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Ειδικότερα, για την πραγμάτωση των σκοπών 
του περιοδικού δημοσιεύονται:

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

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

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

Γίνονται δεκτές ανασκοπήσεις μέχρι δύο 
συγγραφέων. 

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

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

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

Ε.Ε.Μ.Α. AIDS 
Μ. ΧΙΝΗ 

Τ.Θ. 14085 
11521 – ΑΘΗΝΑ

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

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

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

9. Άρθρα εκπαιδευτικού περιεχομένου.
10. Ειδικά άρθρα.

Η διάταξη της ύλης περιλαμβάνει: Τίτλο, ελληνι-
κή περίληψη, περίληψη στην αγγλική, λέξεις ευ-
ρετηριασμού, εισαγωγή, μεθοδολογία, αποτελέ-
σματα, συζήτηση, ευχαριστίες, βιβλιογραφικές 
παραπομπές, πίνακες, εικόνες, λεζάντες εικόνων. 
Όλες οι σελίδες αριθμούνται αρχίζοντας από τη 
σελίδα με τον τίτλο. 

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

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

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

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

Στο κεφάλαιο «Υλικό και Μέθοδοι» πρέπει να ανα-
γράφονται όλες οι πληροφορίες ώστε να 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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ΕΠΙΚαΙρΟ ΘΕΜαcurrEnt IssuE

nεότερα δεδομένα στην αντιμετώπιση της hIV λοίμωξης - 
croI 2010
Α. Αντωνιάδου, Δ. Καββαθά

Περίληψη
Το CROI 2010 περιέλαβε ενδιαφέροντα νέα δεδομένα από τα οποία ιδιαίτερα εντυπωσιάζει η σημαντική 
επίδραση της πρώιμης διάγνωσης και έγκαιρης έναρξης αντιρετροϊικής αγωγής (HAART) με υψηλότερα 
CD4 κύτταρα στη μείωση της μετάδοσης της HIV λοίμωξης, στη μείωση του επιπολασμού της πολυα-
ντοχής του ιού και την επιβράδυνση ή αναστολή των χρόνιων βλαβών από τα όργανα στόχους. Τα στα-
θερά υψηλά CD4 κύτταρα συσχετίζονται επίσης με μικρότερο κίνδυνο νεοπλασμάτων και θνητότητας. 
Δεν υπάρχουν επαναστατικά δεδομένα για καινούργια αντιρετροϊικά φάρμακα και απασχολεί ιδιαίτερα 
η υπολειμματική χρόνια ανοσολογική ενεργοποίηση του οργανισμού, παρά την αποτελεσματική 
HAART, η περαιτέρω ενίσχυση της οποίας δεν φαίνεται να είναι η λύση του προβλήματος. Ιδιαίτερα 
απασχολούν οι μακροχρόνιες επιπλοκές σε όργανα όπως το καρδιαγγειακό, τα οστά, οι νεφροί και το 
κεντρικό νευρικό σύστημα. Η τακτική αντιμετώπισης της HIV λοίμωξης δεν αλλάζει προς το παρόν, τα 
δεδομένα όμως που θα οδηγήσουν στις αλλαγές είναι καθ’ οδόν.

Λέξεις - κλειδιά: HIV - λοίμωξη, θεραπεία, επιπλοκές, αντιρετροϊική αγωγή

update on management of hIV infection: a post -  
croI 2010
Α. Αntoniadou, D. Κavvatha

Abstract
Τhe 2010 CROI included new and interesting data among which particularly impressive were those 
concerning the impact of the early diagnosis of HIV infection and timely initiation of HAART on HIV 
transmission rates, on viral multiresistance prevalence and on the reduction of chronic complications 
in various organs. Constant high CD4 counts are related to less risk for malignancies and increased 
survival. There are no breaking news about new antietrovirals and it is of concern and continuous 
investigation the chronic residual immune activation that persists despite effective HAART. Intensifi-
cation of HAART does not seem the solution for this. Long term complications from the cardiovascu-
lar system, the bones, the kidneys and the central nervous system were extensively discussed in terms 
of prevention and management. Principles of management of HIV infection do not change for the 
moment but data that will cause change are on the way. 

Key words: CROI, HIV infection, management, complications, antiretrovirals

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

4th Dept of Internal Medicine 
of Medical School, "Attikon" 
General Hospital

Εισαγωγή
Η αντιμετώπιση της HIV λοίμωξης περιλαμβάνει 

θέματα που αφορούν: 1) τη χορήγηση αντιρετροϊι-
κής αγωγής (πότε αρχίζουμε αντιρετροϊική αγωγή, 
ποια τα θεραπευτικά σχήματα επιλογής, ποια η αντι-
μετώπιση της αποτυχίας σε ένα θεραπευτικό σχήμα, 
ποια η αντιμετώπιση ειδικών πληθυσμών ασθενών 
όπως οι ασθενείς με συλλοίμωξη από ηπατοτρό-
πους ιούς, οι έγκυες γυναίκες, οι χρήστες ουσιών),  

2) την πρόληψη της μετάδοσης του ιού (φαρμακευ-
τική προφύλαξη πριν και μετά την έκθεση στον ιό, 
πρόληψη της κάθετης μετάδοσης από τη μητέρα 
στο παιδί, εμβόλια) και 3) την αντιμετώπιση των μα-
κροχρόνιων επιπλοκών που έχουν σχέση με την HIV 
λοίμωξη (π.χ. από το καρδιαγγειακό, νεφρούς, ήπαρ, 
οστά, κεντρικό νευρικό σύστημα, μεταβολικό σύν-
δρομο). Επιπλέον, στην ευρύτερη αντιμετώπιση της 
HIV λοίμωξης εντάσσονται και θέματα με κοινωνική 

Α. Αντωνιάδου
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απήχηση όπως ο οικογενειακός προγραμματισμός, 
η ποιότητα ζωής, η αντιμετώπιση στις χώρες με μει-
ωμένους πόρους και το γενικότερο κόστος, ειδικά 
σε εποχές οικονομικής κρίσης. 

Επίκαιρα θέματα
Τα θέματα τα οποία κυριάρχησαν στο φετινό 

CROI (Congress on Retroviruses and Opportunistic 
Infections) αφορούσαν νεότερα δεδομένα για τη 
χρήση των αντιρετροϊικών φαρμάκων σε διάφορες 
κατηγορίες ασθενών και χρονικές φάσεις της HIV 
λοίμωξης καθώς και την επίδρασή τους στην προ-
φύλαξη της μετάδοσης της επιδημίας, στις μακρο-
χρόνιες επιπτώσεις από τη νόσο και στις κοινωνικές 
προεκτάσεις του νοσήματος. Εξάλλου τέθηκαν 
ερωτηματικά που μένει να απαντηθούν στο μέλλον. 
Είναι η εξάλειψη του ιού εφικτός στόχος; Και αν 
πράγματι η εξάλειψη αποτελεί εφικτό στόχο θα 
μπορούσαμε να τον επιτύχουμε με «ισχυρότερη» 
αντιρετροϊική αγωγή; Πώς αντιμετωπίζουμε τη χρό-
νια ανοσολογική ενεργοποίηση που προκαλεί ο ιός;

1. Πότε η έναρξη της αντιρετροϊικής αγωγής;
Πολλές μελέτες συνέδεσαν τη χρήση των αντιρε-

τροϊικών φαρμάκων με σημαντική μείωση του κιν-
δύνου μετάδοσης και παράλληλα μείωση της αντο-
χής στα αντιρετροϊικά φάρμακα. Εξάλλου πρώιμη 
έναρξη αγωγής, με επακόλουθο υψηλότερο ναδίρ 
CD4, συνδέθηκε με μείωση της βλάβης στα όργανα 
στόχους ως αποτέλεσμα ελαττωμένης ανοσολογι-
κής ενεργοποίησης και τελική αύξηση του προσδό-
κιμου επιβίωσης.

Σε μία μελέτη από το Σ. Φρανσίσκο,1 η οποία 
αφορούσε ομοφυλόφιλους άνδρες χρησιμοποι-
ήθηκε ένα θεωρητικό μαθηματικό μοντέλο μέ-
τρησης του «ιικού φορτίου της κοινότητας». Από 
το 2004 έως το 2008 το «ιικό φορτίο της κοινό-
τητας» παρουσίασε συνεχή μείωση, ενώ παράλ-
ληλα μειώθηκαν σημαντικά οι νέες μολύνσεις 
από 798 το 2004 σε 434 το 2008, παρά την εντα-
τικοποίηση του ελέγχου οροθετικότητας στα 
πλαίσια ρουτίνας. Η μείωση αυτή δεν σχετιζόταν 
με αυξημένη χρήση προφυλακτικού καθώς άλλα 
σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα παρουσί-
ασαν αύξηση. Η αποτελεσματικότητα του προ-
γράμματος επανειλημμένων ελέγχων σε συνδυ-
ασμό με την έγκαιρη θεραπεία αποτελούν δύο 
πολύ σημαντικά σημεία της μελέτης αυτής. Οι 
μισοί ομοφυλόφιλοι άνδρες έκαναν έλεγχο ανά 
εξάμηνο και το 70% αυτών τουλάχιστον κάθε 
χρόνο. Μόνο το 15% των HIV(+) ασθενών δεν 

γνώριζε την οροθετικότητά του, ενώ το 90% των 
ασθενών ελάμβαναν θεραπεία και 72% από αυ-
τούς είχαν μη ανιχνεύσιμο ιικό φορτίο.

Παρόμοια αποτελέσματα, με μείωση του ιικού 
φορτίου και των νέων μολύνσεων αναφέρθηκαν 
σε χρήστες ενδοφλεβίων ουσιών, μεταξύ των 
οποίων αυξήθηκε σημαντικά η χρήση αντιρετρο-
ϊικών φαρμάκων.2

Σε μία άλλη μελέτη από το Σ. Φρανσίσκο,3 πα-
ρουσιάστηκε ένα μαθηματικό μοντέλο μέτρησης 
των νέων μολύνσεων στην κοινότητα των ομοφυ-
λοφίλων ανδρών, μεταξύ των οποίων 23% είναι 
οροθετικοί και οι περισσότεροι γνωρίζουν την 
οροθετικότητα τους. Εξετάστηκαν 3 θεραπευτικές 
επιλογές σε σχέση με τη σημερινή πρακτική (θερα-
πεία σε ασθενείς με CD4 κάτω από 350): 1) θερα-
πεία σε όλους τους ασθενείς με CD4 κάτω από 500, 
2) θεραπεία σε όλους τους οροθετικούς ασθενείς 
ανεξαρτήτως αριθμού CD4, 3) θεραπεία σε όλους 
τους οροθετικούς ασθενείς ανεξαρτήτως αριθμού 
CD4 και έλεγχος οροθετικότητας κάθε χρόνο. Σύμ-
φωνα με αυτό το μαθηματικό μοντέλο, υπολογίζε-
ται μείωση των νέων μολύνσεων κατά 49%, 71% και 
91% για τις 3 θεραπευτικές πρακτικές σε σχέση με 
τη σημερινή ισχύουσα, για την επόμενη δεκαετία.

Σε ένα προσυνεδριακό συμπόσιο παρουσιά-
στηκε ένα θεωρητικό μοντέλο σύμφωνα με το 
οποίο η χορήγηση αντιρετροϊικής αγωγής σε 
όλους τους οροθετικούς ασθενείς με CD4 κάτω 
από 200/ml στη Ν. Αφρική θα σταματούσε τις 
νέες μολύνσεις σε 5-10 χρόνια.

Σημαντικά δεδομένα για τη μείωση της μετάδο-
σης του ιού παρουσιάστηκαν και από τον αναπτυσ-
σόμενο κόσμο. Σε μία πολυκεντρική μελέτη4 από 7 
χώρες στη Ν. Αφρική, η οποία αρχικά σχεδιάστηκε 
με σκοπό τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας της 
ακυκλοβίρης στη μείωση της ετεροσεξουαλικής 
HIV μετάδοσης, έλαβαν μέρος 3.408 ετεροσεξουα-
λικά ζευγάρια με έναν οροθετικό σύντροφο.

Αν και η ακυκλοβίρη δεν μείωσε τις νέες μολύν-
σεις από τον ιό, 349 (10%) οροθετικά άτομα κατά 
τη διάρκεια της μελέτης εμφάνισαν αριθμό CD4 
κάτω από 200 και έλαβαν αντιρετροϊική αγωγή 
σύμφωνα με τις ισχύουσες οδηγίες σε αυτές τις 
χώρες. Το ποσοστό των νέων μολύνσεων στην 
ομάδα των ασθενών που ελάμβαναν αντιρετροϊ-
ική αγωγή μειώθηκε κατά 92% σε σχέση με την 
ομάδα των ασθενών που δεν ελάμβαναν τους 
επόμενους 24 μήνες. Από τις 103 νέες μολύνσεις, 
μόνο μία παρατηρήθηκε σε ασθενή του οποίου ο 
σύντροφος ελάμβανε αγωγή. Η μοναδική αυτή 
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μόλυνση συνέβη πολύ κοντά στην έναρξη αντι-
ρετροϊικής αγωγής (μόλις 18 ημέρες), όταν πιθα-
νώς το ιικό φορτίο ήταν ακόμα υψηλό. Εκτός από 
τη μείωση των νέων μολύνσεων, η HAART συσχε-
τίστηκε με σημαντική μείωση της αντοχής σε 
όλες τις κατηγορίες φαρμάκων, παρά τη συνεχώς 
αυξανόμενη έκθεση σε αυτά.2,5,6

Αρκετές μελέτες παρουσίασαν δεδομένα αύξη-
σης του προσδόκιμου επιβίωσης. Σε μία από αυ-
τές με 7ετή παρακολούθηση οροθετικών ασθε-
νών, το προσδόκιμο επιβίωσης υπολογίστηκε ότι 
φθάνει για τους οροθετικούς άνδρες (αλλά όχι για 
τις οροθετικές γυναίκες) αυτό του γενικού πληθυ-
σμού μετά από 3 χρόνια τουλάχιστον, με τιμές 
CD4 σταθερά πάνω από 500.7

Πολλές εργασίες αναφέρθηκαν στην αποτελε-
σματικότητα της έγκαιρης έναρξης αντιρετροϊι-
κής θεραπείας στη διαφύλαξη της φυσιολογικής 
λειτουργίας διαφόρων οργάνων στόχων, όπως το 
Κ.Ν.Σ, το καρδιαγγειακό σύστημα, οι νεφροί, τα 
οστά κ.λπ. λόγω μείωσης της αυξημένης ανοσο-
λογικής ενεργοποίησης που προκαλεί ο ιός.

Η μελέτη CHARTER συνέδεσε το χαμηλότερο να-
δίρ των CD4, με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης γνω-
σιακών διαταραχών οι οποίες στους μισούς περίπου 
ασθενείς ήταν μη αναστρέψιμες μετά την έναρξη 
HAART και ανεξάρτητες άλλων παραγόντων συννο-
σηρότητας.8 Σε άλλη μελέτη βρέθηκε ότι η HIV λοί-
μωξη προκαλεί μείωση της εγκεφαλικής αιματικής 
ροής ηρεμίας, η οποία μπορεί να προηγείται οποιασ-
δήποτε νευροψυχιατρικής διαταραχής ή ανιχνεύσι-
μης απεικονιστικά βλάβης. Η διαφορά της αιματικής 
ροής μεταξύ οροθετικών και οροαρνητικών ατό-
μων ήταν ανεξάρτητη της ηλικίας, του φύλου και 
του επιπέδου εκπαίδευσης. Η HAART παράλληλα με 
τον ιολογικό έλεγχο,9 αύξησε την εγκεφαλική αιμα-
τική ροή ηρεμίας με άγνωστο μηχανισμό.

Στη μείωση του καρδιαγγειακού κινδύνου με 
την πρώιμη έναρξη HAART αναφέρθηκαν αρκε-
τές μελέτες. Η αρτηριακή ελαστικότητα, ένας 
ευαίσθητος δείκτης του καρδιαγγειακού κινδύ-
νου, μετρήθηκε σε 80 HIV(+) ασθενείς υπό θερα-
πεία και μη ανιχνεύσιμο ιικό φορτίο.10 Οι ασθε-
νείς επιλέχθηκαν από τη μελέτη SCOPE στην 
οποία γινόταν έναρξη αγωγής κατά τη χρόνια 
φάση της λοίμωξης (CD4 <350) και από τη μελέ-
τη OPTIONS στην οποία οι ασθενείς άρχιζαν θε-
ραπεία μέσα στους πρώτους 6 μήνες από τη διά-
γνωση. Εκτός από τους γνωστούς παράγοντες 
κινδύνου (ηλικία, ΣΔ, υπερχοληστερολαιμία, 
υπέρταση, κάπνισμα), μείωση της αρτηριακής 

ελαστικότητας συσχετίστηκε με χαμηλό ναδίρ 
CD4 κατά την έναρξη HAART. Αξίζει να σημειω-
θεί ότι η διάρκεια χορήγησης αγωγής, η έκθεση 
σε PIs ή abacavir δεν συσχετίστηκε με μείωση 
της αρτηριακής ελαστικότητας. Οι συγγραφείς 
κατέληξαν ότι έγκαιρη έναρξη αγωγής μπορεί να 
αποτρέψει τον καρδιαγγειακό κίνδυνο. 

Μείωση της εξέλιξης της αρτηριοσκλήρυνσης 
καταδείχτηκε και σε μία παρουσίαση των δεδομέ-
νων της μελέτης SUN.11 Μετά διόρθωση για τους 
παραδοσιακούς παράγοντες κινδύνου, η αύξηση 
του πάχους του έσω και μέσου τοιχώματος της κα-
ρωτίδας ήταν μικρότερη στους ασθενείς με κατα-
στολή του ιικού φορτίου (ΗΙV RNA <400 copies/ml) 
σε παρακολούθηση μιας διετίας. Έκθεση σε ΝΝRΤΙs 
συνδεόταν με μικρότερη πάχυνση (P=0,035).

Δεδομένα για τη συσχέτιση της χρόνιας νεφρι-
κής νόσου σε ΗIV(+) ασθενείς με το ναδίρ των CD4 

κυττάρων αναφέρθηκαν από τη μελέτη της φυσι-
κής εξέλιξης του ιού στο Αμερικανικό Στράτευμα 
(US Military Natural History Study), η οποία χαρα-
κτηρίζεται από δωρεάν πρόσβαση σε φάρμακα 
και ελάχιστη χρήση ενδοφλεβίων ουσιών.12 O κίν-
δυνος χρόνιας νεφρικής νόσου αυξανόταν με τη 
σταδιακή μείωση των CD4 κατά τη διάγνωση της 
νόσου (HR 2,4, 4,3, 6,8 για CD4 350-499, 201-349 
και <200 σε σχέση με CD4 >500). Οι συγγραφείς 
πρότειναν την πρώιμη διάγνωση και θεραπεία για 
τη μείωση της χρόνιας νεφρικής νόσου.

Τέλος, παρουσιάστηκαν δεδομένα για την αυ-
ξημένη οστεοπενία και την επίπτωση των καταγ-
μάτων στον HIV(+) πληθυσμό. Δεδομένα από τη 
μελέτη ΗOPS,13 έδειξαν μεγαλύτερη επίπτωση κα-
ταγμάτων στους HIV(+) ασθενείς σε σχέση με το 
γενικό πληθυσμό. Αριθμός CD4 <200, ΣΔ, συλλοί-
μωξη με ηπατίτιδα C και κατάχρηση ενδοφλεβίων 
ουσιών, ήταν ανεξάρτητοι παράγοντες κινδύνου 
για αυξημένη επίπτωση καταγμάτων (aHR 1,60, 
1,62, 1,61 και 1,52 αντίστοιχα).

Παρά τη συσσώρευση δεδομένων για την πρό-
ληψη της επέκτασης της επιδημίας από τον ιό και 
τη βελτίωση των χρόνιων βλαβών σε διάφορα όρ-
γανα–στόχους, με πρωιμότερη έναρξη αντιρε-
τροϊικής αγωγής σε σχέση με τις ισχύουσες κατευ-
θυντήριες οδηγίες, αυτές προς το παρόν παραμέ-
νουν ίδιες. Αναμένονται περισσότερα δεδομένα 
που θα προκύψουν πιθανά από τη μελέτη START 
για αλλαγή των σημερινών μας πρακτικών σε σχέ-
ση με την έναρξη θεραπείας.

Η επίδραση της χορήγησης HAART κατά την πρώ-
ιμη HIV λοίμωξη στην κλινική εξέλιξη της νόσου και 
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την ανοσολογική απάντηση παραμένει άγνωστη. 
Προς το παρόν δεν συνιστάται έναρξη αγωγής εκτός 
εάν παρατηρηθεί ταχεία ανοσολογική επιδείνωση 
(CD4 <350) μέσα σε ένα τρίμηνο ή σοβαρά ή και πα-
ρατεινόμενα συμπτώματα κυρίως από το Κ.Ν.Σ.

Η μελέτη SETPOINT14 σχεδιάστηκε για να απα-
ντήσει στα παραπάνω ερωτήματα. Η μελέτη περι-
ελάμβανε δύο σκέλη με τυχαιοποίηση ασθενών 
1:1. Α) Χορήγηση HAART κατά την πρώιμη λοίμωξη 
(<6 μήνες από τη μόλυνση) για 36 εβδομάδες και 
κατόπιν διακοπή. Β) Έναρξη HAART σύμφωνα με 
τις ισχύουσες κατευθυντήριες οδηγίες. Οι πρωτο-
γενείς στόχοι της μελέτης ήταν ο χρόνος έναρξης 
HAART και για τα δύο σκέλη και το ύψος του ιικού 
φορτίου (viral «setpoint») για τα δύο σκέλη την 72η 
εβδομάδα και για το σκέλος Β την 36η εβδομάδα.

Η μελέτη διακόπηκε πρόωρα την 76η εβδομάδα 
λόγω σημαντικού οφέλους για το σκέλος Α το 
οποίο προερχόταν κυρίως από την ταχεία εξέλιξη 
του σκέλους Β και την εκπλήρωση κριτηρίων για 
έναρξη HAART (6% έναντι 34% P=0,005). Στη 
φάση αυτή, στη μελέτη είχαν εισαχθεί 130 ασθε-
νείς. H ταχεία εξέλιξη των ασθενών στο Β σκέλος 
δεν επέτρεψε την αξιολόγηση του τελικού ύψους 
του ιικού φορτίου για τα δύο σκέλη. Εντούτοις, 
παρατηρήθηκε μία μικρή καθυστέρηση στην 
επανέναρξη HAART στο σκέλος Α που κυμαινό-
ταν από 6-16 εβδομάδες.

Σε μία άλλη μελέτη παρουσιάστηκαν σαφέστε-
ρα δεδομένα για την επίδραση της HAART κατά 
την οξεία λοίμωξη.15 Ο ενεργός πολλαπλασιασμός 
του ιού στα περιφερικά μονοκύτταρα ασθενών 
που έλαβαν θεραπεία κατά τη οξεία λοίμωξη (3-15 
εβδομάδες μετά τη μόλυνση) παρουσίασε μεγάλη 
πτώση σε σχέση με ασθενείς σε χρόνια φάση 
(P<0,0001) παρά τον έλεγχο της ιαιμίας και στις 
δύο ομάδες. Μετά τη διακοπή της θεραπείας πα-
ρατηρήθηκε μικρότερος ενεργός πολλαπλασια-
σμός του ιού στα περιφερικά μονοκύτταρα από 
τον αρχικό. Η παρατήρηση αυτή ενισχύει την άπο-
ψη ότι η θεραπεία κατά την οξεία λοίμωξη προ-
σφέρει ένα μετρήσιμο όφελος στο ανοσολογικό 
απόθεμα του οργανισμού.

