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Ειδικότερα, για την πραγμάτωση των σκοπών 
του περιοδικού δημοσιεύονται:

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

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

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

Γίνονται δεκτές ανασκοπήσεις μέχρι δύο 
συγγραφέων. 

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

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

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

Ε.Ε.Μ.Α. AIDS 
Μ. ΧΙΝΗ 

Τ.Θ. 14085 
11521 – ΑΘΗΝΑ

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

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

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

9. Άρθρα εκπαιδευτικού περιεχομένου.
10. Ειδικά άρθρα.

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

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

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

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

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

Στο κεφάλαιο «Υλικό και Μέθοδοι» πρέπει να ανα-
γράφονται όλες οι πληροφορίες ώστε να μπορούν 
να επαναληφθούν τα πειράματα. Όταν οι μέθοδοι 
που χρησιμοποιούνται είναι καθιερωμένες, πρέ-
πει να αναφέρονται με συντομία και να αναγρά-
φεται η βιβλιογραφική παραπομπή. Στην περί-
πτωση ερευνών που αφορούν ανθρώπους, πρέ-
πει ιδιαίτερα να τονιστεί ότι η έρευνα πραγματο-
ποιήθηκε με βάση τη Διακήρυξη του Ελσίνκι 

(1975). Η φαρμακευτικές ουσίες που χρησιμοποιή-
θηκαν στη μελέτη, πρέπει να αναφέρονται με την 
κοινόχρηστη ονομασία τους. 

Στα αποτελέσματα πρέπει να γράφονται τα απο-
τελέσματα με τρόπο σαφή. Η χρησιμοποίηση πι-
νάκων και εικόνων, πρέπει να περιορίζεται στον 
απόλυτα απαραίτητο αριθμό για την κατανόηση 
της μελέτης. 

Δεν πρέπει να αναγράφονται στο κείμενο όλα 
τα δεδομένα πινάκων και εικόνων αλλά μόνο να 
αναλύονται σ’ αυτό οι κύριες παρατηρήσεις. 

Οι φωτογραφίες, τα σχήματα και τα διαγράμμα-
τα κ.λπ. ονομάζονται ως εικόνες και αριθμούνται με 
αραβικούς αριθμούς, όπως και οι πίνακες (π. χ. Εικό-
να 1, Εικόνα 2, Πίνακας 1 κ.ο.κ).

Στη συζήτηση επιχειρείται ερμηνεία των απο-
τελεσμάτων και σύγκριση με τα αποτελέσματα 
άλλων δημοσιεύσεων. Δεν πρέπει να γίνεται λε-
πτομερειακή αναφορά στα αποτελέσματα.

Η βιβλιογραφία αναγράφεται διαδοχικά με τη 
σειρά που αναφέρεται στο κείμενο, πίνακες και 
επεξηγήσεις σχημάτων και φωτογραφιών. Η ση-
μείωση των βιβλιογραφικών παραπομπών στα 
σημεία αυτά γίνεται με αραβικούς αριθμούς σε πα-
ρένθεση (Σύστημα Vancouver, 4η έκδοση, 1991).

Σε ορισμένες περιπτώσεις που θεωρείται σκόπι-
μο από τους συγγραφείς να αναφερθούν στο όνο-
μα του συγγραφέα ή των συγγραφέων (όταν είναι 
2) ή του πρώτου συγγραφέα και συνέχεια η σύ-
ντμηση «και συν.», όταν οι συγγραφείς είναι περισ-
σότεροι από 2, τότε σημειώνεται σε παρένθεση με 
αραβικό αριθμό η παραπομπή χωρίς να γράφεται 
η χρονολογία δημοσιεύσεως. Δεν επιτρέπεται η 
αναφορά και η αναγραφή στο τμήμα της βιβλιο-
γραφίας μελετών που δεν έχουν δημοσιευθεί, 
όπως π.χ. αδημοσίευτα αποτελέσματα, εργασία 
υποβληθείσα, εργασία υπό εκτύπωση. Ο τίτλος 
των περιοδικών αναγράφεται με σύντμηση.

