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ΟΔΗΓΙΕΣ

Instructions to authors

Οδηγίες για τους συγγραφείς
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, οικονομικό, κοινωνικό, νομικό και ηθικοδεοντολογικό πρόβλημα του AIDS. Κύρια επιδίωξη είναι η δημοσίευση μελετών που αναφέρονται άμεσα ή έμμεσα στους παραπάνω τομείς. Ιδιαίτερα προτιμούνται άρθρα ανασκοπήσεως γενικότερου ενδιαφέροντος, επίσης άρθρα που αναφέρονται σε επίκαιρα 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, συνεδρίων, 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 βιβλιογραφικά, 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 αλληλογραφία σχετικά με την υποβαλλόμενη εργασία. Επίσης, στην επιστολή αυτή θα δηλώνεται ότι το
κείμενο έχει εγκριθεί από όλους τους συγγραφείς της μελέτης.
Τα προς δημοσίευση άρθρα θα πρέπει να είναι δακτυλογραφημένα στη μια όψη του φύλλου με διπλό
διάστημα και κατάλληλο περιθώριο και να στέλνονται σε τρία πλήρη αντίγραφα (περιλαμβανομένων των πινάκων, σχημάτων και φωτογραφιών) στην ακόλουθη διεύθυνση:
Ε.Ε.Μ.Α. AIDS
Μ. ΧΙΝΗ
Τ.Θ. 14085
11521 – ΑΘΗΝΑ

Ειδικότερα, για την πραγμάτωση των σκοπών
του περιοδικού δημοσιεύονται:
1. Άρθρα σύνταξης: Σύντομα ανασκοπικά άρθρα σε επίκαιρα και αμφιλεγόμενα θέματα,
που γράφονται με προτροπή της συντακτικής
επιτροπής. Όταν εκφράζουν συλλογικά τη Σύνταξη του περιοδικού, είναι ανυπόγραφα. Στις
άλλες περιπτώσεις είναι ενυπόγραφα.
2. Γενικά θέματα, που σχετίζονται με τις επιστήμες της υγείας και δεν εμπίπτουν στις
άλλες κατηγορίες άρθρων του περιοδικού.
3. Ανασκοπήσεις: Ολοκληρωμένες αναλύσεις
ιατρικών θεμάτων, στις οποίες υπογραμμίζονται ιδιαίτερα οι σύγχρονες απόψεις.
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Γίνονται δεκτές ανασκοπήσεις μέχρι δύο
συγγραφέων.
4. Ερευνητικές εργασίες: Κλινικές δοκιμές ή
μη πειραματικές έρευνες προοπτικού ή αναδρομικού χαρακτήρα, που πραγματοποιήθηκαν με βάση ένα ερευνητικό πρωτόκολλο, το
οποίο θα περιγράφεται αναλυτικά στη μεθοδολογία. Περιέχουν πρωτοδημοσιευόμενα
αποτελέσματα.
5. Ενδιαφέρουσες περιπτώσεις: Γίνονται δεκτά άρθρα, εφόσον αφορούν νέα ή πολύ
σπάνια νοσήματα, εφαρμόστηκαν νέα διαγνωστικά κριτήρια κι έχει ακολουθηθεί νέα
θεραπευτική μεθόδευση με ελεγμένο το
αποτέλεσμα.

Οδηγίες για τους συγγραφείς

6. Επίκαιρα θέματα: Σύντομη περιγραφή των
τελευταίων απόψεων σε συγκεκριμένο
θέμα.
7. Σεμινάρια, στρογγυλά τραπέζια, κλινικοπαθολογοανατομικές συζητήσεις.
8. Γράμματα προς τη Σύνταξη: Περιέχουν
κρίσεις για δημοσιευμένα άρθρα, πρόδρομα
αποτελέσματα εργασιών, παρατηρήσεις για
ανεπιθύμητες ενέργειες, κρίσεις για το περιοδικό κ.λπ. Δημοσιεύονται ενυπόγραφα.
9. Άρθρα εκπαιδευτικού περιεχομένου.
10. Ειδικά άρθρα.
Η διάταξη της ύλης περιλαμβάνει: Τίτλο, ελληνική περίληψη, περίληψη στην αγγλική, λέξεις ευρετηριασμού, εισαγωγή, μεθοδολογία, αποτελέσματα, 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 επικοινωνεί με το περιοδικό για κάθε ενημέρωση
σχετικά με τη μελέτη που υποβάλλεται.
Η περίληψη στην ελληνική δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη 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, απαραίτητες για τη σύνταξη των ευρετηρίων του περιοδικού. 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 κατανοηθούν τα αποτελέσματα, χωρίς όμως να γίνεται
«εκτεταμένη θεώρηση του θέματος».
Στο κεφάλαιο «Υλικό και Μέθοδοι» πρέπει να αναγράφονται όλες οι πληροφορίες ώστε να μπορούν
να επαναληφθούν τα πειράματα. Όταν οι μέθοδοι
που χρησιμοποιούνται είναι καθιερωμένες, πρέπει να αναφέρονται με συντομία και να αναγράφεται η βιβλιογραφική παραπομπή. Στην περίπτωση ερευνών που αφορούν ανθρώπους, πρέπει ιδιαίτερα να τονιστεί ότι η έρευνα πραγματοποιήθηκε με βάση τη Διακήρυξη του Ελσίνκι
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ AIDS, 2010; 18(3)

(1975). Η φαρμακευτικές ουσίες που χρησιμοποιήθηκαν στη μελέτη, πρέπει να αναφέρονται με την
κοινόχρηστη ονομασία τους.
Στα αποτελέσματα πρέπει να γράφονται τα αποτελέσματα με τρόπο σαφή. Η χρησιμοποίηση πινάκων 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 διαγράμματα κ.λπ. ονομάζονται ως εικόνες και αριθμούνται με
αραβικούς αριθμούς, όπως και οι πίνακες (π. χ. Εικόνα 1, Εικόνα 2, Πίνακας 1 κ.ο.κ).
Στη συζήτηση επιχειρείται ερμηνεία των αποτελεσμάτων και σύγκριση με τα αποτελέσματα
άλλων δημοσιεύσεων. Δεν πρέπει να γίνεται λεπτομερειακή αναφορά στα αποτελέσματα.
Η βιβλιογραφία αναγράφεται διαδοχικά με τη
σειρά που αναφέρεται στο κείμενο, πίνακες και
επεξηγήσεις σχημάτων και φωτογραφιών. Η σημείωση των βιβλιογραφικών παραπομπών στα
σημεία αυτά γίνεται με αραβικούς αριθμούς σε παρένθεση (Σύστημα Vancouver, 4η έκδοση, 1991).
Σε ορισμένες περιπτώσεις που θεωρείται σκόπιμο από τους συγγραφείς να αναφερθούν στο όνομα του συγγραφέα ή των συγγραφέων (όταν είναι
2) ή του πρώτου συγγραφέα και συνέχεια η σύντμηση «και συν.», όταν οι συγγραφείς είναι περισσότεροι 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 βιβλιογραφίας 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 Ιανουαρίου κάθε χρόνο.
Το όνομα γράφεται πάντα μετά το επώνυμο.
Ακολουθεί ο τίτλος της εργασίας, ο τίτλος του περιοδικού, η χρονολογία, ο τόμος, η πρώτη σελίδα και η τελευταία σελίδα της δημοσίευσης.
Όταν οι συγγραφείς είναι 6 ή λιγότεροι, αναγράφονται όλοι. Όταν είναι περισσότεροι από 6
τότε αναγράφονται οι 6 πρώτοι και ακολουθεί η
ένδειξη «και συν» ή «et al».
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άρθρα 200-300 λέξεις. Πρέπει να αναφέρει το
σκοπό της εργασίας, τη μέθοδο και το υλικό, τα
αποτελέσματα και τα συμπεράσματα. Στις ανασκοπήσεις πρέπει να αναφέρονται όλα τα κεφάλαια 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 οριζόντια. Το περιεχόμενο των πινάκων πρέπει να είναι
αρκετά σαφές ώστε τα δεδομένα να είναι κατανοητά χωρίς να είναι απαραίτητη η αναδρομή στο
κείμενο.
Οι εικόνες (φωτογραφίες, σχήματα κ.λπ.) πρέπει
να υποβάλλονται σε ένα πρωτότυπο και δύο αντίγραφα. Στο πίσω μέρος των φωτογραφιών να
υπάρχει ο αντίστοιχος αριθμός με μολύβι, ένα
τόξο που να δείχνει το πάνω μέρος και τα ονόματα των συγγραφέων.
Οι σημειώσεις για τις φωτογραφίες (λεζάντες) να
είναι σε ξεχωριστή σελίδα (προορίζονται για το
τυπογραφείο).
Εφόσον χρησιμοποιούνται φωτογραφίες ασθενών, 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 ανάμειξη της Σύνταξης του περιοδικού.
Διορθώσεις: ο υπεύθυνος για την αλληλογραφία
συγγραφέας θα κάνει την τελευταία τυπογραφική
διόρθωση, κατά την οποία αποκλείεται η τροποποίηση του αρχικού κειμένου.
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Συλλοίμωξη με τον ιό της ηπατίτιδας Β ή/και C
στους ασθενείς με HIV λοίμωξη
Ευρωπαϊκές κατευθυντήριες οδηγίες και σύντομη
ανασκόπηση της βιβλιογραφίας
Λ. Λεωνίδου,1 Γ. Πάνος2
Περίληψη
H εισαγωγή της αντιρετροϊκής αγωγής υψηλής αποτελεσματικότητας (highly active antiretroviral
therapy - ΗΑΑRΤ) το 1995 στη θεραπεία του ασθενή με Σύνδρομο Eπίκτητης Ανοσολογικής Ανεπάρκειας - ΣΕΑΑ (ΑΙDS) σήμανε τη σημαντική μείωση της θνητότητας και της θνησιμότητας των ασθενών,
αλλά η ηπατική νόσος φαίνεται σήμερα να αποτελεί το δεύτερο πιο συχνό αίτιο θανάτου στους ασθενείς με HIV λοίμωξη. Η ηπατική νόσος ως αποτέλεσμα χρόνιας ηπατίτιδας Β (HBV) ή/και ηπατίτιδας C
(HCV) συλλοίμωξης με HIV αποτελεί κύρια αιτία θανάτου και νοσοκομειακής περίθαλψης. Ο έλεγχος
και η αντιμετώπιση της συλλοίμωξης σε HIV οροθετικούς ασθενείς αποτελεί σημαντικό μέλημα πλέον
των ιατρών που χειρίζονται την HIV λοίμωξη που θα πρέπει να επιλέξουν την πιο ασφαλή και αποτελεσματική στρατηγική για την εφαρμογή θεραπείας. Η δημιουργία κατευθυντήριων οδηγιών με σκοπό την καθοδήγηση των κλινικών ιατρών για τη βέλτιστη αντιμετώπιση της HIV/HCV ή/και HBV συλλοίμωξης και την αποφυγή της εξέλιξης σε ηπατική νόσο είναι επιτακτική. Πρόσφατα, η Ευρωπαϊκή
Εταιρεία Κλινικής Αντιμετώπισης του ΣΕΑΑ (European AIDS Clinical Society - EACS) δημοσίευσε τις
οδηγίες της στο περιοδικό «HIV Medicine» οι οποίες παρουσιάζονται και αναπτύσσονται σε σύγκριση
με ό,τι ισχύει σε ασθενείς με μονολοίμωξη και με βάση τα τελευταία βιβλιογραφικά δεδομένα.
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Co-infection with hepatitis B and C virus in ΗΙV
infected patients
The Εuropean guidelines and brief review of the literature
L. Leonidou,1 G. Panos2
Abstract
The introduction of highly active antiretroviral therapy (HAART) in 1996 was associated with a dramatic decline in ΗΙV-associated morbidity and mortality, but still liver disease seems to be the second
cause of death in ΗΙV positive patients. Liver disease caused by chronic hepatitis B virus and/or hepatitis C virus is a major cause of death and hospitalization in the co-infected population. Clinical management and treatment of hepatitis B/hepatitis C co-infection in the HIV-infected population is of
great importance, it is a priority for clinicians who treat ΗΙV infection and requires careful consideration through the balancing of potentially related adverse effects, considering existing viral resistance and understanding the complexity of antiretroviral therapy. The European AIDS Clinical Society (EACS) has recently published guidelines for the clinical management and treatment of chronic
hepatitis B and C co-infection in HIV-infected adults. This review presents primarily the recommendations of EACS, however, a brief review of the literature clarifies certain clinical issues and concerns.
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Κατευθυντήριες οδηγίες EACS Γενικές συστάσεις

O έλεγχος, ο εμβολιασμός και η πρόληψη της
μετάδοσης των ιογενών ηπατιτίδων παράλληλα
με την υποστήριξη του ασθενή αποτελούν βασικές οδηγίες που θέτει η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Κλινικής Αντιμετώπισης του ΣΕΑΑ (European AIDS
Clinical Society-EACS)1 στη διαχείριση της HIV λοίμωξης.
Όλοι οι HIV οροθετικοί ασθενείς θα πρέπει να
ελέγχονται για οροθετικότητα στην ηπατίτιδα Α,
Β και C κατά την πρώτη τους εξέταση.
Ο έλεγχος της ηπατίτιδας Α περιλαμβάνει τα
αντισώματα αντι-ΗΑV (ΙgM και IgG), ενώ της ηπατίτιδας Β το αντιγόνο HbsAg και τα αντισώματα αντι
HBc- IgG και αντι-Hbs. Σε ασθενείς με θετικό HbsAg, ελέγχεται το ενδεχόμενο ηπατίτιδας D (IgM
και IgG αντι-D). O έλεγχος της ηπατίτιδας C θα πρέπει να γίνεται με ανίχνευση αντι-HCV αντισωμάτων
με μέθοδο 3ης γενεάς και θα πρέπει να επαναλαμβάνεται ετησίως αν παρουσιάζεται συμπεριφορά
αυξημένου κινδύνου (συνεχιζόμενη ενδοφλέβια
χρήση ναρκωτικών, τραυματισμός βλεννογόνων
στο σεξ, χρήση κοκαΐνης). Οι ασθενείς με τους παράγοντες κινδύνου που προαναφέραμε και επηρεασμένη ηπατική βιοχημεία θα πρέπει να εξετάζονται για HCV-RNA ακόμα και αν έχουν αρνητικά
αντισώματα, για την έγκαιρη διάγνωση οξείας
ηπατίτιδας. Σε ασθενείς με ανιχνεύσιμο HCV-RNA
θα πρέπει να προσδιορίζεται ο γονότυπος.
Σε ασθενείς χωρίς αντισώματα για ηπατίτιδα Α
(αντι-HAV-IgG), ή/και χωρίς αυστραλιανό αντιγόνο (HbsAg) πρέπει να γίνεται εμβολιασμός για την
αντίστοιχη λοίμωξη HAV/HBV, ανεξαρτήτως επιπέδου CD4 κύτ./ml. Η απάντηση στον εμβολιασμό επηρεάζεται από το επίπεδο των CD4 κυττάρων και το ιικό φορτίο (HIV RNA). Σε ασθενείς με
χαμηλά CD4 κύτταρα (CD4 <200 κύτ./ml) με HIV
οροθετικότητα και ανιχνεύσιμο ιικό φορτίο, πρέπει να χορηγείται HAART πριν τον εμβολιασμό. Σε
περίπτωση μη ικανοποιητικής απάντησης (αντιHBs <10 IU/L) συνιστάται επανάληψη του εμβολιασμού. Διπλή δόση επανεμβολιασμού (40 mg) σε
3 ή 4 κατά σειρά χρονικά σημεία εμβολιασμού (0,
1, 6, 12 μήνες) μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερο
ποσοστό επιτυχίας του εμβολιασμού.2 Ασθενείς
που δεν αναπτύσσουν αντισώματα (αντι-HbsAb)
μετά τον εμβολιασμό για ηπατίτιδα Β και παραμένουν εκτεθειμένοι σε κινδύνους για λοίμωξη από
HBV πρέπει να ελέγχονται ανά έτος με ορολογικό
προσδιορισμό δεικτών ηπατίτιδας Β.
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Υποστήριξη ψυχολογική, κοινωνική, ιατρική και
συμβουλευτική για διακοπή ή σημαντική περικοπή κατανάλωσης οινοπνεύματος θεωρείται απαραίτητη.
Σε ασθενείς με ενεργό ενδοφλέβια χρήση ναρκωτικών ουσιών συνιστάται η αντικατάσταση των
δόσεων με οπιοειδή ως το πρώτο βήμα στην προσπάθεια απεξάρτησης, ενώ θα πρέπει ταυτόχρονα να χορηγούνται αποστειρωμένες σύριγγες/
βελόνες στους χρήστες για την ελαχιστοποίηση
πιθανοτήτων επαναλοίμωξης με HCV.
Εφόσον η ηπατίτιδα Β ή/και η ηπατίτιδα C όπως
και η HIV λοίμωξη μεταδίδονται σεξουαλικά, η ενθάρρυνση και η συμβουλευτική για χρήση προφυλακτικών πρέπει να είναι σταθερή. Τραυματικές στους βλεννογόνους σεξουαλικές πρακτικές
πρέπει να αποθαρρύνονται ιδιαίτερα όταν δεν
χρησιμοποιείται προφύλαξη.

Αντιμετώπιση της συλλοίμωξης HIV και
χρόνιας ηπατίτιδας Β

Τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται τόσο στην
Αμερική όσο και στην Ευρώπη για την αντιμετώπιση της χρόνιας ηπατίτιδας Β είναι η ιντερφερόνη (IFN-a), η πεγκυλιωμένη ιντερφερόνη (peginterferon-a2a), η λαμιβουδίνη (3TC), η εμτρισιταβίνη (FTC), η αδεφοβίρη (ADF), η εντεκαβίρη (ETC)
και η τενοφοβίρη (TDF). Τα δύο τελευταία είναι
δραστικά τόσο στην αντιμετώπιση της ηπατίτιδας Β όσο και της HIV λοίμωξης. Η τελμπιβουδίνη
έχει πάρει έγκριση στην Αμερική και σε μερικές
Ευρωπαϊκές χώρες όπως και στη χώρα μας.
Στόχος της θεραπευτικής αντιμετώπισης είναι η
κάθαρση του επιφανειακού αντιγόνου HbsAg και η
ορομετατροπή σε αντισώματα HBsAb, κάτι που
επιτυγχάνεται σε μικρό ποσοστό ασθενών σύμφωνα με τις μελέτες. Η μακροχρόνια καταστολή πολλαπλασιασμού του HBV με μείωση της ηπατικής
φλεγμονής και η αναστολή ή καθυστέρηση της εξέλιξης της ηπατικής ίνωσης φαίνονται να είναι οι πιο
ρεαλιστικοί στόχοι στην αντιμετώπιση της νόσου.
Η χρήση μονοθεραπείας με φάρμακα όπως η λαμιβουδίνη (3TC) φάνηκε να συνοδεύεται με ανάπτυξη αντοχής (80% των ασθενών παρουσιάζει μεταλλάξεις στα 5 χρόνια θεραπείας). Οι σημαντικότεροι
στόχοι και ταυτόχρονα οι μεγαλύτερες προκλήσεις
στη μάχη με τον ιό είναι: α) η αποφυγή της εξέλιξης
μεταλλαγών που προκαλούν αντοχή και β) η ταυτόχρονη επίτευξη μέγιστης καταστολής του πολλαπλασιασμού του HBV. Αν δεν επιτευχθεί καταστολή
του πολλαπλασιασμού του HBV (μη ανιχνεύσιμο
HELLENIC ARCHIVES of AIDS, 2010; 18(3):84-96
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επίπεδο σε προσδιορισμό με υπερευαίσθητη μέθοδο HBV DNA), τότε ένα νέο φαρμακευτικό σκεύασμα με διαφορετικό προφίλ ανάπτυξης μεταλλάξεων θα πρέπει να αντικαθιστά την τρέχουσα αγωγή
ή να προστίθεται στην τρέχουσα αγωγή.
Αν και μερικοί ειδικοί προτείνουν θεραπεία
κατά της ηπατίτιδας Β σε όλους τους ασθενείς με
ενεργό HBV λοίμωξη, οι Ευρωπαϊκές κατευθυντήριες οδηγίες συνιστούν θεραπεία με βάση το επίπεδο του HBV-DNA, τη βαρύτητα της ηπατικής
νόσου, τα επίπεδα της αμινοτρανσφεράσης της
αλανίνης (ALT), τα επίπεδα των CD4 κυττάρων και
τις ενδείξεις έναρξης HAART.1
Σε ασθενείς με χρόνια ηπατίτιδα B και HIV λοίμωξη, το πρώτο θέμα που τίθεται είναι αν υπάρχει
ένδειξη για έναρξη HAART.
Σε ασθενείς με συλλοίμωξη HIV/HBV που δεν
πληρούν τις προϋποθέσεις για έναρξη HAART αγωγής βάσει του επιπέδου των CD4 κύτ./ml με στόχο
τον HIV (CD4 <350 κύτ./ml ένδειξη έναρξης αγωγής HAART), το επίπεδο CD4 κύτ./ml που προσδιορίζει την έναρξη αντι-ιικής αγωγής με στόχο τον
HBV μπορεί να τροποποιηθεί σε CD4 <500 κύτ./ml.
Έτσι, τροποποιείται και η οδηγία για ταυτόχρονη
έναρξη HAART σε αυτή την περίπτωση.

Οι θεραπευτικές επιλογές και η αντιμετώπιση
των HIV-θετικών ασθενών με HΒV συλλοίμωξη
φαίνονται στον αλγόριθμο του Σχήματος 1.
Οι ασθενείς με αυξημένες τιμές HBV-DNA και
φυσιολογικά ηπατικά ένζυμα μπορεί να έχουν σημαντική ηπατική βλάβη, η οποία θα πρέπει να αξιολογηθεί είτε με βιοψία ήπατος ή με αναίμακτες
μεθόδους όπως τους δείκτες ίνωσης στον ορό ή
την ελαστογραφία (fibroscan). Η μονοθεραπεία με
εντεκαβίρη που παλαιότερα θεωρείτο ως κατάλληλη θεραπεία, σήμερα αντενδείκνυται μια και
μελέτες ανέδειξαν αντι-ΗIV δραστικότητα που
ταυτόχρονα συνοδευόταν με παρουσία ανθεκτικών μεταλλάξεων όπως η μετάλλαξη Μ184V.3
Η τενοφοβίρη και η αδεφοβίρη είναι δραστικές
εναντίον στελεχών ανθεκτικών στη λαμιβουδίνη,
όπως και στην εμτρισιταβίνη, την τελβιβουδίνη
και την εντεκαβίρη. Σημειωτέον, έχει περιγραφεί
αντοχή του HIV και με τη λήψη αδεφοβίρης ως
μονοθεραπεία σε θεραπεία για ηπατίτιδα Β.
H διάρκεια της θεραπείας είναι 48 εβδομάδες με πεγκυλιωμένη ιντερφερόνη, ενώ όταν
χρησιμοποιούνται νουκλεοσ(τ)ιδικοί αναστολείς της ανάστροφης μεταγραφάσης (NRTIs) η
διάρκεια της θεραπείας παρατείνεται 6 μήνες

Σχήμα 1. Αντιμετώπιση και θεραπευτικές επιλογές σε ασθενείς με HIV/HBV συλλοίμωξη, χωρίς ένδειξη για
άμεση έναρξη θεραπείας (CD4 >350 κύτ./ml).1
*Xρόνια ΗΒV λοίμωξη ορίζεται ως θετικό HBsAg >6 μήνες.
†
IU/ml=5 copies ή γονιδιακά ισοδύναμα, 1pg HBV DNA=2,8x105 γον./ml (ανάλογα με τη μέθοδο) ALT,
αμινοτρανσφεράση της αλανίνης.
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μετά την επίτευξη ορομετατροπής του HBsAg
(σε HBsAb).
Σε ασθενείς που δεν χρειάζεται να λάβουν
HAART και που ήδη βρίσκονται σε αγωγή με τελμπιβουδίνη +/- αδεφοβίρη για την αντιμετώπιση
της HBV λοίμωξης είτε σε ασθενείς που βρίσκονται σε αγωγή με HAART και τα NRTIs χρειάζεται
να αντικατασταθούν, η αντι-HBV αγωγή δύναται
να διακοπεί με προσοχή σε επιλεγμένες περιπτώσεις όπου παρατηρείται ορομετατροπή από
ΗΒeAg σε HBeAb. Η διακοπή της αντι-ΗΒV αγωγής αποφασίζεται ευκολότερα σε περιπτώσεις μετατροπής από HBeAb σε HBsAb που τεκμηριωμένα διαπιστώνεται για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 6 μηνών. Αυτό ισχύει και για τους ασθενείς
που άρχισαν αγωγή με HBeAg οροαρνητικότητα
που στη συνέχεια παρουσίασαν ορομετατροπή
σε HBsAb και επαναδιαπιστώθηκε σε χρονικό διάστημα τουλάχιστον 6 μηνών.
Σε ασθενείς με ένδειξη για έναρξη HAART, δηλαδή CD4 <350 κύτ./ml ή που ήδη είναι σε θεραπεία με HAART, οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Εταιρείας ΑΙDS (ΕΑCS) φαίνονται στο Σχήμα 2.
Σε ασθενείς που πληρούν τις προϋποθέσεις για
έναρξη HAART, ένα σχήμα που περιέχει τενοφοβίρη

(TDF) και λαμιβουδίνη (3TC) ή εμτρισιταβίνη (FTC)
προτιμάται προκειμένου να καθυστερήσει την ανάπτυξη αντοχής στη λαμιβουδίνη (3TC) και στην εμτρισιταβίνη (FTC) του ιού της ηπατίτιδας Β καθ’ ότι ο
ρυθμός ανάπτυξης αντοχής υπό λαμιβουδίνη μετά
από 2 έτη είναι περίπου 50%.
Σε όσους ασθενείς υπάρχει ήδη αντοχή είτε στη
λαμιβουδίνη (3TC) είτε στην εμτρισιταβίνη (FTC),
η τενοφοβίρη (TDF) πρέπει να προστεθεί ή να
αντικαταστήσει τη λαμιβουδίνη για την αντιμετώπιση της ηπατίτιδας Β.
Δεδομένα από μονολοίμωξη HBV σε ασθενείς
υπό αδεφοβίρη +/- λαμιβουδίνη υποδεικνύουν ότι
θεραπεία με συνδυασμό μπορεί να καθυστερήσει
την εμφάνιση αντοχής. Το ερώτημα εάν μπορεί ή
πρέπει η εντεκαβίρη να χρησιμοποιηθεί με την τενοφοβίρη σε ασθενείς που δεν κατάφεραν να ελέγξουν το HBV DNA με τενοφοβίρη +/- λαμιβουδίνη ή
εμτρισιταμπίνη, δεν φαίνεται ακόμη ότι μπορεί να
απαντηθεί επαρκώς λόγω έλλειψης δεδομένων παρόλο ότι στην πράξη εφαρμόζεται. Ακόμα μέχρι
σήμερα, δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα που να
υποστηρίζουν την εμφάνιση μεταλλάξεων του HBV
που να προσδιορίζουν αντοχή στην τενοφοβίρη
ενόσω οι ασθενείς βρίσκονται υπό αγωγή με αυτή.

Σχήμα 2. Αντιμετώπιση και θεραπευτικές επιλογές σε ασθενείς με HIV/HBV συλλοίμωξη με ένδειξη για
άμεση έναρξη αντι-HIV θεραπείας (CD4 <350 κύτ./ml) ή που ευρίσκονται ήδη σε HAART θεραπεία.1
* Αν είναι εφικτό. Σε περιπτώσεις δυσανεξίας στη τενοφοβίρη (π.χ. νεφρική νόσος) συνιστάται εντεκαβίρη 1 mg/ημ.
**Από μερικούς ειδικούς συνιστάται τενοφοβίρη (TDF) + λαμιβουδίνη 3TC ή εμτρισιταβίνη (FTC), εκτός κι αν
υπάρχει δυσανεξία στη τενοφοβίρη.