2.  Νεώτερα δεδομένα για  
την αντιρετροϊική αγωγή

2α. Αντιρετροϊικά φάρμακα
Δεν υπάρχουν πολλά δεδομένα για νεώτερα 

φάρμακα. Στο συνέδριο παρουσιάστηκαν ένας 
νέος αναστολέας ιντεγκράσης (S/GSK1349572) 

και ένας νέος αναστολέας του CCR5 υποδοχέα 
(ΤΒΡ-652). Και τα 2 βρίσκονται σε φάση Ι–ΙΙα. Ο S/
GSK134957216 αποδείχθηκε in vitro δραστικός και 
έναντι στελεχών ανθεκτικών στους ήδη κυκλο-
φορούντες αναστολείς ιντεγκράσης, χωρίς αντα-
γωνισμό με άλλα αντιρετροϊικά φάρμακα ενώ σε 
μικρό αριθμό ασθενών που μελετήθηκε μείωσε 
κατά 2,5 log το ιικό φορτίο χορηγούμενος άπαξ 
ημερησίως και χωρίς σημαντική τοξικότητα. Ο 
ΤΒΡ-65217 είναι ταυτόχρονα αναστολέας του 
CCR5 αλλά και του CCR2 υποδοχέα, έχει μακρό 
χρόνο ημιζωής (35-40 ώρες), πλεονεκτική φαρ-
μακοκινητική και στη δόση των 75 mg επιτυγχά-
νει μείωση 1,8 log στο ιικό φορτίο με καλή ανοχή. 
Ο CCR2 εμπλέκεται σε φλεγμονώδεις νόσους 
όπως η αθηροσκλήρυνση και το μεταβολικό σύν-
δρομο και η αναστολή του παρέχει την αισιοδο-
ξία για επιπλέον αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες στο 
νέο φάρμακο.

Τονίσθηκε η προσπάθεια για τη δεύτερη γενιά 
αναστολέων ιντεγκράσης χωρίς διασταυρούμενη 
αντοχή με την πρώτη και η κατεύθυνση της έρευ-
νας σε ουσίες που αναστέλλουν τις διαδικασίες 
συνάθροισης (assembly) και ωρίμανσης (matura-
tion) του ιού μελετώντας τροποιήσεις ήδη γνω-
στών μορίων όπως οι βενζοδιαζεπίνες και οι ιμι-
δαζόλες.

2β. Επιλογή αντιρετροϊικών φαρμάκων 

Μελέτη QUAD18

Η μελέτη αυτή περιλαμβάνει 2 μελέτες φάσης ΙΙ 
και παρουσιάζει το νέο φαρμακοενισχυτικό παρά-
γοντα GS-9350 (αναστέλλει το CYP3A, χωρίς αντι-
ρετροϊική δράση) που μετά τα επιτυχή αποτελέ-
σματα των μελετών αποκτά και το όνομα cobicistat. 
Οι μελέτες αφορούσαν μικρό αριθμό ασθενών, 
ήταν ελεγχόμενες με εικονικό φάρμακο και είχαν 
διάρκεια 48 εβδομάδων. Οι ασθενείς δεν είχαν 
εμπειρία αντιρετροϊικής αγωγής, με φορτίο >5.000 
cp/ml και CD4 >50 και υπήρξε και τυχαιοποίηση 
ανάλογα με το ύψος του ιικού φορτίου (μεγαλύτε-
ρο ή όχι των 100.000). Η πρώτη (71 ασθενείς) συνέ-
κρινε τον τετραπλό συδυασμό cobicistat + elvite-
gravir (ο νέος υπό ανάπτυξη αναστολέας ιντεγκρά-
σης) + tenofovir + emtricitabine (εκ του τετραπλού 
σε ένα δισκίο συνδυασμού και το όνομα QUAD) με 
τον σταθερό τριπλό συνδυασμό tenofovir + emtric-
itabine + efavirenz (atripla). Τα αποτελέσματα ιολο-
γικής δραστικότητας ήταν παρόμοια (90% έναντι 
83%). Η δεύτερη (79 ασθενείς) συνέκρινε τον συν-
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δυασμό tenofovir+ emtricitabine+atazanavir/riton-
avir και tenofovir+ emtricitabine+atazanavir/GS-
9350 με εξίσου καλά αποτελέσματα (86% και 84%) 
δραστικότητας. Όσον αφορά την τοξικότητα δεν 
υπήρξαν σοβαρά συμβάματα και ο νέος φαρμακο-
ενισχυτικός παράγοντας φαίνεται να σχετίζεται με 
ναυτία. Η μικρή μείωση της κάθαρσης της κρεατινί-
νης που παρατηρήθηκε, μελετήθηκε περαιτέρω με 
χορήγηση του cobicistat σε υγιείς εθελοντές για μια 
εβδομάδα και υπολογισμό της κάθαρσης της κρεα-
τινίνης με εργαστηριακό τρόπο και με τον μαθημα-
τικό τύπο Cockroft-Gault. Η πραγματική κάθαρση 
δεν μεταβαλλόταν, ενώ υπήρχε μικρή μείωση στην 
υπολογιζόμενη με τον μαθηματικό τύπο (πιθανά 
λόγω μειωμένης αποβολής κατά 10-15% της κρεα-
τινίνης, ως αποτέλεσμα της δράσης του φαρμάκου 
στα νεφρικά σωληνάρια, μια υπόθεση που θα διε-
ρευνηθεί περαιτέρω στις μελέτες φάσης ΙΙΙ που αρ-
χίζουν). Η μελλοντική συμβολή στην αντιμετώπιση 
της HIV λοίμωξης, συνίσταται σε έναν ενισχυτή με 
μικρότερη ίσως τοξικότητα και σε ένα νέο δραστι-
κό σταθερό συνδυασμό του ενός δισκίου στη θε-
ραπευτική μας φαρέτρα.

Μελέτη ACTG 520219
Παρουσιάστηκαν τα τελικά αποτελέσματα αυ-

τής της μεγάλης, τυχαιοποιημένης μελέτης, η 
οποία περιέλαβε 1.807 ασθενείς και η οποία συνέ-
κρινε για πρώτη φορά τους σταθερούς συνδυα-
σμούς tenofovir + emtricitabine (Truvada) και aba-
cavir + lamivudine (Kivexa) συγχορηγούμενους με 
atazanavir/ritonavir ή efavirenz. Η μελέτη στο 
πρώτο σκέλος της ήταν διπλά τυφλή, οι ασθενείς 
ήταν χωρίς προηγούμενη εμπειρία αντιρετροϊικής 
αγωγής και υπήρξε διαστρωμάτωση και όσον 
αφορά το ύψος του αρχικού ιικού φορτίου (μεγα-
λύτερο ή μικρότερο από 100.000). Οι ασθενείς πα-
ρακολουθήθηκαν για 96 εβδομάδες και τα πρώτα 
αποτελέσματα από την ενδιάμεση ανάλυση στην 
πορεία της μελέτης δημοσιεύθηκαν τον Δεκέμ-
βριο 2009 και οδήγησαν σε κατάργηση του τυ-
φλού τμήματος της μελέτης για ασθενείς με υψηλό 
αρχικό ιικό φορτίο, γιατί οι ασθενείς με >100.000 
φορτίο οδηγούντο ταχύτερα σε ιολογική αποτυ-
χία, αν ελάμβαναν Kivexa. Ενώ υπήρξε αυτή η δια-
φορά στους ασθενείς με υψηλό ιικό φορτίο, στα 
συνολικά αποτελέσματα και στην ομάδα με φορ-
τίο <100.000 δεν υπήρξε διαφορά στο χρόνο προς 
την ιολογική αποτυχία, με ισοδύναμα αποτελέ-
σματα μεταξύ των σχημάτων θεραπείας. Την ίδια 
αποτελεσματικότητα είχαν συγκρινόμενα μεταξύ 

τους το efavirenz και το atazanavir/ritonavir. Όσον 
αφορά την τοξικότητα, οι συνδυασμοί με Kivexa 
είχαν μεγαλύτερα ποσοστά παρενεργειών (ειδικά 
σε συνδυασμό με efavirenz) που περιελάμβαναν 
σε μεγάλο ποσοστό αντιδράσεις υπερευαισθησίας 
(στη μελέτη δεν ήταν υποχρεωτικός ο έλεγχος για 
HLA B*5701). Οι συνδυασμοί με efavirenz σε απο-
τυχία είχαν μεγαλύτερο αριθμό μεταλλαγών αντο-
χής. Οι συνδυασμοί με Truvada είχαν μεγαλύτερη 
αύξηση CD4 κυττάρων. Παρατηρήθηκε μεγαλύτε-
ρη αύξηση σε τριγλυκερίδια, LDL, HDL και ολική 
χοληστερόλη με efavirenz και Kivexa αλλά καμιά 
διαφορά στο λόγο ολικής χοληστερόλης προς 
HDL και μείωση στην κάθαρση κρεατινίνης σε 
ασθενείς (<5%) που έλαβαν atazanavir + Truvada.

Η υπομελέτη ACTG5224s (LB106) της ανωτέρω 
μελέτης εστιάσθηκε στις μεταβολικές επιπλοκές 
και περιέλαβε 258 ασθενείς. Σημειώθηκε μείωση 
της οστικής πυκνότητας με όλους τους συνδυα-
σμούς και χωρίς στατιστικά σημαντική διαφορά η 
οποία ήταν μεγαλύτερη στην αρχική φάση της θε-
ραπείας και σταθεροποιήθηκε μετά τις 48 εβδομά-
δες (συνολική παρακολούθηση στη μελέτη 3 χρό-
νια). Παρά το γεγονός αυτό, το συνολικό ποσοστό 
καταγμάτων δεν διέφερε μεταξύ σχημάτων αντι-
ρετροϊικής αγωγής και ήταν όλα τραυματικής αιτι-
ολογίας. Η αύξηση λίπους στα άκρα ήταν χωρίς δι-
αφορές μεταξύ των συνδυασμών NRTIs και μεγα-
λύτερη με atazanavit/ritonavir. Η λιποατροφία (με 
απώλεια ≥10% του λίπους στα άκρα) ήταν σπάνια.

Μελέτες VICTOR E3 & 420

Περιλαμβάνουν συγκεντρωμένα αποτελέσματα 
για 721 ασθενείς που συμμετείχαν σε διπλά τυφλή 
ελεγχόμενη με placebo σύγκριση του vicriviroc, συγ-
χορηγούμενου με βασικό αντιρετροϊικό σχήμα. Προ-
ϋπόθεση συμμετοχής στη μελέτη ο CCR5 τροπισμός 
στελέχους του ιού, ιικό φορτίο >1.000 και είτε αντοχή 
σε 2 ή περισσότερες κατηγορίες αντιρετροϊικών 
φαρμάκων ή διάρκεια προηγούμενης αντιρετροϊι-
κής αγωγής τουλάχιστον 6 μηνών. Δυστυχώς, όταν 
στο βασικό αντιρετροϊικό σχήμα περιελαμβάνοντο 
3 ή περισσότερα δραστικά φάρμακα (και αυτό συνέ-
βη στο 64% των ασθενών), το vicriviroc δεν υπερείχε 
του εικονικού φαρμάκου. Σαν αποτέλεσμα η μελέτη 
απέτυχε να φτάσει τον αρχικό της στόχο και στα συ-
νολικά αποτελέσματα το vicriviroc δεν υπερείχε του 
εικονικού φαρμάκου. Σημαντική διαφορά υπήρχε 
όταν το βασικό αντιρετροϊικό σχήμα είχε 2 ή λιγότε-
ρα δραστικά αντιρετροϊικά φάρμακα. Το vircriviroc 
ήταν καλά ανεκτό με σπάνια ανάπτυξη αντοχής.
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Μελέτη ODIN21

Μελέτη φάσης ΙΙΙ, ανοικτή τυχαιοποιημένη σε 
ασθενείς με ιστορικό αντιρετροϊικής αγωγής 
(σταθερής για τουλάχιστον 12 εβδομάδες), χωρίς 
μεταλλάξεις αντοχής στο darunavir και με 2 ή πε-
ρισσότερους δραστικούς NRTIs στο βασικό αντι-
ρετροϊικό σχήμα συνδυασμού με το darunavir. 
Προϋπόθεση συμμετοχής στη μελέτη ιικό φορτίο 
>1.000 και CD4 κύτταρα >50 και διάρκεια 48 
εβδομάδες. Συγκρίθηκε η χορήγηση του daruna-
vir/ritonavir σε μια (800/100 mg x 1) ή δύο (600/100 
mg x 2) δόσεις ημερησίως. Συνολικά η ιολογική 
ανταπόκριση με μη ανιχνεύσιμο φορτίο δεν διέ-
φερε (περίπου 70%), στην ανάλυση όμως περαι-
τέρω αναλόγως αρχικού ιικού φορτίου, οι ασθε-
νείς με φορτίο >50.000 cp/ml είχαν μικρότερο 
ποσοστό ιολογικής ανταπόκρισης (περίπου 50%). 
Η μελέτη συζητήθηκε αρκετά και υπήρξαν σοβα-
ρές αντιρρήσεις κατά πόσον μπορεί να υποστηρί-
ξει πραγματικά τη χορήγηση του darunavir σε μια 
δόση ημερησίως σε ασθενείς με προηγούμενη 
έκθεση σε αντιρετροιϊκή αγωγή.

Επίπτωση χρόνιας νεφρικής νόσου  
σε ασθενείς με χρόνια έκθεση  
σε αντιρετροϊική αγωγή από τη βάση 
δεδομένων της EuroSIDA22

Η μελέτη περιέλαβε 6.843 ασθενείς με 21.482 
patient-years παρακολούθησης μετά το 2004 και 
τουλάχιστον 3 μετρήσεις κρεατινίνης και αντιστοί-
χως σωματικού βάρους. Ως νεφρική δυσλειτουρ-
γία ορίστηκε η μείωση της κάθαρσης κρεατινίνης 
σε ≤60 ml/min/1.73 m2 αν η αρχική τιμή ήταν >60 
ml και σε μείωση κατά 25% τουλάχιστον αν η αρχι-
κή τμή κάθαρσης ήταν <60 ml. Ο υπολογισμός της 
κάθαρσης έγινε με τον μαθηματικό τύπο Cock-
croft-Gault. Η μελέτη επιβεβαίωσε παράγοντες 
κινδύνου για την εμφάνιση χρόνιας νεφρικής νό-
σου ήδη γνωστούς όπως η ηλικία, ο Σ.Δ., η αρχική 
τιμή κάθαρσης, το ύψος του ιικού φορτίου και το 
συμπτωματικό στάδιο της HIV λοίμωξης και ανέ-
δειξε και άλλους όπως τα νεοπλάσματα τα μη σχε-
τιζόμενα με το AIDS και η συλλοίμωξη με HCV. 
Όσον αφορά την αντιρετροϊική αγωγή, επιβεβαί-
ωσε την αύξηση του κινδύνου χρόνιας νεφρικής 
νόσου με την αθροιστική έκθεση στο tenofovir και 
σημείωσε το νέο δεδομένο της συσχέτισης του 
κινδύνου με την έκθεση στο atazanavir. Mε τη δια-
κοπή των φαρμάκων ο κίνδυνος αναστρέφεται.

Άλλα δεδομένα που παρουσιάστηκαν και μπορεί 
να ασκήσουν επίδραση στην επιλογή αντιρετροϊικής 

αγωγής αφορούν τη μελέτη από τους Βaum P. et al.23 
που έδειξε την ικανότητα του abacavir να αυξάνει in 
vitro την ενεργοποίηση των αιμοπεταλίων (αναστέλ-
λοντας την guanyl cyclase, μέσω της οποίας το ΝΟ 
μειώνει την ενεργοποίηση των αιμοπεταλίων), κατα-
δεικνύοντας έτσι ένα πιθανό μηχανισμό αύξησης 
του κινδύνου για έμφραγμα του μυοκαρδίου. Οι Win-
ston et al.24 επίσης σε μια πρωτότυπη μελέτη αξιολό-
γησαν την επίδραση της αντιρετροϊικής αγωγής 
στην εξέλιξη των νευρογνωσιακών ανεπαρκουσών 
λειτουργιών σε 30 ασθενείς με HIV λοίμωξη (για 48 
εβδομάδες) χρησιμοποιώντας μαγνητική φασματο-
σκοπία εγκεφαλικών μεταβολιτών, διακρίνοντας πι-
θανές διαφορές στη βελτίωση μεταξύ διαφορετικών 
φαρμάκων.

3. Μακροχρόνιες επιπλοκές
Στο συνέδριο έγινε ιδιαίτερη και εκτεταμένη 

αναφορά στις επιπλοκές από το καρδιαγγειακό 
και τα οστά (heart and bones). Είναι πια συνείδη-
ση ότι οι επιπλοκές αυτές δεν έχουν ως αποκλει-
στικό παράγοντα κινδύνου την αντιρετροϊική 
αγωγή, αλλά σε μεγάλο βαθμό συσχετίζονται με 
τη χρόνια ανοσολογική ενεργοποίηση της HIV 
λοίμωξης η οποία μειώνεται αλλά δεν εξαφανί-
ζεται κατά τη διάρκεια της επιτυχημένης αντιρε-
τροϊικής αγωγής και παρά τη μακροχρόνια ιολο-
γική καταστολή εμμένει σε υπολειμματικό βαθ-
μό, επιταχύνοντας τις διεργασίες της γήρανσης 
και την εμφάνιση των διαταραχών φθοράς από 
τα όργανα στόχους. Παρουσιάστηκαν μελέτες 
με στόχους τη βελτίωση της διάγνωσης και της 
αντιμετώπισης των υπολοίπων παραγόντων κιν-
δύνου. Παραδείγματα αποτελούν: α) η μελέτη 
από την D:A:D (27.586 ασθενείς) που δείχνει τη 
μείωση του καρδιαγγειακού κινδύνου μετά από 
διακοπή του καπνίσματος και ο οποίος μετά τον 
3ο χρόνο από τη διακοπή πλησιάζει τα επίπεδα 
των ατόμων που δεν κάπνισαν ποτέ.25 Από την 
D:A:D (178.835 person-years) προέρχεται και η 
μελέτη26 που δείχνει ότι η αύξηση των τριγλυκε-
ριδίων ενώ χωρίς προσαρμογή φαίνεται να αυ-
ξάνει κατά 67% τον κίνδυνο εμφράγματος του 
μυοκαρδίου, αν γίνει ανάλυση με προσαρμογή 
των δεδομένων και στους υπόλοιπους παράγο-
ντες κινδύνου, ο διπλασιασμός της τιμής των τρι-
γλυκεριδίων αυξάνει μόνο κατά 11% τον κίνδυνο 
εμφράγματος. Οι ερευνητές αμφισβήτησαν αν η 
προσπάθεια μείωσης της τιμής των τριγλυκερι-
δίων θα έχει οποιαδήποτε επίπτωση στον κίνδυ-
νο εμφράγματος.
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Όσον αφορά το θέμα του καρδιαγγειακού κιν-
δύνου που φαίνεται να απασχολεί ιδιαίτερα, στο 
συνέδριο αναφέρθηκαν μελέτες που εστιάσθηκαν 
στο θέμα της πρώιμης και με σημαντική ευαισθη-
σία διάγνωσης της δυσλειτουργίας του ενδοθηλί-
ου είτε με δείκτες στον ορό (π.χ. ιντερλευκίνη 6, 
ινωδογόνο, d-dimers, hs-CRP, matrix-mp1) είτε πιο 
εκτεταμένα με σύγχρονες απεικονιστικές ή λει-
τουργικές μεθόδους που δεν εφαρμόζονται σε ευ-
ρεία κλίμακα και σε διαδικασία ρουτίνας ούτε στον 
HIV αρνητικό πληθυσμό, όπως η μέτρηση του πά-
χους του μέσου χιτώνα της καρωτίδας (ΙΜΤ), η 
pulse wave velocity (PWV) που μετρά την ταχύτη-
τα του σφυγμικού κύματος (χαμηλές τιμές συσχε-
τίζονται με σκλήρυνση των αγγείων) και flow-me-
diated dilatation (FMD) που μετρά την ικανότητα 
φυσιολογικής διαστολής του τοιχώματος των αγ-
γείων που προκαλείται από το σφυγμικό κύμα. Έγι-
νε επίσης αναφορά στο δείκτη ασβεστίου των 
στεφανιαίων (calcium coronary scoring) που απαι-
τεί αξονικό τομογράφο πολλαπλών τομών. Ιδιαίτε-
ρη συζήτηση έγινε για τη μελέτη από τους Hsue et 
al.27 που έδειξε ότι η αύξηση του IMT δημιουργεί-
ται αρχικά στο σημείο διαχασμού της καρωτίδας 
και εκεί πρέπει να αναζητείται για την πρώιμη διά-
γνωση της δυσλειτουργίας του ενδοθηλίου. Η ίδια 
ομάδα έδειξε28 ότι στους HIV θετικούς ασθενείς 
υπάρχει φλεγμονώδης διεργασία που σχετίζεται 
με ενεργοποίηση των Τ-λεμφοκυττάρων και οδη-
γεί σε παθολογικούς δείκτες δυσλειτουργίας του 
ενδοθηλίου (IΜΤ, PWV, hs-CRP) ακόμα και σε ασθε-
νείς με αντιρετροϊική αγωγή χωρίς abacavir (που 
σαφώς αποτελεί παράγοντα επιβάρυνσης των δει-
κτών δυσλειτουργίας του ενδοθηλίου).

Όσον αφορά τα οστά, δύο μελέτες από την Ελ-
βετία29 και την Ιταλία30 κατέδειξαν το υψηλό πο-
σοστό χαμηλών επιπέδων βιταμίνης D στον πλη-
θυσμό των ασθενών με HIV λοίμωξη που υπερ-
βαίνει και το 50%. Τα ποσοστά υποβιταμίνωσης D 
παρουσιάζουν εποχιακή διακύμανση με 3 φορές 
μεγαλύτερα ποσοστά την άνοιξη σε σχέση με το 
φθινόπωρο. Ως παράγοντες κινδύνου συσχετίζο-
νται στην πολυπαραγοντική ανάλυση η μαύρη 
φυλή, η μακρά διάρκεια HIV λοίμωξης, η χρήση 
ουσιών, η άνοιξη και οι NNRTIs (όχι το tenofovir). 
Aν ληφθούν υπόψη και τα αποτελέσματα της με-
λέτης HOPS με 8.456 ασθενείς σε 10 κέντρα παρα-
κολούθησης στις ΗΠΑ που παρακολουθήθηκαν 
από το 1994-2008 και κατεδείχθη μεγαλύτερη συ-
χνότητα καταγμάτων σε σχέση με τον γενικό πλη-
θυσμό και ιδιαίτερα στις νεώτερες ηλικίες,13 τότε 

ίσως το συμπέρασμα των ερευνητών ότι τα επίπε-
δα βιταμίνης D πρέπει να ελέγχονται και να συ-
νταγογραφείται επί ενδείξεως, έχει σαφή βάση.

Όσον αφορά τις νεοπλασματικές νόσους31 ανα-
φέρθηκε ότι τα νεοπλάσματα του πρωκτού, του 
στοματοφάρυγγα, η νόσος Hodgkin και το μελά-
νωμα έχουν μεγαλύτερη συχνότητα στους ασθε-
νείς με HIV λοίμωξη σε σχέση με τον γενικό πλη-
θυσμό. Ο κίνδυνος εμφάνισής τους συσχετίζεται 
με χαμηλότερο πρόσφατο αριθμό CD4 κυττάρων. 
Ο καρκίνος του πνεύμονα και του παχέος εντέρου 
έχουν μεγαλύτερη συχνότητα μόνο σε ασθενείς 
με χαμηλό αριθμό CD4 κυττάρων. Το ύψος του ιι-
κού φορτίου δεν συσχετίζεται με τον κίνδυνο 
καρκίνου. Είναι εμφανής η ανάγκη πρώιμης διά-
γνωσης της HIV λοίμωξης και διατήρησης υψηλού 
του αριθμού των CD4 κυττάρων.

Τέλος, αναφέρθηκε η εμπειρία από την πρό-
σφατη επιδημία της γρίπης Η1Ν1 στον πληθυσμό 
των ατόμων με HIV λοίμωξη.32-34 Η λοίμωξη από 
Η1Ν1 δεν προσβάλλει συχνότερα τους ασθενείς 
με HIV λοίμωξη. Η βαρύτητα και η πρόγνωση της 
νόσου δεν διαφέρει από τον γενικό πληθυσμό και 
επηρεάζεται από συννοσηρότητες αλλά όχι από 
την HIV λοίμωξη. Τα συμπτώματα από το γαστρε-
ντερικό εμφανίζονται συχνότερα στους HIV θετι-
κούς ασθενείς οι οποίοι αναρρώνουν ταχύτερα. 
Δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές αλλαγές σε CD4, 
CD8 και HIVRNA μέχρι και 4-6 εβδομάδες μετά τη 
διάγνωση της λοίμωξης από Η1Ν1. Παρουσιάστη-
καν 3 μελέτες35-37 (100-300 ασθενείς) για την απο-
τελεσματικότητα του εμβολίου στην ανάπτυξη 
αντισωμάτων μετά από μια δόση. Τα αποτελέ-
σματα ποικίλλουν από 55-95% ανάλογα με το εμ-
βόλιο (95% με τον ASO3 ενισχυτή).