Για κάθε σχετική πληροφορία παρακαλούνται 
οι ενδιαφερόμενοι να ανατρέχουν στον κατάλογο 
των περιοδικών που καταχωρούνται στο «Index 
Medicus» και αναναγράφονται στην έκδοση Ια-
νουαρίου κάθε χρόνο. 

Το όνομα γράφεται πάντα μετά το επώνυμο. 
Ακολουθεί ο τίτλος της εργασίας, ο τίτλος του πε-
ριοδικού, η χρονολογία, ο τόμος, η πρώτη σελί-
δα και η τελευταία σελίδα της δημοσίευσης.

Όταν οι συγγραφείς είναι 6 ή λιγότεροι, ανα-
γράφονται όλοι. Όταν είναι περισσότεροι από 6 
τότε αναγράφονται οι 6 πρώτοι και ακολουθεί η 
ένδειξη «και συν» ή «et al».
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Π.χ. Watkins J.A., Carman P.S., Melling W.S.: In 
vitro inhibition of CL. difficile. Amer. J. Clin. Path. 
1985, 3: 125-131.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Διορθώσεις: ο υπεύθυνος για την αλληλογραφία 
συγγραφέας θα κάνει την τελευταία τυπογραφική 
διόρθωση, κατά την οποία αποκλείεται η τροπο-
ποίηση του αρχικού κειμένου. 
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του hIV-1
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Εθνικό Κέντρο Αναφοράς 
Ρετροϊών, Εργαστήριο 
Υγιεινής Επιδημιολογίας και 
Ιατρικής Στατιστικής, Ιατρική 
Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών

National Retrovirus Reference 
Center, Department of 
Hygiene, Epidemiology and 
Medical Statistics, Athens 
University Medical School

Στο 8ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Αντοχής του HIV-1 
που έγινε στις 17-19 Μαρτίου στο Sorrento (Ιτα-
λία) δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στα νέα δεδομένα 
για την κλινική σημασία και τα χαρακτηριστικά 
των μεθόδων του ελέγχου τροπισμού στους 
ανταγωνιστές CCR5, καθώς επίσης και για τους 
αναστολείς της ιντεγκράσης. Επίσης, έγινε ανα-
φορά στη νέα μεθοδολογία για ταυτοποίηση νου-
κλεοτιδικής αλληλουχίας (ultra-deep sequencing) 
καθώς και στην κλινική σημασία της αντοχής.

Τροπισμός

Eισαγωγή
Ο όρος «τροπισμός» αναφέρεται στον συνυπο-

δοχέα που χρησιμοποιεί ο ιός HIV για την είσοδό 
του στα κύτταρα-στόχους. Συγκεκριμένα, αν αλ-
ληλεπιδρά με τον συνυποδοχέα CCR5 χαρακτηρί-
ζεται ως ιός με τροπισμό R5 (R5 tropic), ή αν αλλη-
λεπιδρά με τον συνυποδοχέα CXCR4 χαρακτηρί-
ζεται ως ιός με τροπισμό Χ4 (X4 tropic). Σε περι-
πτώσεις που ο ιός μπορεί να χρησιμοποιεί και 
τους δύο συνυποδοχείς, ο ιός χαρακτηρίζεται ότι 
έχει «διπλό τροπισμό» (dual tropism).

Μέθοδοι ταυτοποίησης του τροπισμού
Οι μέθοδοι ταυτοποίησης του τροπισμού χωρί-

ζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες: τις γονοτυπι-
κές και φαινοτυπικές μεθόδους.

Φαινοτυπικές μέθοδοι
Mε τις φαινοτυπικές μεθόδους ελέγχεται άμεσα 

ο τροπισμός του ιού ο οποίος πραγματοποιείται:
1. Με κυτταρικές καλλιέργειες κυττάρων από 

ασθενή μαζί με κύτταρα MT-2 που εκφράζουν 
μόνο τον συνυποδοχέα CXCR4. Μόνο αν ο ιός 
παρουσιάζει τροπισμό X4 ή διπλό τροπισμό 
μπορεί να εισέλθει και να πολλαπλασιασθεί στα 

κύτταρα MT-2, αποτέλεσμα που μπορεί να ελεγ-
χθεί λόγω του σχηματισμού συγκυτίων (syncy-
tia) στα κύτταρα. H συγκεκριμένη μέθοδος χα-
ρακτηρίζεται ως έλεγχος MT-2 (ΜΤ-2 assay), 
λόγω των κυττάρων-στόχων που χρησιμοποιεί.