87

HELLENIC ARCHIVES of AIDS, 2010; 18(3):84-96

Συλλοίμωξη με τον ιό της ηπατίτιδας Β ή/και C στους ασθενείς με HIV λοίμωξη

Αντιμετώπιση συλλοίμωξης HIV και
χρόνιας ηπατίτιδας C

Θετικά αντισώματα για ηπατίτιδα C (HCV-Abs)
που παρουσιάζονται συνήθως 1-5 μήνες μετά τη
λοίμωξη και θετικά επίπεδα ΗCV-RNA ή θετική
ποιοτική εξέταση HCV PCR θέτουν τη διάγνωση
της ηπατίτιδας C. Τα αντισώματα (αντι-HCV) ενίοτε μπορεί να μην ανιχνευθούν λόγω ανοσοκαταστολής. Τα επίπεδα HCV-RNA δεν είναι προγνωστικά για την εξέλιξη της νόσου αλλά είναι ένδειξη της απάντησης στη θεραπεία.
Επί παρουσίας αυξημένων επιπέδων τρανσαμινασών χωρίς σαφή αιτιολογία και αρνητικής εξέτασης HCV αντισωμάτων πρέπει να προσδιορίζονται τα επίπεδα HCV RNA ή/και η ποιοτική εξέταση HCV-PCR προκειμένου να αποκλείεται η οξεία
HCV λοίμωξη.
Η χορήγηση αγωγής κατά της HCV λοίμωξης
παρέχει τη δυνατότητα κάθαρσης του HCV σε
προκαθορισμένο χρονικό διάστημα, κάτι που είναι ιδιαίτερα πλεονεκτικό για το χειρισμό του
ασθενή με HIV λοίμωξη. Κάθε ασθενής πρέπει να
θεραπεύεται όταν τα πλεονεκτήματα της θεραπείας ξεπερνούν τους κινδύνους. Πληροφορίες
για το στάδιο της ηπατικής ίνωσης είναι απαραίτητες για τη θεραπευτική προσέγγιση των ασθενών με συλλοίμωξη, αν και η βιοψία του ήπατος
δεν είναι υποχρεωτική ή καθοριστική στις αποφάσεις που αφορούν τη χρόνια ηπατίτιδα C.
Το μέγεθος της ηπατικής βλάβης αξιολογείται:
• Από το στάδιο της ίνωσης όπως εκτιμάται από
την ελαστογραφία (fibroscan), την ηπατική βιοψία και δείκτες ίνωσης στον ορό, όπως ο APRI
(πηλίκο της ΑLΤ προς τον αριθμό αιμοπεταλίων), το υαλουρονικό οξύ, το fibrotest, το FIB-4
κ.λπ.
• Από την εκτίμηση της ηπατικής συνθετικής λειτουργίας όπως εκτιμάται από τα επίπεδα της
αλβουμίνης, των πρωτεϊνών, της πηκτικότητας,
της χοληνεστεράσης.
• Με υπερηχογράφημα ήπατος και αFP ορού ανά
6μηνο, είτε με οισοφαγο-γαστροσκόπηση ανά
1-2 έτη σε ασθενείς με κίρρωση.
Πριν την έναρξη θεραπείας, εκτός από τα επίπεδα HCV-RNA και τον γονότυπο που πρέπει να
προσδιορίζονται, θα πρέπει να γίνεται ανίχνευση
αυτοαντισώματων (αντιπυρηνικά αντισώματα
-ANA, αντισώματα εναντίον του κυτταροπλάσματος ουδετεροφίλων–ANCA, αντισώματα έναντι
των λείων μυϊκών ινών-SMA και μικροσωμιακά
αντισώματα έναντι ήπατος, νεφρών-LKM1) και
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ AIDS, 2010; 18(3):84-96

δεικτών θυρεοειδικής λειτουργίας (TSH και αυτοαντισώματα θυρεοειδούς).
Η έγκαιρη διάγνωση της οξείας ηπατίτιδας C
αποτελεί σημαντική πληροφορία προκειμένου να
αποφασισθεί η έναρξη θεραπείας και να αποφευχθεί η εξελικτική και χρόνια ηπατίτιδα C. Η διάγνωση της οξείας ηπατίτιδας C επιβεβαιώνεται με
2 θετικές μετρήσεις HCV-RNA με μία εβδομάδα
διαφορά, τη 12η εβδομάδα μετά τoν πιθανό χρόνο μετάδοσης.

Θεραπεία χρόνιας ηπατίτιδας C

Σε ασθενείς με υψηλή πιθανότητα παρατεταμένης ιολογικής απάντησης (sustained virological
response–SVR), όπως οι ασθενείς με γονότυπο 2 ή
3 ανεξαρτήτως ιικού φορτίου HCV-RNA και αυτοί
με γονότυπο 1 εάν το ιικό φορτίο είναι χαμηλό
(<400.000-500.000 IU/ml), είναι απαραίτητη η
έναρξη θεραπείας. Όταν η βιοψία ή οι άλλες αναίμακτες μέθοδοι (όπως η ελαστογραφία) δείχνουν
χαμηλά ποσοστά ίνωσης (FO-F1 κλίμακας METAVIR) ανεξάρτητα από το γονότυπο πρέπει να επιχειρείται η χορήγηση θεραπείας και πάντως επί
≤F2 της κλίμακας METAVIR σε γονότυπο.1,4 Σε
ασθενείς με μικρή πιθανότητα επίτευξης διαρκούς
ιολογικής απόκρισης είναι ιδιαίτερα σημαντικό να
προ-εκτιμάται ο βαθμός της ηπατικής βλάβης. Η
ινσουλινοαντοχή (HOMA IR score) αναφέρεται ως
αρνητικός προγνωστικός παράγοντας για ιολογική απόκριση και είθισται να λαμβάνεται υπόψη
πριν την έναρξη αγωγής κατά της ηπατίτιδας C.
Ο πρωταρχικός στόχος της επιτυχούς θεραπείας της ηπατίτιδας C είναι η επίτευξη της συνεχούς
ιολογικής καταστολής που προσδιορίζεται με αρνητικό HCV-RNA σε 24 εβδομάδες από την έναρξη
της θεραπείας, όπως διαπιστώνεται με τη διαγνωστική υπερευαίσθητη μέθοδο αλυσιδωτής αντίδρασης της πολυμεράσης (PCR) (μη ανιχνεύσιμο
ιικό φορτίο <10 IU/ml), αλλά και σε 24 εβδομάδες
και σε 18 μήνες μετά το τέλος της θεραπείας.
Η θεραπεία εκλογής για την HCV λοίμωξη είναι ο
συνδυασμός πεγκυλιωμένης ιντερφερόνης-α (PEGinterferon–a) και ριμπαβιρίνης με δοσολογίες που
βασίζονται στο βάρος σώματος. Η βασική δόση για
την πεγκυλιωμένη ιντερφερόνη-α2α είναι 180 mg/
kg βάρους σώματος μία φορά εβδομαδιαίως, ενώ
για PEG-interferon–a2b είναι 1,5 mg/kg βάρους σώματος μία φορά εβδομαδιαίως αντίστοιχα. Για
όλους τους γονότυπους, οι δόσεις ριμπαβιρίνης των
1.000 mg (ΒΣ <75 kg) και 1.200 mg (ΒΣ >75 kg) δύο
φορές την ημέρα είναι προτεινόμενες.
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Όταν διαγιγνώσκεται χρόνια ηπατίτιδα C σε HIV
λοίμωξη (οροθετικότητα) πριν την έναρξη αγωγής HAART, προτείνεται θεραπεία για τη χρόνια
ΗCV εφόσον τα CD4 είναι >200 κύτ./ml. Εάν το
επίπεδο των CD4 κυττάρων είναι <200 κύτ./ml,
οπότε ο ασθενής βρίσκεται σε ανοσοκαταστολή,
θα πρέπει να επιχειρείται πρωτίστως η αύξηση
των CD4 κύτ./ml. Έχει παρατηρηθεί ότι σε ασθενείς με σχετικό ποσοστό CD4 >25% η επίτευξη
διαρκούς ιολογικής καταστολής (SVR) της HCV είναι ευκολότερη παρά σε ασθενείς με χαμηλότερο
ποσοστό CD4.4
Ασθενείς με HCV RNA <400.000 IU/ml, γονότυπο 2 ή 3 και ηπίου βαθμού ηπατική ίνωση οι οποίοι επιτυγχάνουν μη ανιχνεύσιμο HCV RNA σε 4
εβδομάδες (ταχεία ιολογική απόκριση–rapid virological response - RVR), μπορούν να ολοκληρώσουν την αγωγή τους σε 24 εβδομάδες θεραπείας.
Εάν δεν επιτευχθεί μείωση του HCV RNA άνω των
2 log σε 12 εβδομάδες θα πρέπει να διακοπεί η
αγωγή, δεδομένου ότι οι πιθανότητα για ιολογική
απόκριση είναι εξαιρετικά μικρή (~3%).
Ο αλγόριθμος της συνδυασμένης θεραπείας πεγκυλιωμένης ιντερφερόνης και ριμπαβιρίνης καθώς και η διάρκεια της θεραπείας όπως προτάθηκε από την European AIDS Clinical Society (EACS)
φαίνονται στο Σχήμα 3.
Κατά τη διάρκεια αγωγής για ηπατίτιδα C με πεγκυλιωμένη ιντερφερόνη και ριμπαβιρίνη δεν
πρέπει να συγχορηγείται διδανοσίνη (ddI),5 ενώ
καλό είναι να αποφεύγονται η ζιδοβουδίνη (AZT)
και η σταβουδίνη (d4T).

Ο ασθενής ο οποίος υποβάλλεται σε θεραπεία
θα πρέπει να παρακολουθείται στενά προκειμένου να ελεγχθεί η απάντηση στη θεραπεία, αλλά
και να αποφευχθούν τυχόν παρενέργειες. Ο συνήθης έλεγχος περιλαμβάνει:
• Γενική αίματος και τρανσαμινάσες ανά 2-4
εβδομάδες.
• HCV RNA την 4η εβδομάδα (για διαπίστωση
SVR) και στις εβδομάδες 8, 12, 24, 48 (72 εβδομάδες σε ορισμένες θεραπείες) και απαραιτήτως σε 24 εβδομάδες και 18 μήνες μετά το πέρας και τη διακοπή της αγωγής.
• CD4 κύτταρα ανά 12 εβδομάδες.
• TSH ανά 12 εβδομάδες.

Θεραπεία σε ασθενείς με προηγούμενη
HCV θεραπεία

Ασθενείς με ιστορικό προηγούμενης HCV θεραπείας με ιντερφερόνη που δεν ανταποκρίθηκαν ή
υποτροπίασαν θα πρέπει να επανεκτιμηθούν
σύμφωνα με τις οδηγίες της EACS. Οι προτεινόμενοι χειρισμοί είναι:
• Σε ασθενείς που έλαβαν προηγουμένως θεραπεία με ιντερφερόνη ως μονοθεραπεία ή συνδυαστική θεραπεία με χαμηλές δόσεις ριμπαβιρίνης ή μικρή διάρκεια θεραπείας προτείνεται η
επανέναρξη συνδυαστικής θεραπείας με πεγκυλιωμένη ιντερφερόνη-α και ριμπαβιρίνη σε
δόσεις βασισμένες στο βάρος σώματος.
• Σε ασθενείς με φτωχή ανοχή και όχι σοβαρή τοξικότητα στη θεραπεία, προτείνεται υποστήριξη με εκλεκτικούς αναστολείς επαναπρόσληψης

Σχήμα 3. Προτεινόμενη διάρκεια θεραπείας της ηπατίτιδας C σε ασθενείς με HCV/HIV συλλοίμωξη.1
ΕΒΔ=εβδομάδες, G=γονότυπος.
*Σε ασθενείς με χαμηλό ιικό φορτίο (<400.000 IU/ml) και μικρή ηπατική ίνωση.
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της σεροτονίνης (SSRIs), αλλά και με παρακεταμόλη ή μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα όπως και χρήση αιμοποιητικών αυξητικών
παραγόντων ανάλογα με την περίπτωση.
• Σε αποτυχία ιολογικής απάντησης οφείλουμε
να περιμένουμε τα καινούργια φάρμακα που
ενδεχομένως θα εγκριθούν στην αγορά.

Συζήτηση - Ανασκόπηση
Ηπατίτιδα Β και ΗΙV

Λόγω των παρόμοιων τρόπων μετάδοσης, η
ηπατίτιδα Β είναι συχνή στους ασθενείς με HIV. Σε
πολλές σειρές μελετών, το 90% των ασθενών με
HIV λοίμωξη έχει αποδειχθεί ότι έχει προηγούμενη
ανενεργή λοίμωξη από HBV,6 ενώ η επίπτωση της
χρόνιας ηπατίτιδας Β η οποία προσδιορίζεται με
θετικό επιφανειακό αντιγόνο (HbsAg) για >6 μήνες αντιστοιχεί με 6-14%, ανάλογα με την ομάδα
κινδύνου.7 Η oξεία ηπατίτιδα Β συνήθως αυτοϊάται
(πλήρης ανοσοποίηση με παραγωγή HBsAb) αλλά
είναι πιο πιθανό σε σύγκριση με το γενικό πληθυσμό να γίνει χρόνια σε ασθενείς με HIV λοίμωξη.8 Η
θεραπεία της οξείας ηπατίτιδας Β δεν συνιστάται
σε HIV ασθενείς, ενώ η αντιρετροϊκή αγωγή (ART)
είναι πιθανόν να είναι απαραίτητη όταν διαπιστώνεται συμπτωματική νόσος ή όταν διαπιστώνεται
σοβαρή δυσλειτουργία του ήπατος.
Αν και οδηγίες για τον έλεγχο και τον εμβολιασμό κατά της ηπατίτιδας Β συστήνονται πολύ νωρίς με την εμφάνιση της ΗΙV νόσου, ο χειρισμός
της ηπατίτιδας B σε ασθενείς με ηπατική βλάβη
σχετιζόμενη με ενεργό ηπατίτιδα Β δεν συνοδεύτηκε με ιδιαίτερη επιτυχία όλα αυτά τα χρόνια.9
Όσον αφορά τον εμβολιασμό, πέραν από τις
συνήθεις οδηγίες, υπάρχουν αντικρουόμενες
απόψεις για τον εμβολιασμό ασθενών που παρουσιάζουν στον ορό τους μεμονωμένο IgG αντίσωμα στο αντιγόνο core της ηπατίτιδος Β (HBcAg)
χωρίς την παρουσία των υπόλοιπων δεικτών της
ηπατίτιδας Β. Έχει επίσης προταθεί από κάποιους
ειδικούς ο εμβολιασμός των ασθενών με μεμονωμένο αντίσωμα αντι-HBc.10
Η απόφαση έναρξης της θεραπείας σε ασθενείς
με λοίμωξη μόνο από ηπατίτιδα Β στηρίζεται στα
προσδιοριζόμενα επίπεδα του HBV DNA, στην
ηπατική νόσο (ΑLT, φλεγμονή, ίνωση) και την εκτίμηση για τυχόν παρουσία κίρρωσης. Οι ασθενείς
με HIV και συλλοίμωξη με HBV παρουσιάζουν συνήθως υψηλότερα επίπεδα HBV-DNA σε σύγκριση με ασθενείς με λοίμωξη μόνο από ηπατίτιδα
Β,11 όπως και μεγαλύτερη πιθανότητα εξέλιξης σε
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ηπατοκυτταρικό καρκίνο και κίρρωση12,13 με χαμηλότερες τιμές ALT12 και χαμηλότερα ποσοστά
ορομετατροπής σε HBsΑb.14 Όλα αυτά τα στοιχεία
οδήγησαν στην έκδοση οδηγιών για πρωϊμότερη
έναρξη της θεραπείας με επίπεδα HBV DNA >2000
IU/ml στους ασθενείς με συλλοίμωξη.
Έναρξη θεραπείας ηπατίτιδας Β μπορεί να απαιτείται όμως σε ασθενείς με χαμηλότερες τιμές
ΗΒV DNA και αυξημένες τιμές ALT όπως και με
στοιχεία ηπατικής φλεγμονής ή ινώσεως.
Η προτίμηση της πεγκυλιωμένης ιντερφερόνης
έναντι της ιντερφερόνης-α δεν έχει τεκμηριωθεί
σε ασθενείς με συλλοίμωξη,15 αν και φαίνεται ότι
οι ασθενείς με συλλοίμωξη ανταποκρίνονται λιγότερο καλά στη θεραπεία με ιντερφερόνη–α16,17
σε σχέση με αυτούς με μονολοίμωξη. Επίσης, οι
ασθενείς με συλλοίμωξη παρουσιάζουν αντοχή
στη λαμιβουδίνη πιο γρήγορα από αυτούς με λοίμωξη μόνο από ηπατίτιδα Β. Η αυξημένη πιθανότητα ανάδυσης αντοχής σε ποσοστό 20% μέσα σε
ένα έτος σε HIV ασθενείς με μονοθεραπεία με λαμιβουδίνη είναι στοιχείο που ελήφθη σημαντικά
υπόψη στις οδηγίες για την επιλογή των προτεινόμενων θεραπευτικών σχημάτων.18,19
Είναι σημαντικό να τονισθεί ότι σε ασθενείς που
δεν λαμβάνουν αντιρετροϊκή θεραπεία, πρωταρχικό μέλημα είναι να μη χρησιμοποιούνται φάρμακα με διπλή δράση έναντι στους ιούς HIV και
HBV (λαμιβουδίνη, τενοφοβίρη, εμτρισιταβίνη και
εντεκαβίρη), για να αποφύγουμε την αντοχή του
HIV. Έχουν αναφερθεί περιστατικά αντοχής του
HIV σε μερικούς ασθενείς που ελάμβαναν εντεκαβίρη και θα πρέπει ενδεχομένως να προστεθεί κι
αυτή σε αυτήν την κατηγορία.20 Θεωρητικά, και η
χρήση της αδεφοβίρης σε HIV λοίμωξη ενέχει τον
κίνδυνο διασταυρούμενης αντοχής στην τενοφοβίρη, μια και η αδεφοβίρη είναι ενεργή στην HIV
λοίμωξη σε υψηλότερες δόσεις από αυτές που
χρησιμοποιούμε στη Β ηπατίτιδα, κάτι που ακόμα
όμως δεν έχει αναφερθεί στη βιβλιογραφία.21,22 Ο
μικρός αριθμός των Κ65R μεταλλάξεων, όπως και
οι προειδοποιήσεις της φαρμακευτικής εταιρείας
για αποφυγή χρήσης του φαρμάκου ως μονοθεραπεία στους ασθενείς με συλλοίμωξη,23,24 δεν
επιτρέπει ασφαλώς τη χορήγηση της αδεφοβίρης
ως μονοθεραπεία με τα έως σήμερα δεδομένα.
Στους ασθενείς που απαιτείται θεραπεία και
κατά του HIV και κατά της ηπατίτιδας Β, θα πρέπει να περιλαμβάνονται τουλάχιστον 2 φάρμακα
στην αντιρετροϊκή θεραπεία που είναι ενεργά
και για την ηπατίτιδα Β, απλουστεύοντας έτσι τη

90

Λ. Λεωνίδου και συν.

θεραπεία και επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα τη
συμμόρφωση των ασθενών. Στα φάρμακα με διπλή δράση (λαμιβουδίνη, τενοφοβίρη, εμτρισιταβίνη) πρέπει να δοθεί μεγάλη προσοχή για πιθανότητα σοβαρών οξέων επεισοδίων ηπατίτιδας αν η χορήγησή τους διακοπεί.25-28 Αυτός ο
κίνδυνος πολλές φορές αγνοείται ή λησμονείται
από τους ειδικούς όταν τροποποιούν την αντιρετροϊκή θεραπεία για λόγους που δεν αφορούν
απαραιτήτως τη θεραπεία της ηπατίτιδας Β, με
αποτέλεσμα την αναζωπύρωση της ηπατίτιδας Β.
Γι' αυτό και πρέπει τα φάρμακα που είναι ενεργά
κατά του ιού της ηπατίτιδας Β να συνεχίζονται
όταν είναι εφικτό, ακόμα και όταν παρατηρείται
αντοχή του HIV σε αυτά.
Σε ασθενείς με αντοχή στη λαμιβουδίνη (3TC)
προτείνεται η αντικατάσταση με την τενοφοβίρη
(TDF) ως μονοθεραπεία ή η προσθήκη της τενοφοβίρης στη λαμιβουδίνη, αλλιώς προτείνεται η
αντικατάσταση με τενοφοβίρη και εμτρισιταβίνη
(FTC). Ειδικοί υποστηρίζουν ότι η προσθήκη και
της εντεκαβίρης (ETV) στην τενοφοβίρη, επί αδυναμίας επίτευξης καταστολής του HBV DNA με
αγωγή TDF +/-3TC (FTC), μπορεί να καταστείλει
ικανοποιητικά το ιικό φορτίο αλλά σαφή δεδομένα δεν υπάρχουν στη βιβλιογραφία ακόμα. Μελέτες δείχνουν πιθανή καταστολή του HBV-DNA και
από τα δύο φάρμακα TDF/ETV όταν υπάρχει αντοχή στη λαμιβουδίνη και ότι in vitro δεν παρατηρείται αλληλεπίδραση μεταξύ τους.29
Οι ασθενείς με συλλοίμωξη και κίρρωση έχουν
αυξημένο κίνδυνο αναζωπύρωσης ηπατίτιδας
λόγω ανοσολογικής ανασυγκρότησης (IRIS) μετά
την έναρξη αντιρετροϊκής αγωγής, ειδικά όταν τα
CD4 είναι <200 κύτ./ml, ενώ υπάρχει διχογνωμία
στο αν θα πρέπει να ξεκινήσει άμεσα ένα ολοκληρωμένο αντιρετροϊκό σχήμα με μηνιαίο προσδιορισμό τρανσαμινασών ή αν θα πρέπει να γίνει
προσπάθεια μείωσης των επιπέδων των HBV με
αδεφοβίρη που δεν αναστέλλει τον πολλαπλασιασμό του HIV πριν την έναρξη της ΗΑΑRT.30
Δεν είναι λίγοι οι ειδικοί που έχουν προτείνει θεραπεία με HAΑRT σε όλους τους ασθενείς με συλλοίμωξη, ανεξαρτήτως επιπέδου των CD4 κυττάρων λόγω, της αρνητικής δράσης της ανοσοκαταστολής στη φυσική πορεία της HΒV λοίμωξης και
της διαθεσιμότητας και αποτελεσματικότητας της
τενοφοβίρης. Είναι πολύ πιθανό στο μέλλον να
προταθεί έναρξη HAΑRT σε ασθενείς με CD4
<500 κύτ./ml και ΗΒV λοίμωξη, μια και έχει αποδεχθεί ότι o αριθμός CD4 κυττάρων <500 κύτ./ml
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είναι ανεξάρτητος παράγοντας κινδύνου για τη
θνητότητα HIV ασθενών από ηπατική νόσο.31

Ηπατίτιδα C και HIV

Ένα μεγάλο ποσοστό της ηπατικής παθολογίας
σε ασθενείς με HIV οφείλεται στη χρόνια συλλοίμωξη με τον ιό της ηπατίτιδας C (ΗCV). Στις ΗΠΑ
και στην Ευρώπη, η συλλοίμωξη με ηπατίτιδα C
είναι πιο συχνή από τη συλλοίμωξη με ηπατίτιδα
Β ανάμεσα στους HIV θετικούς ασθενείς (25%30% έναντι 6%-14%), με το μεγαλύτερο ποσοστό
να αφορά τους χρήστες ενδοφλέβιων ουσιών.32,33
Στους περισσότερους ασυμπτωματικούς ασθενείς η διάγνωση της ηπατίτιδας C τίθεται μετά από
ανεύρεση αυξημένων τιμών ALT σε έλεγχο ρουτίνας.34 H «κάθαρση» της οξείας ηπατίτιδας C επιτυγχάνεται αυτόματα μόνο στο 5% έως 10% των
ασθενών με ΗΙV.35 Οι ασθενείς με λοίμωξη HIV και
ηπατίτιδα C φαίνεται να είναι σε μεγαλύτερο κίνδυνο για εξέλιξη σε κίρρωση απ' ό,τι οι ασθενείς
που πάσχουν μόνο από ηπατίτιδα C. Η ίνωση είναι
πιο βαριά, η κίρρωση είναι πιο συχνή και παρουσιάζουν μεγαλύτερα ποσοστά θνητότητας από
ηπατοπάθεια τελικού σταδίου σε σχέση με ασθενείς μόνο με ηπατίτιδα C, κάτι που θα μπορούσε
να αποδοθεί και στα υψηλότερα ιικά φορτία του
HCV που παρατηρούνται στους ασθενείς αυτούς.
Αν και η ενδοφλέβια χρήση ουσιών είναι η πιο
συχνή οδός μετάδοσης, όλο και πιο συχνά διαγιγνώσκεται η μετάδοση οξείας ηπατίτιδας C σε
άντρες HIV θετικούς ασθενείς που κάνουν σεξ με
άντρες (MSM). Πρώτα παρατηρήθηκε το 2002 στο
Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά παρόμοιες εξάρσεις κατεγράφησαν στην Ολλανδία και στη Γαλλία και οι κλινικοί ιατροί θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι με αυτήν την ομάδα των ασθενών, μια
και φαίνεται ότι συγκεκριμένες σεξουαλικές πρακτικές σχετίζονται πιο συχνά με τη νόσο.36-38
Δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα που να ενθαρρύνουν τη θεραπεία της οξείας ηπατίτιδας C και
δε δίνονται ιδιαίτερες συστάσεις από την EACS.
Άτυπες κατευθυντήριες οδηγίες από ειδικούς
προτείνουν θεραπεία με πεγκυλιωμένη ιντερφερόνη–α (2a ή 2b) μόνη ή σε συνδυασμό με ριμπαβιρίνη για 24-48 εβδομάδες. Σε μια μελέτη, 10
από τους 14 ασθενείς με ΗΙV λοίμωξη οι οποίοι θεραπεύτηκαν με πεγκυλιωμένη ιντερφερόνη–α σε
συνδυασμό με ριμπαβιρίνη για 6 μήνες δεν ανέδειξαν σημεία χρονιότητας,39 αν και άλλες μελέτες έδειξαν ότι η θεραπεία με πεγκυλιωμένη
ιντερφερόνη μόνη είναι επαρκής.40
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H θεραπεία με βάση την πεγκυλιωμένη ιντερφερόνη είναι η αντιμετώπιση εκλογής στους
ασθενείς με ΗΙV και ηπατίτιδα C. Η πεγκυλιωμένη
ιντερφερόνη με τη ριμπαβιρίνη είναι πιο αποτελεσματική από την πεγκυλιωμένη ιντερφερόνη
μόνη της ή τη βασική ιντερφερόνη με τη ριμπαβιρίνη.41 Υπάρχουν δεδομένα που δείχνουν ότι ακόμα και οι ασθενείς που δεν παρουσίασαν ιολογική
απάντηση στην πεγκυλιωμένη ιντερφερόνη παρουσίασαν βελτίωση της ηπατικής ιστολογίας και
πιθανώς να έχουμε ένα επιπλέον πλεονέκτημα με
τη χρήση της.42
Οι δόσεις της ριμπαβιρίνης στην αντιμετώπιση
της ηπατίτιδας C έχουν αποτελέσει αντικείμενο
αρκετών μελετών. Οι δόσεις ανάλογα με το βάρος
σώματος φαίνεται να είναι πιο αποτελεσματικές
από την ομοιόμορφη δόση 800 mg ημερησίως σε
ασθενείς με γονότυπο 1 και 3 χωρίς HIV λοίμωξη.43 Οι υποθεραπευτικές δόσεις σχετίζονται με
αυξημένη επίπτωση υποτροπών, ενώ οι υπερβολικές δόσεις με παρενέργειες και πιθανή αποχώρηση από τη θεραπεία. Μελέτες με σταθερή ημερήσια δόση ριμπαβιρίνης των 800 mg,42,44,45 με
βάση το βάρος σώματος46 και με στρατηγική μείωσης δόσης βάσει πρωτοκόλλου εξαιτίας παρενεργειών ή παθολογικών εργαστηριακών παραμέτρων (αναιμία, λευκοπενία, θρομβοπενία) αλλά
όχι με δόσεις χαμηλότερες από 600 mg/ημέρα,47
έχουν γίνει και αναμένονται περισσότερες στην
HIV συλλοίμωξη με ΗCV. Στην τελευταία μελέτη η
αρχική δοσολογία της ριμπαβιρίνης επαναεφαρμοζόταν όταν οι παρενέργειες και οι εργαστηριακές διαταραχές αποκαθίσταντο και εφόσον ο θεράπων ιατρός το έκρινε απαραίτητο.
Η διάρκεια της θεραπείας είναι επίσης ένα ερώτημα και ίσως σε κάποιες περιπτώσεις να χρειάζεται ή να την αυξήσουμε ή να τη βραχύνουμε. Μελέτες έχουν δείξει ότι η βράχυνση της θεραπείας σε
24 εβδομάδες από 48 εβδομάδες σε ασθενείς με
γονότυπο 2 ή 3 και με καλή ανοχή στη θεραπεία
που επιτυγχάνουν ταχεία ιολογική απάντηση έχει
καλά αποτελέσματα.48,49 Σε πρόσφατη μελέτη φαίνεται ότι στους ασθενείς που παρουσίασαν κάθαρση του ιού μεταξύ της 8ης και 12ης εβδομάδας, διάρκεια θεραπείας 72 εβδομάδων έναντι 48 εβδομάδων, συνοδευόταν με υψηλότερα ποσοστά παρατεταμένης ιολογικής απάντησης (SVR).50 Αύξηση
διάρκειας θεραπείας δοκιμάστηκε επίσης σε διαφορετικούς γονότυπους στη μελέτη PRESCO.42
Αν και η αντιρετροϊκή θεραπεία μπορεί να επιβαρύνει την ηπατική βλάβη ορισμένων ασθενών
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ AIDS, 2010; 18(3):84-96