Το συνέδριο άφησε και το αισιόδοξο μήνυμα 
των 4.000.000 ασθενών στη μαύρη ήπειρο που 
βρίσκονται ήδη σε αντιρετροϊική αγωγή, με εν-
θαρρυντικά αποτελέσματα στη μετάδοση της νό-
σου και τη βελτίωση της νοσηρότητας. Και αυτό 
παρά το γεγονός των μειωμένων επιλογών αντι-
ρετροϊικών φαρμάκων και της έλλειψης των εργα-
στηριακών μεθόδων παρακολούθησης. Η προ-
σπάθεια σαφώς πρέπει να συνεχισθεί παρά την 
απειλητική διεθνή οικονομική κρίση.
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Η άρνηση των ιατρών να περιθάλψουν hIV θετικούς 
ασθενείς
Κ. Ζησόπουλος, Π. Βούλτσος, Ν. Βασιλειάδης

Περίληψη
Διερευνήθηκε η νομική βιβλιογραφία όσον αφορά τη θέση της επιστήμης του δικαίου και της νομο-
λογίας σχετικά με την άρνηση των ιατρών να περιθάλψουν ασθενείς με HIV λοίμωξη, ένα ζήτημα 
ιδιαίτερης σημασίας καθώς παρεμποδίζει τη θεραπεία των ασθενών, επιτείνει την περιθωριοποίησή 
των, κλονίζει την εμπιστευτική σχέση ιατρού–ασθενή και αντιβαίνει στην ιατρική ηθική. Μεταξύ των 
αιτίων της άρνησης αυτής περιλαμβάνεται το έλλειμμα γνώσεων, οι κοινωνικές φοβίες, ο φόβος με-
τάδοσης του ιού προς τρίτους αλλά κυρίως προς τους ιδίους τους ιατρούς, ο οποίος επιτείνεται από 
την έλλειψη γνώσεων και την ανεπάρκεια υποδομής.
Ήδη το 1992 η άρνηση ιατρών να νοσηλεύσουν ασθενή με AIDS απασχόλησε την ελληνική νομολο-
γία, ενώ για το διάστημα 2005-2007 ο Συνήγορος του Πολίτη έχει δεχθεί 7 σχετικές καταγγελίες, ενώ 
αναφέρονται άλλες 39 περιπτώσεις άρνησης παροχής υπηρεσιών σε οροθετικούς ασθενείς. Η ύπαρ-
ξη «ιδιαίτερης νομικής υποχρέωσης» του ιατρού του νοσοκομείου όπου προσφεύγει ο ασθενής με 
AIDS σε συνδυασμό με την ερμηνεία πλέγματος νομοθετικών διατάξεων (άρθρο 9 Κ.Ι.Δ., άρθρο 91 
Οδηγίας του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ κ.ά.) δυσχεραίνουν την απαλλαγή των ιατρών με μηχανισμούς όπως η σύ-
γκρουση καθηκόντων (την οποία υιοθέτησε η νομολογία το 1992) ή η κατάσταση ανάγκης (άρθρο 25 
Π.Κ.). Ενδεχομένως η απαλλαγή των ιατρών μπορεί να θεμελιωθεί επί έλλειψης νοσοκομειακής υπο-
δομής, ιδίως όταν υπάρχει κίνδυνος μόλυνσης τρίτων ατόμων και συνεπώς έλλειψη επιταγής προς 
τον ιατρό για κοινωνικά αναμενόμενη ενέργεια (και έλλειψη «παράλειψής» του). Βέβαια, το AIDS είναι 
ιδιότυπο ζήτημα για το ποινικό δίκαιο και ενδεχομένως μπορεί να γίνει λόγος για κενό νόμου. Η δε 
αιτιώδης συνάφεια όσον αφορά την ευθύνη από μετάδοση του ιού, δεν είναι εύκολο να θεμελιωθεί.
Συμπερασματικά, η παροχή γνώσεων, υποδομών καθώς και η αυστηρή τήρηση της ιατρικής δεοντο-
λογίας μπορούν να περιορίσουν ουσιαστικά ή και να εξαλείψουν την άρνηση των ιατρών να περιθάλ-
ψουν ασθενείς με AIDS.

Λέξεις - κλειδιά: Άρνηση ιατρών, ιατρικό καθήκον, κοινωνικές φοβίες, HIV, AIDS, σύγκρουση καθη-
κόντων, κατάσταση ανάγκης.

refusal of physicians to attend hIV positive patients
 K. Zissopoulos, P. Voultsos, N. Vassiliadis

Abstract
A research was performed on the legal literature regarding the refusal of physicians to attend pa-
tients suffering from HIV/AIDS. The latter is an issue of great importance, since it hinders the treat-
ment of patients, adds to their marginalization, leads to mistrust between physician and patient, 
and opposes to medical ethics. The reasons for this refusal include insufficient knowledge, social 
phobias, fear of transmitting the virus to third parties and even to the physicians themselves, a fear 
that is increased by the lack of knowledge and the insufficient infrastructure.
As early as 1992, the refusal of certain physicians to attend a patient suffering from AIDS concerned 
the Greek jurisprudence. During the years 2005-2007, the Greek Ombudsman has received seven rel-
evant complaints, while there are thirty-nine other cases of refusal to provide service to HIV-positive 
patients. The existence of a “special legal obligation” of a physician working in a hospital where a 
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patient suffering from AIDS seeks care, along with the interpretation of a certain number of laws 
(Article 9 of the Greek Code of Medical Ethics, Article 91 of the Directive of the Hellenic Centre for 
Disease Control and Prevention etc.) complicate the acquittal of physicians using mechanisms such 
as the conflict of duties (adopted by the Greek jurisprudence in 1992), or the case of emergency (Ar-
ticle 25 of the Greek Penal Code). The acquittal of physicians may possibly be founded on the lack of 
hospital infrastructure, especially when there is a risk of infection of third parties and consequently, a 
lack of order to the physician for a socially expected action (and lack of “failure”). Certainly, AIDS is a 
unique issue for penal law, and one might say that there is a legal vacuum. On the other hand, the 
causality regarding the liability for transmission of the HIV virus is not easily founded.
In conclusion, providing information and infrastructure, and strictly observing medical ethics 
may substantially decrease or even eliminate the refusal of physicians to treat patients suffering 
from AIDS.

Key words: medical refusal, medical duty, social phobia, HIV, AIDS, conflict of duties, emergency 
situation.

Εισαγωγή 

Ο φόβος του ιατρικού κόσμου μπροστά 
στον HIV 
Πρωταρχικό καθήκον της ιατρικής και των ια-

τρών που την ασκούν, ήδη από τα χρόνια του 
ιπποκρατικού όρκου, είναι η διαφύλαξη της 
ζωής και της υγείας των ασθενών, σε συνδυασμό 
μάλιστα -ιδίως στη σύγχρονη εποχή της ραγδαί-
ας προόδου των ιατροβιολογικών επιστημών 
και της εισβολής των τεχνοκρατικών επιστημών 
στην ιατρική- με το καθήκον για ανακούφιση 
του ασθενή και για σεβασμό στην αξιοπρέπειά 
του.1 Όμως, η ίδια η άσκηση του ιατρικού λει-
τουργήματος (όπως και ευρύτερα των λειτουρ-
γημάτων της υγείας) συχνά απειλεί τον ιατρό (ή 
τον λειτουργό της υγείας γενικότερα) με κινδύ-
νους για τη δική του υγεία και ζωή καθώς και της 
οικογένειάς του. Στην ιστορία της ιατρικής είναι 
συχνές οι περίοδοι, όπου υπήρχε έξαρση κά-
ποιων μεταδοτικών λοιμωδών νοσημάτων, οπό-
τε και ο κίνδυνος μετάδοσης και προς τους ια-
τρούς ήταν αυξημένος. Ήδη από την εποχή του 
Θουκυδίδη, τα νοσήματα με κοινωνικό χαρα-
κτήρα επηρεάζουν το καθήκον των ιατρών για 
παροχή φροντίδας προς τους ασθενείς. Στην πε-
ρίοδο της βουβωνικής πανώλης στο Λονδίνο το 
1665, οι ιατροί απομακρύνθηκαν από την πόλη 
ώστε να μην μολυνθούν από τους ασθενείς. 
Ανάλογος φόβος στον ιατρικό κόσμο παρατη-
ρήθηκε και στην περίοδο όπου η φυματίωση 
(TBC) ήταν σε έξαρση.

Στη σύγχρονη εποχή το AIDS αποτελεί την κυρι-
ότερη αιτία φόβου των λειτουργών υγείας για με-
τάδοση της νόσου από τους ασθενείς προς αυ-
τούς. Βέβαια υπάρχουν και άλλες νόσοι όπως η 
ηπατίτιδα και πρόσφατα η γνωστή «νέα γρίπη», ο 
ιός Η1Ν1. Ο ιατρός, όπως και ο ασθενής, έχει και 
αυτός δικαίωμα στη ζωή, στην υγεία και στη σω-
ματική του ακεραιότητα. Επίσης έχει, όπως και ο 
ασθενής, δικαίωμα να αυτοκαθορίζεται. Το καίριο 
ερώτημα εν προκειμένω είναι αν σε κάποιες περι-
πτώσεις μπορεί τα δικαιώματα του ιατρού να 
υπερτερούν των αντίστοιχων του ασθενή και αν 
ναι, με ποιες προϋποθέσεις.

Το AIDS ως νοσολογική οντότητα είναι εντελώς 
ιδιαίτερο, με συνέπεια τη δημιουργία ιδιαίτερων 
νομικών ζητημάτων.2,3,4 Ως παραδείγματα αναφέ-
ρονται η αξιολόγηση του δόλου για μετάδοσή 
του, η θεμελίωση αιτιώδους συνάφειας ανάμεσα 
στην πράξη που μεταδίδει τον ιό και την επελθού-
σα βλάβη της υγείας εκείνου στον οποίο μεταδό-
θηκε ο ιός και ο χαρακτηρισμός της αστικής ευθύ-
νης εκείνου που μεταδίδει τον ιό ως υποκειμενική 
ή αντικειμενική ανάλογα με τον τρόπο με τον 
οποίο γίνεται η μετάδοση.5

Καθώς εξαπλώνεται ο ιός του AIDS, όλο και πε-
ρισσότερο σε διεθνές επίπεδο παρατηρείται το 
φαινόμενο της άρνησης ιατρών να περιθάλψουν 
ασθενείς με AIDS ή οροθετικούς ασθενείς, από 
φόβο μετάδοσης του HIV σε αυτούς. Η άγνοια (ελ-
λιπής ενημέρωση) και η φοβία, σε συνδυασμό με 
την αποστροφή προς ορισμένους τρόπους ζωής 
(lifestyle), όπως η ομοφυλοφιλία (ομοφοβία) ή η 
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χρήση τοξικών ουσιών, αποτελούν τα κύρια αίτια 
της άρνησης αυτής των ιατρών.6,7,8,9 Κάποιες ιατρι-
κές ειδικότητες όπως η χειρουργική, η μαιευτική, 
η εντατικολογία, ειδικότητες που χρησιμοποιούν 
φλεβοκέντηση, βρίσκονται στην πρώτη γραμμή 
των ειδικοτήτων όπου ο κίνδυνος μετάδοσης του 
ιού HIV προς τους ιατρούς είναι αυξημένος.5 
Εντούτοις, έχει παρατηρηθεί ότι ο κίνδυνος μετά-
δοσης του ιού του AIDS κατά την άσκηση της ια-
τρικής είναι σημαντικά χαμηλός.5,9 Ωστόσο, η άρ-
νηση των ιατρών εξακολουθεί να παρατηρείται 
και να απασχολεί τη βιβλιογραφία, διαταράσσο-
ντας ουσιαστικά την ήδη διαταραγμένη, στην τε-
χνοκρατικά δομημένη σύγχρονη ιατρική, σχέση 
ιατρού - ασθενή, (χρήση υπηρεσιών υγείας),10 μια 
σχέση θεμελιώδη όχι μόνο για την ομαλή παροχή 
υπηρεσιών υγείας, αλλά και για όλη την ευρύτερη 
κοινωνική δομή.1 Στη χώρα μας, ο Συνήγορος του 
Πολίτη για το διάστημα 2005-2007 αναφέρει 7 πε-
ριπτώσεις που αφορούν την άρνηση ιατρών να 
περιθάλψουν ασθενείς με AIDS.8 Στο Πανελλήνιο 
Συνέδριο AIDS του 2004 αναφέρονται 39 περι-
πτώσεις άρνησης παροχής ιατρικής βοήθειας σε 
ασθενείς με AIDS.8 Ενδιαφέρον είναι ο τρόπος με 
τον οποίο η ελληνική νομολογία αντιμετώπισε 
στις αρχές της δεκαετίας του ’90 μια περίπτωση 
άρνησης ιατρών να χειρουργήσουν ασθενείς με 
AIDS, υπόθεση με την οποία ασχολήθηκε συγκε-
κριμένα το βούλευμα Συμβ. Πλημ. Αθ. 3654/ 92.11,12

Στη σημερινή εποχή της εισβολής των τεχνο-
κρατικών επιστημών στην ιατρική και των πλου-
ραλιστικών κοινωνιών με τις διαχύσεις των πλη-
θυσμών, τα ανθρώπινα δικαιώματα σε επίπεδο 
νομικών διατάξεων και διακηρύξεων είναι δεδο-
μένα, δεν είναι όμως όπως φαίνεται επαρκώς θε-
μελιωμένα στην πράξη. Παρατηρείται ενίοτε 
υπερβολική φοβία όσον αφορά την πιθανότητα 
μετάδοσης του ιού HIV, ενώ στην πραγματικότητα 
αυτή είναι πολύ μικρότερη από την πιθανότητα να 
πέσει κανείς θύμα τροχαίου ατυχήματος. Το αυτο-
κίνητο δηλαδή είναι πολύ πιο ανεκτό κοινωνικά με 
όλους τους κινδύνους που αυτό συνεπάγεται.5

Στην κλινική πράξη είναι γεγονός ότι παρατη-
ρείται η άρνηση ιατρών και οδοντιάτρων να περι-
θάλψουν ασθενείς με AIDS σε όλες τις χώρες (π.χ. 
αναφέρεται περίπτωση Μεξικανών οδοντιά-
τρων).6,9 Συχνά είναι αποτέλεσμα φοβίας, προκα-
τάληψης και άγνοιας. Σε έρευνα7 που έγινε σε 12 
νοσοκομεία του Λεκανοπεδίου Αττικής και σε μο-
νάδες που νοσηλεύουν ασθενείς με AIDS, αναφέ-
ρεται ότι 45% του προσωπικού δεν επιθυμούσε 

την αλλαγή του τόπου εργασίας, το 35% επιθυ-
μούσε την απομάκρυνσή του, ενώ το 20% δεν 
απάντησε. Παρατηρήθηκε άμβλυνση του αισθή-
ματος υποχρέωσης των νοσηλευτών για παροχή 
φροντίδας προς τους ασθενείς με AIDS. Ο φόβος 
ήταν η κύρια αιτία άρνησης παροχής φροντίδας, 
ενώ οι νεαρότεροι στο επάγγελμα είχαν πιο έντο-
νο το αίσθημα υποχρέωσης για παροχή φροντί-
δας προς τους ασθενείς. Πάντως, σε γενικές γραμ-
μές, το αίσθημα καθήκοντος για τους νοσηλευτές 
παραμένει ισχυρό.7 Ενδεχομένως κάτι ανάλογο 
πρέπει να συμβαίνει και ίσως εντονότερα με τους 
ιατρούς που θεραπεύουν ασθενείς με AIDS.

Η άρνηση των ιατρών να περιθάλψουν ασθε-
νείς με AIDS εκτός του ότι κλονίζει τη θεμελιώδη 
σχέση εμπιστοσύνης ιατρού-ασθενή, προσβάλ-
λει την υγεία, τη σωματική ακεραιότητα και ενδε-
χομένως ακόμα και τη ζωή του ασθενή, προσβάλ-
λει θεμελιώδη δικαιώματά του, προσβάλλει την 
προσωπικότητα και το θεμελιώδες δικαίωμά του 
να αυτοκαθορίζεται. Επιπλέον, οδηγεί τα οροθετι-
κά άτομα σε απόκρυψη της κατάστασής τους 
όταν προσέρχονται για νοσηλεία.8

Νομικά ζητήματα σχετικά με την άρνηση 
των ιατρών να περιθάλψουν HIV 
ασθενείς ή φορείς 
Κατά την άσκηση της ιατρικής, ιδιαίτερα μάλι-

στα σε ορισμένες ειδικότητες όπως μαιευτική, χει-
ρουργική, εντατικολογία κ.ά. και σε ιατρικές πρά-
ξεις όπως ο τοκετός, ο τεχνητός νεφρός, η ενδο-
σκόπηση κ.ά., ο ιατρός κινδυνεύει να μολυνθεί 
από τους ασθενείς, όμως ο κίνδυνος αυτός φαίνε-
ται ότι είναι εξαιρετικά μικρός, ιδίως αν λαμβάνο-
νται οι δέουσες νοσηλευτικές προφυλάξεις. Όπως 
ο ασθενής ή ο φορέας του AIDS μπορεί εύκολα να 
μετατραπεί σε «εγκληματία», μεταδίδοντας τον ιό 
τον οποίο φέρει σε άλλα άτομα, έτσι και ο ιατρός 
μπορεί να ευνοήσει ή να μη παρεμποδίσει τη με-
τάδοση του ιού HIV προς υγιείς μέσω ιατρικών 
πράξεων, όπως η μετάγγιση του αίματος, η γονι-
μοποίηση με μολυσμένο γεννητικό υλικό, η μετα-
μόσχευση μολυσμένου οργάνου κ.ά. Μπορεί 
όμως και αντίστροφα να μολυνθεί ο ιατρός ή το 
νοσηλευτικό προσωπικό από ασθενή. Η μόλυνση 
αυτή μπορεί να συμβεί είτε όταν μικρή επιφάνεια 
βλεννογόνου ή μη ακέραιου δέρματος του ιατρού 
έλθει σε επαφή με το μολυσμένο βιολογικό υλικό 
(π.χ. αίμα), είτε με αυτοτραυματισμό του ιατρού 
με μολυσμένο εργαλείο (π.χ. βελόνη σύριγγας με 
την οποία προηγήθηκε φλεβοκέντηση σε ασθενή 
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πάσχοντα ή φορέα του ιού HIV). Η δυνατότητα 
αυτή να μολυνθεί ο ιατρός περιγράφεται με τον 
τεχνικό όρο «έκθεση».5 Στην περίπτωση που ο ια-
τρός μολυνθεί μπορεί να γίνεται λόγος για ζημία 
του ιατρού ακόμη και αν αυτός δεν εκδηλώσει το 
AIDS. Αν και γίνεται δεκτό από τη νομική επιστή-
μη ότι αν κάποιο άτομο δεν νοσήσει δεν υπάρχει 
βλάβη της υγείας,4 ωστόσο ορθό είναι να γίνεται 
δεκτό ότι προσβάλλεται η προσωπικότητα εκεί-
νου ο οποίος έχει μολυνθεί.5 Αφ’ ετέρου, ο ιατρός 
που αρνείται να περιθάλψει ασθενή με AIDS, επι-
φέρει συχνά με σχέση αιτιώδους συνάφειας ζη-
μία, δηλαδή επιδείνωση της υγείας του ασθενή.

Συνήθως το κίνητρο του ιατρού είναι ο φόβος ή 
το έλλειμμα γνώσεων ή η προκατάληψη. Θα πρέ-
πει όμως να σημειωθεί ότι, αν ο ιατρός με την αρ-
νητική του στάση απέναντι στον ασθενή δεν αύ-
ξησε τον κίνδυνο βλάβης της ζωής του ασθενή 
(π.χ. αν μετέφερε τον ασθενή σε άλλη αρμόδια νο-
σηλευτική μονάδα έγκαιρα), ορθό φαίνεται να 
εκτιμάται ότι δεν έχει διαπράξει παράλειψη με την 
έννοια του ποινικού δικαίου.11 Κάποιοι μάλιστα 
υποστηρίζουν ότι ούτε ανθρωποκτονία τελούμε-
νη με παράλειψη σύμφωνα με το άρθρο 299 Ποι-
νικού Κώδικα (Π.Κ.) σε συνδυασμό με το άρθρο 15 
Π.Κ. ούτε έκθεση (αρθ. 306 Π.Κ.) συνίσταται όταν ο 
ιατρός αρνείται την παροχή υπηρεσιών σε ασθε-
νείς, με το σκεπτικό ότι διακινδυνεύει τη δική του 
ζωή, γιατί τότε δεν υπάρχει παράλειψη αφού δεν 
πρόκειται για περίπτωση όπου ο δράστης (ιατρός) 
δεν προχώρησε στην εκτέλεση μιας πράξης η 
οποία είναι κοινωνικά αναμενόμενη.12 Και στην 
αλλοδαπή βιβλιογραφία (την αμερικανική συγκε-
κριμένα) έχει υποστηριχτεί ότι το καθήκον αλλη-
λεγγύης το οποίο αξιώνει η κοινωνία προς κάθε 
κοινωνό–μέλος της δεν μπορεί να φτάνει μέχρι το 
σημείο της υποχώρησης των ατομικών δικαιωμά-
των (όπως είναι το δικαίωμα που έχει κάποιος να 
αυτοκαθορίζεται) του υπόχρεου προς παροχή βο-
ήθειας έναντι των αντιστοίχων δικαιωμάτων του 
θύματος, το οποίο αναμένει να δεχθεί τη βοήθεια, 
σε περίπτωση σοβαρού κινδύνου.9

Για τον ιατρό ο οποίος έχει αυξημένο καθήκον 
αλληλοβοήθειας (αλληλεγγύης) σε σχέση με τον 
μέσο κοινωνό, σύμφωνα με την ίδια άποψη ισχύει 
το ανάλογο, τουλάχιστον στο βαθμό που πρόκειται 
για ασθενή ο οποίος περιήλθε σε νοσηρή κατάστα-
ση με οικειοθελή συμπεριφορά του η οποία συνδέ-
εται με τον τρόπο ζωής του (lifestyle), όπως π.χ. 
ομοφυλοφιλία, χρήση τοξικών ουσιών.9 Μια τέτοια 
όμως άποψη, εκτός του ότι έρχεται σε αντίθεση με 

τις αρχές της ιατρικής δεοντολογίας οι οποίες επι-
βάλλουν στον ιατρό να αποφεύγει κοινωνικές ή 
άλλες διακρίσεις σε βάρος των ασθενών του (άρ-
θρο 8 ιδίως §4, άρθρο 9 §2 του Κώδικα Ιατρικής 
Δεοντολογίας -Κ.Ι.Δ.- κ.ά.), θα έπρεπε επιπλέον να 
επιτρέπει στον ιατρό να αρνείται τη θεραπεία σε 
καπνιστές, οδηγούς που δεν φορούσαν ζώνη 
ασφαλείας ή βρίσκονταν σε μέθη, αλκοολικούς, 
έγκυες και άτομα που έκαναν απόπειρα αυτοκτονί-
ας (όπου μάλιστα ο Κ.Ι.Δ. επιτρέπει στο άρθρο 12 
§3β την αυτόγνωμη επέμβαση του ιατρού δίνο-
ντας προβάδισμα στην προστασία της ζωής).

