθώς και η έγκριση της τροποποίησης του 
καταστατικού του με την υπ’ αριθμ. 3999/1988 
απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, 
4) την υπ’ αριθμ. 4176/1987 απόφαση του Πολυμε-
λούς Πρωτοδικείου Αθηνών με την οποία αναγνω-
ρίστηκε σωματείο, 5) την υπ’ αριθμ. 3999/1988 
απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών 
με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του κατα-
στατικού του, 6) την υπ’ αριθμ. 3198/1993 απόφα-
ση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με την 
οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του καταστατι-
κού του, 7) το ισχύον από 22-02-1993 καταστατικό 
και 8) το από 03-06-2006 μετά τις τροποποιήσεις 
που έγιναν στο καταστατικό του σωματείου, που 
αποτελείται από 20 άρθρα. 

Από τα ανωτέρω έγγραφα προκύπτει ότι τηρή-
θηκαν όλες οι προϋποθέσεις που τάσσει ο νόμος 
για την τροποποίηση των άρθρων 4 (μέλη), 7 (γε-
νική συνέλευση), 8 (διοικητικό συμβούλιο), 11 (τα-
μίας), 16 (τύχη της περιουσίας του σωματείου σε 
περίπτωση διάλυσής του) του καταστατικού του 
αιτούντος σωματείου, το οποίο αναγνωρίστηκε 
με την υπ’ αριθμ. 4176/1987 απόφαση του Πολυ-
μελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και καταχωρήθηκε 
στο δημόσιο βιβλίο σωματείων του δικαστηρίου 
με αριθμό μητρώου 15802, τροποποιήθηκε δε το 
καταστατικό αυτού και η τροποποίηση αυτού 
εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 3999/1988 απόφαση 

του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, κατόπιν 
δε τροποποιήθηκε και πάλι το καταστατικό αυτού 
και η τροποποίηση αυτού εγκρίθηκε με την υπ’ 
αριθμ. 3198/1993 απόφαση του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών. Περαιτέρω, προκύπτει ότι 
το νέο καταστατικό περιέχει τα στοιχεία που προ-
βλέπονται με ποινή ακυρότητας από τη διάταξη 
του άρθρου 80 ΑΚ ο δε σκοπός και η λειτουργία 
του σωματείου και μετά τις τροποποιήσεις που 
έγιναν στο καταστατικό, εξακολουθούν να μην 
αντίκειται στους νόμους, την ηθική και γενικά τη 
δημόσια τάξη. Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, πρέ-
πει η αίτηση να γίνει δεκτή και ως ουσιαστικά βά-
σιμη και να διαταχθούν όσα ορίζονται στις διατά-
ξεις των άρθρων 81§1, 84 ΑΚ και 11§2 ν.δ. 4114/1960 
περί Ταμείου Νομικών.

Για τους λόγους αυτούς
Δέχεται την αίτηση.
Διατάσσει: α) τη δημοσίευση περίληψης του 

τροποποιημένου καταστατικού του σωματείου με 
την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ AIDS», που εδρεύει στην 
Αθήνα, σε μία ημερήσια εφημερίδα, που εκδίδεται 
στην Αθήνα, καθώς και στο Δελτίο Δικαστικών 
Δημοσιεύσεων του Ταμείου Νομικών, η οποία (πε-
ρίληψη) πρέπει να περιέχει τα ουσιώδη στοιχεία 
του καταστατικού και β) την εγγραφή των τροπο-
ποιήσεων του καταστατικού στο δημόσιο βιβλίο 
σωματείων, που τηρείται στο Δικαστήριο τούτο.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε σε 
έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό 
του στην Αθήνα στις 19 Δεκεμβρίου 2006.