με ηπατίτιδα C λόγω άμεσης ηπατοτοξικότητας ή
μέσω αντιδραστικής υπεράνοσης απάντησης, η
HAART δεν αντενδείκνυται στους ασθενείς με ΗΙV
και ηπατίτιδα C, ενώ σύμφωνα με τη Swiss HIV Cohort Study αλλά και άλλες μελέτες, ενθαρρύνεται
η θεραπεία με ΗΑΑRΤ στους ασθενείς με ηπατίτιδα C λόγω του αυξημένου κινδύνου για επιπλοκή
ή θάνατο σχετιζόμενο με το AIDS στην ομάδα
αυτή.51 Υπάρχουν ειδικοί που πιστεύουν ότι ίσως
είναι καλύτερα να θεραπεύεται η HCV λοίμωξη
πριν την έναρξη της ART θεραπείας. Παρατηρείται αυξημένη επίπτωση μεταβολικών διαταραχών όπως και παρενέργειες λόγω της συνεργικής
τοξικής δράσης του συνδυασμού της HAART θεραπείας και της θεραπείας κατά της ηπατίτιδας C.
Η διδανοσίνη δεν πρέπει να χορηγείται σε συνδυασμό με ιντερφερόνη/ριμπαβιρίνη, λόγω των αυξημένων περιστατικών γαλακτικής οξέωσης, παγκρεατίτιδας και ηπατικών επιπλοκών που παρατηρήθηκαν, που πιθανώς να οφείλονται στην αυξημένη φωσφορυλίωση της διδανοσίνης από τη
ριμπαβιρίνη και τη συνδυαστική μιτοχονδριακή
τοξικότητα των δύο αυτών νουκλεοσιδικών αναλόγων.52 H ζιδοβουδίνη μπορεί να ενισχύσει την
αναιμία από τη ριμπαβιρίνη και καλό είναι να αποσύρεται από την αντιρετροϊκή αγωγή προ της
έναρξης της αντι-HCV θεραπείας53 αν αυτό είναι
εφικτό και να αντικαθίσταται από άλλο αντιικό
σκεύασμα. Σε ασθενείς που αυτό δεν είναι εφικτό,
θα πρέπει να έχουμε στενή παρακολούθηση
(κάθε 2 εβδομάδες) για την επιτήρηση ανάπτυξης
σοβαρής αναιμίας κατά τη διάρκεια των 8 πρώτων εβδομάδων θεραπείας. Μελέτες δείχνουν ότι
η ερυθροποιητίνη μπορεί να βοηθήσει την αναιμία και έτσι να επιτραπεί η μεγιστοποίηση των
δόσεων ριμπαβιρίνης, βελτιώνοντας τα ποσοστά
διαρκούς ιολογικής καταστολής.54 Η αμπακαβίρη
(ΑBC) λόγω της δράσης της στη φωσφορυλίωση
της ριμπαβιρίνης (RBV) πιθανώς να μειώνει τις πιθανότητες για ιολογική απάντηση,55 αλλά ο ρόλος
της είναι ακόμα αμφιλεγόμενος.
Όσον αφορά τη θεραπεία των ΗΙV-οροθετικών
ασθενών που δεν ανταποκρίθηκαν αρχικά στη
θεραπεία κατά της ηπατίτιδας C και επαναθεραπεύτηκαν με συνδυαστική θεραπεία με πεγκυλιωμένη ιντερφερόνη και ριμπαβιρίνη, φαίνεται ότι
τα αποτελέσματα είναι παρόμοια με αυτά που παρατηρήθηκαν σε ασθενείς με μονολοίμωξη, ενώ
τα ποσοστά επίτευξης διαρκούς ιολογικής καταστολής είναι γενικά χαμηλά.56-58 H θεραπεία συντήρησης δε φάνηκε να μειώνει τις μακροχρόνιες
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επιπλοκές της HCV στη μελέτη HALT-C και πρέπει
να εκτιμάται με προσοχή η έναρξη τέτοιου είδους
θεραπείας στους ασθενείς με HIV.59
Το 2007, καινούργια φάρμακα με στόχο τη NS3
πρωτεάση της σερίνης και της NS5B RNA εξαρτώμενης RNA πολυμεράσης ήταν σε κλινική φάση 2
και, λόγω των αυξημένων ποσοστών αντοχής που
παρατηρήθηκαν σε μονοθεραπεία με αυτά, τώρα
μελετώνται σε συνδυασμό με πεγκυλιωμένη
ιντερφερόνη και ριμπαβιρίνη.60,61 Η τελαπρεβίρη
είναι ένα καινούριο φάρμακο-αναστολέας της
ΗCV πρωτεάσης σε φάση 2, που, αν και έδειξε ενθαρρυντικά αποτελέσματα στη συνδυαστική θεραπεία, πολλοί ασθενείς το διέκοψαν λόγω παρενεργειών.62,63

Συμπεράσματα

Η αντιμετώπιση της ηπατικής νόσου από ηπατίτιδα Β και C αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό μέρος στη θεραπευτική αντιμετώπιση του HIV
ασθενή και οι κατευθυντήριες οδηγίες της EACS
προσπαθούν να επιτύχουν τη σωστή καθοδήγηση όσων ασχολούνται με την HIV λοίμωξη με
βάση τα τελευταία δεδομένα.
Ο συστηματικός έλεγχος για την ανίχνευση και
των δύο λοιμώξεων είναι σημαντικός για την
έγκαιρη διάγνωση και έναρξη θεραπείας.
Καινούργια φάρμακα στη θεραπεία της Β λοίμωξης προσδίδουν ιδιαίτερη αισιοδοξία στην
αντιμετώπιση της συλλοίμωξης HIV με ηπατίτδα
Β, όπου και αποφεύγεται η μονοθεραπεία για την
αποφυγή της αντοχής. Στους ασθενείς με HIV λοίμωξη και χρόνια ηπατίτιδα Β, η πρώτη σημαντική
διαφοροποίηση είναι αν ο ασθενής λαμβάνει ή
χρειάζεται HAART. Πολλά από τα φάρμακα είναι
δραστικά τόσο στην HIV όσο και στην HBV λοίμωξη, κάτι που πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη τόσο για την αναγκαιότητα της έγκαιρης διάγνωσης της χρόνιας ηπατίτιδας Β όσο και για τη
θεραπεία της. Η θεραπεία της ηπατίτιδας C φαίνεται να είναι πιο επιτυχής όταν εξατομικεύεται κυρίως βάσει βάρους σώματος, ενώ τα σχήματα με
πεγκυλιωμένη ιντερφερόνη και ριμπαβιρίνη που
προτείνονται είναι η πιο αποτελεσματική θεραπευτική πρακτική, μια και δε φαίνονται καινούργια φάρμακα στον ορίζοντα.
Περισσότερες μελέτες βασισμένες στα χαρακτηριστικά του ιού HIV και του ξενιστή του, παρόμοιες με αυτές που έγιναν σε ασθενείς χωρίς
συλλοίμωξη, είναι απαραίτητες και αναμένονται
περισσότερα δεδομένα για τον καθορισμό ορ-
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θολογικότερων θεραπευτικών οδηγιών και αλγόριθμων για την αντιμετώπιση της χρόνιας
ηπατίτιδας Β και C συλλοίμωξης στoυς ασθενείς
με HIV λοίμωξη.
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Η περιτομή ως μέσο πρόληψης από σεξουαλικώς
μεταδιδόμενα νοσήματα και HIV λοίμωξη
Νοσοκομείο «Α. Συγγρός»

Β. Παπαρίζος, Σ. Κουρκουντή
Περίληψη
Η ανδρική περιτομή είναι μία από τις παλαιότερες και συχνότερα εκτελούμενες χειρουργικές επεμβάσεις και υπολογίζεται ότι το 30% των ανδρών σε όλο τον κόσμο έχουν υποστεί περιτομή. Το θέμα της
προστατευτικής δράσης της περιτομής έναντι των σεξουαλικώς μεταδιδομένων νοσημάτων (ΣΜΝ)
είναι αμφιλεγόμενο στη βιβλιογραφία για περισσότερα από 150 χρόνια. Στο παρελθόν πολλαπλές
μελέτες παρατήρησης κατέληξαν σε αντικρουόμενα σχετικά συμπεράσματα. Εκτεταμένες μετααναλύσεις θεώρησαν τα αποτελέσματα πολλών εργασιών ως συνολικά ανεπαρκή για να τεκμηριωθεί
προστατευτική δράση της περιτομής κατά της HIV λοίμωξης και άλλων ΣΜΝ. Ως ισχυρός συγχυτικός
παράγων στις αναλύσεις επιδρούσε η ανομοιογένεια των συγκρινόμενων πληθυσμών, δεδομένου
ότι περιτμημένοι άνδρες είναι συχνά διαφορετικών θρησκευτικών, κοινωνικών και σεξουαλικών αντιλήψεων από τους μη περιτμημένους. Περαιτέρω, συχνά ανήκουν σε διαφορετικές κοινωνικές τάξεις
με διαφορετικό οικονομικό και μορφωτικό επίπεδο.
Εντούτοις, σε τρεις τυχαιοποιημένες προοπτικές μελέτες που διεξήχθησαν το 2007 στην Κένυα και
την Ουγκάντα, προέκυψαν στατιστικά σημαντικές διαφορές: οι ομάδες των ανδρών που υπέστησαν
περιτομή στην έναρξη της μελέτης, είχαν 30-60% μικρότερο κίνδυνο HIV λοίμωξης σε σχέση με τους
μάρτυρες. Τα αποτελέσματα αυτά οδήγησαν τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) να θεωρήσει
την περιτομή ως πιθανό μέτρο πρόληψης κατά της ετεροφυλικής μετάδοσης του HIV στις χώρες της
Αφρικής. Οι συχνές και σοβαρές επιπλοκές της επέμβασης, όταν εκτελείται από μη εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό και εκτός υγειονομικών υπηρεσιών, επιβάλλουν σύνεση και περίσκεψη στην ευρεία
υιοθέτησή της. Περαιτέρω, η περιτομή δεν υποκαθιστά αλλά απλώς συμπληρώνει τα άλλα απαραίτητα μέτρα πρόληψης (ασφαλέστερη σεξουαλική συμπεριφορά, χρήση προφυλακτικού). Η προστατευτική της δράση δεν έχει αποδειχθεί σε πληθυσμούς με χαμηλό επιπολασμό του HIV, όπως στις
ανεπτυγμένες χώρες, ούτε για άλλα ΣΜΝ. Τέλος, αντίστοιχες μελέτες δεν κατόρθωσαν να τεκμηριώσουν προστατευτική επίδραση της περιτομής ούτε σε πληθυσμούς ομοφυλόφιλων ανδρών.
Λέξεις κλειδιά: Περιτομή, πρόληψη, ΣΜΝ (Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα), HIV.

Male circumcision as prevention for sexually
transmitted diseases and HIV infection
“A. Syggros” Hospital

V. Paparizos, S. Kourkounti
Abstract
Male circumcision is one of the oldest and most common surgical procedures. It is estimated that
30% of men are circumcised, worldwide. There has been a debate on male circumcision as a significant protection against sexually transmitted diseases [STD] for more than 150 years. Several observational studies have reported controversial results. Systemic reviews and meta-analyses have concluded that in many trials a causal relationship between male circumcision and HIV or other STD
prevention can’t be determined. It is suggested that different findings are due to important differences between studies populations. Circumcised and intact males have very different lifestyle, based
on their religious, cultural and sexual believes.
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Nevertheless, there are three randomized controlled clinical studies conducted in 2007 in Kenya and
Uganda with statistically significant results. Men who were circumcised at the beginning of the studies had 30-60% lower risk for HIV-infection than uncircumcised men. Based on these results, World
Health Organization [WHO] recommended male circumcision as an additional important intervention to reduce the risk of heterosexual HIV transmission in Africa. However, the risk of severe complications, especially if circumcision is undertaken in unhygienic settings by poorly trained providers,
must be considered, before promoting circumcision in the general population. Notably, circumcision
confers only partial protection and should be recommended in conjunction with other necessary
prevention measures [safer sex practices, condom use]. In addition, circumcision protective effect has
not been proven for countries, such as industrialized countries, where the overall risk of HIV infection
is low, neither for other STD. Also, studies to date have not demonstrated efficacy among men having sex to men.
Key words: Circumcision, prevention, STDs (Sexually Transmitted Diseases), HIV.
Εισαγωγή

Η ανδρική περιτομή είναι μία από τις παλαιότερες και συχνότερα εκτελούμενες χειρουργικές
επεμβάσεις. Διενεργείται συνήθως για λόγους
θρησκευτικούς, πολιτισμικούς, κοινωνικούς αλλά
και ιατρικούς.
H αρχαιότερη αναφορά περιτομής ανάγεται
στην 6η Αιγυπτιακή δυναστεία (2.345-2.181 π.Χ.),
όπου απεικόνιση σχετικής επέμβασης βρέθηκε σε
ταφικά ανάγλυφα.1
Σήμερα, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, το 30-34% των ανδρών σε όλο τον κόσμο έχουν υποβληθεί σε περιτομή. Συνολικά, το
68% των περιτμημένων είναι Μουσουλμάνοι και
το 1% Εβραίοι.1 H περιτομή είναι σχεδόν καθολική
στις μουσουλμανικές περιοχές του κόσμου, όπως
στη Β. Αφρική, τη Μ. Ανατολή, το Πακιστάν, το
Μπαγκλαντές και την Ινδονησία. Είναι επίσης κοινή πρακτική στη Δ. Αφρική, σε περιοχές της Ανατολικής και Κεντρικής Αφρικής, όπου συχνά αποτελεί μέρος των τελετών ενηλικίωσης, και ακόμη
στις Φιλιππίνες, την Κορέα και τις ΗΠΑ, όπου διενεργείται συνήθως για λόγους υγιεινής και πάνω
από 80% των ανδρών είναι περιτμημένοι.
Η πιθανή σχέση περιτομής και σεξουαλικώς μεταδιδομένων νοσημάτων (ΣΜΝ) αναφέρθηκε για πρώτη φορά το 1855 από τον Sir Jonathan Hutchinson, o
oποίος συνέκρινε τη συχνότητα εμφάνισης σύφιλης
σε Ιουδαίους και μη. Οι Ιουδαίοι, που είχαν λόγω θρησκείας υποστεί περιτομή, παρουσίαζαν σύφιλη σε
μικρότερη αναλογία σε σχέση με άλλης θρησκείας,
μη περιτμημένους ασθενείς. Αν και η μελέτη του
Hutchinson, μετά από αυθαίρετη ερμηνεία των δεδομένων, κατέληξε σε εσφαλμένα συμπεράσματα, το
ζήτημα της μείωσης του κινδύνου για ΣΜΝ σε άνδρες
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ AIDS, 2010; 18(3):97-109

με περιτομή παρέμεινε ως υπόθεση και επανήλθε σε
συζήτηση μετά την εμφάνιση της επιδημίας του
AIDS. Το 1986 δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά ανάλογη υπόθεση.2 Δεδομένης της ευρείας διασποράς της
HIV λοίμωξης σε μεγάλα τμήματα πληθυσμού, ιδιαίτερα της υπο-Σαχάριας Αφρικής και της ΝΑ Ασίας,
τεκμηρίωση προστατευτικής δράσης της περιτομής
θα προσέφερε πολύτιμη αρωγή σε περιοχές στερούμενες οικονομικών πόρων, επαρκών υπηρεσιών περίθαλψης και δυνατότητας χορήγησης αντιρετροϊκών φαρμάκων.
Η θεωρητική βάση της προστατευτικής επίδρασης της περιτομής στην πιθανότητα λοίμωξης
από HIV ή άλλο ΣΜΝ συνίσταται στα κατωτέρω.3
• Η ακροποσθία αποτελεί περιοχή ευπαθή σε μικροτραυματισμούς κατά τη συνεύρεση.
• Οι συσσωρευόμενες εκκρίσεις και ρύποι κάτω
από την ακροποσθία δημιουργούν προϋποθέσεις φλεγμονών και μικροδιαβρώσεων.
• Το θερμό και υγρό περιβάλλον κάτω από το
έσω πέταλο της ακροποσθίας ευνοεί τη μακρότερη του συνήθους επιβίωση του HIV.
• Τα κύτταρα Langerhans, στα οποία η ακροποσθία είναι πλούσια, αποτελούν προσφιλή στόχο
του HIV. Σε πιθήκους έχει αποδειχθεί πειραματικά η ευαισθησία των αντίστοιχων κυττάρων
στο Simian Immunodeficiency Virus (SIV).
Eντούτοις, η θεωρητική αυτή βάση της ωφελιμότητας της περιτομής προσκρούει σε αντίθετες
διαπιστώσεις:
• Το έσω πέταλο της ακροποσθίας παρέχει ισχυρή
προστασία κατά των λοιμώξεων, λόγω της φυσιολογικής χλωρίδας που φιλοξενείται εκεί, των
εκκριτικών ανοσοσφαιρινών της περιοχής και
των κυτταρολυτικών εκκρίσεων του προστάτη,
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της ουρήθρας και του σπέρματος που συγκεντρώνονται κάτω από αυτό.4,5 Τα στοιχεία αυτά
αποτελούν την πιθανή εξήγηση του ευρήματος
ότι Αμερικανοί χωρίς περιτομή είναι λιγότερο
πιθανό να έχουν κονδυλώματα ή HSV, σε σχέση
με περιτμημένους.6,7
• Η περιτομή οδηγεί σε αυξημένη τάση του δέρματος κατά τη στύση και αυξάνει την τριβή
κατά τη συνεύρεση. Κατά συνέπεια, δημιουργεί
περισσότερες προϋποθέσεις διαβρώσεων και
διευκολύνει δυνητικά την είσοδο του HIV.
• Σε μελέτη σε πιθήκους βρέθηκαν ότι μολύνονται από τον HIV κυρίως τα κύτταρα Langerhans στη lamina propria και όχι στο επιθήλιο.8

Επιδημιολογικές παρατηρήσεις

Η υπόθεση της προστατευτικής δράσης της
περιτομής στη μείωση της μετάδοσης του HIV
υποστηρίχθηκε ευρέως, με βάση αρχικά την παρατήρηση ότι περιοχές του κόσμου με μικρό
επιπολασμό ανδρικής περιτομής είχαν μεγάλο

επιπολασμό HIV λοίμωξης.9,10 Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για χώρες όπως η Σουασιλάνδη (περιτομή:
8,1%, HIV στον ενήλικο πληθυσμό: 25,9%) ή το
Λεσόθο (49% και 23,5% αντίστοιχα), ενώ ισχύει
αντίστροφα για χώρες όπως το Καμερούν (περιτομή 93%, HIV ενηλίκων 5,5%) και η Γκάνα (95%
και 2,2% αντίστοιχα) [www.measuredhs.com/
countries/]. Η αναλυτικότερη όμως εξέταση των
δεδομένων από τις χώρες αυτές δεν επαληθεύει
την παραπάνω υπόθεση (Πίνακας 1).
Όπως είναι προφανές από τον Πίνακα 1, η σχετική συχνότητα της HIV λοίμωξης σε περιτμημένους και μη άνδρες ανά χώρα διαφέρει λίγο,
άσχετα με το συνολικό επιπολασμό της HIV λοίμωξης στη χώρα. Κατά συνέπεια, άλλες συνιστώσες καθορίζουν την κατανομή της λοίμωξης
στους πληθυσμούς, και δεν είναι δυνατό να τεκμηριωθεί ασφαλές πόρισμα από αυτά τα επιδημιολογικά δεδομένα. Ανάλογα συμπεράσματα προκύπτουν και από τα δεδομένα στα ανεπτυγμένα
κράτη (Πίνακας 2).

Πίνακας 1. Σχέση HIV-περιτομής σε χώρες της Αφρικής.11
Χώρα

Μπουργκίνα Φάσο
Καμερούν
Γκάνα
Λεσόθο
Μαλάουι
Ρουάντα
Σουασιλάνδη
Τανζανία
Ουγκάντα

Περιτομή (%)

HIV λοίμωξη
στον ενήλικο
πληθυσμό (%)

HIV λοίμωξη
σε άνδρες με
περιτομή (%)

HIV λοίμωξη σε
άνδρες χωρίς
περιτομή (%)

88
93
95
49
20
9
8
69
25

1,8
5,5
2,2
23,5
11,8
3,0
25,9
7,0
6,4

1,8
4,1
1,6
22,8
13,2
3,5
21,8
6,5
3,8

2,9
1,1
1,4
15,2
9,5
2,1
19,5
5,6
5,6

Πίνακας 2. Επιπολασμός HIV λοίμωξης και συχνότητα περιτομής σε ανεπτυγμένες χώρες.12
Χώρα
Ιαπωνία
Σουηδία
Γερμανία
Γαλλία
Δανία
Ιταλία
Μ. Βρετανία
Ισπανία
Καναδάς
ΗΠΑ
Ισραήλ
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Περιτομή (%)

Επιπολασμός HIV λοίμωξης
(ανά 100.00 πληθυσμού)

1,0
1,0
1,0
1,0
1,6
1,0
7,0
1,0
30,0
85,0
95,0

0,2
2,0
2,2
3,5
4,4
8,9
2,4
14,2
3,8
16,0
0,5
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Τα δεδομένα του Πίνακα 2 καθιστούν προφανή
την απουσία εμφανούς επιδημιολογικής συσχέτισης
μεταξύ επιπολασμού της HIV λοίμωξης και συχνότητας περιτομής στον πληθυσμό. Στις ΗΠΑ, μάλιστα,
παρά τη μεγάλη αναλογία περιτομής στον ανδρικό
πληθυσμό (85%), παρατηρείται ο μεγαλύτερος επιπολασμός HIV λοίμωξης μεταξύ των ανεπτυγμένων
κρατών. Σύμφωνα με τον K.K. Holmes, εξάλλου, οι
ΗΠΑ είναι η μόνη δυτική χώρα στην οποία δεν έγινε
εφικτή η μείωση της συχνότητας των ΣΜΝ στον
πληθυσμό ούτε και κατά την περίοδο του AIDS.13
Επιπρόσθετα, δεν είναι δυνατό να θεωρηθεί ως
πρωταρχικός καθοριστικός παράγοντας του επιπολασμού της HIV λοίμωξης ή των ΣΜΝ η περιτομή σε διαφορετικές χώρες με ξεχωριστή οικονομική ανάπτυξη, ιδιαίτερες κοινωνικές δομές και
πολιτιστική κατάσταση, ανόμοια εθνική ή φυλετική σύνθεση και θρησκεία.

Μελέτες

Πολλές κλινικές μελέτες έχουν διεξαχθεί για τη
διερεύνηση της σχέσης περιτομής-ΣΜΝ και HIV,
και η διεθνής βιβλιογραφία εμπλουτίζεται συνεχώς. Τα αποτελέσματα των μελετών ήταν ασαφή
και αντιφατικά, γεγονός που συνέβαλε στην εμφάνιση ένθερμων οπαδών και αντιπάλων της περιτομής, με τη διατύπωση συχνά απόλυτων ή και
αυθαίρετων απόψεων.14-16

Α. Μελέτες παρατήρησης

Τα ευρήματα των κλινικών μελετών για την περιτομή ήταν σε μεγάλο βαθμό αντιφατικά, δεδομένου ότι στις μελέτες αυτές υπήρξαν πολλαπλοί
συγχυτικοί παράγοντες και σημαντική ετερογένεια. Οι μελέτες που προέρχονται από την Αφρική
συνήθως καταλήγουν σε ενδείξεις υπέρ της προστατευτικής επίδρασης της περιτομής στη μετάδοση των ΣΜΝ και του HIV. Έρευνες που διεξήχθησαν σε άλλες περιοχές του κόσμου οδήγησαν
σε περισσότερο αλληλοσυγκρουόμενα αποτελέσματα τόσο ως προς τη μετάδοση του HIV, όσο
και άλλων αφροδισίων.
Α1. HIV
Σε απλή περιγραφική μελέτη στην Ινδία εκτιμήθηκε ο κίνδυνος για ΣΜΝ και HIV μεταξύ περιτμημένων μουσουλμάνων και μη περιτμημένων ινδουϊστών. Αν και οι μουσουλμάνοι είχαν μεγαλύτερους αριθμούς σεξουαλικών συντρόφων από
τους ινδουϊστές, είχαν παρόμοιο κίνδυνο να προσβληθούν από σύφιλη ή γονόρροια και μικρότερο
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ AIDS, 2010; 18(3):97-109

κίνδυνο προσβολής από HIV (odds ratio=0,43,
95% CI: 0,29-0,67).17 Σε άλλη μελέτη στην Κένυα,
σε μικρό δείγμα 150 ανδρών από τους οποίους οι
22 HIV(+), βρέθηκε επίσης αρνητική συσχέτιση της
περιτομής με τον κίνδυνο για HIV λοίμωξη (odds
ratio=0,41, 95% CI: 0,19-0,90).18
Στην Κένυα, παρόμοια ανάλυση έγινε σε δείγμα
883 ασθενών με ουρηθρίτιδα (N=276) ή έλκη γεννητικών οργάνων (N=607). Η πλειοψηφία των
ασθενών είχαν υποβληθεί σε περιτομή (81,4%) και
ανέφεραν μεγαλύτερους αριθμούς ερωτικών συντρόφων. Οι μη περιτμημένοι άνδρες είχαν μεγαλύτερη αναλογία HIV λοίμωξης (odds ratio=4,67),
αλλά και ελκωτικών ΣΜΝ (odds ratio=2,3).19 Με τα
ευρήματα αυτά συμφωνούν τα αντίστοιχα άλλης
περιγραφικής μελέτης στη Ρουάντα, σε δείγμα
837 ανδρών. Οι έχοντες άθικτη ακροποσθία, αν
και ανέφεραν λιγότερους συντρόφους, είχαν
υψηλότερο επιπολασμό HIV λοίμωξης (29% έναντι 21%, p=0,02).20
Εντούτοις, σε μεγάλη επιδημιολογική έρευνα
(National Population-based Survey on HIV/AIDS)
στην Αφρική το 2002, σε δείγμα 3.025 ανδρών από
τους οποίους 35,3% περιτμημένοι, δεν διαπιστώθηκε συσχέτιση μεταξύ επέμβασης και HIV λοίμωξης: οι οροθετικοί ασθενείς ήταν το 12,3% των ατόμων με περιτομή και το 12% των ατόμων χωρίς.21
Σε μελέτη ασθενών-μαρτύρων (case-control
study) στις ΗΠΑ, εξετάσθηκαν 232 ΗΙV(+) ασθενείς και 516 ΗΙV(-) μάρτυρες, μέλη των ενόπλων
δυνάμεων. Η σύγκριση δεν έδειξε σχέση της περιτομής με την ΗΙV λοίμωξη ή τα ΣΜΝ που καταγράφηκαν και στις δύο ομάδες.22
Σε προοπτική μελέτη πληθυσμού (cohort
study) στην Αυστραλία εντάχθηκαν μεταξύ 2001
και 2004 συνολικά 1.427 ομοφυλόφιλοι άρρενες.
Το 2006 είχαν καταγραφεί 49 περιπτώσεις HIV
ορομετατροπής, χωρίς διαφορές μεταξύ ατόμων
με και χωρίς περιτομή.23
Α2. ΣΜΝ
Η βιβλιογραφία αναφορικά με τη σχέση της περιτομής με τα άλλα, εκτός HIV, σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα είναι επίσης πλούσια, με αποτελέσματα ακόμη περισσότερο αλληλοσυγκρουόμενα.
Στις ΗΠΑ, σε μελέτη δεδομένων του 1992 από
τη National Health and Social Life Survey, σε δείγμα 1.511 ανδρών και 1.921 γυναικών, δεν προέκυψε ένδειξη προστατευτικού ρόλου της περιτομής
στα ΣΜΝ.24 Ομοίως, στα πλαίσια του 2000 British
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National Survey of Sexual Attitudes and Lifestyles
(Natsal 2000), δεν διαπιστώθηκε επίδραση της περιτομής στη συχνότητα των ΣΜΝ στον πληθυσμό
της Μ. Βρετανίας.25
Σε πολυκεντρική μελέτη επιπολασμού (crosssectional) στις ΗΠΑ, εξετάσθηκαν δεδομένα από
δείγμα 2.021 ανδρών. Οι άνδρες με ακέραιη ακροποσθία βρέθηκε να έχουν σε στατιστικά σημαντικό βαθμό μεγαλύτερη συχνότητα γονόρροιας και
σύφιλης από τους περιτμημένους, δεν παρατηρήθηκε όμως διαφορά ως προς τις λοιμώξεις από
χλαμύδια.26 Στη Δανία, σε δείγμα 216 ανδρών
αφροδισιολογικού ιατρείου, η έλλειψη περιτομής
αποτελούσε παράγοντα κινδύνου για HPV λοίμωξη.27 Αντίθετα, σε παρόμοια μελέτη στην Αυστραλία και σε πληθυσμό 300 ετεροφυλόφιλων ανδρών, δεν παρατηρήθηκε οποιαδήποτε συσχέτιση της περιτομής με τον κίνδυνο για κονδυλώματα, έρπητα και μη γονοκοκκική ουρηθρίτιδα.28
Περαιτέρω, σε δύο μελέτες παρατήρησης στις
ΗΠΑ, οι Cook et al. διαπίστωσαν ότι οι περιτμημένοι ήταν περισσότερο πιθανό να πάσχουν από
κονδυλώματα.29,30
Σε προοπτική μελέτη κοόρτης οι Dickson et al.
παρακολούθησαν ομάδα 499 ανδρών που είχαν
υποβληθεί σε περιτομή σε νηπιακή ηλικία (κάτω
των 3 ετών). Η εξέταση έγινε στις ηλικίες των 21,
26 και 32 ετών. Η επίπτωση των ΣΜΝ δεν διέφερε
μεταξύ περιτμημένων και μη.31
Τέλος, σε μελέτη κοόρτης στην Κένυα και σε
πληθυσμό αυξημένου κινδύνου (1.061 οδηγοί
φορτηγών), προέκυψε ένδειξη ότι οι μη περιτμημένοι είχαν μεγαλύτερο κίνδυνο για λοίμωξη από
HHV-8 (odds ratio=1,5, 95% CI: 1,0-2,2). Την ίδια
όμως αναλογία κινδύνου είχαν και οι Χριστιανοί
σε σχέση με άνδρες άλλου θρησκεύματος (odds
ratio=1,6, 95% CI: 1,2-2,1).32 Η σύμπτωση αυτή δεν
αποκλείει την κοινή αιτιολογία, που περιλαμβάνει
τη διαφορετικότητα συνηθειών και αντιλήψεων
μεταξύ ατόμων διαφορετικών θρησκειών.