Ο ιατρός από τη στιγμή που θα γίνει ο θεράπων 
ιατρός του ασθενή, καθίσταται ο εγγυητής της 
ζωής του και οφείλει να παρέχει όλα τα ενδεικνυ-
όμενα μέσα για την απομάκρυνση του ενδεχομέ-
νου του θανάτου του ασθενή.1 Υπέχει τη λεγόμε-
νη «ιδιαίτερη νομική υποχρέωση» απέναντι στον 
ασθενή, οπότε κατά την ορθότερη άποψη φαίνε-
ται (και σε συνδυασμό με τα άρθρα 25 §3 Π.Κ. και 
32 §2 Π.Κ.) να αναγνωρίζεται στον ιατρό νομικό 
καθήκον έκθεσης στον κίνδυνο, ώστε ούτε το άδι-
κο της άρνησης του ιατρού να παρέχει ιατρική 
βοήθεια μπορεί να αίρεται, αλλά ούτε και ο κατα-
λογισμός του.11 Ιδιαίτερη νομική υποχρέωση έχει 
ο ιατρός που εφημερεύει στο νοσοκομείο όπου 
προσάγεται ο ασθενής εκ του νόμου (ο οποίος εί-
ναι μια από τις πηγές της ιδιαίτερης νομικής υπο-
χρέωσης). Όμως, στην περίπτωση της συμβατι-
κής σχέσης ιατρού–ασθενή (π.χ. στον ιδιωτικό 
τομέα), πριν τη σύναψη της σχέσης αυτής και πριν 
ο ιατρός γίνει ο θεράπων ιατρός του ασθενή, ο ια-
τρός δεν υπέχει (κατά την ορθότερη άποψη) ιδιαί-
τερη νομική υποχρέωση, αλλά είναι ελεύθερος να 
επιλέξει τους ασθενείς που θα περιθάλψει. Δεδο-
μένου όμως ότι και τότε δεν ρυθμίζεται η συμπε-
ριφορά του ιατρού μόνο από το άρθρο 307 Π.Κ. 
(παράλειψη λυτρώσεως από κινδύνου ζωής) αλλά 
από πλέγμα διατάξεων (μεταξύ των οποίων άρ-
θρο 441 Π.Κ., άρθρο 9 §3 Κ.Ι.Δ., άρθρο 25 και 116 
του Α.Ν. 1565/1939), θα πρέπει να αναγνωρίζεται 
στον ιατρό όχι το καθήκον αλληλεγγύης του κάθε 
μέσου συν-κοινωνού το οποίο τυποποιείται στο 
άρθρο 307 Π.Κ. (το οποίο επιτρέπει -κατ’ εξαίρεση 
μόνο αυτό- την παράλειψη παροχής βοήθειας 
όταν τίθεται σε άμεσο κίνδυνο η ζωή του παρα-
λείποντα),11 αλλά αυξημένο καθήκον.1 Μάλιστα, 
κατά κάποιους νομικούς, και μόνη η ύπαρξη της 
ιατρικής ιδιότητας αρκεί να θεμελιώνει εύκολα 
την ιδιαίτερη νομική υποχρέωση προς τον ασθε-
νή, η οποία θεωρείται διευρυμένη. Δεν φαίνεται 
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όμως η άποψη αυτή να επικρατεί. Πάντως, πριν 
την έναρξη της ύπαρξης της ιδιαίτερης νομικής 
υποχρέωσης του ιατρού προς τον ασθενή, ο ια-
τρός είναι ελεύθερος να επιλέγει τον ασθενή που 
θα αναλάβει, είναι όμως αντίθετη στην ιατρική 
ηθική η διάκριση στη μεταχείριση των ασθενών 
με βάση τον τρόπο ζωής τους, τις συνήθειες ή ιδι-
αιτερότητές τους (ώστε να εκφράζεται έτσι π.χ. η 
ομοφοβία του ιατρού). Περιθωριοποιούνται έτσι 
ακόμη περισσότερο οι HIV ασθενείς.

Ο ιατρός μπορεί να αρνηθεί έγκυρα την παροχή 
υπηρεσιών προς τον ασθενή1 προβάλλοντας τη 
λεγόμενη «ένσταση ηθικής συνείδησης» -χωρίς 
όμως αυτή να είναι αυθεντική-, καλύπτοντας έτσι 
το φόβο μόλυνσης του εαυτού του με τη συνειδη-
σιακή σύγκρουσή του, π.χ. με τον τρόπο ζωής του 
ασθενή ή με την ανάγκη για υποβοήθηση μιας 
HIV-θετικής γυναίκας να μείνει έγκυος ή για την 
επιτυχή περάτωση της εγκυμοσύνης της.9 Πράγ-
ματι, η «ένσταση ηθικής συνείδησης» του ιατρού 
είναι αποδεκτή κατά την επικρατούσα άποψη, με 
ελάχιστες αντιρρήσεις όπως εκείνη του Savules-
cu,13 ο οποίος θεώρησε ότι στην ιατρική τουλάχι-
στον ότι είναι νόμιμο είναι και ηθικό και ότι οι ια-
τροί οι οποίοι έχουν ηθικές αντιρρήσεις θα πρέπει 
να μην εντάσσονται ή να αποχωρούν από το ιατρι-
κό σώμα (τουλάχιστον από την αντίστοιχη ειδικό-
τητα). Ορθό φαίνεται να μπορεί να ασκείται το δι-
καίωμα του ιατρού για ένσταση ηθικής συνείδη-
σης, αλλά αυτό πρέπει να γίνεται δεκτό στο μέτρο 
της «αναλογικότητας» και να μην επιτρέπεται κα-
ταχρηστική εφαρμογή της «ένστασης ηθικής συ-
νείδησης» του ιατρού.1 Έτσι, προφανώς δεν θα 
πρέπει να θεωρείται αμφισβητούμενο ηθικά ζήτη-
μα που μπορεί να στηρίξει βάσιμη «ένσταση ηθι-
κής συνείδησης» του ιατρού η πεποίθησή του ότι 
κάποιες κατηγορίες ανθρώπων ανήκουν σε κατώ-
τερη φυλή και θα πρέπει να εξοντωθούν. Πάντως, 
ακόμη και όταν βάσιμα ασκεί ο ιατρός την «ένστα-
ση ηθικής συνείδησης» θα πρέπει να υποδεικνύει 
άλλον συνάδελφο ή άλλη νοσηλευτική μονάδα 
όπου θα μπορεί να νοσηλευθεί ο ασθενής με AIDS.

Στις Η.Π.Α. υπάρχει προβληματισμός όσον αφο-
ρά τον τρόπο αντιμετώπισης των ιατρών που αρ-
νούνται να περιθάλψουν ασθενείς με AIDS. Κάποια 
νοσοκομεία απολύουν ιατρούς με τέτοια άρνηση 
ή τους παραπέμπουν σε ειδικές επιτροπές ηθικής 
και δεοντολογίας, αν και η Α.Μ.Α. (American Medi-
cal Association) δέχθηκε δικαίωμα του ιατρού να 
επιλέγει τους ασθενείς που θα αναλάβει.9 Έχει 
προταθεί9,14 η διατύπωση Κατευθυντηρίων Αρχών 

(Guidelines) από νοσοκομεία και άλλους ιατρικούς 
φορείς όσον αφορά το ζήτημα (σχετικά δημοσιεύ-
τηκε σε: New York Times, 29- 07-1987). Η διατύπω-
ση Guidelines συνηθίζεται έντονα τα τελευταία 
χρόνια στον αγγλοσαξονικό χώρο γενικότερα 
όσον αφορά την ιατρική δραστηριότητα, χωρίς 
όμως αυτό να σημαίνει ότι στερούνται αρνητι-
κών συνεπειών για την ομαλή παροχή υπηρεσιών 
υγείας και για το όφελος του ασθενή.1 Στις Η.Π.Α. 
κάποια νοσοκομεία όταν προσλαμβάνουν ια-
τρούς τους δεσμεύουν στα πλαίσια της σύμβα-
σής τους να μην αρνούνται να περιθάλψουν 
ασθενείς με AIDS.

Παρατηρείται το φαινόμενο να επιζητούν οι ια-
τροί την επιβολή εξετάσεων για ανίχνευση του ιού 
HIV στον ασθενή, προκειμένου να προστατεύ-
σουν τον εαυτό τους ή άλλους ασθενείς. Αυτό δεν 
φαίνεται να δικαιολογείται5 (η παραγκώνιση δηλα-
δή της κυρίαρχης πλέον με βάση το άρθρο 5 της 
Σύμβασης του Oviedo και το άρθρο 12 Κ.Ι.Δ. συ-
ναίνεσης) όταν η εξέταση επιβάλλεται από φόβο 
μόλυνσης του υγειονομικού προσωπικού (όπως 
προκύπτει από το άρθρο 92 της Υπουργικής Εγκυ-
κλίου Υ1/3239/4-7-2000). Η εγκύκλιος στα άρθρα 
20, 91, 97-98, αναφέρεται στην προστασία των 
ασθενών και φορέων του AIDS, όπου γίνεται μάλι-
στα σαφής λόγος για καθήκον των ιατρών για πε-
ρίθαλψή των, περιλαμβανομένων στο άρθρο 91. 
Αν όμως ο λειτουργός υγείας ήδη μολυνθεί, π.χ. σε 
περίπτωση αυτοτραυματισμού από εργαλείο μο-
λυσμένο με υγρά του ασθενή, τότε με βάση τη 
σύγκρουση καθηκόντων αλλά και με το άρθρο 8 
της Σύμβασης του Oviedo, αφού κρίνεται η κατά-
σταση επείγουσα, επιτρέπεται η αυτόγνωμη εξέ-
ταση του ασθενή για το HIV.5 Το ίδιο και όταν απει-
λείται ο ίδιος ο ασθενής, αλλά όχι όμως όταν απει-
λείται γενικά η δημόσια υγεία ή η ασφάλεια.5

Υπόθεση άρνησης ιατρών  
να χειρουργήσουν ασθενή με AIDS, 
που απασχόλησε το Συμβούλιο 
Πλημμελειοδικών Αθηνών 
Την ελληνική νομολογία απασχόλησε υπόθεση 

άρνησης ιατρών να χειρουργήσουν ασθενή με 
AIDS, όπου τελικά με αποκαλυπτικό βούλευμα οι 
ιατροί δεν παραπέμφθηκαν σε δίκη (βούλευμα 
Συμβ. Πλημ. Αθ. 3654/92, Ποινικά Χρονικά 1992, 
1118). Η υπόθεση αυτή προκάλεσε έντονη συζή-
τηση στο νομικό κόσμο, τουλάχιστον όσον αφο-
ρά τη βάση με την οποία οι ιατροί οδηγήθηκαν 
στην απαλλαγή.
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Στην περίπτωση αυτή οι ιατροί είχαν αρνηθεί να 
χειρουργήσουν ασθενή με AIDS προβάλλοντας 
σαν επιχείρημα τον κίνδυνο μετάδοσης του ιού 
στους ίδιους και σε άλλους ασθενείς που επρόκει-
το να χειρουργηθούν στο συγκεκριμένο χειρουρ-
γείο, γιατί το χειρουργείο δεν διέθετε τον κατάλλη-
λο εξοπλισμό (ειδικές αδιάβροχες στολές, αδιάβρο-
χα ψηλά υποδήματα, ειδικές προσωπίδες για τη 
χειρουργική ομάδα και συσκευές του αναπνευστι-
κού μηχανήματος μιας χρήσης). Το Συμβούλιο 
Πλημμελειοδικών δέχθηκε υιοθετώντας την πρό-
ταση του εισαγγελέα ότι ναι μεν υπήρξε άδικη πρά-
ξη αρχικά («έκθεση» του 306 Π.Κ. και «παράλειψη 
παροχής βοήθειας» που οφείλεται κατά τα άρθρα 
25 και 116 Α.Ν. 1565/1939), αλλά επειδή οι ιατροί 
βρέθηκαν σε σύγκρουση καθηκόντων ο άδικος χα-
ρακτήρας της πράξης τους αίρεται τελικά. Κατά μια 
άποψη που εκφράστηκε στην ελληνική νομική επι-
στήμη, δεν χρειαζόταν να καταφύγει κανείς στη 
σύγκρουση καθηκόντων για να δικαιολογήσει την 
άρνηση των ιατρών, αφού ούτε παράλειψη υπάρ-
χει, εφόσον δεν μπορεί να θεωρείται επιβεβλημένη 
κοινωνικά στον ιατρό μια πράξη με την οποία εκτί-
θεται ο ίδιος σε σοβαρό κίνδυνο μόλυνσης από τον 
ιό, ούτε και το έγκλημα της «έκθεσης» του άρθρου 
306 Π.Κ. πληρούται, αφού ο ασθενής δεν αφέθηκε 
σε «αβοήθητη θέση» αλλά μεταφέρθηκε έγκαιρα 
σε κατάλληλη μονάδα ώστε να χειρουργηθεί.12 Και 
ναι μεν ως προς το σκέλος αυτό φαίνεται ορθός ο 
συλλογισμός, όχι όμως και ως προς το σκέλος της 
άδικης παράλειψης. Κατά άλλη άποψη,11 γίνεται δε-
κτό ότι όσον αφορά στο γενικό καθήκον αλληλεγ-
γύης που εκφράζεται νομοθετικά με το άρθρο 307 
Π.Κ. και αφορά στην υποχρέωση του κάθε συν-
κοινωνού να απαλλάξει τον συνάνθρωπό του από 
τον κίνδυνο ζωής στον οποίο βρίσκεται, το καθή-
κον αυτό παύει όταν υπάρχει κίνδυνος της δικής 
του ζωής ή υγείας. Αυτό όμως δεν ισχύει για εκεί-
νον που έχει ιδιαίτερη νομική υποχρέωση ή καθή-
κον έκθεσης (όπως ο αστυνομικός, ο πυροσβέστης 
κ.ά.). Και ο ιατρός έχει νομικό καθήκον έκθεσης,11,15 
όπως προκύπτει μάλιστα και από τον συνδυασμό 
των άρθρων 25 §3 και 32 §2 Π.Κ.,11 ώστε ούτε ο άδι-
κος χαρακτήρας της άρνησής του αίρεται (σαν πα-
ράλειψη) ούτε και ο καταλογισμός του μπορεί να 
αρθεί.11 Βέβαια, στην προκειμένη περίπτωση δεν 
υπάρχει έγκλημα τελούμενο με παράλειψη (αν-
θρωποκτονία με παράλειψη κατά τα άρθρα 299 
Π.Κ. και 15 Π.Κ., παράβαση των άρθρων 25 και 116 
του Α.Ν. 1565/1939, ή έκθεση του 306 Π.Κ.) γιατί 
από τη συμπεριφορά των ιατρών δεν αυξήθηκε ο 

κίνδυνος ζωής του ασθενή, ώστε να μην μπορεί 
πλέον να αποτραπεί με τα μέσα που προηγουμέ-
νως μπορούσε (αφού ο ασθενής μεταφέρθηκε 
έγκαιρα σε αρμόδια νοσηλευτική μονάδα).11

Όσον αφορά τον μηχανισμό της σύγκρουσης 
των (ισότιμων αντίρροπων) καθηκόντων η οποία 
αίρει τον άδικο χαρακτήρα της παράλειψης των 
ιατρών κατά το βούλευμα, δεν φαίνεται κατά μια 
άποψη ορθή γιατί α) δεν υπάρχει καθήκον κανε-
νός ατόμου (και άρα και των ιατρών) για προστα-
σία της δικής του ζωής, β) στην περίπτωση που το 
καθήκον διάσωσης της ζωής του ασθενή με AIDS 
συγκρούεται με το καθήκον διάσωσης της ζωής 
των άλλων ασθενών, που «πρόκειται» να χειρουρ-
γηθούν στο ίδιο μολυσμένο πλέον χειρουργείο, 
δεν πρόκειται για παρόντα ταυτόχρονα καθήκο-
ντα αφού πρόκειται για ασθενείς που «θα» χει-
ρουργηθούν.11 Ούτε το άρθρο 25 Π.Κ. (κατάσταση 
ανάγκης) μπορεί να εφαρμοσθεί ώστε να αρθεί ο 
άδικος χαρακτήρας της συμπεριφοράς των ια-
τρών, με το σκεπτικό ότι δεν πρόκειται για διάσω-
ση «σημαντικά υπέρτερου» έννομου αγαθού.

Πάντως, δεν φαίνεται αβάσιμη η άποψη ότι όταν 
δεν υπάρχουν τα απαραίτητα προφυλακτικά μέσα 
και ο ιατρός αρνείται την παροχή βοήθειας στον 
ασθενή ώστε να μη μολυνθεί ο ίδιος, δεν υπάρχει 
παράβαση κοινωνικά επιβεβλημένης (in concreto) 
ενέργειας και άρα δεν υπάρχει παράλειψη.12 Βέ-
βαια στην περίπτωση αυτή ο ιατρός οφείλει να με-
ριμνήσει ώστε στον ελάχιστο δυνατό χρόνο να 
μεταφερθεί με ασφάλεια ο ασθενής σε άλλο κέ-
ντρο το οποίο διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό, 
ώστε να αντιμετωπίσει την κατάστασή του ιατρικά.

Συμπεράσματα 
Η άρνηση των ιατρών να περιθάλψουν ασθενή 

με HIV λοίμωξη είναι ένα υπαρκτό φαινόμενο, διε-
θνές, το οποίο απαιτεί αντιμετώπιση. Ο φόβος, η 
άγνοια, τα κοινωνικά taboo, οι κοινωνικές φοβίες 
(ομοφοβία κ.ά.) είναι μεταξύ των συχνότερων αιτι-
ών του φαινομένου. Ο ιατρός έχει καθήκον έκθεσης 
και δύσκολα μπορεί να προβάλλει την ένσταση του 
κινδύνου για τη δική του ζωή, τουλάχιστον στο 
βαθμό που υπέχει ιδιαίτερη νομική υποχρέωση 
προς τον ασθενή. Σε κάθε περίπτωση δε, η παροχή 
βοήθειας προς τον ασθενή είναι πρωταρχικό καθή-
κον του, που πηγάζει όχι μόνο από το δίκαιο αλλά 
και από την ιατρική ηθική. Μόνο κατ’ εξαίρεση και 
στο μέτρο του αναγκαίου μπορεί να υποχωρεί το 
καθήκον έκθεσης του ιατρού. Αν υπάρχει εναλλα-
κτικός τρόπος θεραπευτικής αντιμετώπισης του 
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ασθενή χωρίς να αυξάνεται ο κίνδυνος για τη ζωή 
και την υγεία του, ο ιατρός μπορεί να καταφεύγει σε 
αυτόν ενεργώντας πάντα έγκαιρα και ορθά, χωρίς 
αυτό να είναι εις βάρος του ασθενή. Ενδεχομένως 
να γίνεται δεκτή η άρνηση του ιατρού για παροχή 
βοήθειας όταν το νοσοκομείο δεν διαθέτει τον δέο-
ντα εξοπλισμό χωρίς αυτό να οφείλεται σε υπαιτιό-
τητα του ιατρού, και ιδίως όταν ο ιατρός επιδίωξε 
διοικητικά τον εξοπλισμό χωρίς αποτέλεσμα.

Στον ουσιαστικό περιορισμό πάντως του φαινο-
μένου της άρνησης των ιατρών να περιθάλψουν 
ασθενή με AIDS συμβάλλουν η ορθή ενημέρωση 
του ιατρικού (και νοσηλευτικού) προσωπικού, ο 
περιορισμός κοινωνικών taboo και φοβιών στους 
χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας, η συνεργασία 
μεταξύ των ιατρικών τμημάτων (εκείνων από τα 
οποία προέρχεται ο ασθενής, άλλων τμημάτων 
και των τμημάτων που ειδικεύονται στη νοσηλεία 
ασθενών με AIDS) όπως μάλιστα τόνισε στο Πόρι-
σμά του (2007) σχετικά με την Περίθαλψη ασθε-
νών και φορέων HIV ο Συνήγορος του Πολίτη,8 
αλλά και κάτι πιο προχωρημένο: η συνεργασία με-
ταξύ φορέων/νοσούντων από HIV και υγειών πολι-
τών.3 Σε κάθε δε περίπτωση, υπενθυμίζεται ότι η 
επέμβαση του ποινικού δικαίου έχει ρόλο «τελευ-
ταίου καταφυγίου» (ultimum refugium)1 και σε κα-
μιά περίπτωση δεν μπορεί να αναλάβει πρωταρχι-
κό ρόλο στην αντιμετώπιση ευαίσθητων κοινωνι-
κών ζητημάτων, όπως είναι το ζήτημα του AIDS.
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Ο ρόλος της φυσικοθεραπείας στην αντιμετώπιση  
των ασθενών με hIV λοίμωξη
Ε. Βαβουράκη

Περίληψη
Η βελτίωση στην επιβίωση των ασθενών με AIDS που οφείλεται στην εισαγωγή των νέων θεραπει-
ών έκανε φανερή την ανάγκη δημιουργίας πρωτοκόλλων αποκατάστασης για να αντιμετωπισθούν 
οι περιορισμοί των σωματικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων που οφείλονται στη νόσο και τις 
συνέπειές της.
Η φυσικοθεραπεία είναι ιδιαίτερα σημαντικό συστατικό της αποκατάστασης καθώς συμβάλλει στην 
ανακούφιση των συμπτωμάτων, στην αντιμετώπιση των παροδικών ή μόνιμων δυσλειτουργιών και 
στην προώθηση της προσωπικής αυτονομίας των ασθενών. Αν και οι δείκτες της HIV νόσου είναι 
σημαντικοί για την έναρξη της φαρμακευτικής αγωγής και τον καθορισμό της αποτελεσματικότητάς 
της, εντούτοις δεν καθορίζουν τη λειτουργική κατάσταση του ασθενούς. Ο φυσικοθεραπευτής κα-
λείται να αξιολογήσει τη λειτουργική κατάσταση, ώστε να σχεδιαστεί εξατομικευμένο πρόγραμμα 
αποκατάστασης, με στόχο τη μείωση του πόνου, τη βελτίωση της δύναμης και της αντοχής, και τη 
διατήρηση της ανεξαρτησίας μέσω δραστηριοτήτων αυτοεξυπηρέτησης.
Στην παρούσα ανασκόπηση περιγράφονται οι φυσικοθεραπευτικές μέθοδοι που εφαρμόζονται για 
την επίτευξη αυτού του στόχου, ενώ παράλληλα τονίζεται η αναγκαιότητα δημιουργίας ενός εκτε-
νούς και γενικά αποδεκτού πλαισίου για την κατανόηση της αναπηρίας που σχετίζεται με το AIDS, 
ώστε να χαραχθούν στη συνέχεια κατευθυντήριες οδηγίες για την αντιμετώπισή της.

Λέξεις - κλειδιά: HIV/AIDS, αποκατάσταση, φυσικοθεραπεία.

the role of physical therapy in the rehabilitation  
of hIV infected patients
 E.G. Vavouraki

Abstract
The improvement in survival of HIV-positive patients due to the new therapies has led to a significant 
rise in demand for rehabilitation protocols in order to manage functional impairments and social 
restrictions related to HIV/AIDS and its consequences.
Physiotherapy is an essential component of multidisciplinary rehabilitation programs contributing 
to the relief of temporary or permanent dysfunction and promoting patients’ personal independ-
ence. Although HIV indices are important for the introduction and assessment of the outcomes of 
antiretroviral therapy, they are not useful for the assessment of patients’ functional capacity. The 
physical therapist must evaluate patients’ functional capacity and therefore design an individual 
rehabilitation program in order to reduce pain, increase strength and endurance, and maintain inde-
pendence through self-care activities.

Key words: HIV/AIDS, rehabilitation, physiotherapy.
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Εισαγωγή
Η βελτίωση στην επιβίωση των ασθενών με 

AIDS που οφείλεται στην εισαγωγή των νέων θε-
ραπειών, οι οποίες καθυστερούν την εξέλιξη της 
νόσου, έκανε φανερή την ανάγκη δημιουργίας 
πρωτοκόλλων αποκατάστασης για να αντιμετω-
πισθούν οι περιορισμοί των σωματικών και κοι-
νωνικών δραστηριοτήτων που συνεπάγεται η νό-
σος και οι επιπλοκές της.

Στην Ελλάδα ο υψηλότερος αριθμός περιπτώ-
σεων AIDS κατά το χρόνο διάγνωσης παρατηρεί-
ται στις ηλικιακές ομάδες μεταξύ 25 και 44 ετών, 
με επίκεντρο στους μεν άνδρες την ηλικιακή ομά-
δα 30-34 ετών, στις δε γυναίκες αυτή των 25-29 
ετών,1 γεγονός που θέτει ως στόχο των προγραμ-
μάτων αποκατάστασης όχι μόνο τη βελτίωση της 
σχετιζόμενης με την υγεία ποιότητας ζωής των 
ασθενών αλλά και τη βελτίωση της κοινωνικής και 
επαγγελματικής τους ένταξης ή επανένταξης.

Η φυσικοθεραπεία είναι ιδιαίτερα σημαντικό συ-
στατικό των προγραμμάτων αποκατάστασης κα-
θώς συμβάλλει κατά πολύ στην ανακούφιση των 
συμπτωμάτων, βοηθά τον ασθενή να αντιμετωπί-
σει παροδικές ή μόνιμες δυσλειτουργίες και τον εκ-
παιδεύει σε ένα μοντέλο ζωής περισσότερο ενερ-
γητικό, προωθώντας την προσωπική αυτονομία.

AIDS και αναπηρία
Είναι σημαντικό να καθοριστεί η αναπηρία σε 

συνάρτηση με την HIV λοίμωξη και το AIDS προ-
κειμένου να γίνει σαφές το πλαίσιο παρέμβασης 
της ομάδας αποκατάστασης.

Ο όρος «αναπηρία» είναι πολυδιάστατος, κα-
θώς αφορά έλλειμμα στη σωματική, ψυχολογική, 
πνευματική και κοινωνική δραστηριότητα του 
ατόμου, και χαρακτηρίζεται επίσης από παροδι-
κότητα ή μονιμότητα. Παρότι ο αριθμός των 
οροθετικών ατόμων και των ασθενών με AIDS 
αυξάνεται συνεχώς, δεν έχει μέχρι σήμερα δημι-
ουργηθεί ένα εκτενές και γενικά αποδεκτό πλαί-
σιο για την κατανόηση της αναπηρίας που σχετί-
ζεται με τη νόσο, ούτε έχουν δημιουργηθεί κα-
τευθυντήριες οδηγίες για την αντιμετώπισή της.

Σε εργασία των Kelly K. O’Brien και συν.2 ανα-
φέρεται ότι η αναπηρία περιγράφηκε από τους 
38 ασθενείς που συμμετείχαν σε έρευνά τους, 
ως πολυδιάστατη και με διακυμάνσεις, χαρα-
κτηριζόμενη από απρόβλεπτες περιόδους υγεί-
ας και ασθένειας. Στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας 
δημιούργησαν το Episodic Disability Frame-
work αποτελούμενο από τρία κύρια συστατικά:

•	 τις διαστάσεις της ανικανότητας (συμπτώματα, 
δυσκολίες στην εκτέλεση των καθημερινών 
δραστηριοτήτων, προκλήσεις στην κοινωνική 
ένταξη, αβεβαιότητα εξαιτίας της διαβίωσης με 
τον HIV) 

•	 τους εξωγενείς παράγοντες (κοινωνική υποστή-
ριξη και στίγμα) και τους εγγενείς παράγοντες 
(στρατηγικές διαβίωσης και προσωπικές ιδιότη-
τες) που μπορούν να επιδεινώσουν ή να ανα-
κουφίσουν την ανικανότητα, και 

•	 τις αιτίες πρόκλησης νέων σημαντικών επεισοδί-
ων ανικανότητας (ανακοίνωση της HIV διάγνω-
σης, έναρξη ή αλλαγή της φαρμακευτικής αγω-
γής, βίωση μιας σοβαρής ασθένειας ή απώλειας).
Η κατανόηση της παροδικής/σποραδικής ανα-

πηρίας που σχετίζεται με την HIV λοίμωξη και το 
AIDS, βοηθά επίσης να κατανοήσουμε την κατά-
ταξή της στις «κρυμμένες» αναπηρίες (hidden 
disabilities) και να αναγνωρίσουμε την αναγκαιό-
τητα πιο ευέλικτης πολιτικής σε ό,τι αφορά στα 
προγράμματα αποκατάστασης.

Οι τρέχουσες πολιτικές και τα προγράμματα 
αποκατάστασης συχνά δεν καλύπτουν τις ανά-
γκες των ανθρώπων που έχουν ειδικές ανάγκες 
κατά περιόδους (π.χ. ανάγκη για υγειονομική πε-
ρίθαλψη και εισοδηματική υποστήριξη σε περι-
πτώσεις μειωμένης απασχόλησης, παροδική ή και 
απρόβλεπτη ανάγκη για παροχή φροντίδας κ.λπ.). 
Για την κατανόηση και την ταξινόμηση της αναπη-
ρίας που σχετίζεται με το AIDS είναι σημαντικό 
βοήθημα το πρότυπο της Παγκόσμιας Οργάνω-
σης Υγείας, International Classification of Func-
tioning, Disability and Health–ICF (Διεθνής Ταξι-
νόμηση της Λειτουργικότητας, της Ανικανότητας 
και της Υγείας).3

Σύμφωνα με αυτό ταξινομούνται όχι μόνον οι 
εμπειρίες που καλύπτονται από την έννοια της 
ασθένειας αυτής καθεαυτής, αλλά και όλες όσες 
σχετίζονται με την υγεία γενικότερα.

Το πρότυπο περιγράφει τις εξής τρεις κατηγορί-
ες, από το μικρο-επίπεδο (σώμα, άτομο) στο μα-
κρο-επίπεδο (κοινότητα ή κοινωνία):
•	 Ελλείμματα: προβλήματα στη σωματική λει-

τουργία ή δομή, π.χ.: πόνος ή αιμωδία στα πόδια 
λόγω περιφερικής νευροπάθειας.

•	 Περιορισμοί δραστηριότητας: δυσκολίες που 
ένα άτομο μπορεί να έχει στην εκτέλεση των 
δραστηριοτήτων, π.χ.: δυσκολίες βάδισης λόγω 
του πόνου και της ευαισθησίας στα πόδια.

•	 Περιορισμοί συμμετοχής: προβλήματα που 
ένα άτομο μπορεί να αντιμετωπίσει στο επίπεδο 
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κοινότητας ή κοινωνίας, ως συνέπειες των ελ-
λειμμάτων και των περιορισμών δραστηριότη-
τας, π.χ.: δυσκολίες στην εργασία ή τη φροντίδα 
των παιδιών του επειδή αυτές οι δραστηριότη-
τες μπορεί να απαιτούν περπάτημα.

Στόχοι της αποκατάστασης των 
ασθενών με AIDS
Οι κύριοι στόχοι της αποκατάστασης των 

ασθενών με AIDS είναι οι εξής:4

•	 Η βελτίωση ή διατήρηση της λειτουργικής ικα-
νότητας

•	 Η βελτίωση ή διατήρηση της ποιότητας ζωής 
του ατόμου

•	 Η μείωση των ημερών νοσηλείας και η βελτίω-
ση της ικανότητας αυτοεξυπηρέτησης.
Μέσα σε αυτούς τους στόχους, η αποκατάστα-

ση μπορεί να περιλάβει μια σειρά υπηρεσιών, 
προγραμμάτων και πολιτικών που επιδιώκουν να 
αντιμετωπίσουν ποικίλα ζητήματα όπως:
•	 την ανικανότητα, και τους περιορισμούς δρα-

στηριότητας και συμμετοχής που σχετίζονται 
με τον HIV ή τη φαρμακευτική αγωγή, συμπερι-
λαμβανομένης της διαχείρισης του πόνου, της 
αδυναμίας ή της κόπωσης

•	 τη διαχείριση των ανεπιθύμητων δράσεων των 
φαρμάκων και την ένταξη των συχνά σύνθετων 
θεραπευτικών αγωγών στις καθημερινές δρα-
στηριότητες 

•	 την παραμονή ή επιστροφή στην απασχόληση
•	 την πρόσβαση στα προγράμματα επαρκούς 

οικονομικής υποστήριξης, ώστε να επιτραπεί 
στους ασθενείς να εστιάσουν στη βελτίωση 
της υγείας τους και της συμμετοχής τους στην 
κοινωνία

•	 τη βελτίωση του αυτοσεβασμού, τη διατήρηση 
των διαπροσωπικών σχέσεων και των δικτύων 
υποστήριξης και τη μείωση του άγχους και της 
απομόνωσης

Ο ρόλος του φυσικοθεραπευτή  
στην αποκατάσταση
Λόγω των συστηματικών επιπλοκών και των 

ψυχοκοινωνικών ζητημάτων που περιβάλλουν τη 
χρόνια HIV νόσο, ο ασθενής εξυπηρετείται καλύ-
τερα από ομάδα ειδικών στους διάφορους τομείς.

Ο φυσικοθεραπευτής είναι ένα σημαντικό μέ-
λος αυτής της πολυπρόσωπης ομάδας, του οποί-
ου τα καθήκοντα μπορούν να απευθύνονται στην 
ψυχολογική, σωματική, πνευματική και επαγγελ-
ματική υγεία του ατόμου.

Αν και οι δείκτες της HIV νόσου είναι σημαντικοί 
για την έναρξη της φαρμακευτικής αγωγής και 
τον καθορισμό της αποτελεσματικότητάς της, δεν 
μπορούν να καθορίσουν τη λειτουργική κατάστα-
ση του ασθενούς. Ο φυσικοθεραπευτής μπορεί 
να αξιολογήσει τη λειτουργική κατάσταση και να 
αναφέρει αυτές τις πληροφορίες στην ομάδα 
αποκατάστασης, ώστε να αποφασιστεί το καταλ-
ληλότερο πρόγραμμα κατά περίπτωση.

Επιπλέον, ο ρόλος του φυσικοθεραπευτή στη 
θεραπεία των σχετικών με το AIDS συμπτωμάτων 
είναι σημαντικός και μπορεί να περιλάβει μεθό-
δους για να μειώσει τον πόνο, να αυξήσει τη δύνα-
μη και την αντοχή και να διατηρήσει την ανεξαρ-
τησία μέσω δραστηριοτήτων αυτοεξυπηρέτησης.

Αντιμετώπιση του πόνου
Ο πόνος στους ασθενείς με AIDS μπορεί να έχει 

ως αιτία είτε παθολογικές καταστάσεις που συνα-
ντώνται στον γενικό πληθυσμό είτε καταστάσεις 
που συνδέονται με τα δευτερογενή συμπτώματα 
σοβαρής ανοσολογικής ανεπάρκειας (κεφαλαλ-
γία, μεθερπητική νευραλγία, στοματοφαρυγγικός 
πόνος, θωρακικός πόνος, κοιλιακός πόνος, ορθο-
πρωκτικός πόνος, μυοσκελετικός πόνος, πόνος 
περιφερικής νευροπάθειας).5,6

Τα εμπόδια στη θεραπεία του πόνου συνδέο-
νται τόσο με το υγειονομικό προσωπικό όσο και 
με τους ασθενείς. Οι γυναίκες με HIV λοίμωξη εί-
ναι δύο φορές πιο πιθανό να υποθεραπευτούν για 
τον πόνο σε σχέση με τους άνδρες. Επίσης, περισ-
σότερες πιθανότητες υποθεραπείας έχουν οι 
ασθενείς χαμηλού μορφωτικού επιπέδου και οι 
έχοντες ιστορικό χρήσης ενέσιμων ουσιών.6

Η θεραπεία του χρόνιου πόνου στους ασθενείς 
με AIDS είναι σύνθετη και περιλαμβάνει στοιχεία 
που εστιάζουν στις φυσικές, ψυχολογικές, και συ-
ναισθηματικές πτυχές του πόνου. Ο παράγοντας-
κλειδί για τον ρόλο του φυσικοθεραπευτή στην 
αντιμετώπιση του πόνου είναι η επίδραση που 
αυτός έχει στη λειτουργική ικανότητα του ασθε-
νούς. Ο πόνος μπορεί να είναι η αρχική αιτία μιας 
μείωσης της λειτουργικής ικανότητας7

 
που μπορεί 

να οδηγήσει σε μια γρήγορη απώλεια της ανεξαρ-
τησίας. Ο φυσικοθεραπευτής μπορεί να χρησιμο-
ποιήσει έναν συνδυασμό μεθόδων και τεχνικών 
για την αντιμετώπιση του πόνου, όπως οι υπέρη-
χοι, το TENS, οι συσκευές laser και δοκιμασίες ευ-
αισθησίας.

Ειδικές τεχνικές κινητοποίησης μπορεί να είναι ιδι-
αίτερα επιτυχείς στη σχετιζόμενη με τον ιό μυελίτιδα. 
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Επίσης, έχουν δημοσιευθεί εργασίες στις οποίες ανα-
φέρεται αποτελεσματική χρήση μεθόδων όπως ο 
ηλεκτροβελονισμός χαμηλής τάσης και οι χειρισμοί 
κροταφογναθικής.7,8 Η προοδευτική μυϊκή χαλάρω-
ση και η δυνατότητα διαχείρισης του πόνου με τη 
σκέψη, με τη νοητική λειτουργία, μπορεί να είναι 
κατά περίπτωση ιδιαίτερα χρήσιμες.9

Ενδυνάμωση
Δεδομένου ότι ένα κύριο χαρακτηριστικό του 

AIDS είναι το ότι επιδρά σε πολλά όργανα και συ-
στήματα, είναι μια πολυσυστηματική νόσος με 
χαρακτηριστικά ακανόνιστη κλινική πορεία, η δι-
ατήρηση της δύναμης και της αντοχής είναι πάρα 
πολύ σημαντική.

Σε όλες τις περιπτώσεις, ένα εξατομικευμένο 
πρόγραμμα άσκησης σχεδιάζεται μετά από την 
προσεκτική και λεπτομερή φυσικοθεραπευτική 
αξιολόγηση.

Η άσκηση, ιδιαίτερα όταν αρχίζει στα αρχικά 
στάδια της HIV λοίμωξης, μπορεί να βοηθήσει 
στην πρόληψη των καιροσκοπικών λοιμώξεων.10 
Σε ανασκόπηση των Nixon S. και συν. βρέθηκε 
ότι η αεροβική άσκηση, συνεχής ή διακεκομμέ-
νη, ή ο συνδυασμός συνεχούς αεροβικής άσκη-
σης και προοδευτικής άσκησης με αντίσταση, για 
τουλάχιστον 20 λεπτά και τουλάχιστον τρεις φο-
ρές ανά εβδομάδα για τέσσερις εβδομάδες, φαί-
νεται να είναι ασφαλής και μπορεί να οδηγήσει 
σε κλινικά σημαντική βελτίωση της καρδιοανα-
πνευστικής ικανότητας. Επιπλέον, μεμονωμένες 
μελέτες δείχνουν ότι η αεροβική άσκηση μπορεί 
να βελτιώσει την ψυχική ευεξία των ατόμων με 
HIV λοίμωξη/AIDS.11

Σε ανασκόπηση επτά μελετών από τους O’Brien 
και συν. φάνηκε ότι η προοδευτική άσκηση με 
αντίσταση ή ο συνδυασμός προοδευτικής άσκη-
σης με αντίσταση και αεροβικής άσκησης, τουλά-
χιστον τρεις φορές εβδομαδιαίως για τουλάχιστον 
τέσσερις εβδομάδες, είναι ασφαλής και μπορεί να 
οδηγήσει σε στατιστικά και ενδεχομένως κλινικά 
σημαντική αύξηση του σωματικού βάρους. Οι με-
μονωμένες μελέτες που περιλαμβάνονται σε αυ-
τήν την ανασκόπηση δείχνουν ότι η προοδευτική 
άσκηση με αντίσταση με ή χωρίς αεροβική άσκη-
ση, συμβάλλει επίσης στη βελτίωση της μυϊκής 
δύναμης και της ψυχικής κατάστασης των ατόμων 
με HIV λοίμωξη/AIDS. Παράλληλα, καθώς καμία 
αλλαγή δεν παρατηρήθηκε στην ανοσολογική/
ιολογική κατάσταση των ασθενών, η έρευνα υπο-
στήριξε τη θέση ότι αυτό το μοντέλο άσκησης 

φαίνεται να είναι ασφαλές για τα κλινικώς σταθε-
ρά περιστατικά.12 Ανοσοκατασταλτικό αποτέλε-
σμα έδειξε να έχει η άσκηση διάρκειας 90 λεπτών 
ή περισσότερο ανά συνεδρία και γι' αυτό πρέπει 
να αποφευχθεί στα άτομα με HIV λοίμωξη.13

Σε έρευνα των Leyes P. και συν., η οποία αφο-
ρούσε στην ανασκόπηση εργασιών σχετικά με τα 
αποτελέσματα της διατροφής, της χρήσης διατρο-
φικών συμπληρωμάτων και της άσκησης στη σω-
ματική σύνθεση και τις μεταβολικές επιπλοκές 
των ασθενών που λαμβάνουν cART φάνηκε ότι η 
άσκηση αντίστασης, με ή χωρίς αεροβική άσκη-
ση, αυξάνει τη μη λιπώδη μαλακή σωματική μάζα 
και μπορεί να βελτιώσει την ινσουλινοαντίσταση.14

Η ένταση των ασκήσεων που σχεδιάζονται για 
τους ασθενείς με AIDS κυμαίνεται από ήπιες 
ασκήσεις αντίστασης έως υποβοηθούμενες ασκή-
σεις, οι οποίες είναι αποτελεσματικές όταν λείπει 
η μυϊκή δύναμη που απαιτείται για ενεργητική, 
ανεξάρτητη κίνηση. Οι ασθενείς πρέπει επίσης να 
ενθαρρύνονται να συμμετέχουν σε φυσικές δρα-
στηριότητες στο επίπεδο αντοχής τους, όποτε 
αυτό είναι δυνατόν.15

Λειτουργική αποκατάσταση
Πολλοί ασθενείς αντιμετωπίζουν συνεχώς αυ-

ξανόμενα προβλήματα στις καθημερινές τους 
δραστηριότητες εξαιτίας αδυναμίας, κόπωσης, 
νευροπάθειας κ.λπ. Ο φυσικοθεραπευτής καλεί-
ται να προσδιορίσει τις στρατηγικές αντιμετώπι-
σης εστιάζοντας στις αιτίες του λειτουργικού 
προβλήματος. Παραδείγματος χάριν, ο ασθενής 
που έχει προβλήματα κίνησης λόγω νευροπάθει-
ας, χρειάζεται ασκήσεις ενδυνάμωσης για βελτί-
ωση της βάδισης.

Οι Roubenoff και συν.16 εξέτασαν την επίδραση 
της PRE στη λειτουργική κατάσταση των ασθενών 
με HIV λοίμωξη. Η λειτουργική κατάσταση μετρή-
θηκε με την κλίμακα Φυσικής Λειτουργίας MOS 
SF-36, η οποία περιλαμβάνει στοιχεία που αξιολο-
γούν την ικανότητα εκτέλεσης απλών καθημερι-
νών δραστηριοτήτων (ντύσιμο, πλύσιμο, ανέβα-
σμα σκάλας, ψώνια κ.λπ.). Παρατηρήθηκε μια ση-
μαντική αύξηση στο αποτέλεσμα της MOS SF-36 
στα άτομα με σύνδρομο απίσχνασης, αλλά όχι 
στα άτομα χωρίς το σύνδρομο απίσχνασης. Στα 
άτομα που παρουσίασαν βελτίωση, τόσο η αύξη-
ση στη μη λιπώδη μυϊκή μάζα όσο και η μυϊκή δύ-
ναμη είχαν μια στατιστικά σημαντική και ανεξάρ-
τητη συσχέτιση με τη βελτίωση της λειτουργικής 
κατάστασης.
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Αυτοεξυπηρέτηση
Η αυτοεξυπηρέτηση περιλαμβάνει όλες τις δρα-

στηριότητες που σχετίζονται με την προσωπική 
φροντίδα σε καθημερινή βάση, συμπεριλαμβανο-
μένων της λήψης φαρμάκων και της καθημερινής, 
χωρίς επίβλεψη, φυσικής δραστηριότητας. Η πα-
ρέμβαση του φυσικοθεραπευτή έχει δύο στόχους: 
αφ’ ενός να διδάξει τεχνικές εξοικονόμησης ενέρ-
γειας ώστε ο χρόνιος ασθενής να επιτύχει το καλύ-
τερο αποτέλεσμα φροντίδας με τη λιγότερο δυνα-
τή κατανάλωση ενέργειας και αφ’ ετέρου να συ-
στήσει και να εφαρμόσει βοηθήματα (νάρθηκες, 
κηδεμόνες ή άλλες βοηθητικές συσκευές), απα-
ραίτητες για τη διατήρηση της λειτουργικότητας 
και της ανεξαρτησίας του ασθενούς.

Εκπαίδευση
Ο φυσικοθεραπευτής πρέπει να σχεδιάσει ένα 

πρόγραμμα φροντίδας για τον ασθενή, το οποίο 
πρέπει επίσης να αξιολογείται σε τακτικά χρονικά 
διαστήματα και να τροποποιείται όταν αυτό χρει-
άζεται. Για την επιτυχία αυτού του προγράμματος 
είναι πολύ σημαντική η εκπαίδευση που απευθύ-
νεται τόσο στους πάσχοντες όσο και στα άτομα 
που τους φροντίζουν. Στόχος μιας καλά σχεδια-
σμένης εκπαίδευσης είναι η εξασφάλιση της ολο-
κλήρωσης των καθημερινών δραστηριοτήτων 
που επιβάλλονται από το πρόγραμμα αποκατά-
στασης και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των 
ασθενών.

Ο φυσικοθεραπευτής πρέπει επίσης να υπενθυ-
μίζει συχνά στον ασθενή και τους οικείους του 
στη διάρκεια της εκπαίδευσης τους τρόπους προ-
φύλαξης από τη μετάδοση λοιμώξεων.
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CLINICAL RESEARCH ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Παράμετροι σχετιζόμενες με τη συμμόρφωση στη haart: 
Μια πολυκεντρική μελέτη σε ασθενείς με hIV λοίμωξη
Ν. Πιτσούνης,1 Ν. Τσόγκας,1 Ν. Μαγκαφάς,1 Μ. Χίνη,1 Α. Λιονή,1 Σ. Περιστεράκη,1 Α. Σκουτέλης,2  
Π. Νικολαΐδης,3 Π. Γαργαλιάνος,4 Γ. Πάνος,5,6 Τ. Κορδόσης,7 Β. Παπαρίζος,8 Α. Γκίκας,9 Μ. Μόσχου,10 
Γ. Χρύσος,11 Γ. Κορατζάνης,12 Μ.Κ. Λαζανάς1

Περίληψη
Οι νέες θεραπείες για τον HIV βελτιώνουν τη λειτουργικότητα του ανοσοποιητικού συστήματος και 
αυξάνουν το προσδόκιμο ζωής. H κακή συμμόρφωση στην αντιρετροϊκή αγωγή (HAART) συμβάλλει 
στη θεραπευτική αποτυχία και στην ανάπτυξη ανθεκτικών στελεχών του ιού. Τετρακόσιοι ογδόντα 
δύο ασθενείς με HIV λοίμωξη συμπλήρωσαν ένα ερωτηματολόγιο, τμήμα του οποίου αφορούσε 
στην εξέταση παραμέτρων σχετιζομένων με τη συμμόρφωση στην HAART. Το δείγμα ήταν 409 
(84,9%) άνδρες και 73 (15,1%) γυναίκες με μέσο όρο ηλικίας 41 χρόνια. Οι παράμετροι που σχετίζο-
νταν με τη συμμόρφωση στη HAART ήταν η παλαιότητα της HIV λοίμωξης, η διάρκεια λήψης αντιρε-
τροϊκής αγωγής, οι ανεπιθύμητες ενέργειες της αγωγής, η προσδοκία για ριζική θεραπεία της HIV 
λοίμωξης και η συχνότητα χρήσης προφυλακτικού. Τα ευρήματά μας επιβεβαιώνουν την αναγκαιό-
τητα συμπεριφορικών παρεμβάσεων για τη διατήρηση υψηλού επιπέδου συμμόρφωσης στη HAART.

Λέξεις - κλειδιά: Παράμετροι συμμόρφωσης, HAART, HIV λοίμωξη.

Factors correlated with adherence to haart: a multicentre 
study among hIV infected patients in Greece
N. Pitsounis1 N. Tsogas,1 N. Mangafas,1 M. Chini,1 A. Lioni,1 S. Peristeraki,1 A. Skoutelis,2  
P. Nikolaidis,3 P. Gargalianos,4 G. Panos,5,6 T. Kordosis,7 V. Paparizos,8 A. Gikas,9 M. Moschou,10  
G. Chrysos,11 G. Koratzanis,12 M.K. Lazanas1

Abstract
New therapies for HIV may improve the immune system function and increase life expectancy. How-
ever poor adherence to HAART may contribute to the development of resistant HIV strains and failure 
to treatment. Four hundred and eighty two patients completed a questionnaire part of which exam-
ined factors related to adherence to antiretroviral medication. The sample was 482 HIV positive pa-
tients, 409 (84.9%) men and 73 (15.1%) women. Mean age was 41 years. Factors correlated with ad-
herence to HAART were length of known HIV infection, length of antiretroviral treatment, side effects 
of HAART, belief about radical cure for HIV infection and frequency of condom use. Our results con-
firm the necessity of behavioral interventions for the maintenance of high level of adherence 
throughout the administration of antiretroviral treatment. 