Β. Μετα-αναλύσεις

Η μετα-ανάλυση αποτελεί τύπο συστηματικής
ανασκόπησης που επικεντρώνεται σε αριθμητικά
αποτελέσματα. Ο κύριος στόχος είναι να συνδυάσει τα αποτελέσματα από πολλές μεμονωμένες
έρευνες, ώστε να προκύψει εκτίμηση της συνολικής ή της μέσης επίδρασης (π.χ. ο σχετικός κίνδυνος, Relative Risk, RR).33
Οι μετα-αναλύσεις, παρά τα πλεονεκτήματα που
προσφέρουν στην αναζήτηση της τεκμηρίωσης
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μιας υπόθεσης, ενίοτε περικλείουν στα πορίσματά
τους την εκ των προτέρων θέση των αναλυτών
υπέρ ή κατά του ζητούμενου.
Β1. HIV
Σε σαφή υπέρ της περιτομής αποτελέσματα κατέληξαν οι Weiss et al. αναλύοντας 27 μελέτες,
κυρίως από την Αφρική. Από αυτές, οι 21 έδειξαν
μειωμένο κίνδυνο για λοίμωξη από HIV στους περιτμημένους άνδρες, περίπου στο ήμισυ αυτού
των μη περιτμημένων (Relative Risk [RR]=0,52,
95% CI: 0,40-0,68). Η συσχέτιση ήταν ισχυρότερη
μεταξύ πληθυσμών υψηλού κινδύνου (RR=0,29,
95% CI: 0,20-0,41). Οι ερευνητές συμπέραναν ότι
τεκμηριώνεται απόδειξη για προστατευτική δράση της περιτομής.34
Παρόμοιο συμπέρασμα προέκυψε σε άλλη μετα-ανάλυση 13 μελετών σε ετεροφυλόφιλους άνδρες στην υπο-Σαχάρια Αφρική (RR=0,44, 95% CI:
0,32-0,63).35
Στην Τανζανία, δεδομένα από 5 διαφορετικές
μελέτες αναλύθηκαν ως προς τον κίνδυνο λοίμωξης από HIV και σύφιλη. Ο επιπολασμός του HIV
βρέθηκε ελαφρώς μικρότερος στους περιτμημένους άνδρες, στην πλειοψηφία τους μουσουλμάνους (odds ratio=0,46, 95% CI: 0,48-0,81). Δεν παρατηρήθηκε όμως αξιόλογη διαφορά στον επιπολασμό της σύφιλης.36
Aσαφή ήταν τα αποτελέσματα μετα-ανάλυσης
από τους Moses et al. 30 επιδημιολογικών μελετών. Οι 18 από αυτές (συγχρονικές μελέτες, crosssectional studies) έδειξαν σημαντική διαφορά
υπέρ της περιτομής, ενώ οι υπόλοιπες όχι. Οι πληθυσμοί στους οποίους παρατηρήθηκε σαφής
προστατευτική δράση της περιτομής ήταν υψηλού κινδύνου.3
Αντίθετα, η μετα-ανάλυση του Van Howe παρήγαγε συμπεράσματα που δεν δικαιώνουν την άποψη υπέρ της περιτομής.37 Επεξεργασία των στοιχείων από 29 εργασίες (υπο-Σαχάρια Αφρική) έδειξε ότι συνολικά οι μη περιτμημένοι έχουν μικρότερο κίνδυνο για HIV λοίμωξη (odds ratio=0,94, 95%
CI: 0,80-0,99), αν και σε πληθυσμούς αυξημένου
κινδύνου ο κίνδυνος ήταν μεγαλύτερος (odds ratio=1,18, 95% CI: 1,26-1,59). Όταν όμως οι μελέτες
ομαδοποιήθηκαν με βάση τον επιπολασμό της περιτομής στον πληθυσμό της μελέτης, οι μη περιτμημένοι είχαν σαφώς μεγαλύτερο κίνδυνο εάν
ανήκαν στη μειονότητα, ενώ όταν αποτελούσαν
την πλειοψηφία ο κίνδυνος δεν διέφερε σε σχέση
με αυτούς που είχαν υποστεί την επέμβαση. Όπως
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όμως είναι γνωστό, οι μειονότητες είναι συχνά
εκτεθειμένες σε μεγαλύτερη νοσηρότητα εξαιτίας
οικονομικών και κοινωνικών μειονεκτημάτων και
αυξημένης έκθεσης.
Οι Siegfried et al. ανέλυσαν 34 μελέτες παρατήρησης, επίσης από την Αφρική, από τις οποίες οι
16 διεξήχθησαν σε δείγμα γενικού πληθυσμού και
οι 18 σε πληθυσμούς αυξημένου κινδύνου για
HIV.38 Στις πρώτες τα αποτελέσματα ήταν έντονα
αντικρουόμενα, με 5 εργασίες να παρουσιάζουν
σημαντική διαφορά υπέρ της περιτομής, 2 εναντίον και τις υπόλοιπες χωρίς στατιστικά σημαντικές διαφορές. Στις μελέτες σε ομάδες πληθυσμού
αυξημένου κινδύνου (προερχόμενοι από περιοχές μεγάλου επιπολασμού, ασθενείς κλινικών
ΣΜΝ, οδηγοί φορτηγών κ.λπ.), οι 10 διαπίστωσαν
όφελος από την περιτομή και οι υπόλοιπες 8 όχι.
Οι ερευνητές συμπέραναν ότι προκύπτουν ανεπαρκείς μόνον ενδείξεις (“insufficient evidence”)
ότι η περιτομή προστατεύει από τον HIV. Υπογράμμισαν μάλιστα την παρουσία στις μελέτες
πολλαπλών παραγόντων με συγχυτική επίδραση:
«φαίνεται απίθανο ότι οι διάφοροι συγχυτικοί παράγοντες διορθώθηκαν πλήρως σε οποιαδήποτε
από τις μελέτες. Ιδιαίτερα συγχυτικοί παράγοντες
κινδύνου, όπως η θρησκεία και οι σεξουαλικές
πρακτικές, δεν υπολογίσθηκαν κατάλληλα στις
περισσότερες από αυτές». Κατά τους συγγραφείς,
οι προερχόμενες από την Αφρική μελέτες, με τη
συστηματική έλλειψη ελέγχου των συγχυτικών
παραγόντων, καθιστούν πολύ δύσκολο τον προσδιορισμό της σχέσης περιτομής-μετάδοσης του
HIV και αναδεικνύουν αμφιβολίες ως προς την
εγκυρότητα των αποτελεσμάτων.
B2. ΣΜΝ
Οι Weiss et al., όπως και σχετικά με τον HIV, καταλήγουν σε συμπεράσματα υπέρ της προστασίας της περιτομής και για τα ΣΜΝ, μετααναλύοντας 26 άρθρα προερχόμενα κυρίως από
Αφρική.39 Συγκεκριμένα, από 14 μελέτες σχετικά
με τη σύφιλη, οι 5 έδειξαν μειωμένο κίνδυνο
στους περιτμημένους άνδρες (RR=0,67, 95% CI:
0,54-0,83), αν και παρατηρήθηκε αξιοσημείωτη
ανομοιογένεια μεταξύ των μελετών. Σε 10 μελέτες σχετικά με τον έρπητα των γεννητικών οργάνων οι περιτμημένοι είχαν μικρότερο κίνδυνο σε
τρεις (RR=0,88, 95% CI: 0,77-1,01), ενώ σε 7 μελέτες για το μαλακό έλκος οι 4 κατέληξαν σε συμπέρασμα υπέρ της περιτομής. Oι συγγραφείς σημειώνουν, ωστόσο, ότι η συχνότητα της περιτομής
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στους πληθυσμούς που μελετήθηκαν διέφερε
ανάλογα με την εθνικότητα, και διαφορετικές
εθνικές ομάδες διέφεραν και ως προς τη σεξουαλική συμπεριφορά.
Ο Van Howe ανασκόπησε 30 μελέτες, προερχόμενες και αυτές κυρίως από την Αφρική.40 Διαπίστωσε ότι τα ελκωτικά ΣΜΝ είχαν ελαφρά τάση
να είναι συχνότερα στους μη περιτμημένους, ενώ
τα χαρακτηριζόμενα από φλεγμονή και έκκριμα
σε όσους είχαν υποβληθεί στην επέμβαση. Εντούτοις, λόγω της σημαντικής ετερογένειας μεταξύ
των μελετών, δε στάθηκε δυνατόν να τεκμηριωθεί αξιόπιστο συμπέρασμα.
Οι Millet et al. ανέλυσαν 18 μελέτες παρατήρησης σε ομοφυλόφιλους άνδρες. Ο συνολικός
αριθμός εξετασθέντων ήταν 53.567 άτομα, εκ των
οποίων 52% είχαν υποβληθεί σε περιτομή. Δεν
παρατηρήθηκε διαφορά ως προς τον κίνδυνο για
ΣΜΝ (odds ratio=1,06, 95% CI: 0,97-1,15), όπως και
για HIV (RR=0,95, 95% CI: 0,81-1,11).41
Τα αντιφατικά αποτελέσματα των ερευνητικών
μελετών παρατήρησης και των μετα-αναλύσεων,
αναδεικνύουν τη σημασία της διεξαγωγής τυχαιοποιημένων κλινικών μελετών.

Γ. Τυχαιοποιημένες μελέτες

Γ1. HIV
Τρεις μεγάλες τυχαιοποιημένες μελέτες διεξήχθησαν μεταξύ 2002 και 2005 στην Αφρική: ανά
μία στην Ουγκάντα (Rakai), την Κένυα (Kisumu)
και τη Ν. Αφρική (Orange Farm), με συνολικό
δείγμα 11.054 ανδρών.42-44 Στις μελέτες συμμετείχαν ετεροφυλόφιλοι, ηλικίας 15-49 ετών στις δύο
πρώτες και 15-24 ετών στην τρίτη μελέτη, HIVαρνητικοί, μη περιτμημένοι και πρόθυμοι να
υποβληθούν σε περιτομή. Τυχαιοποιήθηκαν ανά
ίσες αναλογίες σε ομάδα «παρέμβασης», όπου διενεργήθηκε άμεσα περιτομή, και σε ομάδα
«ελέγχου», όπου η επέμβαση θα γινόταν μετά
από 24 μήνες. Η περιτομή έγινε σε κατάλληλα κέντρα, από εκπαιδευμένους γιατρούς. Η παρακολούθηση προγραμματίσθηκε στους 6, 12 και 24
μήνες στις δύο πρώτες μελέτες και στους 3, 12
και 21 μήνες στην τρίτη. Και οι τρεις μελέτες διακόπηκαν πρόωρα, δεδομένου ότι στις πρώιμες
αναλύσεις των στοιχείων διαπιστώθηκε σχεδόν
διπλάσιος ρυθμός λοιμώξεων από HIV στους μη
περιτμημένους. Ο σχετικός κίνδυνος (RR) ήταν
0,49 (95% CI: 0,28-0,84) στην πρώτη μελέτη, 0,47
(95% CI: 0,28-0,78) στη δεύτερη και 0,40 (95% CI:
0,24-0,68) στην τρίτη.
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Το συμπέρασμα ήταν ότι τεκμηριώνεται ισχυρά
η οφειλόμενη στην περιτομή μείωση του κινδύνου HIV λοίμωξης στους ετεροφυλόφιλους ασθενείς των συγκεκριμένων περιοχών, κατά σχεδόν
60%. Κατά το διάστημα της παρακολούθησης δεν
καταγράφηκε ουσιώδης διαφοροποίηση στη σεξουαλική συμπεριφορά μεταξύ των δύο ομάδων,
με εξαίρεση τον αριθμό των σεξουαλικών επαφών, που ήταν κατά τι μεγαλύτερος στην ομάδα
παρέμβασης της Ν. Αφρικής. Οι επιπλοκές ήταν
σχετικά λίγες (έως 3,8%) και υποχώρησαν όλες με
κατάλληλη θεραπεία.
Mετα-αναλύοντας τις τρεις αυτές μελέτες, οι
Siegfried et al. διαπίστωσαν μέσο σχετικό κίνδυνο
RR=0,44 (95% CI: 0,33-0,60), διαφορά που φαίνεται ικανοποιητική και εκ πρώτης όψεως υποστηρίζει την αποτελεσματικότητα της περιτομής.45
Εντούτοις, όπως υπολόγισαν οι Mills et al., δεδομένου του μικρού απόλυτου αριθμού λοιμώξεων
από HIV, όταν αυτή η διαφορά αναχθεί στο σύνολο του δείγματος η διαφορά κινδύνου (risk difference) δεν υπερβαίνει το 0,014 (95% CI: 0,07-0,21).46
Κατά συνέπεια, ο μέσος αριθμός περιτομών που
απαιτούνται για να αποφευχθεί μία μόνο λοίμωξη
από HIV (Number Needed to Tread, NNT) είναι 72
(95% CI: 50-143).
Γ2. ΣΜΝ
Στοιχεία για τη σχέση περιτομής-ΣΜΝ προέκυψαν από «παράλληλες» εργασίες, στα πλαίσια της
διεξαγωγής των τριών τυχαιοποιημένων μελετών
με κεντρικό ζητούμενο την αντίστοιχη σχέση με
τον HIV.
Στην Ουγκάντα (Rakai), 3.393 ετεροφυλόφιλοι άνδρες ηλικίας 15-49 ετών, οροαρνητικοί για HSV-2,
τυχαιοποιήθηκαν σε άμεση περιτομή (n=1.684,
ομάδα παρέμβασης) ή σε παρακολούθηση επί 24
μήνες (n=1.709, ομάδα ελέγχου). Η παρακολούθηση

προγραμματίσθηκε στους 6, 12 και 24 μήνες. Στο
τέλος της μελέτης διαπιστώθηκαν:47
• Πιθανότητα ορομετατροπής για HSV-2: 7,8%
στην ομάδα παρέμβασης και 10,3% στην ομάδα ελέγχου (hazard ratio=0,72, 95% CI: 0,56–
0,92, p=0,008).
• Επιπολασμός υψηλού κινδύνου (high risk) τύπων HPV: 18% έναντι 27,9% αντίστοιχα (RR=0,65,
95% CI: 0,46–0,90, p=0,009).
• Επίπτωση σύφιλης: όχι στατιστικά σημαντική
διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων (hazard
ratio=1,10, 95% CI: 0,75–1,65, p=0,44).
Στη Ν. Αφρική (Orange Farm), οι Auvert et al.
εξέτασαν με PCR ουρηθρικό επίχρισμα από 1.264
άνδρες 18-24 ετών, τυχαιοποιημένους σε ομάδα
χειρουργικής παρέμβασης και ομάδα ελέγχου. Ο
επιπολασμός των high risk HPV ήταν 14,8% και
22,3% αντίστοιχα (RR=0,66, 95% CI: 0,51-0,86,
p=0,002), γεγονός που υποδεικνύει προστατευτική δράση της περιτομής.48
Στην Κένυα (Kisumu), σε 1.319 άνδρες που τυχαιοποιήθηκαν σε δύο ομάδες (περιτομή–παρακολούθηση), δεν παρατηρήθηκε διαφορά στην
επίπτωση της γονόρροιας, της τριχομονάδωσης
και της χλαμυδιακής λοίμωξης.49
Συμπερασματικά, στις τρεις αυτές τυχαιοποιημένες μελέτες παρατηρήθηκε σχετική μείωση του
κινδύνου για ιογενή ΣΜΝ (HSV-2, high-risk HPV)
στις ομάδες των ασθενών που υποβλήθηκαν στην
επέμβαση, δεν παρατηρήθηκε όμως αντίστοιχη
μείωση του κινδύνου για βακτηριακά ΣΜΝ (σύφιλη, γονόρροια, χλαμύδια, τριχομονάδες).

Δ. Άλλες μελέτες

Η διαπίστωση ότι άνδρες με περιτομή προσβάλλονται λιγότερο από τον HIV και, πιθανώς,
από άλλα ΣΜΝ, καθιστά εύλογη την υπόθεση ότι
και οι γυναίκες–σύντροφοι των περιτμημένων

Πίνακας 3. Τυχαιοποιημένες μελέτες για την αποτελεσματικότητα της περιτομής έναντι του κινδύνου
λοίμωξης από HIV.42-44
Τυχαιοποιημένες μελέτες περιτομής, Αφρική 2002-2005
Δείγμα

Rakai
Kisumu
Orange
Farm
Σύνολο
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Ομάδα
Ομάδα
περιτομής ελέγχου

HIV σε
HIV σε
ομάδα
ομάδα
περιτομής ελέγχου

Relative
Risk (RR)

95% CI

p

0,006
0,0065
<0,001

4.996
2.784
3.274

2.474
1.391
1.620

2.522
1.393
1.654

22
22
20

45
47
49

0,49
0,47
0,40

0,28-0,84
0,28-0,78
0,24-0,68

11.054

5.485

5.569

64

141

0,44

0,33-0,60
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ανδρών θα διέτρεχαν μικρότερο κίνδυνο για παρόμοιες λοιμώξεις. Εντούτοις, τα αποτελέσματα
από τις σχετικά ολιγάριθμες μελέτες δεν είναι ενθαρρυντικά, ενίοτε μάλιστα τείνουν προς τα αντίθετα συμπεράσματα.
Τυχαιοποιημένη μελέτη στην Ουγκάντα (Rakai)
περιέλαβε 922 HIV(+) ασυμπτωματικούς άνδρες
χωρίς περιτομή, με ικανοποιητικά επίπεδα CD4
λεμφοκυττάρων (>350/μL).50 Μετά την τυχαιοποίηση, 474 υποβλήθηκαν σε περιτομή και 448 αποτέλεσαν την ομάδα ελέγχου. Στη μελέτη εντάχθηκαν επίσης HIV(-) μόνιμες σύντροφοι των ασθενών, 93 για την ομάδα παρέμβασης και 70 για την
ομάδα ελέγχου, με προγραμματισμένες εξετάσεις
στους 6, 12 και 24 μήνες. Η μελέτη διακόπηκε
πρόωρα, λόγω αυξημένου αριθμού ορομετατροπών για τον HIV στις συντρόφους των ανδρών της
ομάδας παρέμβασης, αντίθετα με ότι συνέβη στις
αντίστοιχες μελέτες για τους άνδρες: συγκεκριμένα, στην ομάδα των συντρόφων περιτμημένων
ανδρών σημειώθηκαν 17 περιπτώσεις μετάδοσης
HIV (18%), έναντι 8 περιπτώσεων μετάδοσης στην
ομάδα ελέγχου (12%). Oι αθροιστικές πιθανότητες (cumulative probabilities) λοίμωξης από HIV
ήταν 21,7% και 13,4% αντίστοιχα (hazard ratio=1,49, 95% CI: 0,62-3,57, p=0,368).
Οι ερευνητές συμπέραναν ότι η περιτομή των
HIV(+) ανδρών δεν μείωσε τον κίνδυνο μετάδοσης στις συντρόφους τους.50
Σε προοπτική μελέτη στην Αφρική (Ουγκάντα
και Ζιμπάμπουε), εξετάσθηκαν 4.417 γυναίκες που
συμμετείχαν σε άλλη, προοπτική μελέτη για ορμονική αντισύλληψη και HIV λοίμωξη. Μετά από
παρακολούθηση 23 μηνών, 210 γυναίκες εμφάνισαν ορομετατροπή ως προς τον HIV. Δεν διαπιστώθηκε διαφορά ανάλογα με την περιτομή ή όχι
του ερωτικού συντρόφου. Η αναλογία κινδύνου
(hazard ratio) ήταν 1,03 (95% CI: 0,69-1,53).51
Οι ίδιοι ερευνητές παρακολούθησαν ομάδα
από 5.925 γυναίκες (Ουγκάντα, Ζιμπάμπουε και
Ταϊλάνδη), τις οποίες υπέβαλαν σε εξετάσεις για
χλαμύδια, γονόκοκκο και τριχομονάδες. Οι αναλογίες των τριών ΣΜΝ ήταν ίδιες για τις συντρόφους περιτμημένων και μη ανδρών (συνολική
αναλογία κινδύνου-hazard ratio=1,02, 95% CI:
0,85-1,21), αν και οι σύντροφοι των περιτμημένων
είχαν μεγαλύτερο κίνδυνο για λοίμωξη από χλαμύδια (hazard ratio=1,25, 95% CI 0,96-1,63).52
Οι Chao et al. εξέτασαν 5.690 έγκυες γυναίκες στη
Ρουάντα, από τις οποίες το 9,3% βρέθηκαν HIV(+). Η
περιτομή του ερωτικού συντρόφου βρέθηκε να
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αποτελεί παράγοντα που συνδέονταν με αυξημένο
κίνδυνο οροθετικότητας, μεταξύ των άλλων, αναμενομένων παραγόντων κινδύνου (ιστορικό πολλαπλών συντρόφων, ιστορικό ΣΜΝ, χαμηλό κοινωνικοοικονομικό επίπεδο κ.λπ.).53
Συμπερασματικά, η περιτομή δε φαίνεται να
προστατεύει τις γυναίκες–ερωτικές συντρόφους
των περιτμημένων ανδρών και είναι μάλιστα πιθανό ότι αυξάνει τον κίνδυνο λοιμώξεων.

Επιπλοκές και άλλες επιπτώσεις

Οι επιπλοκές της περιτομής, όταν αυτή διενεργείται σε κατάλληλες υγειονομικές μονάδες και
από σωστά εκπαιδευμένο προσωπικό, είναι λίγες
και σχετικά ήπιες. Στις τυχαιοποιημένες μελέτες,
όπου η επέμβαση εκτελέσθηκε με σωστές προϋποθέσεις, επιπλοκές παρατηρήθηκαν σε ποσοστό
μέχρι 3,8% των ασθενών και περιελάμβαναν κυρίως πόνο, αιμορραγία και οίδημα, ενώ υποχώρησαν σύντομα μετά από κατάλληλη θεραπεία.42-44
Ο χρόνος αποκατάστασης και επανόδου των χειρουργηθέντων στη σεξουαλική δραστηριότητα
δεν υπερέβαινε τις 40-60 ημέρες.
Η περιτομή, όταν εκτελείται υπό κατάλληλες
συνθήκες, δε φαίνεται να έχει δυσμενή επίδραση
στη σεξουαλική λειτουργία ή στη σεξουαλική ικανοποίηση των χειρουργηθέντων. Στο δείγμα της
τυχαιοποιημένης μελέτης στο Ρακάι δεν παρατηρήθηκαν διαφορές μεταξύ περιτμημένων και μαρτύρων στην ικανότητα διείσδυσης, στον πόνο κατά
τη συνεύρεση ή στην αίσθηση ικανοποίησης.54
Το πρόβλημα είναι ότι στην Αφρική η περιτομή
πραγματοποιείται συχνά υπό ακατάλληλες συνθήκες. Σε περιοχές όπου συνηθίζεται η επέμβαση
να γίνεται με «παραδοσιακό» τρόπο από παραδοσιακούς πρακτικούς, οι επιπλοκές είναι πολύ συχνότερες και σοβαρότερες. Σε σχετική μελέτη
στην Κένυα, το 35% των χειρουργημένων είχαν
έντονο πόνο, σοβαρή αιμορραγία, μεγάλα τραύματα, λοιμώξεις, στυτική δυσλειτουργία και, συχνά, ατελή περιτομή με ανάγκη επανάληψης της
επέμβασης. Το 6% των ασθενών αντιμετώπιζε μόνιμο πρόβλημα ως συνέπεια της παραδοσιακής
χειρουργικής. Οι ερευνητές κατέγραψαν επιπρόσθετα ελλείψεις σε κατάλληλα και αποστειρωμένα εργαλεία πολλών νόμιμων γιατρών, αλλά και
ελλιπή εκπαίδευσή τους. Ακόμη και στα δημόσια
νοσοκομεία, οι επιπλοκές έφταναν το 18%.55
Σε περιοχές της Αφρικής όπως το Ντακάρ, η παραδοσιακή περιτομή καταγράφηκε ως η κύρια αιτία τετάνου (59,4% στο σύνολο των περιπτώσεων).37
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Β. Παπαρίζος και συν.

Σε άλλες περιπτώσεις έχει αναφερθεί μετάδοση φυματίωσης λόγω χρήσης μη αποστειρωμένων εργαλείων και επιδέσμων, ενώ η συμμετοχή σε ομαδικές
τελετές περιτομής αυξάνει τον κίνδυνο μετάδοσης
του HIV.37 Σοβαρές επιπλοκές και θάνατοι δεν είναι
σπάνιο φαινόμενο.56