Key words: Adherence factors, HAART, HIV infection.
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10Psychosocial Support 
Dormitory of Piraeus H.C.D.C.P.
11Infectious Disease Unit, 
«Tzanio» Hospital
12Infectious Disease Unit, 
«Sismanoglio » HospitalΕισαγωγή - Σκοπός

 Σύμφωνα με αναφορές του Κέντρου Ελέγχου και 
Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ), από το 1983 
μέχρι το 1997 απεβίωσαν συνολικά στην Ελλάδα 
1.056 ασθενείς με AIDS, ενώ από το 1997 έως και 
τον Οκτώβριο του 2009 απεβίωσαν 557 ασθενείς. Η 
ελάττωση της θνητότητας αποδίδεται στη χρήση 

της ισχυρής αντιρετροϊκής θεραπείας (HAART) που 
καταστέλλει τον ιικό πολλαπλασιασμό, βελτιώνει 
τη λειτουργικότητα του ανοσοποιητικού συστήμα-
τος και αυξάνει το προσδόκιμο ζωής.1

Η πλημμελής συμμόρφωση στη HAART συμβάλ-
λει στην αποτυχία της θεραπείας και στην ανάπτυ-
ξη ανθεκτικών στελεχών του ιού.2,3 Αυτό έχει ως 
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αποτέλεσμα ένα διαρκώς αυξανόμενο ενδιαφέρον 
για τη διεξαγωγή μελετών που εστιάζουν στην εξέ-
ταση παραγόντων σχετιζομένων με τη συμμόρ-
φωση των ασθενών στην HAART.³ Από τη βιβλιο-
γραφία προκύπτει ότι ένας σημαντικός αριθμός 
παραμέτρων όπως οι ανεπιθύμητες ενέργειες των 
αντιρετροϊκών, η κοινωνική στήριξη των ασθενών, 
οι σεξουαλικές πρακτικές, η σχέση γιατρού-
ασθενούς, συσχετίζονται με τη συμμόρφωση στην 
HAART. Οι αναφορές αυτές προέρχονται από την 
επεξεργασία μακροσκελών ερωτηματολογίων σε 
μεγάλους πληθυσμούς ασθενών με HIV λοίμωξη/
AIDS.² Εντούτοις, φαίνεται ότι μελέτες που χρησι-
μοποιούν απλά, σαφή και σύντομα ερωτηματολό-
για δεν υστερούν έναντι εκείνων που βασίζονται 
σε μακροσκελή και πολύπλοκα ερωτηματολόγια.4,5

Σκοπός αυτής της ερευνητικής εργασίας ήταν η 
διερεύνηση της επίδρασης ορισμένων παραμέ-
τρων στη συμμόρφωση των ασθενών με HIV λοί-
μωξη/AIDS στη λήψη HAART.

Ασθενείς και Μέθοδοι
Από το Μάιο του 2005 μέχρι και τον Ιανουάριο του 

2006 χορηγήθηκε ένα ερωτηματολόγιο με 51 ερω-
τήσεις (HIV Λοίμωξη: Ερωτηματολόγιο Μελέτης Ψυ-
χοκοινωνικών και Θεραπευτικών Παραμέτρων) σε 
482 ασθενείς με HIV λοίμωξη, που επισκέφθηκαν 
κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα 11 Μονάδες 
Λοιμώξεων σε όλη την Ελλάδα. Τμήμα του ερωτημα-
τολογίου επικεντρωνόταν στο βαθμό συμμόρφω-
σης των ασθενών στη λήψη HAART. Οι ερωτήσεις 
ήταν απλές και οι περισσότερες απαιτούσαν απά-
ντηση με «ΝΑΙ» ή «ΟΧΙ». Προκειμένου να εξασφαλι-
σθεί μεγαλύτερη συμμετοχή στην έρευνα, ζητήσα-
με από τους ασθενείς να απαντήσουν στο ερωτημα-
τολόγιο ανώνυμα και να το τοποθετήσουν σε χάρτι-
νο κουτί κατά την έξοδό τους από τη Μονάδα που 
παρακολουθούνται. Η συμμόρφωση στην HAART 
μετρήθηκε μέσω αυτοαναφοράς. Μία από τις ερω-
τήσεις αφορούσε στη μέτρηση της συχνότητας πα-
ράληψης δόσεων κατά τους τελευταίους 4 μήνες. Ως 
καλή συμμόρφωση ορίστηκε η απώλεια <10% των 
προβλεπομένων δόσεων κατά το προαναφερόμενο 
διάστημα με βάση τις προδιαγραφές και άλλων 
ερευνητών.6 Η στατιστική ανάλυση περιέλαβε μη 
παραμετρικές συσχετίσεις (Rho και x²), ενώ ως όριο 
στατιστικής σημαντικότητας ορίστηκε το 0,05.

Αποτελέσματα
Από τους 482 ασθενείς που συμμετείχαν στη 

μελέτη, 409 (84,9%) ήταν άνδρες και 73 (15,1%) 

γυναίκες. Ο μέσος όρος ηλικίας ήταν 41 χρόνια 
(20-80). Οι 462 (95,8%) ήταν Έλληνες και οι 20 
(4,2%) αλλοδαποί, ενώ 359 από τους 482 (74%) 
ήταν άγαμοι. Τετρακόσιοι επτά (84,4%) ασθενείς 
ελάμβαναν HAART, από τους οποίους οι 347 
(85,3%) ήταν άνδρες και οι 60 (14,7%) γυναίκες, με 
μέσο όρο ηλικίας 42 χρόνια (22-80). Οι 154 (37,8%) 
απ’ αυτούς γνώριζαν την HIV οροθετικότητά τους 
λιγότερα από 5 έτη και οι 250 (61,4%) τη γνώριζαν 
περισσότερα από 5 έτη. Από τους ασθενείς υπό 
HAART, οι 200 (49,1%) ελάμβαναν αντιρετροϊκή 
αγωγή λιγότερο από 5 έτη, ενώ 203 (49,9%) ελάμ-
βαναν αγωγή περισσότερα από 5 έτη. Οι 197 
(48,4%) από τους ασθενείς υπό HAART είχαν πα-
ρουσιάσει ανεπιθύμητες ενέργειες σχετιζόμενες 
με την αγωγή. Τα χαρακτηριστικά του πληθυσμού 
που μελετήθηκε φαίνονται στον Πίνακα 1.

Πίνακας 1. Δημογραφικά και κλινικά χαρακτηριστικά 
ασθενών (Ν: 482).

Μ. Τιμή Διακύμανση

Ηλικία 41 20-80

Ν %

Φύλο

Άνδρες 347 85,3

Γυναίκες 60 14,7

Εθνικότητα

Έλληνες 390 95,8

Αλλοδαποί 17 4,2
Οικογενειακή 
κατάσταση
Έγγαμοι 187 27,5

Άγαμοι 295 72,5
Διάγνωση HIV 
λοίμωξης
<5 έτη 154 37,8

>5 έτη 250 61,4

Διάρκεια λήψης 
HAART
<5 έτη 200 49,1

>5 έτη 203 49,9
Ανεπιθύμητες 
ενέργειες HAART
Ναι 197 48,4

Όχι 285 51,6
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στην αντιμετώπιση της λοίμωξης και την ικανο-
ποιητική σχέση ασθενούς-γιατρού όπως έχουν 
επισημάνει άλλοι ερευνητές και εμείς.13,14,15

Από την έρευνά μας διαπιστώσαμε ότι η χρονι-
ότητα της HIV λοίμωξης επηρεάζει αρνητικά τη 
συμμόρφωση. Είναι πιθανόν οι ασθενείς να επι-
βαρύνονται ψυχολογικά από τη συνεχή παρακο-
λούθηση και προσπάθεια μέσα στο χρόνο αλλά 
και τη συνεχή λήψη της αντιρετροϊκής αγωγής. 
Μια άλλη παράμετρος που συσχετίζεται αρνητι-
κά με τη συμμόρφωση είναι οι ανεπιθύμητες 
ενέργειες της αγωγής όπως προκύπτει και από 
άλλες ανάλογες μελέτες.16,17,18,19 Η προσδοκία των 
ασθενών για ίαση συνδέεται επίσης με τη συμ-
μόρφωση στην HAART.20 Από τη μελέτη μας προ-
κύπτει ότι η πεποίθηση-προσδοκία για ριζική 
θεραπεία της HIV λοίμωξης, επηρεάζει θετικά τη 
συμμόρφωση των ασθενών στη λήψη της αντι-
ρετροϊκής αγωγής. Η αισιοδοξία για το μέλλον 
είναι μια σημαντική παράμετρος για τη διατήρη-
ση και τη μεγιστοποίηση της συμμόρφωσης των 
ασθενών στην αντιρετροϊκή αγωγή. Τέλος, στην 
έρευνά μας εντοπίσαμε ότι η συχνότητα χρήσης 
προφυλακτικού συσχετίζεται θετικά με τη συμ-
μόρφωση στην HAART, εύρημα που προκύπτει 
και από παρόμοιες μελέτες.21,22,23 Η συμπεριφορά 
αυτή των ασθενών πιθανόν να δηλώνει μια γενι-
κότερα υπεύθυνη στάση προς τον εαυτό τους και 
το κοινωνικό σύνολο.

Ο βαθμός ικανοποίησης των ασθενών από την 
ιατρική φροντίδα ενδέχεται να αποτελεί καθορι-
στικό παράγοντα για τη συμμόρφωση. Όσο καλύ-
τερη είναι η επικοινωνία μεταξύ γιατρού και ασθε-
νούς, τόσο ισχυρότερη θα μπορούσε να είναι η 
συμμόρφωση του ασθενούς στην HAART. Αυτό 
το ενδεχόμενο θα άξιζε να αποτελέσει αντικείμε-
νο μελλοντικής έρευνας.

Οι προσπάθειες για τη μεγιστοποίηση της 
συμμόρφωσης των ασθενών με HIV λοίμωξη 
στην αντιρετροϊκή αγωγή μπορούν να επικε-
ντρωθούν στην ελαχιστοποίηση των ανεπιθύ-
μητων ενεργειών. Εναλλακτικές θεραπευτικές 
αγωγές με λιγότερες ανεπιθύμητες ενέργειες και 
η έγκαιρη παρέμβαση της θεραπευτικής ομάδας 
για τη διερεύνηση της δυσκολίας στη λήψη των 
φαρμάκων, μπορούν να βελτιώσουν τη συμμόρ-
φωση. Στις προσπάθειες αυτές θα πρέπει να λαμ-
βάνεται σοβαρά υπόψη η χρονιότητα της λοίμω-
ξης και να παρέχεται ψυχολογική στήριξη σε 
σταθερή βάση. Η αισιοδοξία των ασθενών για τη 
θετική πορεία της νόσου καθώς και υπεύθυνες 

Από τη στατιστική ανάλυση προέκυψε ότι η 
ηλικία, το φύλο, η προσαρμογή στα νέα δεδομέ-
να της υγείας τους, η ικανοποίηση από τον αριθ-
μό των δισκίων που ελάμβαναν και η ψυχολογική 
στήριξη, που τους είχε παρασχεθεί, δεν συσχετί-
ζονταν με τη συμμόρφωσή τους στη αγωγή. Οι 
παράγοντες που συσχετίζονταν με τη συμμόρ-
φωσή τους στην HAART ήταν η χρονική διάρκεια 
της HIV οροθετικότητας (ρ=-0,16 p=0,002), η 
χρονική διάρκεια λήψης αντιρετροϊκής αγωγής 
(ρ=-0,13 p=0,001), οι ανεπιθύμητες ενέργειες της 
HAART (ρ=-0,11 p=0,0035), η προσδοκία για ριζι-
κή θεραπεία της HIV λοίμωξης (ρ=0,11 p=0,0034) 
και η συχνότητα χρήσης προφυλακτικού (ρ=0,14 
p=0,10).

Συμπεράσματα - Συζήτηση
Στην προσπάθειά μας να εξετάσουμε παραμέ-

τρους σχετιζόμενες με τη συμμόρφωση των 
ασθενών με HIV λοίμωξη στην HAART, βρήκαμε 
ότι η ηλικία δεν σχετίζεται με αυτή αντίθετα με 
τα αποτελέσματα άλλων ερευνών όπου σημειώ-
νεται ότι οι νεαρότεροι ασθενείς τείνουν να μη 
συμμορφώνονται στη θεραπεία.7,8,9 Μελλοντικές 
έρευνες θα μπορούσαν να διερευνήσουν λεπτο-
μερέστερα πιθανές διαφορές στη συμμόρφωση 
σε ηλικιακές ομάδες Ελλήνων ασθενών με HIV 
λοίμωξη. Η μελέτη μας δεν επιβεβαιώνει το εύ-
ρημα άλλων ερευνητών που συνδέει το ανδρικό 
φύλο με καλύτερη συμμόρφωση στην HAART.10,11 
Επιπλέον, στην έρευνά μας αναδεικνύεται ότι η 
προσαρμογή των ασθενών με HIV λοίμωξη στα 
δεδομένα της υγείας τους, δεν επηρεάζει τη συμ-
μόρφωσή τους στη λήψη της αντιρετροϊκής αγω-
γής. Είναι πιθανόν τα αποτελέσματά μας να εκ-
φράζουν κάποια ιδιαιτερότητα του ελληνικού 
πληθυσμού στην προετοιμασία του για λήψη 
φαρμάκων. Η απουσία συσχέτισης αριθμού δι-
σκίων και συμμόρφωσης στην αγωγή ενδέχεται 
να αντικατοπτρίζει το ενδιαφέρον του ελληνικού 
πληθυσμού για την αποτελεσματικότητα της 
αντιρετροϊκής αγωγής παρά για το δοσολογικό 
σχήμα χωρίς να αποκλείεται ο αριθμός των δισκί-
ων, που ελάμβαναν οι ασθενείς της μελέτης μας, 
να ήταν μικρότερος από αυτόν που αναφέρεται 
σε άλλες μελέτες. Τέλος, η μη ανεύρεση συσχέτι-
σης μεταξύ της συμμόρφωσης και της ψυχολογι-
κής στήριξης των ασθενών δεν αναιρεί τη χρησι-
μότητα της τελευταίας όπως επισημαίνεται και 
σε προηγούμενη ανακοίνωσή μας,12 αλλά απηχεί 
μάλλον την αποφασιστικότητα των ασθενών 



HELLENIC ARCHIVES of AIDS, 2010; 18(2):66-70

Ν. Πιτσούνης και συν.

68

σεξουαλικές συμπεριφορές, όπως η τακτική 
χρήση προφυλακτικού, θα πρέπει να ενθαρρύ-
νονται από όλη τη θεραπευτική ομάδα.

Η μελέτη αυτή έχει παρουσιαστεί εν μέρει στο 
25th ICC/ 17th ECCMID, Μόναχο, 2007.
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Μελέτη των γνώσεων, απόψεων και της συμπεριφοράς 
μαθητών Λυκείου σχετικά με το aIDs
Ε. Γιαννίκος, Α. Παπαδόπουλος, Δ. Νιάκας 

Περίληψη
Σκοπός της εργασίας είναι η διερεύνηση των πηγών και του βαθμού ενημέρωσης, της στάσης και 
συμπεριφοράς των μαθητών των δύο τελευταίων τάξεων του Λυκείου σχετικά με το AIDS, καθώς και 
των παραγόντων από τους οποίους επηρεάζονται. Δείγμα 111 (34,3%) μαθητών και 213 (65,7%) μα-
θητριών οκτώ Γενικών Λυκείων και ΤΕΕ/ΕΠΑΛ της Λέσβου, συμπλήρωσε ένα ανώνυμο ερωτηματολό-
γιο. Οι απαντήσεις κωδικοποιήθηκαν και ακολούθησε στατιστική επεξεργασία με τη μέθοδο χ2. Τα 
αποτελέσματα έδειξαν ότι οι δύο κύριες πηγές ενημέρωσης των μαθητών είναι τα Μ.Μ.Ε (75,5%) και 
το σχολείο (64,2%). Διαπιστώθηκε υψηλό επίπεδο γνώσεων του δείγματος, σχετικά με την αιτιολογία, 
τους κύριους τρόπους μετάδοσης, την πρόληψη και τη θεραπεία του AIDS. Εντοπίσθηκε πλημμελής 
ή λάθος πληροφόρηση, σχετικά με περισσότερο εξειδικευμένες πλευρές της νόσου. Το 73,5% των 
ερωτηθέντων δεν επιθυμεί σεξουαλικές σχέσεις χωρίς προφυλακτικό. Επιβεβαιώνεται η αποτελε-
σματικότητα των ενημερωτικών προσπαθειών για την HIV/AIDS λοίμωξη, αλλά προκύπτει και η ανά-
γκη για ορθή και λεπτομερή ενημέρωση όσον αφορά τη σεξουαλική υγεία, με στόχο την απόκτηση 
των απαραίτητων γνώσεων και τη διαμόρφωση κατάλληλων στάσεων και συμπεριφορών.

Λέξεις - κλειδιά: HIV/AIDS, πληροφόρηση, γνώση, συμπεριφορά, μαθητές Λυκείου.

study of knowledge, opinions and behaviour of senior 
high school students, concerning hIV/aIDs
E. Giannikos, A. Papadopoulos, D. Niakas

Abstract
The aim of this study was the investigation of sources and the degree of information, the attitude and 
behaviour of students of the two last grades of senior high school, concerning AIDS, as well as factors 
by which they are influenced. A sample of 111 (34.3%) male and 213 (65.7%) female students of 8 sen-
ior high schools (General and TEE/EPAL) of Lesvos, filled in an anonymous questionnaire. The answers 
were coded and statistically studied with the x2 - test. The results showed that the two main sources of 
information are the mass media (75.5%) and the school (64.2%). A remarkable level of knowledge 
was found out in the sample, regarding the cause, the main ways of transmission, the prevention and 
the treatment of HIV/AIDS. Insufficient or incorrect information was recorded regarding the more spe-
cific sides of the disease. 73.5% of those questioned would not have sexual intercourse without con-
dom use. Τhe effectiveness of informative efforts for HIV/AIDS disease is confirmed, but it seems that 
additional accurate and detailed information on sexual health is needed, aiming at the acquisition of 
essential knowledge and the configuration of suitable attitudes and behaviours.

Key words: HIV/AIDS, information, knowledge, behaviour, senior high school students.

Ελληνικό Ανοιχτό 
Πανεπιστήμιο - Μεταπτυχιακό 
Πρόγραμμα Διοίκησης 
Μονάδων Υγείας 

Hellenic open University 
- Postgraduate Course on 
Management of National 
Health Care System Services 

Εισαγωγή
Οι νέοι άνθρωποι είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένοι και 

τρωτοί απέναντι στον ιό HIV. Η αποτελεσματική πρό-
ληψη σε αυτές τις ηλικιακές ομάδες, είναι το κλειδί 

για τη μελλοντική εξέλιξη της επιδημίας του AIDS. Η 
εισαγωγή νέων και περισσότερο αποτελεσματικών 
θεραπειών για το AIDS, δεν μειώνει καθόλου τη ση-
μασία των πρωτοβουλιών πρόληψης μέσω της  

Ε. Γιαννίκος
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ενημέρωσης και της εκπαίδευσης, ειδικότερα ως 
προς τον κίνδυνο της σεξουαλικής μετάδοσης του 
ιού και με στόχο την αποφυγή επικίνδυνων σεξουα-
λικών συμπεριφορών.1 Δεδομένου ότι τέτοιες συ-
μπεριφορές είναι συχνότερες σε άτομα νεαρής κυ-
ρίως ηλικίας, οι πρωτοβουλίες πρόληψης πρέπει να 
απευθύνονται σε αυτές κυρίως τις ομάδες νέων αν-
θρώπων. Επιπλέον, οι νέοι γενικότερα, είναι περισ-
σότερο δεκτικοί σε προσπάθειες τροποποίησης των 
γνωστικών παραγόντων, που φαίνεται να προσδιο-
ρίζουν τις συμπεριφορές τους με στόχο την υγεία.

Καθώς τα ποσοστά πολλών παραμέτρων που 
σχετίζονται με τη λοίμωξη αυξάνουν παγκοσμίως, 
συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, η μόνη ελ-
πίδα, ιδιαίτερα για τις χώρες που πλήττονται περισ-
σότερο από την επιδημία, παραμένουν τα προ-
γράμματα πρόληψης που απευθύνονται στους νέ-
ους και συμβάλλουν τόσο στην αύξηση της γνώσης 
σχετικά με τους τρόπους μετάδοσης του AIDS, όσο 
και στην παρότρυνσή τους για λήψη μέτρων πρό-
ληψης από την έναρξη της σεξουαλικής τους ζωής.

Για αποτελεσματικότερες όμως παρεμβάσεις, 
χρειάζεται να κατανοηθεί πληρέστερα η σεξουα-
λική συμπεριφορά των εφήβων. Υπάρχει ανάγκη 
να εξεταστούν οι πολιτιστικοί και περιβαλλοντικοί 
παράγοντες που καθορίζουν την επικινδυνότητα 
καθώς και την προστασία απέναντι στο HIV/AIDS. 
Nα διερευνηθούν πληρέστερα οι αντιλήψεις των 
εφήβων, σχετικά με τις δραστηριότητες που συν-
θέτουν επικίνδυνες ή ασφαλέστερες συμπεριφο-
ρές. Η έρευνα πρέπει να αναζητήσει τον τρόπο με 
τον οποίο οι νέοι άνθρωποι κατανοούν, διερευ-
νούν και χειρίζονται τις σχέσεις τους, τη σεξουαλι-
κότητά τους και τον κίνδυνο.2 Επιπλέον, η στάση 
των νέων -και της κοινωνίας γενικότερα- προς τα 
HIV οροθετικά άτομα και προς την πρόληψη της 
λοίμωξης, περιορίζεται από το στίγμα που συνο-
δεύει το AIDS. Έτσι, αναδεικνύεται σε καθοριστικό 
ζήτημα υγείας όχι μόνο η πρόληψη του AIDS, αλλά 
και η πρόληψη του κοινωνικού αποκλεισμού των 
οροθετικών και των πασχόντων. Για να αντιμετω-
πιστεί το θέμα αυτό, είναι απαραίτητη η μελέτη 
της στάσης των εφήβων απέναντι στα HIV οροθε-
τικά άτομα, που ποικίλλει από τη λήψη μέτρων 
προφύλαξης έως τον κοινωνικό αποκλεισμό.2

Το σχολείο καταγράφεται ολοένα και περισσότε-
ρο ως ένας χώρος προνομιακός για την εφαρμογή 
πολιτικών ενημέρωσης και παρεμβάσεων στο επί-
πεδο της συμπεριφοράς. Το σχολείο προσφέρει ου-
σιαστικές δυνατότητες για την πρόληψη της λοίμω-
ξης, γιατί δίνει τη δυνατότητα με κατάλληλο και 

αποτελεσματικό τρόπο να προσεγγισθούν μεγάλα 
τμήματα νέων ανθρώπων -οι μαθητές- οι οποίοι βρί-
σκονται σε μια καθοριστική φάση της ζωής τους, 
όπου διαμορφώνονται συμπεριφορές που πιθανό-
τατα θα έχουν για την υπόλοιπη ζωή τους. Επίσης, το 
σχολείο μπορεί να ενημερώνει τους εφήβους σχετι-
κά με την HIV/AIDS λοίμωξη, έτσι ώστε πριν βρε-
θούν αντιμέτωποι με αποφάσεις σχετικά με τη σε-
ξουαλική τους ζωή, να τους βοηθήσει να αποκτή-
σουν τη γνώση, τη στάση, τις αξίες και τις δεξιότητες 
που απαιτούνται για την προστασία τους.

Η αποτελεσματικότητα της διαδικασίας αυτής 
εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την πληρέστερη 
διερεύνηση του επιπέδου πληροφόρησης των μα-
θητών και την κατανόηση των αντιλήψεών τους, 
όχι μόνο σχετικά με το AIDS, αλλά και σχετικά με 
τη σεξουαλική συμπεριφορά γενικότερα.3 Η διε-
ρεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν τη σε-
ξουαλική συμπεριφορά των νέων και ιδιαίτερα 
των μαθητών, οι απόψεις τους και η στάση τους 
απέναντι στη νόσο, αντιμετωπίζεται ως πρώτης 
προτεραιότητας απαραίτητη διαδικασία, με στόχο 
την υλοποίηση αποτελεσματικών παρεμβάσεων.4

Στο πλαίσιο αυτής της συγκεκριμένης διαδικα-
σίας φιλοδοξεί να ενταχθεί και η παρούσα μελέ-
τη, που έχει σκοπό να διερευνήσει τις πηγές και το 
βαθμό ενημέρωσης, τις στάσεις και συμπεριφο-
ρές των μαθητών των δύο τελευταίων τάξεων του 
Λυκείου σχετικά με το AIDS, καθώς και τους παρά-
γοντες από τους οποίους αυτές επηρεάζονται.

Υλικό και Μέθοδοι
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 324 μα-

θητών της Β΄ και Γ΄ τάξης οκτώ Γενικών Λυκείων και 
ΤΕΕ/ΕΠΑΛ της Λέσβου, κατά το μήνα Μάιο του 2008. 
Η συλλογή των στοιχείων πραγματοποιήθηκε μέσω 
της εθελοντικής συμπλήρωσης ενός ανώνυμου 
ερωτηματολογίου, που μοιράστηκε στους μαθητές. 
Προηγουμένως είχε εξασφαλισθεί άδεια για τη διε-
ξαγωγή της έρευνας, από την αρμόδια Διεύθυνση 
του ΥΠ.Ε.Π.Θ., ύστερα από θετική γνωμοδότηση 
του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Η συμπλήρωση του 
ερωτηματολογίου πραγματοποιήθηκε στο σχολικό 
περιβάλλον, αφού προηγήθηκε ενημέρωση των μα-
θητών σχετικά με τους σκοπούς της μελέτης.

Το ερωτηματολόγιο με 45 συνολικά ερωτήσεις, 
περιελάμβανε δημογραφικά στοιχεία (φύλο, ηλικία, 
τόπο μόνιμης διαμονής, τύπο Λυκείου, επίπεδο 
μόρφωσης του πατέρα και της μητέρας) και τρεις 
ομάδες ερωτήσεων. Όλες οι ερωτήσεις -εκτός από 
μία- ήταν κλειστού τύπου με δυνατότητα επιλογής 
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προκαθορισμένων απαντήσεων. Για την πλειοψη-
φία των ερωτήσεων, οι κατηγορίες απαντήσεων 
ήταν «σωστό», «λάθος», «δε γνωρίζω» και «συμφω-
νώ», «διαφωνώ», «δε γνωρίζω/δεν απαντώ».

Η πρώτη ομάδα ερωτήσεων αναφερόταν στη 
διερεύνηση των πηγών ενημέρωσης για το AIDS, 
με δυνατότητα επιλογής περισσότερων της μιας 
απαντήσεων.

H δεύτερη ομάδα επιχειρούσε να διερευνήσει 
το επίπεδο των γνώσεων των μαθητών σχετικά με 
το AIDS. Πιο συγκεκριμένα, τις γνώσεις για τον αι-
τιολογικό παράγοντα και το επίπεδο σοβαρότη-
τας της νόσου, τους τρόπους μετάδοσης και μη 
μετάδοσης και την πρόληψη και θεραπεία της. Σε 
αυτή την ομάδα περιλήφθηκαν και ερωτήσεις με 
στόχο τη διαπίστωση ύπαρξης λανθασμένων 
πληροφοριών για τη νόσο.

Στην τρίτη ομάδα ερωτήσεων οι μαθητές κλήθη-
καν να καταγράψουν την άποψή τους για το AIDS 
ως απειλή για τους ίδιους και την κοινωνία και τη 
στάση τους απέναντι στη χρήση του προφυλακτι-
κού ως μέτρο πρόληψης. Επίσης, ζητήθηκε η άπο-
ψή τους για την προσπάθεια ενημέρωσης γύρω 
από τη νόσο, που πραγματοποιήθηκε από ομάδα 
ειδικών τη χρονική περίοδο της μελέτης, στο πλαί-
σιο δράσεων Αγωγής Υγείας της Διεύθυνσης Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης του συγκεκριμένου νομού.

Τα αποτελέσματα κωδικοποιήθηκαν και ακολού-
θησε ηλεκτρονική επεξεργασία τους με το πρό-
γραμμα στατιστικής ανάλυσης Statistical Package 
for Social Sciences (SPSS 16.0.1). Οι μεταβλητές που 
χρησιμοποιήθηκαν στην ανάλυση είναι κατηγορικές 
(φύλο, σχολείο, τόπος κατοικίας, πηγές ενημέρωσης, 
τάξη, επίπεδα σπουδών γονέων, ηλικιακή ομάδα) 
και ποσοτικές (ηλικία). Εξετάσθηκε με τη βοήθεια 

της δοκιμασίας χ2, η συσχέτιση (συνάφεια) κάποιων 
κατηγοριών ερωτήσεων σε σχέση με το φύλο, την 
ηλικιακή κατηγορία, τον τόπο κατοικίας, την τάξη 
των ερωτώμενων και το επίπεδο μόρφωσης των γο-
νέων τους. Το επίπεδο σημαντικότητας για την 
απόρριψη της άκυρης υπόθεσης, τέθηκε στο 5%.

Αποτελέσματα
Το ερωτηματολόγιο απαντήθηκε από 324 μα-

θητές, από τους οποίους 111 (34,3%) ήταν αγόρια 
και 213 (65,7%) ήταν κορίτσια. Οι μαθητές Γενικών 
Λυκείων ήταν 143 (44,1%) και οι μαθητές ΤΕΕ/
ΕΠΑΛ ήταν 181 (55,9%). Αναλυτικά, το επίπεδο 
μόρφωσης της μητέρας και του πατέρα ήταν 
αντίστοιχα, για το Δημοτικό 31,2% και 26,5%, για 
το Γυμνάσιο 16,2% και 22,7%, για το Λύκειο 35,9% 
και 26,2% και για την Ανώτατη Εκπαίδευση 16,6% 
και 24,6%. 171 μαθητές (52,8%) ήταν ηλικίας έως 
17 ετών, 124 (38,3%) ήταν 18-20 ετών, ενώ 29 (9%) 
ήταν 21 ετών και άνω. Το μεγάλο ποσοστό μαθη-
τών άνω των 18 ετών (16,7%) δικαιολογείται από 
την συμμετοχή μαθητών των ΤΕΕ/ΕΠΑΛ, με ηλικία 
άνω των 18 ετών. Την πρωτεύουσα του νομού ως 
τόπο μόνιμης διαμονής, δήλωσε το 41,7% των μα-
θητών και την περιφέρεια το 58,3%.

Το σύνολο σχεδόν του δείγματος (322 μαθητές), 
απάντησε στην ερώτηση που αφορά στις πηγές 
πληροφόρησής του για το AIDS. Τα ΜΜΕ (75,5%) 
και το σχολείο (64,2%) συγκεντρώνουν τα μεγαλύ-
τερα ποσοστά, ενώ ακολουθούν η οικογένεια 
(34,5%), οι Υπηρεσίες Υγείας (γιατροί, άλλοι επαγ-
γελματίες υγείας) (32,6%), οι φίλοι (18,6%) και το 
internet (17,1%). Ένα μικρό ποσοστό (1,2%), δηλώ-
νει ότι δεν ενδιαφέρεται να ενημερωθεί σχετικά με 
το AIDS (Σχήμα 1).

Σχήμα 1. Πηγές ενημέρωσης σχετικά με το AIDS.
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Σχήμα 2. Απαντήσεις στην ερώτηση «Το AIDS 
προκαλείται από έναν ιό».

Μεγάλο μέρος των ερωτήσεων είχε στόχο να διε-
ρευνήσει το επίπεδο γνώσεων των μαθητών/τριών 
του δείγματος, για διάφορα επιμέρους θέματα που 
αφορούν στο AIDS. Πιο συγκεκριμένα, σχετικά με 
τον αιτιολογικό παράγοντα της νόσου, 240 μαθητές/
τριες (74,1%) θεώρησαν σωστή τη θέση ότι «το AIDS 
προκαλείται από έναν ιό», ενώ 50 (15,4%) τη θεώρη-
σαν λάθος και 34 (10,5%) δήλωσαν ότι δεν γνώριζαν 
την αιτία της νόσου (Σχήμα 2). Στην ερώτηση αυτή 
παρατηρήθηκαν διαφορές στις απαντήσεις που 
σχετίζονταν με το φύλο, την ηλικία, τον τόπο μόνι-
μης κατοικίας και την τάξη των μαθητών, οι οποίες 
όπως έδειξε η στατιστική αξιολόγηση (δοκιμασία χ2), 
ήταν στατιστικά σημαντικές (p<0,05). Για παράδειγ-
μα, από το σύνολο των σωστών απαντήσεων (74,1%), 
το 44,5% ανήκει σε μαθητές της Γ΄ Λυκείου και το 
υπόλοιπο 29,6% σε μαθητές της Β΄ Λυκείου (p<0,001).

Οι ερωτηθέντες σε ποσοστό 96,9% διαφωνούν 
με την άποψη ότι «το AIDS δεν είναι κάτι σοβαρό», 
ενώ σε ποσοστό που αγγίζει το 95%, αξιολογούν 
το AIDS ως «απειλητική για τη ζωή νόσο».

Σχετικά με τους τρόπους μετάδοσης της νό-
σου, οι μαθητές συμπεριλαμβάνουν σε αυτούς 

τη σεξουαλική επαφή (93,8%), τη μετάγγιση μο-
λυσμένου αίματος (97,8%) και την κοινή χρήση 
βελονών μεταξύ χρηστών ενδοφλεβίων ναρκω-
τικών με HIV/AIDS (99,1%) (Σχήμα 3). Παρ’ όλα 
αυτά, 123 μαθητές/τριες (38,1%) πιστεύουν ότι 
τo AIDS μεταδίδεται με τα κουνούπια, ενώ 125 
(38,7%) ότι η χρήση κοινής τουαλέτας με κά-
ποιον που πάσχει από AIDS είναι ένας τρόπος 
να μεταδοθεί η νόσος. Στην ερώτηση σχετικά 
με το αν «το AIDS μεταδίδεται με τα κουνού-
πια», οι περισσότερες λάθος απαντήσεις βρέθη-
καν στη Β΄ τάξη (24,1% έναντι 13,9% της Γ΄ τά-
ξης) και σε ηλικία <17 ετών (25,5% έναντι 12,7% 
στην ηλικία >18). Οι διαφορές που παρατηρού-
νται στις απαντήσεις στην ερώτηση αυτή μεταξύ 
μαθητών διαφορετικής τάξης και διαφορετικής 
ηλικιακής ομάδας, είναι στατιστικά λίαν σημαντι-
κές (p<0,0001) (Πίνακας 1).

Ερωτώμενοι για το αν οι φορείς του ιού HIV 
έχουν χαρακτηριστική εμφάνιση, 21% των μαθη-
τών απάντησαν λάθος ή δήλωσαν άγνοια.

Στην ερώτηση αν υπάρχει πιθανότητα μόλυν-
σής τους από τον ιό HIV, το 53,6% των μαθητών 
απάντησε θετικά. Οι μαθητές/τριες των ΤΕΕ/ΕΠΑΛ 
είναι η πλειοψηφία εντός του ποσοστού αυτού, με 
διαφορά που χαρακτηρίζεται από στατιστική ση-
μαντικότητα (p<0,001) σε σχέση με τους μαθητές/
τριες των Γενικών Λυκείων. Σε αρκετά μεγάλο πο-
σοστό (80,4%), θα δέχονταν να υποβληθούν σε 
έλεγχο ανίχνευσης του ιού.

Ερωτώμενοι για το αν «θα παρέμεναν φίλοι με 
κάποια/ον που θα βρισκόταν θετικός στον ιό 
HIV», σε ποσοστό 68,5% δηλώνουν ότι θα παρέ-
μεναν φίλοι. Ειδικότερα, οι μαθητές των ΤΕΕ/
ΕΠΑΛ αρνούνται τη φιλία HIV/AIDS ατόμου σε 
ποσοστό 9%, ενώ δεν απαντούν σε ποσοστό 

Σχήμα 3. Σωστές απαντήσεις σχετικά με τους τρόπους μετάδοσης του AIDS.
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13,7%. Τα αντίστοιχα ποσοστά για τους μαθητές 
Γενικών Λυκείων είναι 3,1% και 5,6%. Η ανάλυση 
καταδεικνύει στη διαφορά μεταξύ μαθητών ΤΕΕ/
ΕΠΑΛ και Γενικών Λυκείων στατιστική σημαντι-
κότητα (p<0,0001).

Σχετικά με τις αντιλήψεις και στάσεις των μαθη-
τών/τριών ως προς τη χρήση του προφυλακτικού 
(Σχήμα 4): Στο ενδεχόμενο σεξουαλικών σχέσεων 
χωρίς προφυλακτικό, η πλειοψηφία των ερωτηθέ-
ντων (73,5%), απαντά αρνητικά. Από το 18,4% 
όμως που απάντησε θετικά, οι περισσότεροι 

(10,6%) είναι άρρενες μαθητές (p<0,0001). Επίσης, 
το 44,9% δέχεται ότι «το προφυλακτικό μειώνει 
την ευχαρίστηση κατά τη σεξουαλική επαφή». Τέ-
λος, μεταξύ εκείνων που δηλώνουν ότι «αισθάνο-
νται αμηχανία όταν θέλουν να αγοράσουν προ-
φυλακτικά» (34,3%), η πλειοψηφία είναι μαθήτρι-
ες (24%, p<0,0001) και μαθητές/τριες κάτω των 17 
ετών (22,1%, p<0,003). 

Η ενημέρωση σχετικά με το AIDS, που παρακο-
λούθησαν κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, χα-
ρακτηρίζεται «πολύ χρήσιμη και εποικοδομητική» 

Πίνακας 1. Αναζήτηση λανθασμένης πληροφόρησης σχετικά με τη μετάδοση του AIDS.

Τάξη* Ηλικιακή Ομάδα*

Β΄ Γ΄ < 17 18 >

Τo AIDS 
μεταδίδεται  
με τα κουνούπια

Ναι Ν % Ν % Ν % Ν %

Ναι 78 24,1 45 13,9 82 25,5 41 12,7

Όχι 44 13,6 109 33,7 61 18,9 91 28,3

ΔΓ** 26 8 21 6,5 27 8,4 20 6,2

**ΔΓ: Δε Γνωρίζω *p<0,0001

Σχήμα 4. Οι απόψεις των μαθητών για τη χρήση του προφυλακτικού.
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σε ποσοστό 61,6%, ενώ αν σ’ αυτό προστεθεί και το 
ποσοστό εκείνων που τη χαρακτηρίζουν ως «χρήσι-
μη», τότε η αναγνώριση από τους μαθητές της χρη-
σιμότητας των ενημερώσεων ανέρχεται στο 93,7% 
(Σχήμα 5).

Συζήτηση
Από τα μέσα της δεκαετίας του ΄80, επιχειρήθη-

κε και στην Ελλάδα η διερεύνηση του βαθμού 
ενημέρωσης, της στάσης και συμπεριφοράς ομά-
δων νέων, όπως μαθητών, φοιτητών, στρατιωτών. 
Σύντομα, διαπιστώθηκαν κενά ως προς το βαθμό 
ενημέρωσης για στοιχεία της επιδημιολογίας του 
AIDS, που θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητι-
κά τον τρόπο προφύλαξής τους. Επιπλέον, έγκαι-
ρα τονίστηκε η ανάγκη για εντατικοποίηση της 
εκστρατείας ενημέρωσης και ειδικότερα των μα-
θητών και των νεαρών ενηλίκων, που στερούνται 
σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης και εμπειριών.6

Στην παρούσα μελέτη, οι δύο κύριες πηγές ενη-
μέρωσης των μαθητών του δείγματος βρέθηκαν 
να είναι τα ΜΜΕ (τηλεόραση, εφημερίδες, περιο-
δικά, κ.λπ.) και το σχολείο. Η οικογένεια και οι 
υπηρεσίες υγείας φαίνεται να παίζουν δευτερεύο-
ντα ρόλο. Το ότι οι έφηβοι καταφεύγουν στα ΜΜΕ 
για άντληση πληροφοριών σχετικά με το AIDS 
επιβεβαιώνεται και από μέρος της βιβλιογραφί-
ας.7,8 Από το γεγονός αυτό προκύπτει η ανάγκη 
για πιο υπεύθυνη ενημέρωση και αποφυγή της 
παραπληροφόρησης από τα ΜΜΕ, κατά την κάλυ-
ψη θεμάτων με τέτοια πολυπλοκότητα και ευαι-
σθησία, όπως είναι το AIDS.

Στη μελέτη μας οι μαθητές δείχνουν ενημερω-
μένοι για την επικινδυνότητα του AIDS, ενώ διαπι-
στώθηκε και ένα ικανοποιητικό επίπεδο γνώσεων 

του δείγματος σχετικά με την αιτιολογία, τους κύ-
ριους τρόπους μετάδοσης, την πρόληψη και τη 
θεραπεία της νόσου. Εντοπίσθηκε πλημμελής ή 
λάθος πληροφόρηση σχετικά με τη μη μετάδοση 
της νόσου (με χρήση κοινής τουαλέτας με HIV/
AIDS ασθενείς, με τα δήγματα κουνουπιών) και με 
περισσότερο εξειδικευμένες πλευρές της (π.χ. για 
το αν οι φορείς του ιού HIV έχουν χαρακτηριστική 
εμφάνιση). Ορισμένες από τις παραπάνω επιση-
μάνσεις, καταγράφονται σε πρόσφατη μελέτη σε 
μαθητές/τριες Λυκείου της Αθήνας,9 καθώς επί-
σης και σε άλλη μελέτη στον ελληνικό χώρο10 το 
2002. Επίσης, αντίστοιχη αλλά αρκετά παλαιότε-
ρη μελέτη στην Ιρλανδία, διαπιστώνει ανάλογο 
υψηλό επίπεδο γνώσεων.11

Αυτό το ικανοποιητικό επίπεδο γνώσεων του 
δείγματος και η εμπιστοσύνη που δείχνουν στο 
σχολείο, μπορεί να αποδοθεί και στις ενημερωτι-
κές προσπάθειες που καταβάλλονται επί σειρά 
ετών στο επίπεδο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης, παρά την απουσία του μαθήματος της Σεξου-
αλικής Αγωγής από το σχολικό πρόγραμμα. Οι 
προσπάθειες αυτές, συχνά παίρνουν τη μορφή 
ενημερωτικών εκδηλώσεων, όπου ο λόγος 
εμπλουτίζεται με ειδικές παρουσιάσεις μέσω ηλε-
κτρονικού υπολογιστή, video κ.λπ. 

Οι περιπτώσεις των λανθασμένων απαντήσε-
ων (λανθασμένων γνώσεων), τονίζουν την ανά-
γκη να συνεχισθούν οι ενημερωτικές προσπάθει-
ες, να ενταθούν και να επικεντρωθούν στα ση-
μεία που διαπιστώνονται αδυναμίες. Την ανα-
γκαιότητα της εισαγωγής της σεξουαλικής δια-
παιδαγώγησης στα σχολεία είχε αναδείξει πριν 
από πολλά χρόνια (1991) έρευνα στον ελληνικό 
χώρο, όπου διαπιστώθηκε έλλειψη ενημέρωσης 

Σχήμα 5. Οι απόψεις των μαθητών σχετικά με την ενημέρωση που παρακολούθησαν για το ΑIDS,  
στο σχολείο.
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για τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα και 
τους τρόπους προστασίας από το AIDS.12

Στη μελέτη όμως των Merakou και συνεργα-
τών10 είχε επισημανθεί από το 2002, ότι παρά το 
σχετικά υψηλό επίπεδο γνώσης των τρόπων με-
τάδοσης του ιού HIV, η γνώση αυτή ήταν ανεπαρ-
κής από μόνη της να στρέψει τους νέους προς 
ασφαλείς σεξουαλικές επαφές. Τονιζόταν τότε, ότι 
οι πολιτικές της ενημέρωσης πρέπει να εμπλουτι-
σθούν με παρεμβάσεις στο επίπεδο των γνωστι-
κών λειτουργιών και της συμπεριφοράς, που δί-
νουν έμφαση στην αλλαγή της στάσης και στις 
ικανότητες λήψης αποφάσεων, οι οποίες σε συν-
δυασμό με την πληροφόρηση, μπορούν να επιφέ-
ρουν αποτελέσματα στην υιοθέτηση και διατήρη-
ση ασφαλούς συμπεριφοράς 

Από τις απαντήσεις των μαθητών/τριών στην 
παρούσα μελέτη, το AIDS καταγράφεται ως πρό-
βλημα για τη χώρα και ως απειλή για τους έφη-
βους μαθητές. Με μικρές διαφοροποιήσεις, αντι-
μετωπίζουν θετικά τη συνέχιση της φιλίας τους με 
ΗIV/AIDS φίλους ή συμμαθητές.