Αξιολόγηση των δεδομένων - Συζήτηση:
Η περιτομή ως μέτρο Δημόσιας Υγείας

Δεδομένου του μεγέθους του προβλήματος της
HIV λοίμωξης και των ΣΜΝ, η εκτεταμένη συζήτηση περί της περιτομής στη διεθνή βιβλιογραφία
αποσκοπεί σε τρεις στόχους:
1. Την ισχυρή τεκμηρίωση της αιτιολογικής συσχέτισης της περιτομής με τη μείωση της διασποράς των σεξουαλικώς μεταδιδομένων λοιμώξεων.
2. Τον καθορισμό των πλαισίων στα οποία ισχύει
αυτή η τεκμηρίωση.
3. Την ανάδειξη της περιτομής ως μέτρου Δημόσιας Υγείας για την περιστολή της διασποράς των
λοιμώξεων αυτών.
Το σύνολο των επιδημιολογικών μελετών, πρωτότυπων ή μετα-αναλύσεων, αν και παρέχει ενδείξεις περί αποτελεσματικότητας, δεν επαρκεί για
να αποδείξει χωρίς αμφιβολία θετική επίδραση
της περιτομής ως προστατευτικού μέσου. Στο
σχεδιασμό των μελετών δεν έχουν συχνά ληφθεί
υπόψη διάφοροι συγχυτικοί παράγοντες, που επιδρούν καθοριστικά στη διασπορά των ΣΜΝ και
του HIV. Έτσι, τα αποτελέσματά τους καθίστανται
επισφαλή υπό την επίδραση παραγόντων κινδύνου όπως η σεξουαλική συμπεριφορά, η θρησκεία κ.λπ. Η περιτομή δεν είναι πραγματικά ανεξάρτητος παράγων, αλλά αποτελεί μέρος των σεξουαλικών αντιλήψεων και συνηθειών, όπως αυτές καθορίζονται από θρησκεία, κουλτούρα και
κοινωνικές παραδόσεις. Επειδή οι παράγοντες αυτοί αλληλοεξαρτώνται, η επιμέτρηση των αποτελεσμάτων της περιτομής περιλαμβάνει και την
επίδραση των παραγόντων αυτών. Στις μελέτες
παρατήρησης, είναι πρακτικά αδύνατον ομάδες
περιτμημένων και μη ανδρών (σε μελέτες cohort
ή cross-sectional) και HIV-οροθετικών ή οροαρνητικών (σε μελέτες case-control) να «ισορροπούν» σε όλους τους παράγοντες που προσδιορίζονται ως «συγχυτικοί»:
• ηλικία, φυλή ή εθνική ομάδα
• θρησκεία
• σεξουαλική προτίμηση
• τόπος μελέτης
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• εκπαίδευση, επάγγελμα, κοινωνικοοικονομική
κατάσταση
• ηλικία έναρξης σεξουαλικής ζωής, αριθμός σεξουαλικών συντρόφων, επαφές με εκδιδόμενα
άτομα, χρήση προφυλακτικού
• ιστορικό άλλων ΣΜΝ
• μετανάστευση ή ταξίδια σε άλλες χώρες
• χρήση ουσιών
• μεταγγίσεις.
Τυπικό παράδειγμα της ανωτέρω διαπίστωσης
αποτελεί η θρησκεία. Συχνά, μελετώμενοι πληθυσμοί ανδρών με περιτομή ήταν μουσουλμανικού
θρησκεύματος, γεγονός που προδικάζει διαφορετικές αντιλήψεις και συμπεριφορά από άτομα άλλων δογμάτων. Ο Μουσουλμανισμός επιβάλλει α)
αποχή από χρήση αλκοόλ, β) περιοδική αποχή
από σεξουαλική δραστηριότητα, γ) συζυγική πίστη, ενώ δ) επιτρέπει την πολυγαμία και ε) επιτάσσει την απομόνωση των γυναικών. Τα ανωτέρω
αποτελούν παράγοντες που σαφώς δυσχεραίνουν την ετεροφυλική μετάδοση του HIV. Εκτεταμένη ανάλυση 81 μεταβλητών, που πιθανά σχετίζονται με τη διασπορά του HIV, σε 122 αναπτυσσόμενες χώρες κατέδειξε, μεταξύ άλλων, ότι η
περιτομή και η Μουσουλμανική θρησκεία συνδέονται γραμμικά (“colinearly”) με μικρότερο επιπολασμό της HIV λοίμωξης.57 Είναι, επομένως, αμφίβολη η αξιολόγηση της περιτομής ως πραγματικά
ανεξάρτητης μεταβλητής που συμβάλλει στη μείωση της διασποράς ΣΜΝ και HIV.
H απόδειξη της αιτιολογικής συσχέτισης μεταξύ
περιτομής και μειωμένης μετάδοσης HIV και ΣΜΝ,
δυσχεραίνεται περαιτέρω από τη διαπίστωση ότι η
χειρουργική επέμβαση επιδρά στη συμπεριφορά
των χειρουργηθέντων. Η μετά την περιτομή μεταβολή συμπεριφοράς είναι εύλογη και έχει υποστηριχθεί βιβλιογραφικά.6 Στις τυχαιοποιημένες μελέτες, βέβαια, δεν παρατηρήθηκε διαφορετική σεξουαλική συμπεριφορά των περιτμηθέντων σε
σύγκριση με τους μάρτυρες, τουλάχιστον ως προς
τις παραμέτρους που καταγράφηκαν, ωστόσο η
συμπεριφορά των συμμετεχόντων στις μελέτες
αυτές ήταν υπό τη συνεχή επίδραση εντατικής
συμβουλευτικής και καθοδήγησης για ασφαλέστερο σεξ. Κατά την αξιολόγηση της σεξουαλικής συμπεριφοράς στα άτομα της μελέτης της Κένυας,
για παράδειγμα, διαπιστώθηκε σημαντική μείωση
της επικίνδυνης συμπεριφοράς τόσο στην ομάδα
παρέμβασης, όσο και στην ομάδα ελέγχου.49
Οι μελέτες αυτές παρέχουν ισχυρή ένδειξη υπέρ
της περιτομής, παρά τις επί μέρους αδυναμίες και
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την κριτική που έχουν ήδη υποστεί. Η κριτική
αυτή επικεντρώνεται:
• Στην πρώιμη διακοπή τους, που όμως ήταν υποχρεωτική λόγω της μεγάλης διαφοράς στην επίπτωση του HIV που παρατηρήθηκε.
• Στο σχετικά μεγάλο αριθμό ατόμων που απεχώρησαν από τις μελέτες σε διάφορα στάδια της
διεξαγωγής τους (έως και 25%).
• Στο σχετικά μεγάλο αριθμό ατόμων που, αν και
περιλαμβάνονταν στην ομάδα παρέμβασης, τελικά διαπιστώθηκε εκ των υστέρων ότι δεν είχαν χειρουργηθεί και άλλων, περιλαμβανομένων στην ομάδα ελέγχου, που διαπιστώθηκε
στην πορεία ότι είχαν χειρουργηθεί, προφανώς
προσφεύγοντας σε υπηρεσίες εκτός μελέτης.
• Στη μεγάλη διακύμανση του σχετικού κινδύνου
(RR) που παρατηρήθηκε, ανάλογα με την ηλικιακή ομάδα ή το προηγούμενο ιστορικό ΣΜΝ.48
• Στις τακτικές και συχνές επισκέψεις των ασθενών, κατά τη διάρκεια των οποίων, για λόγους
ηθικής και δεοντολογίας, οι γιατροί ασκούσαν
εντατική καθοδήγηση για ασφαλέστερη σεξουαλική συμπεριφορά, όπως αναφέρθηκε
ανωτέρω.
• Στο γεγονός ότι οι συμμετέχοντες ελάμβαναν
αμοιβή, πράγμα που πιθανώς αλλοίωσε το αυθόρμητο της συμπεριφοράς.
• Στο χρονικό διάστημα (μέχρι δύο μήνες) που
ήταν απαραίτητο για να επανέλθουν οι περιτεμνόμενοι σε ομαλή σεξουαλική δραστηριότητα.
Παρά τα ανωτέρω μειονεκτήματα, πολλά από
τα οποία αντιρροπούνται λόγω του μεγάλου μεγέθους των δειγμάτων, η ισχύς των αποτελεσμάτων των μελετών αυτών παραμένει. Έχει μάλιστα
γίνει αποδεκτή από διεθνείς οργανισμούς, όπως ο
Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και το CDC, οι
οποίοι υπογραμμίζουν ότι:57,58
• H ένδειξη προστατευτικής δράσης της περιτομής έχει ισχύ για τα πλαίσια στα οποία διεξήχθησαν οι συγκεκριμένες τυχαιοποιημένες μελέτες.
• Η προστατευτική δράση αφορά σε ετεροφυλική μετάδοση του HIV από γυναίκα σε άνδρα.
• Δεν περιλαμβάνει, τουλάχιστον προς το παρόν,
την ετεροφυλική μετάδοση από άνδρα σε γυναίκα, ούτε τη μετάδοση με ομοφυλοφιλική
επαφή.
• Η προστατευτική αυτή δράση είναι μόνον μερική. Η διενέργειά της δεν απαλλάσσει από την
ανάγκη για ασφαλέστερο σεξ.
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• Η ισχύς της ένδειξης αφορά κυρίως σε πληθυσμούς της υπο-Σαχάριας Αφρικής.
Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η περιτομή θα μπορούσε να αποτελέσει μέτρο Δημόσιας Υγείας για την πρόληψη της HIV
λοίμωξης, υπό προϋποθέσεις που σχετίζονται
με τις συνθήκες διενέργειας της επέμβασης, το
κόστος και την κατανόηση από τον πληθυσμό
της συμπληρωματικής και όχι απόλυτης προστασίας της. 58
Το άμεσο κόστος της διενέργειας περιτομής δεν
είναι απαγορευτικό. Στη μελέτη της Ν. Αφρικής η
αμοιβή των εκπαιδευμένων γιατρών που διενεργούσαν την επέμβαση ήταν 300 rad (1 rad=0,12€),
ενώ στην Ουγκάντα υπολογίσθηκε σε 69$
ΗΠΑ.44,59 Η υπο-Σαχάρια Αφρική, όμως, χαρακτηρίζεται από σημαντικές ελλείψεις σε υγειονομικό
προσωπικό, αλλά και νοσηλευτικά κέντρα. Στις
περιοχές αυτές αναλογούν περισσότερα από
20.000 άτομα ανά γιατρό, ενώ στις ανεπτυγμένες
χώρες μόλις 400. Τα υπάρχοντα νοσηλευτικά κέντρα παρουσιάζουν επίσης σοβαρές ελλείψεις.54
Έτσι, ο υπολογισμός του κόστους ανά περιτομή
θα έπρεπε να συμπεριλάβει και το κόστος ανάπτυξης, εξοπλισμού και στελέχωσης κατάλληλων
υγειονομικών δομών. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός
Υγείας θεωρεί αναγκαία την εξασφάλιση ότι δομές και υπηρεσίες για διενέργεια περιτομής δεν
θα διακόψουν άλλα προγράμματα Υγείας, περιλαμβανομένων των άλλων δραστηριοτήτων για
την πρόληψη της HIV λοίμωξης.
Είναι επίσης γνωστό ότι η σχέση κόστους–οφέλους στην περίπτωση αυτή μεταβάλλεται ανάλογα με τον επιπολασμό της HIV λοίμωξης στον πληθυσμό. Στις τυχαιοποιημένες μελέτες, ο αριθμός
των απαιτούμενων επεμβάσεων για την αποφυγή
μιας λοίμωξης από HIV (NNT) ήταν 72 (95% CI: 50143).46 Στις ΗΠΑ, όπου ο επιπολασμός της HIV λοίμωξης είναι 16 ανά 100.000 πληθυσμού, ο αντίστοιχος αριθμός θα ήταν 23.148. Στην Αυστραλία
και τη Μ. Βρετανία, οι αριθμοί αυτοί είναι 82.304
και 154.320 αντίστοιχα. Κατά συνέπεια, η εφαρμογή της περιτομής ως μέτρου πρόληψης έναντι του
HIV, δεν θα ήταν ενδεδειγμένη εκτός των περιοχών με υψηλό επιπολασμό.
Σε πολλές από τις μελέτες, οι διαφορές υπέρ
της περιτομής παρατηρήθηκαν μόνον, ή ήταν περισσότερο έκδηλες, σε ομάδες πληθυσμού με συμπεριφορά αυξημένου κινδύνου. Η παρατήρηση
αυτή καταγράφηκε τόσο σε ανεξάρτητες εργασίες, όσο και στις μεγάλες μετα-αναλύσεις.3,32,37,38
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Εκτιμώντας τα ανωτέρω, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας υπολογίζει ότι σημαντικό όφελος για τη
Δημόσια Υγεία θα ήταν πιθανό να υπάρξει εάν οι συνθήκες για μαζική διενέργεια της επέμβασης εξασφαλίζονταν σε χώρες με υψηλό HIV επιπολασμό, κυριαρχούσα ετεροφυλοφιλική μετάδοση, χαμηλή συχνότητα προϋπάρχουσας περιτομής στον ανδρικό
πληθυσμό και κατά προτεραιότητα σε πληθυσμούς
υψηλού κινδύνου, ιδιαίτερα δε στους νεώτερους.
Σημαντική όμως συνιστώσα για την ευρεία υιοθέτηση του μέτρου είναι η αντίληψη σχετικά με
την αποτελεσματικότητά του από τους άμεσα ενδιαφερόμενους. Έχει ευρέως περιγραφεί το φαινόμενο της υποτίμησης των άλλων μέτρων πρόληψης, και ιδιαίτερα της χρήσης προφυλακτικού,
από άνδρες που υφίστανται την επέμβαση για
σχετικούς λόγους πρόληψης. Η ένταξη της περιτομής στην υπόλοιπη δέσμη μέτρων για την αντιμετώπιση του HIV και των ΣΜΝ είναι απαραίτητη.
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Περίληψη
Η λοίμωξη του κεντρικού νευρικού συστήματος (ΚΝΣ) αποτελεί μια σοβαρή νοσολογική οντότητα με
υψηλή θνητότητα, αυξημένη επίπτωση νευρολογικών επιπλοκών και συνιστά ιατρικό επείγον για
τους κλινικούς και εργαστηριακούς ιατρούς. Για την εργαστηριακή διάγνωση των λοιμώξεων του
ΚΝΣ, η μικροβιολογική εξέταση του εγκεφαλονωτιαίου υγρού (ΕΝΥ) και η απομόνωση του παθογόνου μικροοργανισμού αποτελούν ακόμη και σήμερα μέθοδο αναφοράς. Η ταχεία εξέλιξη των συμπτωμάτων και η αναγκαιότητα εφαρμογής άμεσης θεραπευτικής αγωγής οδήγησαν στην ανάγκη
εφαρμογής σύγχρονων μοριακών μεθόδων, που αποσκοπούν στην άμεση ανίχνευση, ταυτοποίηση
και τυποποίηση του γενετικού υλικού των λοιμογόνων παραγόντων. Ειδικότερα σήμερα, η εισαγωγή
των μοριακών τεχνικών στην καθημερινή διαγνωστική πρακτική αποτελεί το πολυτιμότερο εργαλείο
στο σύγχρονο κλινικό εργαστήριο. Η αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR) και οι παραλλαγές
αυτής (RT-PCR, nested PCR, Real Time PCR) μπορούν να εφαρμοσθούν με ευκολία σε ποικιλία κλινικών δειγμάτων (ΕΝΥ, ορός, ολικό αίμα κ.λπ.) και να δώσουν ταχύτατα αποτελέσματα με μεγάλη ευαισθησία και ειδικότητα.
Λέξεις κλειδιά: Λοίμωξη ΚΝΣ, εργαστηριακή διάγνωση, παθογόνοι μικροοργανισμοί, ENY, PCR.
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Abstract
Central Nervous System (CNS) infection is a life-threatening disease with high morbidity and mortality. The laboratory examination of cerebrospinal fluid (CSF) is of great significance in the early diagnosis of acute CNS infection. During the last decade it has been a revolution in the field of molecular diagnostics. Polymerase Chain Reaction (PCR) and its variations, such as RT-PCR, nested PCR, Real Time
PCR, contribute to faster molecular applications and to better sensitivity and specificity of results.
Key words: CNS infection, laboratory diagnosis, meningeal pathogens, CSF, PCR.
Εισαγωγή

Οι λοιμώξεις του κεντρικού νευρικού συστήματος περιλαμβάνουν κυρίως τη μηνιγγίτιδα, την
εγκεφαλίτιδα, τη μηνιγγοεγκεφαλίτιδα και το εγκεφαλικό απόστημα. Άλλες, λιγότερο συχνές, λοιμώξεις του ΚΝΣ είναι το επισκληρίδιο απόστημα, το
υποσκληρίδιο εμπύημα, η μυελίτιδα, το σύνδρομο
Guillain-Barré, η προσβολή κρανιακών νεύρων και
η σηπτική ενδοκρανιακή θρομβοφλεβίτιδα.
Όπως είναι γνωστό, ο εγκέφαλος και ο νωτιαίος
μυελός βρίσκονται προστατευμένοι μέσα σε κλειστές κοιλότητες που σχηματίζονται από τα οστά
του κρανίου και της σπονδυλικής στήλης και περιβάλλονται από τρεις υμένες, τις μήνιγγες, οι οποίες

αποτελούν τις πύλες πρόσβασης των μικροβίων,
των ιών και άλλων μικροοργανισμών προς το
ΚΝΣ.1
Η προσβολή του ΚΝΣ μπορεί να γίνει:
• Αιματογενώς, κατά τη διάρκεια μικροβιαιμίας,
στην οποία ορισμένοι μικροοργανισμοί περνούν τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό (Neisseria
meningitides, Haemophilus influenzae, poliovirus)
• Μέσω των περιφερικών νεύρων (HSV-Herpes
simplex virus, VZV-Varicella zoster virus)
• Μέσω τοπικής, παρακείμενης λοίμωξης (ωτίτιδα, παραρρινοκολπίτιδα)
• Μετά από τραυματισμό, εγκεφαλικό τραύμα,
χειρουργική επέμβαση
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• Σπάνια, μέσω του ρινικού βλεννογόνου (η αμοιβάδα Naegleria fowleri μπορεί να προκαλέσει μηνιγγίτιδα σε λουόμενους σε μολυσμένα ύδατα).
Ο συχνότερος τρόπος προσβολής του ΚΝΣ είναι
η αιματογενής διασπορά. Οι λοιμογόνοι μικροοργανισμοί θα πρέπει να υπερνικήσουν τις αντιστάσεις του οργανισμού (αιματοεγκεφαλικός φραγμός)
για να φτάσουν στον υπαραχνοειδή χώρο και να
πολλαπλασιαστούν στο ΕΝΥ. Τα παθογόνα βακτήρια, αφού περάσουν τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό, πολλαπλασιάζονται ανεξέλεγκτα στον υπαραχνοειδή χώρο, όπου οι μηχανισμοί άμυνας του ξενιστή είναι σημαντικά περιορισμένοι. Όπως είναι
γνωστό, τα φαγοκύτταρα, οι περισσότερες ανοσοσφαιρίνες και τα κλάσματα του συμπληρώματος
δεν διέρχονται τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό.1
Οι κυριότερες και πιο συχνές λοιμώξεις του ΚΝΣ
είναι:
1. Η μηνιγγίτιδα (φλεγμονή των μηνίγγων).
2. Η εγκεφαλίτιδα (φλεγμονή του εγκεφαλικού παρεγχύματος, κυρίως του εγκεφαλικού φλοιού).
3. Η μηνιγγοεγκεφαλίτιδα.

Οξεία μηνιγγίτιδα

Η οξεία μηνιγγίτιδα είναι νόσος απειλητική για
τη ζωή του ανθρώπου σε κάθε ηλικία.
Τα αίτια που την προκαλούν εξαρτώνται:
• Από την ηλικία των ασθενών (νεογνά, βρέφη,
νήπια, έφηβοι, ενήλικες)
• Την ανοσολογική τους κατάσταση (ανοσολογική ανεπάρκεια, ανοσοκατασταλτικά φάρμακα)
• Την ύπαρξη προδιαθεσικών παραγόντων (υποσιτισμός, δυσμενείς συνθήκες διαβίωσης, γεωγραφική κατανομή, υποκείμενο νόσημα)
• Το κάπνισμα, ενεργητικό ή παθητικό (παράγοντας
κινδύνου για μικροβιακή μηνιγγίτιδα και ειδικότερα για μηνιγγιτιδοκοκκική φορεία και νόσο).

Βακτηριακή μηνιγγίτιδα

Η οξεία βακτηριακή μηνιγγίτιδα αποτελεί μία
σοβαρή λοίμωξη του ΚΝΣ με υψηλό ποσοστό
θνητότητας και νευρoλογικών επιπλοκών. Η πρώτη περιγραφή της νόσου έγινε το 1806 (Vieusseux).
Ακόμα και σήμερα η νόσος περιλαμβάνεται στις
συχνότερες αιτίες θανάτου από λοιμώδη αίτια παγκοσμίως. Για το λόγο αυτό, απαιτεί πολύ γρήγορη
διαγνωστική και θεραπευτική αντιμετώπιση.
Αίτια βακτηριακής μηνιγγίτιδας ανάλογα με την
ηλικία:
• Νεογνά: (εισρόφηση κατά τη διάρκεια του τοκετού)
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1. Gram (-) αρνητικά βακτήρια (50-60%), κυρίως
E. coli K1, άλλα εντεροβακτηριακά (Klebsiella).
2. Streptococcus agalactiae (20-40%, κυρίως ο
ορότυπος III).
3. Listeria monocytogenes (2-10%).
4. Staphylococcus spp (5%).
5. S. pneumoniae (0-5%).
6. H. influenzae, N. meningitidis, Pseudomonas,
Acinetobacter, Serratia, αναερόβια.
• 6 μηνών-15 ετών: (λοίμωξη ρινοφάρυγγα, είσοδος στο αίμα και στη συνέχεια στις μήνιγγες)
H. influenzae (40-60%), N. meningitidis (25-40%),
S. pneumoniae (10-20%), σταφυλόκοκκοι, gram
(-) βακτήρια.
• Ενήλικες >15 ετών: N. meningitidis, S. pneumoniae, σταφυλόκοκκοι, gram (-) βακτήρια, Listeria,
H. influenzae
Ειδικές ομάδες ασθενών:
• Ηλικιωμένοι: S. pneumoniae, gram (-) βακτηρίδια.
• Ανοσοκαταστολή, κακοήθειες: Listeria monocytogenes (ορότυποι Ia,Ib,IVb), Cryptococcus neoformans, Mycobacterium tuberculosis, gram (-) βακτηρίδια.
• Ασθενείς με κρανιοεγκεφαλικές κακώσειςνευροχειρουργικές επεμβάσεις: gram (-) βακτηρίδια, S. aureus, S. epidermidis.1
Αξίζει να σημειωθεί ότι από το 1994 εφαρμόζεται στη χώρα μας, όπως και σε άλλες χώρες, σε
παιδιά κάτω των 2 ετών το συζευγμένο εμβόλιο
κατά του αιμοφίλου της ινφλουέντζας τύπου b
(Hib), με αποτέλεσμα ο αιμόφιλος να αποτελεί
πλέον σπάνιο αίτιο μηνιγγίτιδας. Επιπλέον, στις
ανεπτυγμένες χώρες, η εφαρμογή από το 1999
του συζευγμένου εμβολίου κατά του μηνιγγιτιδοκόκκου της οροομάδας C (σε παιδιά ηλικίας 1-17
ετών) μείωσε γενικά την επίπτωση της μηνιγγιτιδοκοκκικής νόσου. Σύμφωνα με τα νεότερα επιδημιολογικά δεδομένα παγκοσμίως, η χρήση των
παραπάνω συζευγμένων εμβολίων φαίνεται να
μειώνει τη ρινοφαρυγγική φορεία, προστατεύοντας έμμεσα και τα άτομα, τα οποία δεν έχουν εμβολιασθεί.

Εγκεφαλικό απόστημα

Το εγκεφαλικό απόστημα είναι μία περιγεγραμμένη συλλογή πύου στο εγκεφαλικό παρέγχυμα,
επικίνδυνη για τη ζωή του ασθενούς. Εμφανίζεται
σε όλες τις ηλικίες (συχνότερα 30-45 έτη) και συχνότερα στους άνδρες (αναλογία 2:1).
Βάσει των παθολογοανατομικών ευρημάτων
υπάρχουν 4 εξελικτικά στάδια του αποστήματος
HELLENIC ARCHIVES of AIDS, 2010; 18(3):110-119
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(Britt RH, Enzmann DR). Ανάλογα με το στάδιο
εφαρμόζεται συντηρητική αγωγή και/ή χειρουργική αντιμετώπιση. Η συχνότητα εμφάνισής του
έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, γεγονός που οφείλεται στη σημαντική αύξηση ατόμων με ανοσολογική ανεπάρκεια καθώς και στη
χρήση ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων (ασθενείς με AIDS, μεταμοσχευθέντες, πάσχοντες από
κακοήθη νοσήματα).
Τα κυριότερα αίτια είναι:
• Ανοσοεπαρκείς:
1. Streptococcus spp (κυρίως της ομάδας S.
milleri) S. aureus.
2. Gram (-) βακτήρια (Proteus sp., E. coli, Klebsiella
sp.).
3. Είδη Haemophilus.
4. Αναερόβια (Bacteroides, Fusobacterium,
Prevotella).
• Ανοσοκατεσταλμένοι:
1. Toxoplasma gondii (AIDS, μεταμοσχευμένοι).
2. M. tuberculosis, Aspergillus spp, Cryptococcus
spp, Listeria spp.
3. Aspergillus spp (ουδετεροπενικοί ασθενείς,
μεταμόσχευση μυελού).1

Ιογενής μηνιγγίτιδα

Οι ιογενείς λοιμώξεις του ΚΝΣ είναι συχνές και
αποτελούν περίπου το 40-50% των περιστατικών
μηνιγγίτιδας. Οι ιοί προσβάλλουν τις μήνιγγες, το
εγκεφαλικό παρέγχυμα αλλά και το νωτιαίο μυελό και έτσι, ανάλογα με το προεξάρχον κλινικό
σύμπτωμα, η νόσος χαρακτηρίζεται ως μηνιγγίτιδα, μηνιγγοεγκεφαλίτιδα, εγκεφαλίτιδα ή εγκεφαλομυελίτιδα. Η εποχική κατανομή μερικών ιογενών μηνιγγιτίδων αποτελεί σημαντικό διαγνωστικό παράγοντα (εντεροϊοί-καλοκαιρινοί μήνες,
ιός παρωτίτιδας-τέλος χειμώνα, αρχές άνοιξης).
Τα κυριότερα αίτια ιογενούς μηνιγγίτιδας είναι:
• Εντεροϊοί (echo, κυρίως οι ορότυποι 7, 9, 11, 30,
ιοί coxsackie A και B, κυρίως ορότυπος Β5, polio,
ορότυποι 1-3),
• Ιός της λεμφοκυτταρικής χοριομηνιγγίτιδας
(LCMV),
• Ιός του απλού έρπητα (HSV),
• Άλλα λιγότερα συχνά αίτια: αδενοϊοί, CMV, EBV,
VZV, ιός ιλαράς ,ερυθράς, Influenza A, B.
Σε ποσοστό μεγαλύτερο του 80% ευθύνονται
οι εντεροϊοί και συνεπώς, ο όρος ιογενής μηνιγγίτιδα αναφέρεται κυρίως σε λοίμωξη από εντεροϊούς. Τα περισσότερα κρούσματα παρατηρούνται
τους καλοκαιρινούς μήνες και τυπικά αφορούν
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παιδιά μικρότερα των 15 ετών. Οι εντεροϊοί μεταδίδονται με την εντεροστοματική οδό και ο άνθρωπος αποτελεί το μοναδικό ξενιστή.1

Εγκεφαλίτιδα

Η εγκεφαλίτιδα καθορίζεται από την παρουσία
μιας φλεγμoνώδους διεργασίας του εγκεφάλου
σε συνδυασμό με κλινικά συμπτώματα νευρολογικής δυσλειτουργίας. Από τα παθογόνα που θεωρούνται αίτια εγκεφαλίτιδας, η πλειοψηφία είναι
ιοί. Εντούτοις, παρά τον εκτεταμένο εργαστηριακό έλεγχο, η αιτιολογία της εγκεφαλίτιδας παραμένει άγνωστη στους περισσότερους ασθενείς. Η
εγκεφαλίτιδα μπορεί να διακριθεί σε οξεία εγκεφαλίτιδα (ιός απλού έρπητα-HSV, αρμποϊοί, φλαβοϊοί) και σε μεταλοιμώδη εγκεφαλομυελίτιδα
(ανεμευλογιά, γρίπη). Η προσβολή του εγκεφαλικού παρεγχύματος γίνεται συχνότερα με αιματογενή διασπορά. Τα κυριότερα αίτια εγκεφαλίτιδας
διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:1
Ιοί: HSV 1 (η πιο συχνή), HSV 2 (κυρίως σε νεογέννητα και σε ανοσοκατεσταλμένους, 5% σε
ανοσοεπαρκείς), ιός παρωτίτιδας (mumps), εντεροϊοί (echo, coxsackie, EV 70-101, polio), HSV 6 και
7, αδενοϊοί, arbovirus (California, St Louis, western
equine encephalitis, που μεταδίδεται από κουνούπια, τσιμπούρια, σκνίπες). Λιγότερο συχνά
ως αίτια ανευρίσκονται οι ιοί: CMV, EBV, HIV, VZV,
ιός ιλαράς, JC virus (πολυεστιακή λευκοεγκεφαλοπάθεια), ιοί toga (στην Αμερική κυρίως), ιοί
arena (ιός οξείας λεμφοκυτταρικής χοριομηνιγγίτιδας-LCMV), ιός rabdo (ιός λύσσας), ιοί bunya,
φλαβοϊοί.
Άλλα αίτια: Listeria monocytogenes, M. tuberculosis, Mycoplasma, Toxoplasma gondii, prions (νόσος
Creutzfeldt-Jakob).
Μεταλοιμώδης εγκεφαλίτιδα-εγκεφαλομυελίτιδα:
Εμφανίζεται κυρίως στην παιδική ηλικία μετά από
οξεία λοίμωξη, συνηθέστερα του ανώτερου αναπνευστικού ή μετά από εμβολιασμό. Στα συνήθη
αίτια περιλαμβάνονται η ανεμευλογιά, η γρίπη και
η λοίμωξη από τον ιό της παραϊνφλουέντζας, η
ιλαρά, η ερυθρά και το μυκόπλασμα της πνευμονίας.

Κλινική εικόνα των λοιμώξεων του ΚΝΣ

Τα συμπτώματα της μικροβιακής μηνιγγίτιδας
έχουν περιγραφεί από τον Ιπποκράτη. Ο κλινικός γιατρός θα πρέπει να είναι ευαισθητοποιημένος για το σύνολο των συμπτωμάτων που θα
τον οδηγήσουν στην υποψία της διάγνωσης,
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αφού, όπως είναι γνωστό, δεν υπάρχει παθογνωμονικό σημείο ή σύμπτωμα για τη μικροβιακή μηνιγγίτιδα.
Τα κλασικά συμπτώματα είναι η κεφαλαλγία συνοδευόμενη από πυρετό και η παρουσία, κατά
την κλινική εξέταση, σημείων που προκαλούνται
από τον ερεθισμό των μηνίγγων (σημείο Brudzinski: αντίσταση ή και πόνος κατά την κάμψη του
αυχένα με πιθανή κάμψη των ισχίων και των γονάτων, σημείο Kerning: αντίσταση ή και πόνος
κατά την έκταση του γόνατος, όταν ο μηρός κάμπτεται σε γωνία 90ο με τον κορμό). Συνοδά συμπτώματα είναι: αδυναμία, ναυτία, έμετος, φωτοφοβία, μυαλγίες, σύγχυση, παραλήρημα, μειωμένο επίπεδο συνείδησης, εστιακά νευρολογικά σημεία (παραλύσεις κρανιακών νεύρων, ελλείμματα
οπτικού πεδίου).
Στη διαγνωστική προσέγγιση μπορεί να βοηθήσουν και κλινικά ευρήματα εκτός του ΚΝΣ όπως
το πετεχειώδες στικτό εξάνθημα της μηνιγγιτιδοκοκκαιμίας ή η παρουσία άλλων εστιών λοίμωξης
(ωτίτιδα, παραρρινοκολπίτιδα, πνευμονία).2

Εργαστηριακή προσέγγιση λοιμώξεων
ΚΝΣ

Λήψη ΕΝΥ
Η εξέταση του εγκεφαλονωτιαίου υγρού αποτελεί τη βάση κάθε διαγνωστικής προσέγγισης για
νόσους του ΚΝΣ. Σε αντίθεση με το αίμα, τα ούρα
και τα κόπρανα, η λήψη του ΕΝΥ δεν είναι εύκολη
και δεν είναι δυνατόν να επαναλαμβάνεται. Ο
τρόπος λήψης του ΕΝΥ είναι η οσφυονωτιαία παρακέντηση (ΟΝΠ). Η πρώτη οσφυονωτιαία παρακέντηση έγινε το 1890 από τον Quincke (18421922). Η λήψη και ο χειρισμός του δείγματος θα
πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο κλινικό γιατρό, σε αυστηρά άσηπτες συνθήκες.
Η ιδανική διαδικασία αντισηψίας περιλαμβάνει:
• 70 % ισοπροπυλική αλοόλη ή αιθυλική αλκοόλη.
• Βάμμα ιωδίου 1-2% (1΄) ή povidone iodine 10% (2΄).
• Παρακέντηση με αποστειρωμένα γάντια.
• Μετά την ΟΝΠ απομάκρυνση του ιωδίου με αλκοόλη.3
Πριν τη λήψη θα πρέπει να ενημερώνεται το εργαστήριο για τη γρήγορη και σωστή επεξεργασία
του δείγματος. Η ΟΝΠ γίνεται με την εισαγωγή
αποστειρωμένης βελόνας στο μεσοσπονδύλιο διάστημα Ο3-Ο4, Ο4-Ο5 ή Ο5-Ι1 και προωθείται μέχρι του σημείου στο οποίο δίνεται η αίσθηση του
κενού (υπαραχνοειδής χώρος). Το δείγμα μεταφέρεται σε 3-4 σωληνάρια και θα πρέπει να εξετασθεί
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άμεσα σε προτεραιότητα (σε θάλαμο βιολογικής
ασφάλειας).4,5
• Το 1ο σωληνάριο χρησιμοποιείται συνήθως για
τις βιοχημικές και ορολογικές εξετάσεις διότι το
αρχικό υγρό πιθανόν να είναι αιματηρό από
τρώση κάποιου αγγείου, αλλά και γιατί συνήθως η πρώτη ποσότητα του ΕΝΥ είναι αυτή που
έρχεται σε επαφή με τα υλικά αντισηψίας.
• Το 2ο ή και το 3ο χρησιμοποιείται για τη μικροβιολογική εξέταση (άμεσο παρασκεύασμα και
καλλιέργεια). Η μέτρηση των κυττάρων πρέπει
να γίνει άμεσα, διαφορετικά θα πρέπει να φυλαχθεί στο ψυγείο για να μην καταστραφούν
τα κύτταρα. Το δείγμα που θα χρησιμοποιηθεί
για καλλιέργεια πρέπει να εμβολιασθεί στα
θρεπτικά υλικά το συντομότερο δυνατόν (σε
διάστημα 10 min) ή το αργότερο σε 2 h, διαφορετικά θα πρέπει να φυλαχθεί στον κλίβανο
(θ: 37οC)και ποτέ στο ψυγείο, διότι το ΕΝΥ ευνοεί την ανάπτυξη υπαρχόντων μικροοργανισμών.
• Το τελευταίο σωληνάριο φυλάσσεται στην κατάψυξη (-20οC) για ειδικές εξετάσεις (PCR) ή στο
ψυγείο (για ανίχνευση αντισωμάτων ιών).4,5,6
Επίσης, ταυτόχρονα με τη λήψη του ΕΝΥ θα
πρέπει να γίνεται και λήψη καλλιέργειας αίματος,
η οποία συμβάλλει σημαντικά στην εργαστηριακή επιβεβαίωση της μικροβιακής μηνιγγίτιδας.4

Εξέταση ΕΝΥ - Φυσικοί χαρακτήρες

Η εξέταση του ΕΝΥ ξεκινά με τη μελέτη των φυσικών χαρακτήρων που εκτιμώνται μακροσκοπικά από τον κλινικό μικροβιολόγο. Το ΕΝΥ φυσιολογικά είναι υγρό άχρωμο, διαυγές και δεν πήζει
γιατί δεν περιέχει ινωδογόνο. Οποιαδήποτε μεταβολή μπορεί να προσανατολίσει σε διάφορες παθήσεις του ΚΝΣ.
Κυριότερες μακροσκοπικές μεταβολές του ΕΝΥ
είναι:
Στο χρώμα: Αιμορραγικό είναι το ΕΝΥ όταν ο
αριθμός των ερυθρών είναι μεγαλύτερος από
6000/mm3. Η παρουσία μικρότερου αριθμού ερυθρών καθιστά το ΕΝΥ ξανθοχρωμικό.
Αιμορραγικό ΕΝΥ απαντά σε:
• Τραυματισμό κατά την παρακέντηση (υπάρχει
προοδευτική διαύγαση των σωληναρίων της
συλλογής μας, καθώς και διαύγαση του υπερκείμενου ΕΝΥ μετά από φυγοκέντρησή του)
• Υπαραχνοειδή αιμορραγία (όλα τα σωληνάρια
είναι αιμορραγικά, υπερκείμενο ξανθοχρωμικό
μετά από φυγοκέντρηση του ΕΝΥ).
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Ξανθοχρωμικό ΕΝΥ απαντάται σε:
• Ανάμειξη ΕΝΥ με αίμα (υπαραχνοειδής, εγκεφαλική αιμορραγία, τραυματική ΟΝΠ, λεύκωμα
>100 mg/dL, όγκος εγκεφάλου, block, ίκτερος,
καροτιναιμία, λήψη rifampicin).
Θολερό ΕΝΥ απαντάται σε
• Παρουσία κυττάρων (λευκών >200/mm3, ερυθρών >400/mm3, μικροβιακών)
• Παρουσία σκιαγραφικών.
Στην οξεία βακτηριακή μηνιγγίτιδα το ΕΝΥ
είναι θολερό (παθογνωμονικό εύρημα). Στην
οξεία ιογενή και τη φυματιώδη μηνιγγίτιδα, το
ΕΝΥ είναι διαυγές.