Η χρήση του προφυλακτικού παίζει σημαντικό 
ρόλο στην προώθηση της σεξουαλικής υγείας 
των νέων. Κατά συνέπεια, η γνώση της στάσης 
τους έναντι του προφυλακτικού, αποκτά ιδιαίτε-
ρη σημασία για τους επιμορφωτές σε θέματα 
υγείας.3 Αν και στη μελέτη μας η πλειοψηφία των 
μαθητών/τριών δηλώνει ότι δεν θα εμπλέκονταν 
σε σεξουαλικές σχέσεις χωρίς προφυλακτικό, 
εντούτοις χρειάζεται προσοχή και στοχευμένες 
προσπάθειες, κυρίως για το ποσοστό εκείνο των 
αγοριών που παρουσιάζουν συμπεριφορές κιν-
δύνου και έχουν προκαταλήψεις, όπως για παρά-
δειγμα ότι τα προφυλακτικά είναι χρήσιμα μόνο 
στις περιστασιακές σχέσεις ή ότι μειώνουν την 
ευχαρίστηση κατά τη σεξουαλική επαφή. Την τε-
λευταία αυτή άποψη, με την οποία συμφωνεί το 
45% του συνόλου του δείγματός μας, υιοθετεί 
και το 56% του δείγματος πρόσφατης έρευνας 
των Ηλιάδου και Αγραφιώτη13 στην περιοχή Αθη-
νών. Η αμηχανία κατά την προμήθεια των προ-
φυλακτικών, συνεχίζει να χαρακτηρίζει κυρίως 
τα κορίτσια και τα νεότερα σε ηλικία άτομα.3,10 Η 
προσπάθεια για εξάλειψη της αμηχανίας αυτής 
αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς έχει αναφερ-
θεί ότι παράγοντες όπως η ευκολία στην αγορά 
του προφυλακτικού συνοδευόταν με πρόθεση 
για χρήση του.3

Οι μαθητές αποτιμούν θετικά τις ενημερωτικές 
παρεμβάσεις, ζητούν όμως και περισσότερη 

πληροφόρηση για το AIDS, μέσα στο σχολείο. Η 
αξία αυτών των παρεμβάσεων θα επιβεβαιώνε-
ται, όσο θα συμβάλλουν στην αποσαφήνιση μύ-
θων λόγω της παραπληροφόρησης και στην εν-
θάρρυνση σωστής χρήσης μέτρων προφύλαξης. 
Παράλληλα, οι ενημερωτικές προσπάθειες από 
όποιους και αν καταβάλλονται (εκπαιδευτικούς, 
υγειονομικό προσωπικό κ.ά.), πρέπει να ακολου-
θούνται από διαδικασίες αξιολόγησης του απο-
τελέσματός τους.7

Οι έφηβοι σήμερα ξεκινούν νωρίς τη σεξουαλι-
κή τους ζωή. Η ηλικία στην οποία βρίσκονται οι 
μαθητές του Λυκείου είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για 
την ολοκλήρωση της προσωπικότητάς τους. Οι 
πληροφορίες που τους δίνονται πρέπει να είναι 
συγκεκριμένες, ουσιαστικές και εύκολα κατανοη-
τές. Να ενθαρρύνονται στη συστηματική χρήση 
του προφυλακτικού και γενικότερα στην υιοθέ-
τηση ασφαλέστερης σεξουαλικής συμπεριφο-
ράς. Οι προσπάθειες ενημέρωσης των μαθητών 
πρέπει να ενταθούν και να αποκτήσουν μονιμό-
τερο και όχι επετειακό χαρακτήρα. Οι δράσεις 
ενημέρωσης πρέπει να εφαρμόζονται στο πλαί-
σιο ολοκληρωμένων προγραμμάτων, να εμπλου-
τίζονται και να διαφοροποιούνται ανάλογα με το 
φύλο, την ηλικία, τις εμπειρίες των μαθητών κ.λπ. 
Η σεξουαλική αγωγή, η οποία πρέπει να εισαχθεί 
ως μάθημα στα σχολεία, μπορεί να προσφέρει 
ουσιαστικές γνώσεις γύρω από τους τρόπους με-
τάδοσης/πρόληψης, τόσο του AIDS όσο και των 
άλλων σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων. 
Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας, θα μπορού-
σαν να συμβάλλουν στον σχεδιασμό μελετών, 
για μια συνολικότερη και λεπτομερέστερη εκτί-
μηση του επιπέδου των γνώσεων των μαθητών 
του Λυκείου σχετικά με το AIDS, αλλά και για μια 
πιο ολοκληρωμένη εκτίμηση της αποτελεσματι-
κότητας της εκστρατείας αντιμετώπισης της νό-
σου μεταξύ των εφήβων.
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Εγκεφαλικό απόστημα από αναερόβια μικρόβια: 
Παρουσίαση περιστατικού
Α. Γιαννούλη,¹ Γ. Χρύσος,² Κ. Κοψάρη,¹ Ε. Καπράλου,¹ Β. Μάμαλη,¹ Ο. Ζαρκωτού,¹  
Γ. Αλεξόπουλος,³ Κ. Θέμελη-Διγαλάκη¹

Περίληψη
Η πολυμικροβιακή αναερόβια λοίμωξη αποτελεί συχνή αιτία των εγκεφαλικών αποστημάτων και τα 
ευρήματα της άμεσης κατά Gram χρώσης βοηθούν στην επιλογή και έγκαιρη χορήγηση της κατάλλη-
λης αντιμικροβιακής θεραπείας. Περιγράφεται περίπτωση ασθενούς, ο οποίος παρουσίασε εγκεφαλι-
κό απόστημα με τρία είδη αναερόβιων μικροβίων. Ο ασθενής εισήχθη στη Νευροχειρουργική κλινική 
με έντονη κεφαλαλγία και υποβλήθηκε σε κρανιοτομή για αφαίρεση μορφώματος εγκεφάλου. Η ταχεία 
βιοψία του κυστικού μορφώματος που αφαιρέθηκε ήταν αρνητική για κακοήθεια. Τα δείγματα πύου 
αποστήματος που ελήφθησαν είχαν χαρακτηριστική δυσοσμία. Στην άμεση κατά Gram χρώση παρα-
τηρήθηκαν Gram (-) κοκκοβακτηρίδια και Gram (-) ατρακτόμορφα βακτηρίδια. Στη θεραπευτική αγω-
γή (αμπικιλλίνη/σουλμπακτάμη) προστέθηκε και μετρονιδαζόλη. Από την καλλιέργεια απομονώθηκαν: 
Porphyromonas gingivalis, Tissierella praeacuta και Fusobacterium spp. Η μετεγχειρητική πορεία του 
ασθενούς ήταν ομαλή, αλλά εμφάνισε οξεία πνευμονική εμβολή και απεβίωσε μετά 48 ώρες.

Λέξεις - κλειδιά: Εγκεφαλικό απόστημα, αναερόβια μικρόβια, Porphyromonas gingivalis, Tissierella 
praeacuta, Fusobacterium spp.

cerebral abscess caused by anaerobic bacteria:  
a case report
K. Giannouli,¹ G. Chrysοs,² K. Kopsari,¹ E. Capralou,¹ V. Mamali,¹ O. Zarkotou,¹ G. Alexopoulos,³ 
K. Themeli-Digalaki¹

Abstract
Cerebral abscesses are often multimicrobial infections. The Gram stain findings can help the clinician 
to give the appropriate antibiotic therapy. We present the case of a patient with brain abscess caused 
by anaerobic bacteria. A 76-year-old man was admitted with severe headache. The patient underwent 
craniotomy for excision of two space occupying lesions. Fast biopsy was negative for malignancy. Pus 
samples had characteristic foul odor. The Gram-stained preparations showed pleomorphic Gram (-) 
coccobacilli and Gram (-) fusiform bacteria. Metronidazole was added to the treatment (ampicillin/
sulbactam) of the patient. Three anaerobic bacteria were isolated: Porphyromonas gingivalis, Tissier-
ella praeacuta and Fusobacterium spp. The antibiotic susceptibility testing performed, showed that all 
isolates were susceptible to antibiotics. The postoperative course of the patient was satisfactory. On the 
12th postoperative day, he had acute pulmonary embolism. The patient died two days later.

Key - words: Βrain abscess, anaerobic bacteria, Porphyromonas gingivalis, Tissierella praeacuta, 
Fusobacterium spp.
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Εισαγωγή
Τα εγκεφαλικά αποστήματα αποτελούν εστια-

κές πυώδεις λοιμώξεις του εγκεφαλικού παρεγ-
χύματος. Συχνά πρόκειται για μικτές πολυμικρο-
βιακές λοιμώξεις από αερόβια και αναερόβια 

μικρόβια. Τα συνηθέστερα αναερόβια μικρόβια 
είναι: Fusobacterium spp, Porphyromonas spp και 
Peptostreptococcus spp.

Ο απεικονιστικός έλεγχος, η χειρουργική 
επέμβαση και η μικροβιολογική ταυτοποίηση 
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του παθογόνου μικροοργανισμού βοηθούν στη 
διάγνωση και αντιμετώπισή τους. Ωστόσο, παρά 
τις σημαντικές προόδους που έχουν σημειωθεί 
στα διαγνωστικά και θεραπευτικά μέσα τις τε-
λευταίες δεκαετίες, τα εγκεφαλικά αποστήματα 
παραμένουν σοβαρές λοιμώξεις του Κ.Ν.Σ. με 
σημαντικά ποσοστά θνητότητας.1

Περιγράφεται ενδιαφέρουσα περίπτωση ασθε-
νούς, ο οποίος παρουσίασε εγκεφαλικό απόστη-
μα μόνο από αναερόβια μικρόβια, μεταξύ των 
οποίων απομονώθηκε η Tissierella praeacuta, μι-
κροοργανισμός που σπάνια απομονώνεται σε 
κλινικά δείγματα από το Κ.Ν.Σ.

Παρουσίαση περιστατικού
Άνδρας 72 ετών, αγρότης, εισήχθη στη Νευροχει-

ρουργική κλινική με έντονη κεφαλαλγία που ξεκίνη-
σε πριν από δύο περίπου εβδομάδες, χωρίς πυρετό 
ή εστιακή νευρολογική σημειολογία. Από το ιστορι-
κό δεν προέκυψε οδοντική λοίμωξη ή ωτίτιδα αλλά 
τον τελευταίο μήνα είχε νοσηλευθεί σε άλλο νοσο-
κομείο για σοβαρή λοίμωξη του κατώτερου ανα-
πνευστικού. Επίσης, αναφερόταν παλαιότερη νοση-
λεία για εκτεταμένη εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση.

Ο εργαστηριακός έλεγχος δεν αποκάλυψε κάτι 
το παθολογικό. Η αξονική και η μαγνητική τομο-
γραφία εγκεφάλου έδειξαν δύο εστίες (που πιθα-
νώς αντιστοιχούσαν σε χωροκατακτητική εξερ-
γασία), μεγέθους 6 και 8 cm στο μετωπιαίο και 
βρεγματικό λοβό του εγκεφάλου αντοίστοιχα 
(Εικόνα 1).

Ο ασθενής υποβλήθηκε σε κρανιοτομή για πι-
θανό όγκο εγκεφάλου. Η ταχεία βιοψία ήταν αρ-
νητική για κακοήθεια και έδειξε στοιχεία φλεγμο-
νής (Εικόνα 2). Παράλληλα, εστάλησαν δείγματα 
για καλλιέργειες στο Μικροβιολογικό εργαστή-
ριο. Το δείγμα είχε χαρακτηριστική δυσοσμία. 
Στην άμεση κατά Gram χρώση παρατηρήθηκαν 
Gram (-) κοκκοβακτηρίδια με πολυμορφισμό και 
Gram (-) ατρακτόμορφα βακτηρίδια τύπου Fuso-
bacterium (Εικόνα 3).

Οι κλινικοί ιατροί ενημερώθηκαν αμέσως για τη 
δυσοσμία του δείγματος και τα αποτελέσματα της 
κατά Gram χρώσης. Στη θεραπευτική αγωγή με αμπι-
κιλλίνη/σουλμπακτάμη, μεθυλπρεδνιζολόνη και μαν-
νιτόλη προστέθηκε άμεσα και μετρονιδαζόλη.

Τα δείγματα καλλιεργήθηκαν στα ακόλουθα 
θρεπτικά υλικά: αιματούχο, σοκολατόχρωμο, Sab-
ouraud και MacConkey άγαρ καθώς και σε 
εμπλουτιστικό ζωμό υπό αερόβιες συνθήκες. Τα 
τρυβλία με σοκολατόχρωμο άγαρ επωάσθηκαν 
σε ατμόσφαιρα 5-10% CO2. Για απομόνωση αναε-
ρόβιων μικροβίων έγινε καλλιέργεια σε αιματού-
χο αναερόβιο και KVLB άγαρ που επωάσθηκαν 
υπό αναερόβιες συνθήκες. Όλα τα θρεπτικά υλικά 
επωάσθηκαν στους 35-37οC. Στην αερόβια καλλι-
έργεια δεν αναπτύχθηκε μικρόβιο.

Από την ανάγνωση των θρεπτικών υλικών που 
επωάσθηκαν υπό αναερόβιες συνθήκες διαπι-
στώθηκε η ανάπτυξη τριών διαφορετικών ειδών 
αποικιών. Για την αρχική ταυτοποίηση χρησιμο-
ποιήθηκαν τα ευρήματα της Gram χρώσης, η 

Εικόνα 1. Αξονική τομογραφία εγκεφάλου του ασθενούς. Διακρίνονται δύο εστίες μεγέθους 6 και 8 cm  
στο μετωπιαίο και βρεγματικό λοβό του εγκεφάλου αντίστοιχα.
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μορφολογία των αποικιών, η παραγωγή χρωστι-
κής (Εικόνα 4), κλασσικές ταυτοποιητικές δοκιμα-
σίες (όπως ινδόλη, καταλάση, κ.ά.). Επιπλέον, χρη-
σιμοποιήθηκε ο φθορισμός των αποικιών και οι 
δίσκοι πενικιλλίνης, ριφαμπικίνης και καναμυκί-
νης ειδικής περιεκτικότητας για την ταυτοποίηση 
των αναερόβιων βακτηρίων. Για την τελική ταυτο-
ποίηση χρησιμοποιήθηκαν τα συστήματα βιοχη-
μικών και ενζυμικών δοκιμασιών: Crystal Anaer-
obe Identification System (Becton Dickinson Mi-
crobiology Systems), Rapid ANA II (Remel) και Vi-
tek 2 Compact με κάρτα ταυτοποίησης αναερόβι-
ων (BioMerieux).

Στην αναερόβια καλλιέργεια του περιστατι-
κού μας απομονώθηκαν τρία είδη Gram (-) μη

Εικόνα 4. Αποικίες Tissierella preacuta με παραγωγή 
χρωστικής σε KVLB άγαρ.

Εικόνα 5. Porphyromonas gingivalis (χρώση 
κατά Gram).

σπορογόνων βακτηριδίων: Fusobacterium spp, 
Porphyromonas gingivalis, και Tissierella praeacuta  
(Εικόνες 5-7). Ακολούθησε έλεγχος ευαισθησίας 
στα αντιβιοτικά ο οποίος έγινε με τη μέθοδο διά-
χυσης των δίσκων (Kirby-Bauer) και με τη μέθοδο 
του E-test (AB Biodisk) για προσδιορισμό της ελάχι-
στης ανασταλτικής πυκνότητας των αντιβιοτικών 
(MIC). Η ερμηνεία των αποτελεσμάτων έγινε σύμ-
φωνα με τις οδηγίες του CLSI. Όλα τα στελέχη βρέ-
θηκαν ευαίσθητα στα ακόλουθα αντιβιοτικά: πενι-
κιλλίνη G, πιπερακιλλίνη/ταζομπακτάμη, ιμιπενέ-
μη, κεφοξιτίνη, κλινδαμυκίνη, μετρονιδαζόλη. 

Η μετεγχειρητική πορεία του ασθενούς ήταν 
ικανοποιητική, χωρίς επιπλοκές, με σημαντική 
βελτίωση του επιπέδου συνείδησης. Τη 12η μετεγ-
χειρητική ημέρα και ενώ ο ασθενής ήταν σε πολύ 
καλή κατάσταση, παρουσίασε δύο προσυγκοπτι-
κά επεισόδια με αιμοδυναμική κατέρειψη. Δια-
γνώσθηκε οξεία πνευμονική εμβολή και ο ασθε-
νής διακομίσθηκε στην Καρδιολογική Μονάδα 
Εντατικής Παρακολούθησης του νοσοκομείου, 
όπου και απεβίωσε 48 ώρες αργότερα.

Εικόνα 2. Ιστολογική εικόνα φλεγμονής στην ταχεία 
βιοψία (χρώση αιματοξυλίνης-ηωσίνης).

Εικόνα 3. Άμεσο παρασκεύασμα του δείγματος 
κατά Gram χρώση. Παρατηρούνται Gram (-) 
κοκκοβακτηρίδια με πολυμορφισμό και Gram (-) 
ατρακτόμορφα βακτηρίδια.
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σε ποσοστό που κυμαίνεται από 40 έως 50%4 ή και 
παραπάνω κατά άλλους συγγραφείς. Σημαντικό 
ρόλο στην αιτιολογία των εγκεφαλικών αποστη-
μάτων παίζουν τα αναερόβια μικρόβια που απο-
μονώνονται σήμερα σε υψηλά ποσοστά (40-100%) 
λόγω της βελτίωσης των τεχνικών στις καλλιέργει-
ες.5,6 Στην περίπτωση του δικού μας ασθενή η λοί-
μωξη ήταν αμιγώς αναερόβια.

Τα συχνότερα αερόβια μικρόβια είναι τα διάφο-
ρα είδη στρεπτόκοκκων, εντεροβακτηριακά (Kleb-
siella spp, Proteus spp), Pseudomonas aeruginosa, 
Staphylococcus aureus.3 Συνήθη αναερόβια παθο-
γόνα είναι Gram (-) μη σπορογόνα βακτηρίδια 
όπως: Fusobacterium spp, Prevotella spp, Porphy-
romonas spp, Bacteroides spp, αλλά και Gram (+) 
αναερόβιοι κόκκοι όπως: Peptostreptococcus spp.6-8 
Σπανιότερα απαντούν τα είδη: Propionibacterium 
acnes, Actinomyces spp, Clostridium spp. Από το 
απόστημα του ασθενή που παρουσιάζεται, απο-
μονώθηκαν δύο από τα συχνότερα απομονούμε-
να αναερόβια μικρόβια: Fusobacterium spp και Por-
phyromonas gingivalis. Αντίθετα, η T. praeacuta δεν 
αποτελεί σύνηθες μικροβιακό αίτιο εγκεφαλικού 
αποστήματος.

Τα είδη του γένους Fusobacterium που προκα-
λούν λοιμώξεις στον άνθρωπο απαντώνται στο 
ανώτερο αναπνευστικό σύστημα, στη στοματική 
κοιλότητα, και σπάνια στην εντερική χλωρίδα.5 Η 
Porphyromonas gingivalis, Gram (-) κοκκοβακτηρί-
διο με πολυμορφισμό, απομονώνεται συχνά από 
τη στοματική κοιλότητα.5 Ενδιαφέρον παρουσιά-
ζει η T. praeacuta, η οποία μέχρι το 1986 ήταν γνω-
στή ως Bacteroides praeacutus.9 Πρόκειται για κοκ-
κοβακτηρίδιο που απομονώνεται από την εντερι-
κή χλωρίδα και τη χλωρίδα του στόματος. Μπορεί 
να προκαλέσει γαγγραινώδη τραύματα, πνευμο-
νικά αποστήματα, μικροβιαιμία, ενδοκαρδίτιδα, 
περιοδοντικά αποστήματα και σπανίως εγκεφαλι-
κά αποστήματα.10 Παρότι θεωρείται Gram (-) βα-
κτηρίδιο και δεν σχηματίζει σπόρια, μελέτες 
έχουν δείξει ότι ο γονότυπός της έχει μεγάλες 
ομοιότητες με αυτόν των κλωστηριδίων.11,12

Τα εγκεφαλικά αποστήματα προκαλούνται με 
τους εξής μηχανισμούς: από λοίμωξη κατά συνέ-
χεια ιστού, αιματογενώς, άμεσο τραυματισμό ή 
νευροχειρουργική επέμβαση. Η χρόνια μέση ωτίτι-
δα, η μαστοειδίτιδα, η παραρρινοκολπίτιδα και η 
οδοντική λοίμωξη συνήθως αποτελούν την αιτία 
πρόκλησης εγκεφαλικού αποστήματος κατά συ-
νέχεια ιστού και αφορούν το 40-50% των περιπτώ-
σεων περίπου. Επίσης πνευμονικά αποστήματα, 

Εικόνα 6. Fusobacterium spp (χρώση κατά Gram).

Εικόνα 7. Tissierella praeacuta (χρώση κατά Gram).

Συζήτηση
Οι υπεύθυνοι για την πρόκληση εγκεφαλικού 

αποστήματος μικροοργανισμοί εμφανίζουν γεω-
γραφική κατανομή και ποικίλλουν ανάλογα με 
την ηλικία, τις τυχόν υποκείμενες νόσους του 
ασθενή καθώς επίσης και τις τεχνικές ταυτοποίη-
σης των αναερόβιων κυρίως μικροβίων. Περιορι-
σμοί στις τεχνικές αυτές επηρεάζουν τα ποσοστά 
απομόνωσης των παθογόνων μικροβίων και εξη-
γούν τις διαφορές που παρατηρούνται στις διά-
φορες μελέτες.2,3

Το εγκεφαλικό απόστημα προκαλείται από αε-
ρόβια ή αναερόβια μικρόβια. Οι στρεπτόκοκκοι 
(αερόβιοι, αναερόβιοι και μικροαερόφιλοι) είναι οι 
συχνότεροι μικροοργανισμοί (έως 70%) και σε 30-
60% των περιπτώσεων απομονώνονται σε μικτές 
λοιμώξεις. Ιδιαίτερα απομονώνεται η ομάδα Strep-
tococcus anginosus (πρώην S. milleri: S. anginosus, S. 
constellatus, S. intermedius) που υπάρχουν στη φυ-
σιολογική χλωρίδα του στόματος, του κόλπου και 
στη σκωληκοειδή και έχουν την τάση να σχηματί-
ζουν αποστήματα. Με βάση τη διεθνή βιβλιογρα-
φία, αποκλειστικά αερόβια λοίμωξη προκαλείται 
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εμπυήματα και βρογχεκτασίες έχουν ενοχοποιη-
θεί για εγκεφαλικά αποστήματα από Fusobacteri-
um, Actinomyces, Bacteroides, Prevotella spp, στρε-
πτοκόκκους και Nocardia spp. Συνήθως πρόκειται 
για μονήρη αποστήματα, σε αντίθεση με τα απο-
στήματα που δημιουργούνται από αιματογενή δι-
ασπορά που είναι συχνά πολλαπλά και αποτελούν 
το 20-30% των περιπτώσεων. Υπεύθυνες για την 
αιματογενή διασπορά μπορεί να είναι νόσοι όπως 
βακτηριακή ενδοκαρδίτιδα (S. aureus, στρεπτό-
κοκκοι) και συγγενείς καρδιακές ανωμαλίες που 
συνοδεύονται από διαφυγή προς τα αριστερά. Η 
ουδετεροπενία αποτελεί επίσης προδιαθεσικό πα-
ράγοντα (αερόβια Gram αρνητικά, Aspergillus spp, 
Mucorales, Candida spp), όπως και οι μεταμοσχεύ-
σεις (Aspergillus spp, Mucorales, Candida spp, εντε-
ροβακτηριακά, Nocardia spp, Toxoplasma gondii) 
και η HIV λοίμωξη (T. gondii, Nocardia spp, Myco-
bacterium spp, Listeria monocytogenes, Cryptococ-
cus neoformans). Περίπου 10% των αποστημάτων 
οφείλεται σε νευροχειρουργική επέμβαση ή τραυ-
ματισμό. Σε 15-30% των αποστημάτων δεν ανευ-
ρίσκεται ο μηχανισμός πρόκλησης.13

Τα παθογόνα μικρόβια που απομονώθηκαν από 
το εγκεφαλικό απόστημα του ασθενούς μας ανή-
κουν στη στοματική χλωρίδα. Από το ιστορικό 
όμως δεν προέκυψε οδοντική λοίμωξη, ωτίτιδα, 
μαστοειδίτιδα ή ιγμορίτιδα που να μας κατευθύ-
νει προς το ενδεχόμενο της κατά συνέχεια ιστού 
λοίμωξης. Αφετέρου ο ασθενής είχε δύο αποστή-
ματα, με διαφορετική εντόπιση (μετωπιαίο και 
βρεγματικό λοβό εγκεφάλου). Τα παραπάνω συ-
νηγορούν υπέρ του ενδεχομένου της αιματογε-
νούς διασποράς. Μπορούμε να υποθέσουμε ότι 
υπεύθυνη ήταν η βαριά λοίμωξη αναπνευστικού 
από την οποία ο ασθενής νόσησε τον τελευταίο 
μήνα. Είδη του γένους Fusobacterium και του γέ-
νους Porphyromonas, και λιγότερο συχνά η T. 
praeacuta, σχετίζονται με αναερόβιες λοιμώξεις 
του αναπνευστικού συστήματος (πνευμονία από 
εισρόφηση, πνευμονικό απόστημα, κ.ά.).5

Η θεραπεία του εγκεφαλικού αποστήματος σε 
γενικές γραμμές απαιτεί συνδυασμό αντιμικροβι-
ακής αγωγής, κορτικοστεροειδών και χειρουργι-
κής επέμβασης, όπως συνέβη και στην περίπτω-
ση μας. Η έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση 
της νόσου ελαττώνει τη συχνότητα επιπλοκών 
από το Κ.Ν.Σ. (αιμορραγία εντός του αποστήμα-
τος, κήλη των αμυγδαλών της παρεγκεφαλίδας 
εντός του ινιακού τρήματος, ρήξη του αποστήμα-
τος εντός των κοιλιών), καθώς και τη θνητότητα 

που δεν είναι αμελητέα (10%). Η πρόγνωση δεν 
είναι τόσο καλή σε ακραίες ηλικίες (<1 έτους και 
>65 ετών) και όταν υπάρχει υποκείμενο νόση-
μα.13,14 Στην περίπτωση μας, αν και υπήρξε έγκαι-
ρη διάγνωση και άμεση αντιμετώπιση, χωρίς επι-
πλοκή από το Κ.Ν.Σ., ο ασθενής κατέληξε λόγω 
πνευμονικής εμβολής. Σε αυτό φαίνεται ότι συ-
ντέλεσαν παράγοντες όπως η εν τω βάθει φλεβι-
κή θρόμβωση, η μεγάλη χειρουργική επέμβαση 
στην οποία υποβλήθηκε και η ακινητοποίηση που 
ακολούθησε.

Συμπεράσματα
Η πολυμικροβιακή αναερόβια λοίμωξη αποτε-

λεί συχνή αιτία των εγκεφαλικών αποστημάτων, 
κυρίως από Fusobacterium spp και Porphyromonas 
gingivalis. Αυτά όμως μπορεί να συνυπάρχουν με 
σπάνια μικρόβια, όπως η T. praeacuta, που θα 
πρέπει να αναζητούνται. Η δυσοσμία του πύου 
και τα ευρήματα της άμεσης κατά Gram χρώσης 
βοηθούν στην επιλογή και έγκαιρη χορήγηση της 
κατάλληλης αντιμικροβιακής θεραπείας.
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