Κυτταρολογική εξέταση

Ακολουθεί η κυτταρολογική εξέταση του ΕΝΥ
που περιλαμβάνει την αρίθμηση των έμμορφων
στοιχείων/mm3, τον καθορισμό του τύπου των
κυττάρων και την αναζήτηση παθολογικών κυττάρων. Φυσιολογικά το ΕΝΥ των ενηλίκων περιέχει 0-5 μονοπύρηνα (λεμφοκύτταρα και μονοκύτταρα)/ml, ενώ οι αντίστοιχες τιμές είναι: στα νεογνά 0-30, στα παιδιά 1-2ετών 0-20 και σε παιδιά <5
ετών 0-10.1,7
Για την αρίθμηση χρησιμοποιείται πλάκα FuchsRosenthal ή Neubauer. Η μέτρηση θα πρέπει να
γίνεται εντός 30 min γιατί τα κύτταρα καταστρέφονται γρήγορα. Η μικροσκόπηση μετά από χρώση May Grunwald-Giemsa επιτρέπει τον προσδιορισμό της φύσης των κυττάρων (πολυμορφοπύρηνα, λεμφοκύτταρα, μονοκύτταρα). Ο καθορισμός του τύπου των κυττάρων δεν είναι πάντα
εύκολος διότι τα κύτταρα συχνά εμφανίζουν μορφολογικές αλλαγές (λόγω φυγοκέντρησης, φλεγμονής, PH) με αποτέλεσμα να μην έχουν την τυπική εικόνα του αίματος. Επιπλέον, η καθυστέρηση
στη μέτρηση των κυττάρων μπορεί να συνοδεύεται με ρήξη των πολυμορφοπύρηνων (32% την 1η
ώρα και έως 50% μετά από 2 ώρες). Αύξηση του
αριθμού των κυττάρων είναι πάντα παθολογικός.
Τα κύτταρα που απαντώνται στις συχνότερες παθήσεις είναι τα εξής:
• Πολυμορφοπύρηνα ουδετερόφιλα: Απαντούν
σε μεγάλο αριθμό στις οξείες βακτηριακές μηνιγγίτιδες από μηνιγγιτιδόκοκκο, πνευμονιόκοκκο, αιμόφιλο, πρωτοπαθή μηννιγοεγκεφαλίτιδα απο Naegleria fowleri. Επίσης, αύξηση των
πολυμορφοπύρηνων παρατηρείται στην αρχική φάση της φυματιώδους μηνιγγίτιδας (1/3
των περιπτώσεων), τις 2 πρώτες μέρες στο 1/3
των περιπτώσεων ιογενούς μηνιγγίτιδας καθώς
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και στα αρχικά στάδια μηνιγγίτιδας από μύκητες. Επιπλέον, ο κλινικός γιατρός θα πρέπει να
γνωρίζει ότι ο χαμηλός αριθμός των λευκοκυττάρων δεν αποκλείει τη μικροβιακή μηνιγγίτιδα
(10% των περιπτώσεων μηνιγγιτιδοκοκικής μηνιγγίτιδας σε νεογνά, μηνιγγίτιδα από λιστέρια).
• Λεμφοκύτταρα: Απαντούν κυρίως στις ιογενείς
μηνιγγίτιδες, στη φυματιώδη, στη μυκητιασική,
στη μηνιγγίτιδα από λιστέρια, στην αρχική
φάση από αιμόφιλο της γρίπης και γενικά σε
άσηπτες μηνιγγίτιδες.
• Ηωσινόφιλα: Απαντούν στην ηωσινοφιλική μηνιγγίτιδα και σε ελμινθιάσεις.1

Βιοχημική εξέταση ΕΝΥ

Ταυτόχρονα με τις παραπάνω διαγνωστικές διαδικασίες θα πρέπει να γίνεται και η βιοχημική
εξέταση του ΕΝΥ, η οποία συμβάλλει στη διάγνωση και τη διαφορική διάγνωση παθήσεων του
ΚΝΣ. Η εξέταση γίνεται από το υπερκείμενο του
φυγοκεντρημένου δείγματος και συνίσταται κυρίως στη μέτρηση της γλυκόζης και του λευκώματος. Η γλυκόζη του ΕΝΥ φυσιολογικά αποτελεί το
50-60% της γλυκόζης του αίματος, ενώ στα νεογνά και τα βρέφη είναι ίση με τη γλυκόζη του αίματος. Πριν την ΟΝΠ θα πρέπει να γίνεται μέτρηση της γλυκόζης του αίματος.
Ελάττωση της γλυκόζης παρατηρείται κυρίως σε
μικροβιακή μηνιγγίτιδα από βακτήρια, μύκητες,
μυκοβακτηρίδιο της φυματίωσης, παράσιτα, αλλά
και σε περιπτώσεις υπογλυκαιμίας ή υπαραχνοειδούς αιμορραγίας. H ελάττωση της γλυκόζης οφείλεται σε αυξημένη κατανάλωσή της από τα κύτταρα και τους μικροοργανισμούς που υπάρχουν στο
ΕΝΥ αλλά και από τη διάσπασή της από τα γλυκολυτικά ένζυμα των κυττάρων. Ο λόγος γλυκόζη
ΕΝΥ/γλυκόζη ορού <0,4 παρατηρείται σε 60% των
ασθενών με οξεία μικροβιακή μηνιγγίτιδα (ευαισθησία 60%, ειδικότητα 96%).10 Στις ιογενείς λοιμώξεις του ΚΝΣ η γλυκόζη είναι συνήθως φυσιολογική. Εξαίρεση αποτελεί η μηνιγγοεγκεφαλίτιδα από
τον ιό της παρωτίτιδας στην οποία παρατηρείται
χαμηλή τιμή γλυκόζης στο 20% των περιπτώσεων,
καθώς επίσης και στη μηνιγγοεγκεφαλίτιδα από
τους ιούς HIV και VZV στην οποία παρατηρείται μικρή μείωση της γλυκόζης του ΕΝΥ.5
Οι φυσιολογικές τιμές του λευκώματος στο ΕΝΥ
είναι 15-45 mg/dl στους ενήλικες και 15-170 mg/dl
στα νεογνά. Στην οξεία μικροβιακή μηνιγγίτιδα το
λεύκωμα είναι υψηλό (100-500 mg/dl στις περισσότερες περιπτώσεις, 500-1000 mg/dl στο 15% και
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1.000-2.000 mg/dl σε μικρό ποσοστό). Στη φυματιώδη μηνιγγίτιδα το λεύκωμα κυμαίνεται από 100500 mg/dl, ενώ στη μυκητιασική κυμαίνεται από
50-200 mg/dl. Στην ιογενή μηννιγγίτιδα το λεύκωμα είναι φυσιολογικό ή λίγο αυξημένο. Στην περίπτωση ανάμιξης του ΕΝΥ με αίμα (τρώση αγγείου,
αιμορραγίες) θα πρέπει να αφαιρεθεί το ποσό του
πρόσθετου (εξ αίματος) λευκώματος από το συνολικό ποσό λευκώματος που περιέχεται στο ΕΝΥ.1
Εάν το ΕΝΥ περιέχει πρόσμιξη αίματος, θα πρέπει να γίνει διόρθωση του αριθμού του λευκώματος, δεδομένου ότι το ΕΝΥ είναι πτωχό σε λεύκωμα
(20 mg) ενώ το αίμα είναι πολύ πλούσιο (7.000 mg).
Η διόρθωση γίνεται με την απλή μέθοδο των τριών, βάσει του τύπου.11
Λεύκωμα αίματος (mg/dL) x
Αριθμός ερυθρών ΕΝΥ (ανά ml)
Πρόσθετο λεύκωμα =
Αριθμός ερυθρών αίματος (ανά ml)
Για τους κλινικούς γιατρούς ένας πρόχειρος και
αξιόπιστος τρόπος για υπολογισμό του λευκώματος του ΕΝΥ είναι η αφαίρεση 1,5 mg/dl για κάθε
1.000 ερυθρά/ml του ΕΝΥ.11 Αντίστοιχα, θα πρέπει
να γίνει και η διόρθωση του αριθμού των κυττάρων του ΕΝΥ, με αφαίρεση ενός κυττάρoυ/ml για
κάθε 700 ερυθρά/ml αιμορραγικού ΕΝΥ.11,10

Μικροσκοπική εξέταση ΕΝΥ

Η μικροσκοπική εξέταση περιλαμβάνει τη χρώση του φυγοκεντρημένου ιζήματος και τη μικροσκοπική παρατήρηση νωπού ιζήματος.
Πάντοτε γίνεται η χρώση Gram, εξέταση ταχεία
και φθηνή που αποτελεί εξέταση αναφοράς. Η ευαισθησία της Gram κυμαίνεται από 65-90% και
εξαρτάται από τον αριθμό των μικροοργανισμών,
το είδος του μικροοργανισμού και την προηγηθείσα αντιβιοτική αγωγή (μείωση της ευαισθησίας
σε περίπτωση λήψης αντιβιοτικής αγωγής σε 4060%).8 Η ευαισθησία της Gram φτάνει το 95%
όταν ο αριθμός των μικροοργανισμών στο ΕΝΥ
είναι >100.000 cfu/ml.
Οι μικροοργανισμοί που αναζητούνται και η
αντίστοιχη ευαισθησία της Gram χρώσης αναφέρονται αναλυτικά στον Πίνακα 1.9
Ακολουθεί η χρώση Giemsa ή Wright για καθορισμό του τύπου των κυττάρων.
Άλλες ειδικές χρώσεις είναι:
• Ziehl-Nielsen για αναζήτηση μυκοβακτηριδίων.
Η ευαισθησία της κυμαίνεται από 10-40% και
απαιτεί τουλάχιστον 10 ml.
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Πίνακας 1. Ευαισθησία χρώσης Gram ΕΝΥ
αναλόγως του μικροοργανισμού.4,10
Πνευμονιοκοκκική μηνιγγίτιδα
Μηνιγγίτιδα από H. influenzae type B
Μηννιγιτιδοκοκκική μηνιγγίτιδα
Μηνιγγίτιδα από L. monocytogenes
Μηνιγγίτιδα από Gram (-) βακτηρίδια
Μυκητιασική μηνιγγίτιδα

90%
85%
75%
50%
30-50%
20-70%

• Η σινική μελάνη (Indian Ink) αποτελεί χρώση
εκλογής για τον κρυπτόκοκκο και είναι θετική
στο 40-50% των περιπτώσεων κρυπτοκοκκικής
μηνιγγίτιδας.
• Η φθορίζουσα χρώση, κυρίως η Auramine, για
ανίχνευση μυκοβακτηριδίων.
Η αναζήτηση παρασίτων και μυκήτων γίνεται
είτε σε νωπό παρασκεύασμα χωρίς χρώση ή με
ειδικές χρώσεις (χρώση κυανού του μεθυλενίου,
Giemsa, τρίχρωμη χρώση).10
Η διάγνωση μπορεί να τεθεί, επίσης, από τη μικροσκόπηση άμεσου παρασκευάσματος μετά
σκαριφισμό δερματικού εξανθήματος για την ανίχνευση Ν. meningitidis.

Καλλιέργεια ΕΝΥ

Η καλλιέργεια του ΕΝΥ γίνεται πάντα ακόμη και
όταν στη μικροσκοπική εξέταση δε βρέθηκε κανένα μικρόβιο. Ειδικά σε ανοσοκατεσταλμένους
ασθενείς, οι λοιμώξεις δεν εκδηλώνονται πάντα
με αυξημένο αριθμό κυττάρων. Με την καλλιέργεια θα επιτευχθεί η απομόνωση, η ταυτοποίηση
και ο έλεγχος της ευαισθησίας του μικροβίου στα
αντιβιοτικά. Η ευαισθησία της καλλιέργειας κυμαίνεται από 75-85% και η ειδικότητα είναι 100%.
Η προηγηθείσα χορήγηση αντιβιοτικού μειώνει
την ευαισθησία κάτω του 50%.4 Επί θετικής καλλιέργειας ΕΝΥ, ακολουθεί ταυτοποίηση με συμβατικές μεθόδους του μικροβιολογικού εργαστηρίου.
Ορολογική τυποποίηση και ομαδοποίηση απαιτείται σε απομόνωση H. influenzae και N. meningitidis αντίστοιχα.4
Η αναζήτηση Μ. tuberculosis σε καλλιέργεια
ΕΝΥ ζητείται σπάνια. Ο ελάχιστος όγκος ΕΝΥ που
απαιτείται για οξεάντοχα είναι 2 ml. Το Μ. tuberculosis ανιχνεύεται στο ΕΝΥ στο 38-88% των περιπτώσεων. Η ευαισθησία της καλλιέργειας του Μ.
tuberculosis κυμαίνεται στο 30% όταν η ποσότητα του ΕΝΥ που συμπυκνώνεται φτάνει τα 10 ml
και αυξάνεται όταν η ποσότητα του ΕΝΥ που συμπυκνώνεται φτάνει τα 20 ml (στις περιπτώσεις
που δεν υπάρχει αντένδειξη για λήψη μεγάλης
HELLENIC ARCHIVES of AIDS, 2010; 18(3):110-119
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ποσότητας ΕΝΥ).12,13 H μέθοδος εκλογής για τη διάγνωση φυματιώδους μηνιγγίτιδας είναι η PCR,
με ευαισθησία 100%. Τέλος, σημαντική βοήθεια
για την απομόνωση του μικροοργανισμού προσφέρει η καλλιέργεια αίματος.

μία χρονοβόρο διαδικασία, εμφανίζουν χαμηλή ευαισθησία (65-75%) σε σχέση με τις μοριακές μεθόδους και δεν ενδείκνυνται σε άτομα με ανοσοανεπάρκεια τα οποία δεν παράγουν αντισώματα.

Αναζήτηση μικροβιακών αντιγόνων στο
ΕΝΥ και σε άλλα βιολογικά υγρά

Απεικονιστικές μέθοδοι, όπως η αξονική τομογραφία και η μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου,
μπορεί να βοηθήσουν στη διάγνωση λοιμώξεων
του ΚΝΣ.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν τα ευρήματα της ερπητικής εγκεφαλίτιδας στη μαγνητική τομογραφία (ΜRI) κροταφικού λοβού, εξαιτίας της περιαγγειακής διήθησης με λεμφοκύτταρα
και των μικροαιμορραγιών που παρατηρούνται.
Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί ότι στο 40% των περιπτώσεων ερπητικής εγκεφαλίτιδας από τον ιό του
απλού έρπητα τύπου 1 (HSV 1) η αξονική τομογραφία εγκεφάλου είναι φυσιολογική.15,16 Ανάλογο
παράδειγμα αποτελεί και η τοξοπλάσμωση του
ΚΝΣ με τις χαρακτηριστικές εικόνες στην αξονική
και τη μαγνητική τομογραφία (μονήρη ή πολλαπλά αποστήματα με δακτυλιοειδή πρόσληψη του
σκιαγραφικού).17

Η ανίχνευση μικροβιακών αντιγόνων γίνεται με
ανάστροφη ανοσοηλεκτροφόρηση (counter immunoelectrophoresis, CIE), επισυγκόλληση σταφυλοκόκκου (coagglutination, COAG), συγκόλληση σε σωματίδια Latex (latex agglutination, LA).
Στο εμπόριο υπάρχουν kits για την άμεση ανίχνευση των κυριοτέρων παθογόνων μικροοργανισμών (H. influenzae, S. pneumoniae, Streptococci
group B, N. meningitidis A,B,C,Y,W135).3 Η ελάχιστη
συγκέντρωση των μικροβιακών αντιγόνων, η
οποία είναι ανιχνεύσιμη με CIE, είναι 1-25 ng/ml
για τον H. influenzae type b και 500-14.000 ng/ml
για Streptococci group B. Η ελάχιστη συγκέντρωση
των μικροβιακών αντιγόνων, η οποία είναι ανιχνεύσιμη με LA και COAG, είναι 0,1-5 ng/ml για τον
H. influenzae type b και 50-100 ng/ml για N. meningitidis.14
Για τον S.pneumoniae υπάρχει η δυνατότητα
ανίχνευσης του αντιγόνου στα ούρα, ως συμπληρωματικό στοιχείο μικροβιαιμίας από τον συγκεκριμένο μικροοργανισμό. Όσον αφορά στις μυκητιασικές μηνιγγίτιδες, η ανίχνευση κρυπτοκοκκικού Ag εμφανίζει ευαισθησία 98% στο ΕNY και
100% στο αίμα.3,4 Οι παραπάνω μέθοδοι έχουν το
πλεονέκτημα να μην επηρεάζονται από τη θεραπεία που μπορεί να προηγήθηκε.

Ορολογικές εξετάσεις

Οι ορολογικές εξετάσεις βρίσκουν εφαρμογή
στη διάγνωση κυρίως των ιογενών λοιμώξεων
του ΚΝΣ. Η διάγνωση στηρίζεται στην ορομετατροπή ή τον τετραπλασιασμό των IgG αντισωμάτων σε δείγματα ορού, τα οποία ελήφθησαν κατά
την οξεία φάση και τη φάση ανάρρωσης (απαιτούνται δύο δείγματα με διαφορά 2-4 εβδομάδων). Τα IgM αντισώματα δεν περνούν τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό. Η ανεύρεση IgM αντισωμάτων αξιολογείται και αποτελεί δείκτη πρόσφατης λοίμωξης (προσοχή σε πρόσμιξη αίματος).
Γενικά, η ιογενής μηνιγγίτιδα σχετίζεται με ενδορραχιαία σύνθεση αντισωμάτων που προσδιορίζεται από τον ακόλουθο δείκτη: IgG ΕΝΥ/IgG ορού >1.
Παρόλα αυτά, οι ορολογικές εξετάσεις αποτελούν
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Μοριακές τεχνικές

Η εξέλιξη της μοριακής τεχνολογίας, με κύρια
την εφαρμογή της PCR, έφερε επανάσταση στη
διαγνωστική προσέγγιση των λοιμώξεων του ΚΝΣ
(βακτηριακών και ιογενών). Η τεράστια ανάπτυξη
και εφαρμογή των μοριακών μεθόδων στην κλινική διαγνωστική τα τελευταία χρόνια οφείλεται
κυρίως στα πλεονεκτήματα των μεθόδων αυτών
(ευαισθησία, ταχύτητα, ειδικότητα) έναντι των
συμβατικών μεθόδων, για γρήγορη και αξιόπιστη
ταυτοποίηση των λοιμογόνων παραγόντων.
Η τεχνική της θερμοανθεκτικής πολυμεράσης
(PCR) χρησιμοποιεί επαναλαμβανόμενους κύκλους
σύνθεσης DNA με σκοπό την in vitro αντιγραφή
των αλληλουχιών των νουκλεϊκών οξέων-στόχων.
Έτσι, μία ειδική αλληλουχία DNA (ιού ή κυττάρου)
μπορεί να πολλαπλασιαστεί σε ανιχνεύσιμα επίπεδα σε σύντομο χρονικό διάστημα (2-4 ώρες).
Συνοπτικά, χρησιμοποιείται ένα ζεύγος εκκινητών (primers) που έχουν αλληλουχία συμπληρωματική με τα άκρα του DNA-στόχου. Ο κάθε κύκλος της PCR περιλαμβάνει 3 στάδια σε 3 διαφορετικές θερμοκρασίες:
1. Στάδιο αποδιάταξης του DNA (denaturation) (9495οC). Το DNA επωάζεται σε υψηλή θερμοκρασία
με αποτέλεσμα οι έλικες του να διαχωρίζονται.
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2. Σύνδεση των εκκινητών στα άκρα του DNAστόχου (annealing). Η θερμοκρασία του μίγματος κατεβαίνει, για να μπορέσουν οι εκκινητές
να συνδεθούν με τις συμπληρωματικές τους
αλληλουχίες.
3. Επέκταση των συμπληρωματικών αλυσίδων με
τη βοήθεια του ενζύμου Taq-πολυμεράση (extension).
Τα 3 αυτά στάδια αποτελούν τον θερμικό κύκλο. Στην πράξη, ένα πρωτόκολλο PCR περιλαμβάνει 20-40 θερμικούς κύκλους με συνολική διάρκεια 1-3 ώρες.18,19
Στη συνέχεια, ακολουθεί η ηλεκτροφόρηση του
προϊόντος σε γέλη αγαρόζης και η οπτικοποίηση
του στο υπεριώδες φως (Εικόνα 1).
Εκτός από την ανίχνευση των συχνοτέρων παθογόνων (S. pneumoniae, N. meningitis), η PCR
συμβάλλει στην ανίχνευση μικροοργανισμών που
δύσκολα απομονώνονται (Μ. tuberculosis, M.
pneumoniae, L. pneumophila, T. gondii) καθώς επίσης και πολλών ιών. Επιπλέον, η ανίχνευση των
μικροοργανισμών μπορεί να επιτευχθεί ακόμα και
όταν ο ασθενής έχει λάβει αντιμικροβιακή αγωγή.
Στις περιπτώσεις που πρόκειται να πολλαπλασιαστεί RNA (π.χ. στις περιπτώσεις μηνιγγίτιδας και
εγκεφαλίτιδας από εντεροϊούς), η τεχνική αυτή
μπορεί να εφαρμοστεί και για πολλαπλασιασμό του
RNA μετά από την παραγωγή συμπληρωματικής
αλυσίδας cDNA με το ένζυμο ανάστροφη τρανσκριπτάση (reverse transcriptase, RT-PCR, Εικόνα 1).20
Άλλες παραλλαγές της PCR, με ευρεία εφαρμογή στην κλινική πράξη, είναι η multiplex PCR και η

nested PCR.21 Η πολυπλεκτική (multiplex) PCR
χρησιμοποιείται για την ταυτόχρονη ανίχνευση
πολλαπλών πιθανών αιτίων (π.χ. N. meningitidis, S.
pneumoniae, H. Influenzae) σε μία ενιαία αντίδραση, απευθείας στα κλινικά δείγματα.22 Βασικά πλεονεκτήματα είναι η υψηλή ευαισθησία και ειδικότητα της μεθόδου (100%),22 η ταχύτητα και το χαμηλό κόστος (Πίνακας 2).4,9
Η nested PCR είναι εξαιρετικά ευαίσθητη μέθοδος. Στην τεχνική αυτή χρησιμοποιούνται δύο
ζεύγη εκκινητών. Γίνεται αρχικά πολλαπλασιασμός του DNA με αρχικό ζεύγος εκκινητών και
ακολουθεί δεύτερος πολλαπλασιασμός του προϊόντος με νέο ζεύγος εκκινητών, των οποίων οι
αλληλουχίες βρίσκονται μέσα στην αλληλουχία
του πολλαπλασιασμένου DNA. Το γεγονός ότι με
τη μέθοδο αυτή πραγματοποιούνται 2 κύκλοι
πολλαπλασιασμού και το 2ο ζεύγος εκκινητών
υβριδίζεται σε ήδη ειδικό προϊόν, έχει ως αποτέλεσμα να αυξάνονται η ειδικότητα και η ευαισθησία της μεθόδου.

Εικόνα 1. RT-PCR εντεροϊού που απομονώθηκε σε
δείγματα ΕΝΥ.

Πίνακας 2. Αξιολόγηση της μεθόδου Multiplex PCR σε 425 κλινικά δείγματα.
ΑΠΑ=αρνητική προγνωστική αξία, ΘΠΑ=θετική προγνωστική αξία.4,9
Μικροοργανισμός
N. meningitidis
S. pneumoniae
H. influenzae

Ευαισθησία (%)

ΑΠΑ (%)

ΘΠΑ (%)

93,9
92,3
88

99,1
99,1
100

100
100
100

Πίνακας 3. Αξιολόγηση χρώσης Gram, καλλιέργειας και PCR (για N. meningitis και S. pneumoniae), σε 37
ασθενείς με επιβεβαιωμένη μηνιγγίτιδα. ΑΠΑ=αρνητική προγνωστική αξία, ΘΠΑ=θετική προγνωστική αξία.4,23

N. meningitides
n=23
S. pneumoniae
n=14
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Test

Ευαισθησία (%)

Ειδικότητα (%)

ΑΠΑ (%)

ΘΠΑ (%)

PCR
άμεσο
Κ/α
PCR
άμεσο
Κ/α

87
27
17
100
62
36

96
100
100
100
100
100

94
74
71
100
92
86

91
100
100
100
100
100
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Διαγνωστική προσέγγιση των λοιμώξεων του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος

Η εφαρμογή της κλασικής PCR και των παραλλαγών της, που στηρίζονται στην ανίχνευση του
γενετικού υλικού σε γέλη αγαρόζης, παρουσιάζει
ορισμένα μειονεκτήματα όπως:
• Δεν αποτελεί αυτοματοποιημένη μέθοδο
• Δεν ποσοτικοποιείται (αδύνατος ο προσδιορισμός ιικού φορτίου)
• Έχει χαμηλή ευαισθησία (για να γίνει ορατό το
προϊόν της αντίδρασης θα πρέπει να ενισχυθεί
σε εκατομμύρια αντίγραφα).
Τα παραπάνω προβλήματα αντιμετωπίστηκαν
τα τελευταία χρόνια με μια ακόμη παραλλαγή της
κλασικής PCR, την PCR πραγματικού χρόνου (Real
Time PCR), η οποία βρίσκει ευρεία εφαρμογή στην
κλινική διαγνωστική. Στην Real Time PCR η οπτικοποίηση του προϊόντος της αντίδρασης γίνεται ταυτόχρονα με τη διαδικασία πολλαπλασιασμού του
προϊόντος. Κατά τη διάρκεια της αντίδρασης μετράται με ειδική συσκευή ο φθορισμός που εκπέμπεται από ιχνηθέτες που υβριδίζουν με το παραγόμενο προϊόν της αντίδρασης. Ο φθορισμός που
παράγεται είναι ανάλογος του πληθυσμού των παραγόμενων αλληλουχιών σε κάθε θερμοδυναμικό
κύκλο. Η Real Time PCR υπερέχει έναντι των άλλων
μοριακών μεθόδων στη διαγνωστική προσέγγιση
των λοιμώξεων του ΚΝΣ διότι:
• Απαιτεί ελάχιστη ποσότητα ΕΝΥ.
• Αποτελεί αυτοματοποιημένη μέθοδο (αποφυγή
ενδιάμεσης επεξεργασίας δείγματος, μείωση
επιμολύνσεων).
• Επιτρέπει την ποσοτική μέτρηση του ιικού φορτίου.
• Έχει αυξημένη ειδικότητα, ευαισθησία και επαναληψιμότητα.
• Προσφέρει μεγαλύτερη ταχύτητα στην ανίχνευση-ταυτοποίηση του λοιμογόνου παράγοντα, επειδή οι θερμοδυναμικοί κύκλοι είναι πιο σύντομοι
απ' ό,τι στην κλασική PCR (απάντηση σε 4 ώρες).
• Επιτρέπει την άμεση εφαρμογή αιτιολογικής θεραπείας.
Μειονεκτήματα της Real Time PCR είναι το υψηλό κόστος εξοπλισμού, η πολυπλοκότητα στον
σχεδιασμό των εκκινητών και η ανάγκη ύπαρξης
εξειδικευμένου προσωπικού.25
Στον Πίνακα 3 βλέπουμε την αξιολόγηση άμεσης χρώσης (Gram), καλλιέργειας και Real Time
PCR (για N. meningitis και S. pneumoniae), σε 37
ασθενείς με επιβεβαιωμένη διάγνωση μηνιγγίτιδας από μια πρόσφατη μελέτη.4,23
Συμπερασματικά, οι μοριακές τεχνικές στη διαγνωστική προσέγγιση των λοιμώξεων του ΚΝΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ AIDS, 2010; 18(3):110-119

αυξάνουν το ποσοστό αιτιολογικής διάγνωσης,
μειώνουν την άσκοπη χρήση των αντιβιοτικών
και βοηθούν στην αιτιολογική διερεύνηση των
λοιμώξεων του ΚΝΣ.

Συμπεράσματα - Προοπτικές

Οι λοιμώξεις του ΚΝΣ αποτελούν μία κατηγορία
νοσημάτων με υψηλή θνητότητα, μερικές φορές
και υψηλή μεταδοτικότητα, που απαιτούν άμεση
διάγνωση και θεραπευτική παρέμβαση. Στόχος
του κλινικού μικροβιολόγου είναι η ταχεία ανίχνευση και ταυτοποίηση του αιτιολογικού παράγοντα χρησιμοποιώντας τις συμβατικές μεθόδους
ανίχνευσης σε συνδυασμό με τις νεότερες μοριακές τεχνικές, λαμβάνοντας υπ’ όψιν το ιστορικό
και την κλινική εικόνα του ασθενούς. H αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR) και οι παραλλαγές της, αποτελούν τη σημαντικότερη μοριακή
τεχνική στην καθημερινή κλινική πρακτική για τη
διάγνωση των λοιμώξεων του ΚΝΣ.
Τα τελευταία χρόνια η πρόοδος της βιοχημείας
και της μοριακής βιολογίας οδήγησε στην ανάπτυξη μιας νέας τεχνικής, την ανάλυση με DNA
μικροσυστοιχίες (microarrays) κατά την οποία, με
μία μόνο εξέταση, ερευνώνται ταυτόχρονα πολλοί αιτιολογικοί παράγοντες. Ωστόσο, η ανάλυση
με μικροσυστοιχίες, ενώ έχει χρησιμοποιηθεί επιτυχώς για την ανίχνευση ιών σε περιστατικά λοιμώξεων του ΚΝΣ, δεν έχει ακόμη κατορθώσει να
εφαρμοστεί σε ρουτίνα.24
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CASE REPORT

ΕΝΔΙΑΦΈΡΟΥΣΑ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ

Μεμονωμένη φυματιώδης ορχεοεπιδιδυμίτιδα:
Παρουσίαση περιστατικού και βιβλιογραφική
ανασκόπηση
Ό. Τσαχουρίδου, Σ. Μεταλλίδης
Περίληψη
Παρουσίαση ενός περιστατικού μεμονωμένης φυματιώδους ορχεοεπιδιδυμίτιδας που υποδυόταν
εικόνα συμπαγούς όγκου του οσχέου. Ανάλυση περιστατικού και βιβλιογραφική ανασκόπηση.

Α΄ Παθολογική Κλινική,
Μονάδα Λοιμώξεων, Ιατρική
Σχολή Αριστοτέλειου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Λέξεις κλειδιά: Φυματιώδης ορχεοεπιδιδυμίτιδα, μαγνητική τομογραφία, υδροκήλη, ορχεκτομή.

Isolated tuberculous epididymo-orchitis: Case report
and review of the literature
O. Tsachouridou, S. Metallidis
Abstract
Tuberculous epididymitis is an unusual disease, often misdiagnosed. The authors report a rare case
of isolated unilateral tuberculous epididymo-orchitis in a 65-year old patient with a non-tender indurated tumor mass of the right side of the scrotum. Diagnosis was suspected upon ultrasonography of
scrotum. Patient condition did not improve with antibiotic therapy, and the diagnosis was finally
confirmed by histological examination of scrotal tissue biopsy.

Infectious Diseases Division,
First Department of Internal
Medicine, “AHEPA” University
Hospital, Aristotle University
of Thessaloniki

Key words: Tuberculous epididymo-orchitis, magnetic resonance imaging, hydrocele, orchiectomy,
scrotum.
Εισαγωγή

Η φυματιώδης ορχεοεπιδιδυμίτιδα είναι μια σπάνια ουρολογική πάθηση που δύσκολα διαγιγνώσκεται. Οι συμβατικές μέθοδοι για τη διάγνωση είναι συχνά χρονοβόρες και παρεμβατικές. Η συνδυασμένη χρήση μαγνητικής τομογραφίας (MRI)
οσχέου και η βασισμένη στην PCR τεχνική για ανίχνευση του μυκοβακτηριδιακού DNA (λόγω υψηλής ευαισθησίας και ειδικότητας στην αναγνώριση
του μυκοβακτηριδιακού DNA) είναι μια πολύτιμη
στρατηγική για ταχεία διάγνωση της φυματιώδους
ορχεοεπιδιδυμίτιδας. Η εξωπνευμονική εντόπιση
της φυματίωσης αντιστοιχεί στο 20,22% όλων των
περιπτώσεων φυματίωσης.1 Ενώ η ουρογεννητική
εντόπιση της φυματίωσης αντιστοιχεί στο 30% της
εξωπνευμονικής εντόπισης της φυματίωσης, συμμετοχή της επιδιδυμίδας έχουμε στο 20% των περιπτώσεων.2,3 Η φυματιώδης ορχεοεπιδιδυμίτιδα
λόγω της σπανιότητάς της παρουσιάζει δυσχέρειες
στη διάγνωση. Ωστόσο, με την ανάλογη κλινική εικόνα, ιδιαίτερα όταν υπάρχει ιστορικό προηγούμενης πνευμονικής φυματίωσης, θα πρέπει να μπαίνει

η υποψία της φυματιώδους ορχεοεπιδιδυμίτιδας
σε ασθενή με διόγκωση του οσχέου. Αποκλειστικά
βασιζόμενοι στα κλινικά ευρήματα, η διαφορική
διάγνωση της φυματιώδους λοίμωξης του οσχέου
και της επιδιδυμίδας από νεόπλασμα ή απόφραξη
είναι εξαιρετικά δύσκολη.4
Τυπικά, λόγω του ότι η καλλιέργεια του
Mycobacterium tuberculosis συνήθως χρειάζεται
6-8 εβδομάδες για να ολοκληρωθεί, η αντιφυματική θεραπεία τις περισσότερες φορές αναβάλλεται. Συχνά η τελική διάγνωση της βλάβης εξαρτάται από την ιστολογική εξέταση του ληφθέντος
χειρουργικά ή με βιοψία δείγματος.5,6 Η μαγνητική τομογραφία (MRI) οσχέου έχει ειδικά χαρακτηριστικά για τη διάγνωση της φυματιώδους
ορχεοεπιδιδυμίτιδας. Από την άλλη πλευρά, η τεχνική PCR χρησιμοποιείται για να ενισχύσει υπερβολικά μικρά ποσά μιας συγκεκριμένης γενωμικής αλληλουχίας τάχιστα. Η παρουσία πολύ μικρού αριθμού βακίλλων μπορεί να αναδειχθεί
μέσα σε 24-48 ώρες. Η απευθείας ανίχνευση DNA
του M. tuberculosis με την τεχνική PCR στα ούρα
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είναι μια ταχεία, μη παρεμβατική και υψηλής ειδικότητας μέθοδος για τη διάγνωση ουρογεννητικής φυματίωσης.7,8

Παρουσίαση περιστατικού

Άνδρας 65 ετών, με αρτηριακή υπέρταση και
ελεύθερο υπόλοιπο ιστορικό, παρουσιάστηκε με
μονόπλευρη ανώδυνη διόγκωση δεξιού οσχέου
από μηνός. Δεν υπήρχε κάποιο άλλο συνοδό σύμπτωμα ή χρόνια νόσος. Η φυσική εξέταση αποκάλυψε ανώδυνο, ανώμαλο και μη ευαίσθητο
συμπαγή όγκο στην περιοχή του όρχεως με μεγίστη διάσταση 3 εκ., καθώς και διάχυτη, σκληρή
και μετρίως επώδυνη διόγκωση της σύστοιχης
επιδιδυμίδας. Επίσης, ήταν έκδηλη η παρουσία
υδροκήλης σύστοιχα. Ψηφιακή διορθική εξέταση
αποκάλυψε διογκωμένο, ελαστικό προστάτη χωρίς ευαισθησία ή λεμφαδενοπάθεια (εικόνα συμβατή με καλοήθη υπερπλασία). Η γενική εξέταση
ούρων ήταν φυσιολογική χωρίς πυουρία. Επακόλουθη καλλιέργεια ούρων για μυκοβακτηρίδια
(με λήψη τριών διαδοχικών πρωινών δειγμάτων)
απέβη αρνητική. Η καλλιέργεια ούρων για κοινά
μικρόβια απέβη αρνητική, ενώ η α-φετοπρωτεΐνη
(α-FPR) και η β-χοριακή γοναδοτροπίνη (β-HCG)
ήταν εντός φυσιολογικών ορίων. Η ακτινογραφία
θώρακος ήταν φυσιολογική. Ο υπερηχοτομογραφικός έλεγχος και η αξονική τομογραφία (CT) επιβεβαίωσαν την ύπαρξη μάζας στο δεξιό όρχι που
επηρέαζε τη σύστοιχη επιδιδυμίδα και προκαλούσε υδροκήλη (Εικόνα 1), με φυσιολογικές
όμως απεικονίσεις των νεφρών. Από την CT θώρακος και κοιλίας δεν προέκυψε άλλο παθολογικό εύρημα. Η MRI στο όσχεο (Εικόνες 2, 3) έδειξε
διόγκωση της δεξιάς επιδιδυμίδας με χαμηλό
σήμα στις Τ2W και ενδιάμεσο σήμα στις T1W
απεικονίσεις με ανομοιόμορφο εμπλουτισμό και
παρουσία υδροκήλης.
Ο ασθενής ετέθη σε αντιμικροβιακή αγωγή με
κινολόνη, χωρίς όμως βελτίωση. Με την πιθανή
διάγνωση νεοπλασματικού όγκου στον όρχι, υποβλήθηκε σε δεξιά υψηλή ορχεκτομή. Μετεγχειρητική παθολογοανατομική εξέταση ιστού ανέδειξε
κοκκιωματώδη αντίδραση με γιγαντιαία κύτταρα
Langhans και παρουσία οξεάντοχων βάκιλλων,
εικόνα συμβατή με φυματιώδη λοίμωξη. Ο ασθενής είχε ομαλή μετεγχειρητική πορεία. Έλαβε τριπλή 6μηνη αντιφυματική αγωγή, παρέμεινε σταθερός στο follow-up και η λοίμωξη αντιμετωπίστηκε επιτυχώς.
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Εικόνα 1. Απεικόνιση του οσχέου με αξονική
τομογραφία, όπου φαίνεται η μονόπλευρη
διόγκωση δεξιά, προκαλώντας υδροκήλη.

Εικόνα 2. Μαγνητική τομογραφία οσχέου, όπου
φαίνεται ο ανομοιογενής εμπλουτισμός της μάζας
του δεξιού όρχι, η συμμετοχή της επιδιδυμίδας
σύστοιχα, καθώς και η παρουσία υδροκήλης δεξιά.

Εικόνα 3. Μαγνητική τομογραφία οσχέου με
έκδηλη την παρουσία της εξεργασίας στον δεξιό
όρχι, προκαλώντας πιεστικά φαινόμενα αριστερά.
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Μεμονωμένη φυματιώδης ορχεοεπιδιδυμίτιδα

Συζήτηση

Η ουρογεννητική φυματίωση είναι η πιο συχνή
μορφή εξωπνευμονικής φυματίωσης μετά τη φυματιώδη λεμφαδενίτιδα.9 Συνήθως τα μυκοβακτηρίδια πρωταρχικώς προσβάλλουν τον νεφρό
και γίνεται κατιούσα διασπορά στον ουρητήρα,
την ουροδόχο κύστη και τέλος, στον προστάτη.5
Είναι γενικά αποδεκτό ότι οι περισσότερες περιπτώσεις ορχεοεπιδιδυμίτιδας οφείλονται σε ανάδρομη διασπορά από τον προστάτη, παρόλο που
αιμοτογενής ή λεμφογενής διασπορά είναι επίσης
δυνατή.10,11 Η ορχική συμμετοχή μπορεί να προκύψει από απευθείας εισβολή μέσω βλάβης της επιδιδυμίδας.4 Ως μεμονωμένη φυματιώδης ορχεοεπιδιδυμίτιδα ορίζεται η φυματιώδης ορχεοεπιδιδυμίτιδα χωρίς αποδεδειγμένη νεφρική συμμετοχή.12 Ωστόσο, ορισμένοι συγγραφείς ισχυρίζονται
ότι δεν υπάρχει αληθής μεμονωμένη ορχεοεπιδιδυμίτιδα διότι η ενδοφλέβια ουρογραφία και η
μικροσκοπική εξέταση ούρων μπορεί να αποτύχουν να διαγνώσουν νεφρική προσβολή,12 ενώ η
ευαισθησία της καλλιέργειας ούρων ανέρχεται
μόλις στο 50%.13 Επίσης, σε ορισμένες περιπτώσεις έχει παρατηρηθεί νεφρική φυματίωση ή θετικοποίηση της ουροκαλλιέργειας σε δεύτερο χρόνο.14 Πιο συχνά παρατηρείται σε άνδρες ηλικίας
21-37 ετών (μέσος όρος ηλικίας 32 έτη).12 Η πιο συχνή κλινική εικόνα είναι επώδυνη διόγκωση
(40%), οξεία ορχεοεπιδιδυμίτιδα (10%), στειρότητα (10%) και αιμοσπερμία. Η ανώδυνη διόγκωση,
που ήταν κύρια κλινική εικόνα του δικού μας
ασθενούς, δεν είναι συχνή.12 Ωστόσο, αυτό είναι
συχνό σημείο σε μη μεμονωμένη ορχεοεπιδιδυμίτιδα.1 Συνήθως η εντόπιση είναι μονόπλευρη.12
Απεικονιστικά μπορεί να αποκαλυφθούν διάχυτες ή εστιακές ετερογενείς βλάβες στη διογκωμένη επιδιδυμίδα με/χωρίς την ύπαρξη υδροκήλης, δημιουργία διαφραγματίων, εξωορχικές
ασβεστώσεις, αποστημάτια, ευρήματα που συναντώνται συχνά και σε άλλες χρόνιες φλεγμονώδεις διαδικασίες ή σε ορχικές νεοπλασίες.4,6
Έτσι, η προεγχειρητική διάγνωση της μεμονωμένης ορχεοειπδιδυμίτιδας εξαρτάται από τον υψηλό βαθμό υποψίας. Η οριστική διάγνωση τίθεται
συνήθως από την ιστοπαθολογική εξέταση του
υλικού που αποκτάται μετά από χειρουργική
εκτομή ή από τη λήψη υλικού με βιοψία λεπτής
βελόνης (fine needle aspiration cytology FNAC).4,6,15 Η τεχνική αυτή δεν πρέπει να εφαρμόζεται επί έντονης υποψίας για νεοπλασία, όπως
ήταν και η περίπτωση του δικού μας ασθενούς,
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για την αποφυγή της διασποράς νεοπλασματικών κυττάρων.
Παρότι η μεμονωμένη ορχεοεπιδιδυμίτιδα
σπάνια περιγράφεται,6,18 η κυτταρολογική εικόνα
είναι η ίδια με αυτήν που ανευρίσκεται σε προσβολή όλων των υπόλοιπων οργάνων. Ιστοπαθολογικά, η διάγνωση της φυματίωσης βασίζεται
στην εικόνα επιθηλιοειδούς κοκκιώματος, νέκρωσης και παρουσίας οξεάντοχων βάκιλλων.19,20 Η
αναρρόφηση τυροειδούς υλικού είναι σχεδόν παθογνωμονική της φυματίωσης και έτσι η ενεργή
αναζήτηση οξεάντοχων βάκιλλων θα πρέπει να
διενεργείται για την επιβεβαιωτική διάγνωση. Εν
συντομία, η φυματιώδης ορχίτιδα παρά το ότι είναι μια σπάνια οντότητα, μπορεί να διαγνωσθεί
επιτυχώς με την τεχνική FNAC, ενώ η μεμονωμένη εντόπιση αναδεικνύει την πιθανότητα μιας
σπανιότερης οδού μετάδοσης της φυματίωσης
στους όρχεις από την ανάδρομη διασπορά από
τον προστάτη. Πρέπει να γίνεται κάθε δυνατή
προσπάθεια για την έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία της λοίμωξης προς αποφυγή άσκοπης επιδιδυμο-ορχεκτομής και την επίδραση αυτής στη
γονιμότητα, ιδίως σε νέους ασθενείς. Η φυματιώδης ορχεοεπιδιδυμίτιδα μπορεί να επηρεάσει τη
γονιμότητα. Ο αριθμός και η κινητικότητα των
σπερματοζωαρίων μπορεί να ελαττωθεί εξαιτίας
απόφραξης ή δευτεροπαθούς ατροφίας.21
Η υψηλής ανάλυσης υπερηχοτομογραφία είναι
σήμερα η καλύτερη τεχνική για την απεικόνιση του
οσχέου και του περιεχομένου του. Μια εικόνα υποηχωγενούς διόγκωσης της επιδιδυμίδας, ανομοιογενούς, με αμφοτερόπλευρη συμμετοχή αυτής και
παράλληλη ορχική βλάβη θέτει ισχυρή υποψία για
φυματίωση, ιδιαίτερα σε ασθενείς με προηγούμενη εντόπιση ή με αποτυχία συμβατικής αντιμικροβιακής αγωγής. Αυτά τα υπερχηχοτομογραφικά
ευρήματα είναι χρήσιμα για τη διαφοροδιάγνωσή
της από ορχικό νεόπλασμα, οξεία λοίμωξη και απόφραξη, αν και ορισμένες φορές είναι δύσκολη η
διάκρισή της από τη μικροβιακή λοίμωξη.21
Η μεμονωμένη ορχεοεπιδιδυμίτιδα είναι θεραπεύσιμη με τριπλή αντιφυματική αγωγή από του
στόματος (ριφαμπικίνη, ισονιαζίδη, πυραζιναμίδη)
για διάστημα 2 μηνών έως 2 ετών.5,15 Ορισμένοι
συγγραφείς συνιστούν χειρουργική παρέμβαση
επί αποτυχίας της θεραπείας εντός δύο μηνών ή σε
παρουσία διορχικού αποστήματος.16,17 Η ταχύτητα
καθίζησης ερυθρών είναι συνήθως αυξημένη στη
φυματίωση, ενώ η τιμή της χρησιμοποιείται ως δείκτης ελέγχου του θεραπευτικού αποτελέσματος
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Για να αποφευχθούν επιπλοκές από την ορχεκτομή, σε άνδρες με υποψία φυματιώδους λοίμωξης
συνιστάται κυτταρολογική εξέταση ή διενέργεια
βιοψίας.
Συνοψίζοντας, πρέπει η φυματίωση να μπαίνει
στη διαφοροδιάγνωση κάθε ορχεοεπιδιδυμίτιδας
που δεν ανταποκρίνεται στην τυπική αντιμικροβιακή θεραπεία. Αναμφισβήτητα, σε σύγκριση με
τις συμβατικές μεθόδους, η συνδυασμένη χρήση
της MRI θώρακα, κοιλίας, οσχέου, της υψηλής
ανάλυσης υπερηχοτομογραφίας και της τεχνικής
PCR των ούρων για τη μη επεμβατική διάγνωση
της μεμονωμένης φυματιώδους ορχεοεπιδιδυμίτιδας είναι πολυτιμότερη, ειδικότερα στον ασθενή με προηγούμενο ιστορικό πνευμονικής φυματίωσης.1
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Εμπειρική ή πρώιμη (preemptive)
αντιμυκητιασική αγωγή στον
ουδετεροπενικό ασθενή με εμπύρετο;

Cordonnier C., Pautas C., Maury S., et al. Empirical
versus preemptive antifungal therapy for high-risk,
febrile, neutropenic patients: a randomized, controlled trial. Clin Infect Dis 2009, 48:1042-51.
Η εμπειρική αντιμυκητιασική αγωγή αποτελεί
την καθιερωμένη θεραπεία για τη μείωση του
αριθμού των θανάτων από μυκητιασικές λοιμώξεις στους ουδετεροπενικούς ασθενείς που πάσχουν από αιματολογικές κακοήθειες. Οι πρόσφατες εξελίξεις στον τομέα της διαγνωστικής των
μυκητιασικών λοιμώξεων καθιστούν ευκολότερη
την πρωιμότερη διάγνωσή τους, ενώ ταυτόχρονα
θέτουν το ζήτημα μίας διαφορετικής θεραπευτικής προσέγγισης υπό την έννοια της πρώιμης
(preemptive) αγωγής, με στόχο τη μείωση του κόστους, αλλά και της τοξικότητας της αντιμυκητιασικής θεραπείας.
Απάντηση στο ερώτημα προσπάθησε να δώσει
η Cordonnier και οι συνεργάτες της, συγκρίνοντας
την εμπειρική με την πρώιμη (preemptive) αντιμυκητιασική αγωγή σε μία πολυκεντρική, ανοιχτή,
τυχαιοποιημένη μελέτη.1 Ως εμπειρική αγωγή χαρακτηρίσθηκε η έναρξη αντιμυκητιασικής αγωγής μετά από 4 ημέρες εμπυρέτου υπό αγωγή με
ευρέος φάσματος αντιβιοτικά ή η άμεση έναρξη
επί υποτροπής του εμπυρέτου. Πρώιμη (preemptive) αγωγή ορίσθηκε η έναρξη αγωγής στους
ασθενείς με κλινικά και απεικονιστικά στοιχεία
συμβατά με εν τω βάθει μυκητίαση (κλινικά ή
απεικονιστικά τεκμηριωμένη πνευμονία ή οξεία
παραρρινοκολπίτιδα, βλεννογονίτιδα κατηγορίας
≥3, ανεξήγητα συμπτώματα από το ΚΝΣ, σηπτικό
σοκ, δερματικές βλάβες συμβατές με μυκητιασική
λοίμωξη, σπληνικό ή ηπατικό απόστημα, σοβαρή
διάρροια, αποικισμός από Aspergillus) ή με θετικό
αντιγόνο γαλακτομαννάνης.2 Στη μελέτη της Cordonnier, 293 αιματολογικοί ασθενείς με εμπύρετη

Επίκουρος Καθηγητής
Ιατρικής Σχολής
Πανεπιστημίου Αθηνών

ουδετεροπενία (απόλυτος αριθμός ουδετερόφιλων <500 κύτταρα/ml) τυχαιοποιήθηκαν να λάβουν εμπειρική ή πρώιμη (preemptive) αντιμυκητιασική αγωγή. Η επιβίωση ανάμεσα στις δύο
ομάδες δεν διέφερε στατιστικά σημαντικά, με την
ομάδα που έλαβε εμπειρική αγωγή να εμφανίζει
λίγο μεγαλύτερα ποσοστά επιβίωσης (97,3%) σε
σχέση με την ομάδα της πρώιμης (preemptive) θεραπείας (95,1%). Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων διαπιστώθηκε επίσης πως οι βέβαιες ή
πιθανές μυκητιασικές λοιμώξεις ήταν συχνότερες
σε αυτούς που έλαβαν πρώιμη (preemptive) θεραπεία σε σχέση με αυτούς της ομάδας της εμπειρικής αγωγής (13/143 vs. 4/150, p<0,05), ενώ οι
περισσότερες λοιμώξεις συνέβησαν κατά τη διάρκεια της εισαγωγικής θεραπείας (induction therapy) -12 από τους 73 ασθενείς στο σκέλος της πρώιμης (preemptive) θεραπείας και 3 από τους 78
που έλαβαν εμπειρική θεραπεία εμφάνισαν μυκητιασική λοίμωξη (p<0,01). H πρώιμη (preemptive)
θεραπεία δεν μείωσε τη νεφροτοξικότητα, που είναι η σημαντικότερη ανεπιθύμητη ενέργεια των
αντιμυκητιασικών, αλλά μείωσε το κόστος της θεραπείας κατά 35%. Συμπερασματικά, η εμπειρική
θεραπεία συνεχίζει να αποτελεί το χρυσό κανόνα
για την αντιμετώπιση του ουδετεροπενικού ασθενούς με εμπύρετο, αφού προσφέρει καλύτερα ποσοστά επιβίωσης. Η πρώιμη (preemptive) αγωγή,
με την προσθήκη περαιτέρω απεικονιστικών μεθόδων, διαγνωστικών δεικτών (όπως η β-Dγλυκάνη και η PCR), καθώς και με την αποτελεσματική χρήση μεθόδων αντιμυκητιασικής προφύλαξης, ίσως αποτελέσει στο μέλλον τη θεραπεία εκλογής.
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Η ανεπάρκεια της MBL (mannosebinding lectin) προδιαθέτει τους
ανοσοκατασταλμένους ασθενείς σε
λοιμώξεις από Aspergillus spp.

Lambourne J., Agranoff D., Herbrecht R., et al. Association of mannose-binding lectin deficiency with
acute invasive aspergillosis in immunocompromised
patients. Clin. Infec.t Dis. 2009, 49:1486-91.
Οι λοιμώξεις από Aspergillus spp. σε ανοσοκατασταλμένους ασθενείς σχετίζονται με πολύ υψηλή θνητότητα (40%), έχει όμως παρατηρηθεί ότι
ασθενείς με παρόμοια επίπεδα ανοσοκαταστολής εμφανίζουν πολύ διαφορετική συχνότητα
ασπεργίλλωσης. Στο φαινόμενο αυτό δίδεται εξήγηση με το άρθρο του Lambourne και των συνεργατών του, όπου συσχετίζουν την πιθανότητα
λοίμωξης από Aspergillus spp. με τα επίπεδα της
πρωτεΐνης MBL (mannose-binding lectin).1 Στο
40% περίπου του γενικού πληθυσμού έχουν διαπιστωθεί μεταλλαγές στο γονίδιο (mbl2) που κωδικοποιεί την MBL, οι οποίες οδηγούν στην παραγωγή μη λειτουργικής πρωτεΐνης (συγκέντρωση
MBL <500 ng/ml). Στην παραπάνω μελέτη μετρήθηκαν με ELISA τα επίπεδα της MBL στον ορό σε
65 ασθενείς με βέβαιη ή πιθανή ασπεργίλλωση,
καθώς και σε 65 ανοσοκατασταλμένους ασθενείς
με εμπύρετο (ομάδα ελέγχου). Τα μέσα επίπεδα
MBL στον ορό ήταν σημαντικά μικρότερα στους
ασθενείς με ασπεργίλλωση σε σχέση με τους
ασθενείς που χρησιμοποιήθηκαν ως ομάδα ελέγχου (281 ng/ml vs. 835 ng/ml, p<0,007), ενώ παράλληλα η ανεπάρκεια της MBL ήταν επίσης συχνότερη στους ασθενείς με ασπεργίλλωση (62%
vs. 32%, p<0,001).
Η μελέτη αυτή καταδεικνύει έναν προγνωστικό
παράγοντα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να
καθορίσει την ομάδα των ανοσοκατασταλμένων
ασθενών που έχουν αυξημένο κίνδυνο για λοιμώξεις από Aspergillus spp., ενώ παράλληλα ανοίγει
το πεδίο για θεραπείες χορήγησης MBL σε περιπτώσεις ανεπάρκειας.

Βιβλιογραφία
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Γενετικός πολυμορφισμός της IL28B
καθορίζει την ανταπόκριση στη
θεραπεία της χρόνιας ηπατίτιδας C

Ge D., Fellay J., Thompson AJ., et al. Genetic variation in IL28B predicts hepatitis C treatment-induced
viral clearance. Nature 2009, 461:399-401.
Η χρόνια λοίμωξη από τον ιό της ηπατίτιδας C
(HCV) αποτελεί μία από τις κυριότερες αιτίες κίρρωσης παγκοσμίως. Η θεραπεία της συνίσταται
στο συνδυασμό πεγκυλιωμένης ιντερφερόνης
(Peg-IFN) και ριμπαβιρίνης (RBV), που οδηγεί σε
παρατεταμένη ιολογική ανταπόκριση (sustained
virological response, SVR) διαφορετικό ποσοστό
ασθενών, ανάλογα με το γονότυπο του ιού. Τόσο
το υψηλό ποσοστό αποτυχίας, όσο και η δυσκολία ολοκλήρωσης της θεραπείας λόγω ανεπιθύμητων ενεργειών, δημιουργεί την ανάγκη αναζήτησης παραμέτρων που καθορίζουν την ανταπόκριση στη θεραπεία.
Στην εργασία του Ge και των συνεργατών του,
περιγράφηκε η ύπαρξη ενός γενετικού πολυμορφισμού στην περιοχή του γονιδίου της ιντερλευκίνης
28Β (IL28Β) στο χρωμόσωμα 19, που κωδικοποιεί
την παραγωγή των ιντερφερονών-λ (IFN-λs) και
σχετίζεται με διαφορετική ανταπόκριση στη θεραπεία της HCV λοίμωξης.1 Στη μελέτη αναλύθηκαν
1.137 ασθενείς διαφορετικών εθνικοτήτων (Ευρωπαίοι, Αυστραλοί, Ιάπωνες, Αφρο-Αμερικανοί), με
χρόνια HCV λοίμωξη από το γονότυπο 1, που έλαβαν θεραπεία με Peg-IFN και RBV. Η ύπαρξη του
πολυμορφισμού συσχετίσθηκε με διπλάσια πιθανότητα SVR στους ασθενείς τόσο Ευρωπαϊκής
(p=1,06 x 10-25), όσο και Αφρικανικής (p=2,06 x 10-3)
καταγωγής, ενώ σε μία παρόμοια μελέτη από τον
Thomas o πολυμορφισμός αυτός συσχετίσθηκε με
αυτόματη κάθαρση από τον ιό.2 Η ύπαρξη του πολυμορφισμού διαπιστώθηκε σε όλες τις διαφορετικές εθνικότητες ασθενών που συμμετείχαν στη
μελέτη, επειδή όμως η ύπαρξη του πολυμορφισμού που οδηγεί σε καλύτερη ανταπόκριση υπερτερεί στους Ευρωπαίους σε σχέση με τους Αφρικανούς, ο πολυμορφισμός αυτός εξηγεί και τη διπλάσια σχεδόν διαφορά ανταπόκρισης στη θεραπεία
μεταξύ των δύο πληθυσμών.
Παρατηρώντας πως ο πολυμορφισμός αυτός
σχετίζεται τόσο με τη φυσική κάθαρση του ιού,
όσο και με την ανταπόκριση στη θεραπεία, είναι
πιθανό το προϊόν του γονιδίου να εμπλέκεται στον
εγγενή έλεγχο του HCV και να συμμετέχει στη ρύθμιση της ενδοηπατικής παραγωγής ιντερφερόνης.
HELLENIC ARCHIVES of AIDS, 2010; 18(3):124-130
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Οι IFN-λs, που περιλαμβάνουν τις ΙFN-λ 1,2,3 (γνωστές και ως IL-29, IL-28A και ΙL-28B), έχουν όντως
επιδείξει αντι-ιική δράση έναντι του γονοτύπου 1,
τόσο in vitro όσο και in vivo.3 Τα ευρήματα αυτά
μπορεί να χρησιμεύσουν στον καθορισμό των
ασθενών που έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα ανταπόκρισης στη θεραπεία, ενώ το μονοπάτι της IFN-λ
μπορεί να αποτελέσει έναν πιθανό στόχο νέων
αντιιικών φαρμάκων.
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NS3/4A–πρωτεάση της σερίνης: Νέος
θεραπευτικός στόχος στη θεραπεία της
HCV λοίμωξης

Hèzode C., Forestier N., Dusheiko G., et al. Telaprevir
and peginterferon with or without ribavirin for chronic HCV infection. N Engl J Med 2009, 360:1839-50.
Ο συνηθέστερος γονότυπος του ιού της ηπατίτιδας C (HCV) είναι ο γονότυπος 1, για τη θεραπεία του οποίου χρησιμοποιείται ο συνδυασμός
πεγκυλιωμένης ιντερφερόνης (Peg-IFN) και ριμπαβιρίνης (RBV) για 48 εβδομάδες, με ποσοστά
παρατεταμένης ιολογικής ανταπόκρισης (sustained virological response, SVR) μεταξύ 40 και
50%. Η αδυναμία του παραπάνω θεραπευτικού
συνδυασμού να επιτύχει υψηλά ποσοστά SVR, σε
συνδυασμό με το μεγάλο χρόνο φαρμακευτικής
αγωγής που απαιτείται, οδηγεί στην αναζήτηση
νέων φαρμάκων για τη θεραπεία του ιού. Η
NS3/4A πρωτεάση της σερίνης είναι μία πρωτεΐνη απαραίτητη για τον πολλαπλασιασμό του
HCV και κατά συνέπεια, ιδανικός στόχος για την
ανάπτυξη φαρμάκων που θα στοχεύουν στην
αναστολή της δράσης της. Το Telaprevir είναι
ένας από του στόματος χορηγούμενος άμεσος
αναστολέας της NS3/4A πρωτεάσης, ο οποίος
μελετήθηκε από τον Hèzode και τους συναδέλφους του για την αποτελεσματικότητα και την
ασφάλειά του.1
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ AIDS, 2010; 18(3):124-130

Η μελέτη αυτή είναι μία πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, μερικώς διπλά τυφλή μελέτη φάσης 2,
που συμπεριέλαβε 334 ασθενείς με ηπατίτιδα C
(γονότυπος 1) που δεν είχαν λάβει θεραπεία. Οι
ασθενείς χωρίστηκαν σε 4 διαφορετικές ομάδες
οι οποίες περιελάμβαναν διαφορετικούς συνδυασμούς Telaprevir (1.250 mg την 1η ημέρα και ακολούθως 750 mg κάθε 8 ώρες), Peg-IFN alfa-2a (180
mg ανά εβδομάδα) και RBV (η δόση καθοριζόταν
ανάλογα με το βάρος). Η ομάδα T12PR24 (81
ασθενείς) έλαβε Telaprevir, Peg-IFN alfa-2a και
RBV για 12 εβδομάδες, και ακολούθως Peg-IFN
alfa-2a και RBV για 12 ακόμη εβδομάδες. Η ομάδα
T12PR12 (82 ασθενείς) έλαβε Telaprevir, Peg-IFN
alfa-2a και RBV για 12 εβδομάδες. Η ομάδα T12P12
(78 ασθενείς) έλαβε Telaprevir και Peg-IFN alfa-2a
για 12 εβδομάδες δίχως RBV. Τέλος, η ομάδα PR48
(82 ασθενείς), που χρησιμοποιήθηκε και ως ομάδα ελέγχου, έλαβε Peg-IFN alfa-2a και RBV για 48
εβδομάδες. To κύριο καταληκτικό σημείο της μελέτης ήταν η επίτευξη SVR (μη ανιχνεύσιμο HCV
RNA 24 εβδομάδες μετά το τέλος της θεραπείας).
Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων των υποομάδων παρατηρήθηκε πως στην ομάδα Τ12PR24
το ποσοστό των ασθενών που πέτυχαν SVR ήταν
69%, ενώ στην ομάδα ελέγχου PR48 το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 46% (p=0,004). Αλλά και η ομάδα Τ12PR12 είχε καλύτερα ποσοστά SVR (60%) σε
σχέση με την PR48, χωρίς όμως να υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά (p=0,12). Αντίθετα,
στην ομάδα Τ12P12 παρατηρήθηκε SVR στο 36%
των ασθενών, ποσοστό μικρότερο από της ομάδας ελέγχου. Οι ασθενείς που ελάμβαναν Telaprevir εμφάνισαν αυξημένα ποσοστά αναιμίας, κνησμού και εξανθήματος, με την τελευταία ανεπιθύμητη ενέργεια να αποτελεί και την κυριότερη αιτία διακοπής του φαρμάκου. Το εξάνθημα αποτελεί μία πολύ σοβαρή και συχνή ανεπιθύμητη
ενέργεια του φαρμάκου, που εμφανίστηκε περίπου στο 40% των ασθενών στην παρούσα μελέτη, ενώ σε παρόμοια μελέτη παρατηρήθηκε στο
51% των ασθενών.2
Το Telaprevir φαίνεται να αποτελεί μία πολύ σημαντική προσθήκη στη θεραπεία της HCV λοίμωξης με γονότυπο 1, αυξάνοντας τον αριθμό των
ασθενών που επιτυγχάνουν παρατεταμένη ιολογική ανταπόκριση, ενώ παράλληλα αυτό επιτυγχάνεται σε λιγότερο χρόνο. Η ευρεία χρήση του
φαρμάκου στην καθημερινή πράξη απαιτεί μεγαλύτερες σε αριθμό αλλά και σε χρόνο παρακολούθησης μελέτες.
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Νέο φάρμακο για την αντιμετώπιση της
πολυανθεκτικής φυματίωσης;

Diacon AH., Pym A., Grobusch M., et al. The diarylquinoline TMC207 for multidrug-resistant tuberculosis. N Engl J Med 2009, 360:2397-405.
Η πολυανθεκτική φυματίωση (MDR-TB) αποτελεί ένα συνεχώς εξελισσόμενο πρόβλημα που τείνει να λάβει διαστάσεις επιδημίας. Η μελέτη του
Diacon και των συνεργατών του εξετάζει τη δράση του TMC207, μίας πειραματικής διαρυλκινολίνης, η οποία έχει μυκοβακτηριδιοκτόνο δράση
μέσω ενός νέου μηχανισμού (αναστολή της ATP
συνθετάσης του μυκοβακτηριδίου).1 Το TMC207
είχε αρχικά μελετηθεί σε μοντέλα ποντικιών, όπου
εμφάνισε παρόμοια δραστικότητα με το συνδυασμό ισονιαζίδης, ριφαμπικίνης και πυραζιναμίδης,
ενώ η προσθήκη του στον παραπάνω συνδυασμό
επιτάχυνε την κάθαρση των μυκοβακτηριδίων.2
Η μελέτη αυτή είναι η πρώτη τυχαιοποιημένη
κλινική μελέτη φάσης 2 που πραγματοποιήθηκε
και συμπεριέλαβε 47 ασθενείς (87% HIV-1-θετικοί)
με νεοδιαγνωσμένη MDR πνευμονική φυματίωση.
Οι ασθενείς χωρίσθηκαν σε 2 ομάδες και έλαβαν
είτε TMC207 (400 mg ημερησίως για 2 εβδομάδες
και στη συνέχεια 200 mg 3 φορές την εβδομάδα
για άλλες 6 εβδομάδες), είτε εικονικό φάρμακο, σε
συνδυασμό με ένα πενταπλό σχήμα αντιφυματικών δεύτερης γραμμής. Το καταληκτικό σημείο της
μελέτης ήταν η αρνητικοποίηση των καλλιεργειών
από τα πτύελα. Η προσθήκη του TMC207 μείωσε
σημαντικά τόσο το χρόνο αρνητικοποίησης των
καλλιεργειών πτυέλων (HR=11,8–95% CI: 2,3-61,3–
p=0,003), ενώ αύξησε τον αριθμό των ασθενών
που είχαν αρνητικές καλλιέργειες [48% (10 στους
21 ασθενείς) vs. 9% (2 στους 23 ασθενείς)]. Επίσης,
κατά τη διάρκεια των 8 εβδομάδων, η διάμεση λογαριθμική (log10) τιμή του αριθμού αποικιών των
ενδοκυττάριων μυκοβακτηριδίων (CFU–colony
forming units) εμφάνισε ταχύτερη μείωση στην
ομάδα που έλαβε TMC207. Τέλος, η συχνότητα των
αρνητικών δειγμάτων στην οξεοάντοχη χρώση
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την τέταρτη εβδομάδα ήταν 57% για την ομάδα
του εικονικού φαρμάκου και 77% για το TMC207,
ενώ την όγδοη εβδομάδα ήταν 68% και 84% αντίστοιχα. Κατά τη διάρκεια της θεραπείας οι ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν μικρής και μεσαίας βαρύτητας και μόνον η ναυτία παρατηρήθηκε με στατιστικά σημαντική διαφορά στην ομάδα του TMC207.
Η παραπάνω μελέτη κατέδειξε πως το φάρμακο
είναι ασφαλές και αποτελεσματικό, όπως είχε φανεί και στα πειραματικά μοντέλα με ποντίκια. Η
αναστολή της ATP συνθετάσης του μυκοβακτηριδίου από το TMC207 αποτελεί ένα νέο στόχο για τα
αντιφυματικά φάρμακα, επιτυγχάνοντας διαταραχή στην ενεργειακή ομοιόσταση του M. tuberculosis, και βακτηριοκτόνο δράση. Βέβαια, ο αριθμός
των ασθενών που συμμετείχαν στη μελέτη είναι
μικρός και θα απαιτηθεί μια μεγαλύτερη μελέτη
για την εισαγωγή του φαρμάκου στην κλινική πράξη. Συμπερασματικά, η κατηγορία των διαρυλκινολινών αποτελεί μια πολλά υποσχόμενη νέα κατηγορία φαρμάκων σε μια εποχή που η MDR (multidrug resistant) και η XDR (extremely-drug resistant) φυματίωση αυξάνονται δραματικά.
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Β. Τι νεώτερο στην HIV λοίμωξη
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Νέο εμβόλιο για την πρόληψη της HIV
λοίμωξης

Rerks-Ngarm S., et al. Vaccination with ALVAC and
AIDSVAX to prevent HIV-1 infection in Thailand.
N Engl J Med 2009, 361:2209-20.
Τυχαιοποιημένη διπλά-τυφλή ελεγχόμενη με
placebo κλινική μελέτη της αποτελεσματικότητας του εμβολιασμού με ALVAC-HIV (vCP1521) και
AIDSVAX B/E. Τα ερωτήματα της μελέτης, η οποία
πραγματοποιήθηκε στις επαρχίες Rayong και
HELLENIC ARCHIVES of AIDS, 2010; 18(3):124-130
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Chon Buri της Ταϊλάνδης (περιοχές με υψηλό επιπολασμό χρόνιας HIV λοίμωξης), ήταν εάν το νέο
εμβόλιο παρέχει προστασία από τη μετάδοση του
HIV-1, καθώς και η επίδρασή του στα επίπεδα του
ιικού φορτίου στην πρώιμη HIV λοίμωξη.
Από το Σεπτέμβριο του 2003 έως το Δεκέμβριο
του 2005 εντάχθηκαν στη μελέτη συνολικά
16.042 εθελοντές ηλικίας 18-30 ετών. Οι μισοί
συμμετέχοντες έλαβαν το εμβόλιο και οι υπόλοιποι εικονικό φάρμακο. Τα εμβόλια χορηγήθηκαν
την ημέρα εισόδου στη μελέτη (ημέρα 0) και την
4η, 12η και 24η εβδομάδα. Μία δόση εμβολίου recombinant canarypox vector vaccine [ALVAC-HIV
(vCP1521)] χορηγήθηκε σε κάθε επίσκεψη και ενισχυτικός εμβολιασμός με recombinant glycoprotein 120 subunit vaccine (AIDSVAX B/E) πραγματοποιήθηκε τη 12η και 24η εβδομάδα. Όλοι οι εθελοντές υποβάλλονταν σε ορολογικό έλεγχο HIV
λοίμωξης την ημέρα 0, την 24η και 26η εβδομάδα,
και ακολούθως κάθε 6 μήνες για 3 έτη. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες που παρατηρήθηκαν ήταν ήπιες.
Εξαιρώντας τους ασθενείς οι οποίοι μολύνθηκαν
από τον HIV πριν την ολοκλήρωση του σχήματος
εμβολιασμού, διαπιστώθηκε ότι μεταξύ των ατόμων που εμβολιάστηκαν υπήρξαν 31,2% λιγότερες μολύνσεις από τον HIV σε σχέση με αυτούς
που δεν εμβολιάσθηκαν. Μεταξύ όμως των ατόμων που τελικά μολύνθηκαν δεν υπήρχε στατιστικώς σημαντική διαφορά των επιπέδων του ιικού
φορτίου και του αριθμού των CD4+ T-κυττάρων,
είτε είχαν εμβολιασθεί είτε όχι.
Μολονότι η μελέτη αυτή παρείχε κάποια προκαταρκτικά στοιχεία για την προστατευτική δράση ενός εμβολίου έναντι της HIV λοίμωξης, υπάρχουν προβληματισμοί για το αν η αποτελεσματικότητα του εμβολίου αφενός μειώνεται μετά τον
1ο χρόνο του εμβολιασμού και αφετέρου αν αυτή
είναι μεγαλύτερη σε ασθενείς χαμηλού κινδύνου
για λοίμωξη από τον HIV. Παρόλα αυτά, είναι η
πρώτη μελέτη εμβολίου για τον HIV που παρείχε
έστω και μικρή προστασία από τη μόλυνση. Ίσως
ανοίγει ο δρόμος για την παρασκευή ενός πραγματικά αποτελεσματικού εμβολίου.

Σύνδρομο IRIS σε ασθενείς με AIDS και
κρυπτοκοκκική μηνιγγίτιδα

Sungkanuparph S., et al. Cryptococcal immune
reconstitution inflammatory syndrome after antiretroviral therapy in AIDS patients with cryptococcal
meningitis: a prospective multicenter study. Clin Infect Dis 2009, 49:931-4.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ AIDS, 2010; 18(3):124-130

Η κρυπτοκοκκική μηνιγγίτιδα αποτελεί νόσο με
μεγάλη θνητότητα σε ασθενείς με χρόνια HIV λοίμωξη. Η έναρξη αντιρετροϊικής αγωγής (HAART)
μειώνει τα ποσοστά θνητότητας σε HIV-ασθενείς
με ευκαιριακές λοιμώξεις, αλλά σχετίζεται με την
εμφάνιση του συνδρόμου ανοσολογικής ανασυγκρότησης (IRIS). Το σύνδρομο αυτό έχει περιγραφεί σε λοιμώξεις από διάφορα καιροσκοπικά παθογόνα, όπως είναι το Mycobacterium avium complex, το Mycobacterium tuberculosis, ο Cryptococcus neoformans, ο Cytomegalovirus, και οι ιοί των
ηπατιτίδων. Διάφορες αναδρομικές μελέτες έχουν
αναδείξει ότι το 8-50% των ασθενών με AIDS και
κρυπτοκοκκική μηνιγγίτιδα ανέπτυξαν IRIS μετά
την έναρξη της HAART, χωρίς να είναι διαθέσιμα
έως σήμερα στοιχεία από προοπτικές μελέτες.
Πρόκειται, επομένως, για την πρώτη προοπτική
πολυκεντρική τυχαιοποιημένη μελέτη ασθενών
με HIV λοίμωξη και κρυπτοκοκκική μηνιγγίτιδα.
Στόχος της μελέτης ήταν η εκτίμηση της συχνότητας εμφάνισης IRIS στους ασθενείς μετά την έναρξη της HAART, η περιγραφή των κλινικών χαρακτηριστικών του συνδρόμου, ο προσδιορισμός
της χρονικής σχέσης μεταξύ του συνδρόμου αυτού και της έναρξης της HAART, καθώς και των
παραγόντων κινδύνου εμφάνισής του. Μελετήθηκαν συνολικά 101 ασθενείς οι οποίοι έλαβαν αγωγή με αμφοτερικίνη Β (0,7 mg/kg/ημέρα) για 14
ημέρες και ακολούθως 56 ημέρες φλουκοναζόλη
(400 mg/ημέρα) ή την ίδια δόση αμφοτερικίνης Β
σε συνδυασμό με 400 ή 800 mg/ημέρα φλουκοναζόλης από την ημέρα 1. Η έναρξη της HAART
πραγματοποιείτο την ημέρα 1, την ημέρα 42 ή την
ημέρα 70. Δεκατρείς από τους 101 (12,8%) αυτούς
ασθενείς εμφάνισαν IRIS. Το μέσο χρονικό διάστημα από την έναρξη της HAART έως τη διάγνωση
του IRIS ήταν 63 ημέρες (εύρος 12-129 ημέρες) και
το πιο συχνά αναφερόμενο σύμπτωμα ήταν η κεφαλαλγία (61,5%). Καμία συσχέτιση δε βρέθηκε
μεταξύ της χρονικής έναρξης της HAART και εμφάνισης του IRIS. Δεν παρατηρήθηκε στατιστικά
σημαντική διαφορά της θνητότητας μεταξύ ασθενών που εμφάνισαν ή όχι IRIS, εντούτοις οι ασθενείς με IRIS παρουσίασαν σε μεγαλύτερο ποσοστό
νευρολογικές επιπλοκές (οίδημα θηλής και διαταραχή επιπέδου συνείδησης). Μεταξύ των παραγόντων κινδύνου εμφάνισης IRIS, η πολυπαραγοντική ανάλυση ανέδειξε ότι μόνο το φορτίο του αντιγόνου του κρυπτοκόκκου κατά τη διάγνωση της
λοίμωξης πριν την έναρξη της HAART μπορεί να
αποτελεί προδιαθεσικό παράγοντα εμφάνισης
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IRIS. Εντούτοις, η έναρξη της HAART είχε ωφέλιμο
ρόλο στην τελική κλινική έκβαση των ασθενών,
όσον αφορά στη θνητότητα και τις νευρολογικές
επιπλοκές. Ένας από τους περιορισμούς της μελέτης ήταν το βραχύ χρονικό διάστημα συνολικής
παρακολούθησης των ασθενών (6 μήνες), αφού
έχουν παρατηρηθεί περιπτώσεις ασθενών με όψιμο IRIS (>6 μήνες από την έναρξη της HAART).

Επίδραση της πρώιμης έναρξης της
HAART στην επιβίωση

Kitahata MM., et al. Effect of early versus deferred
antiretroviral therapy for HIV on survival. N Engl J
Med 2009, 360:1815-26.
Παρά το γεγονός ότι η αντιρετροϊική αγωγή
(HAART) έχει μειώσει σημαντικά τη νοσηρότητα
και τη θνητότητα στους ασθενείς με HIV λοίμωξη,
δεν έχει εντούτοις καθοριστεί ποια είναι η βέλτιστη χρονική στιγμή έναρξης της αγωγής. Οι κατευθυντήριες οδηγίες στην παρούσα φάση συστήνουν την άμεση έναρξη αγωγής σε ασυμπτωματικούς ασθενείς με αριθμό CD4+ T-κυττάρων
μικρότερο από 350/ml και προτείνουν την έναρξη
αγωγής σε ασθενείς με αριθμό CD4+ T-κυττάρων
μεταξύ 350-500/ml. Παρόλα αυτά, δεν υπάρχουν
προς το παρόν επαρκή δεδομένα από τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες για τις συστάσεις αυτές.
«Αναδυόμενα» στοιχεία, πάντως, για τα οφέλη
από την πρώιμη έναρξη της αντιρετροϊικής αγωγής αναδεικνύουν καλύτερη ανταπόκριση στη
θεραπεία, σταθεροποίηση της ανοσολογικής κατάστασης και επομένως, καλύτερη μακροπρόθεσμη πρόγνωση στους ασθενείς αυτούς.
Σε αυτή τη μελέτη παρατήρησης, οι συγγραφείς
παρουσιάζουν 2 παράλληλες κλινικές αναλύσεις σε
17.517 ασθενείς από τις Ηνωμένες Πολιτείες της
Αμερικής και τον Καναδά, ενταγμένους σε 2 διαφορετικές ομάδες, που εισήχθησαν στη μελέτη κατά
το χρονικό διάστημα Ιανουάριος 1996–Δεκέμβριος
2005 και οι οποίοι δεν είχαν ποτέ λάβει αντιρετροϊική αγωγή ούτε είχαν νόσημα που προσδιορίζει το
AIDS. Στην πρώτη ομάδα ασθενών ο αριθμός των
CD4+ T-κυττάρων ήταν μεταξύ 350-500/ml, ενώ
στη δεύτερη ομάδα ο αριθμός των CD4+
T-κυττάρων ήταν μεγαλύτερος από 500/ml. Στην
πρώτη ανάλυση, η οποία περιελάμβανε 8.362
ασθενείς, 2.084 ασθενείς (25%) ξεκίνησαν αντιρετροϊική αγωγή όταν ο αριθμός των CD4+
T-κυττάρων ήταν μεταξύ 350-500/ml, ενώ οι λοιποί
6.278 ασθενείς (75%) δεν ετέθησαν σε αγωγή μέχρι
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την πτώση των CD4+ T-κυττάρων σε επίπεδο <350/
ml. Η στατιστική ανάλυση έδειξε ότι ο σχετικός κίνδυνος θανάτου στους ασθενείς που δεν ετέθησαν
σε HAART ήταν 1,69 σε σύγκριση με τους ασθενείς
που ετέθησαν έγκαιρα σε αγωγή (p<0,001). Στη
δεύτερη ανάλυση, η οποία περιελάμβανε 9.155
ασθενείς, 2.220 ασθενείς (24%) ξεκίνησαν HAART
όταν ο αριθμός των CD4+ T-κυττάρων ήταν >500/
ml και 6.935 ασθενείς (76%) δεν ετέθησαν σε αγωγή μέχρι την πτώση των CD4+ T-κυττάρων σε επίπεδο <500/ml. Παρομοίως, στην ομάδα αυτή ο
σχετικός κίνδυνος θανάτου στους ασθενείς που
δεν ετέθησαν σε αντιρετροϊική αγωγή ήταν 1,94 σε
σύγκριση με τους ασθενείς που ετέθησαν έγκαιρα
σε αγωγή (p<0,001). Σε συμφωνία με προηγούμενες μελέτες, η μεγάλη ηλικία, η χρόνια ηπατίτιδα C
και η χρήση ενδοφλέβιων τοξικών ουσιών ήταν
ανεξάρτητοι παράγοντες κίνδυνου για το θάνατο
των ασθενών.
Περισσότερες τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες απαιτούνται για τον καθορισμό της βέλτιστης
χρονικής στιγμής έναρξης αντιρετροϊικής αγωγής
στους ασυμπτωματικούς ασθενείς με HIV λοίμωξη. Κατανοώντας καλύτερα το ρόλο του HIV στην
πρόκληση φλεγμονής και ανοσολογικής ενεργοποίησης, που μπορεί να επάγει μη αντιστρεπτές
«βλάβες» στο ανοσοποιητικό σύστημα και σε
άλλα όργανα-στόχους, η επιθυμία για πρώιμη θεραπεία έχει ενισχυθεί.

Ένα νέο σχήμα «διάσωσης» για
πολυθεραπευμένους ασθενείς με HIV
λοίμωξη

Imaz Arkaitz, et al. Raltegravir, etravirine, and ritonavir-boosted darunavir: a safe and successful rescue regimen for multidrug-resistant HIV-1 infection.
J Acquir Immune Defic Syndr 2009, 52:382–6.
Η χορήγηση αντιρετροϊικής αγωγής σε πολυθεραπευμένους ασθενείς με HIV λοίμωξη παραμένει
μια «πρόκληση» για τον κλινικό ιατρό. Τα θεραπευτικά σχήματα διάσωσης σε αυτές τις περιπτώσεις
είναι ελάχιστα, εξαιτίας της ανάπτυξης αντοχής σε
όλες τις κατηγορίες των αντιρετροϊικών φαρμάκων και της διασταυρούμενης αντοχής μεταξύ των
φαρμάκων της ίδιας ομάδας. Το darunavir (DRV),
ένας αναστολέας πρωτεάσης (PI) με υψηλό γενετικό φραγμό και διαφορετικό πρότυπο αντοχής σε
σύγκριση με τους υπόλοιπους αναστολείς, το etravirine (ETR), ένας μη νουκλεοσιδικός αναστολέας
της ανάστροφης μεταγραφάσης δεύτερης γενεάς
HELLENIC ARCHIVES of AIDS, 2010; 18(3):124-130

Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας (Journal club)

(NNRTI), δραστικό έναντι πολλών ανθεκτικών στα
NNRTIs πρώτης γενεάς στελεχών του HIV, ο αναστολέας ιντεγκράσης raltegravir (RAL) και ο ανταγωνιστής του υποδοχέα CCR5 maraviroc αποτελούν τα καινούρια αντιρετροϊικά φάρμακα, η αποτελεσματικότητα των οποίων εκτιμάται σε τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες σε πολυθεραπευμένους ασθενείς. Σε προηγούμενες μελέτες έχει χορηγηθεί με επιτυχία ο συνδυασμός ritonavirboosted darunavir (DRV/r) με το etravirine ή με το
raltegravir, αλλά ο συνδυασμός και των τριών αυτών νέων φαρμάκων δεν έχει μελετηθεί σε κλινικές δοκιμές.
Σκοπός της μελέτης αυτής ήταν να διερευνηθεί η
αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια του θεραπευτικού συνδυασμού raltegravir, etravirine και ritonavir-boosted darunavir ως θεραπεία διάσωσης σε
ασθενείς προχωρημένου σταδίου HIV-1 λοίμωξης,
με ιστορικό πολλαπλών προηγούμενων ιολογικών
αποτυχιών. Κατά το χρονικό διάστημα Απρίλιος
2007–Ιανουάριος 2008 εισήχθησαν στη μελέτη σε
δύο νοσοκομεία της Ισπανίας 32 ασθενείς με πολυανθεκτική HIV-1 λοίμωξη, υπό αγωγή με RAL (400
mg/12 ώρες), ETR (200 mg/12 ώρες) και DRV/r
(600/100 mg/12 ώρες). Κλινική εκτίμηση και έλεγχος των ανοσολογικών, ιολογικών και βιοχημικών
παραμέτρων πραγματοποιήθηκε κατά την είσοδο
στη μελέτη και ακολούθως στις εβδομάδες 4, 12
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και 24. Ο μέσος όρος ηλικίας των ασθενών ήταν τα
44 έτη. Οι ασθενείς ελάμβαναν αντιρετροϊική αγωγή επί 13 έτη, έχοντας λάβει περίπου 9 διαφορετικά
θεραπευτικά σχήματα. Ο μέσος όρος των CD4+
T-κυττάρων ήταν 261 κύτταρα/ml και του HIV-RNA
4,2 log10 copies/mL. Ανθεκτικές μεταλλάξεις και
στις 3 βασικές κατηγορίες των φαρμάκων της αντιρετροϊικής αγωγής παρατηρήθηκαν σε όλους τους
ασθενείς. Επιπλέον, 14 (44%) και 16 (50%) ασθενείς
είχαν λάβει χωρίς ανταπόκριση αγωγή με tipranavir και enfuvirtide, αντίστοιχα, ενώ 21 ασθενείς
(66%) είχαν μεταλλάξεις σχετιζόμενες με αντοχή
στο etravirine. Την 4η, 12η και 24η εβδομάδα, αντίστοιχα, 63%, 81% και 94% των ασθενών είχαν ιικό
φορτίο μικρότερο των 50 copies/ml, ενώ ο αριθμός των CD4+ T-κυττάρων αυξήθηκε κατά 30, 73
και 103 κύτταρα/ml κατά μέσο όρο. Κανένας ασθενής δεν παρουσίασε κάποια σημαντική ανεπιθύμητη ενέργεια που θα οδηγούσε στη διακοπή της
αγωγής.
Συμπερασματικά, ο συνδυασμός raltegravir +
etravirine + ritonavir-boosted darunavir ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματικός και άριστα ανεκτός ως
θεραπεία διάσωσης σε ασθενείς με πολυανθεκτική HIV-1 λοίμωξη. Οι κύριοι περιορισμοί της μελέτης ήταν ο μικρός αριθμός ασθενών, η έλλειψη
ομάδας ελέγχου και το μικρό χρονικό διάστημα
παρακολούθησης (24 εβδομάδες).
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