2. Μέσω της τεχνολογίας ανασυνδυασμένου ιού 
(recombinant virus). Συγκεκριμένα, απομονώ-
νεται με PCR η περιοχή env από τον ιό που θέ-
λουμε να μελετηθεί ο τροπισμός και ανασυνδυ-
άζεται με το γονιδίωμα ιού αναφοράς σε κατάλ-
ληλο φορέα που έχει απομακρυνθεί η περιοχή 
env. O τροπισμός του ιού μελετάται αφού γίνει 
καλλιέργεια σε κυτταρικές σειρές που εκφρά-
ζουν τους συνυποδοχείς CCR5 ή CXCR4. Ανάλο-
γα με το που μπορεί να εισέλθει και να πολλα-
πλασιασθεί ο ιός μπορεί να εκτιμηθεί άμεσα και 
ο τροπισμός του. Σε αυτήν την κατηγορία ανή-
κει και η μέθοδος TrofileΤΜ (Monogram Biosci-
ences, San Francisco) με δύο παραλλαγές: την 
αρχική μέθοδο (original version, OTA), με ευαι-
σθησία ανίχνευσης τροπισμού σε στελέχη με 
συχνότητα πάνω από 10%, και την ευαίσθητη 
μέθοδο που αναπτύχθηκε μετά το 2008 (sensi-
tive enhanced version, ESTA), που μπορεί να 
ανιχνεύσει στελέχη με τροπισμό με συχνότητα 
μέχρι και 0,3%.

Γονοτυπικές μέθοδοι
Στις γονοτυπικές μεθόδους γίνεται εκτίμηση του 

τροπισμού μέσω ταυτοποίησης νουκλεοτιδικής 
αλληλουχίας (sequencing) τμήματος της περιοχής 
env (V3) από HIV-RNA στο πλάσμα ή ΗΙV-DNA σε 
κύτταρα περιφερικού αίματος, χρησιμοποιώντας 
συμβατικές ή υπερευαίσθητες μεθόδους. Οι συμ-
βατικές μέθοδοι βασίζονται στην υπάρχουσα τε-
χνολογία και έχουν ως όριο ανίχνευσης υποπλη-
θυσμούς με συχνότητα >10-20%, ενώ οι υπερευαί-
σθητες μέθοδοι (ultra-deep sequencing, UDPS) 
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παρουσιάζουν πολύ μεγαλύτερη ευαισθησία για 
υποπληθυσμούς με συχνότητα έως και 0,1%. Η ευ-
αισθησία των υπερευαίσθητων μεθόδων εξαρτά-
ται όμως και από το HIV-RNA του υπό εξέταση 
δείγματος.

Η εκτίμηση τροπισμού στις γονοτυπικές μεθό-
δους πραγματοποιείται μέσω αλγόριθμων εκτίμη-
σης του τροπισμού από την αλληλουχία των αμι-
νοξέων στην περιοχή V3 της gp120. Οι αλγόριθμοι 
βασίζονται σε μεθόδους βιοπληροφορικής και 
μέχρι τώρα έχουν περιγραφεί αρκετοί διαφορετι-
κοί αλγόριθμοι για την εκτίμηση του τροπισμού 
(π.χ. PSSM, Geno2Pheno).

Αποτελέσματα μελετών
Στην ομιλία του ο R. Harrigan αναφέρθηκε στα 

επίπεδα συμφωνίας των φαινοτυπικών και γονο-
τυπικών μεθόδων καθώς και τη δυνατότητα πρό-
βλεψης της κλινικής ανταπόκρισης στη θεραπεία 
με maraviroc (MVC), χρησιμοποιώντας τις παρα-
πάνω μεθόδους.

Η δυνατότητα πρόβλεψης της αποτελεσματικό-
τητας των φαρμάκων της κατηγορίας ανταγωνι-
στών του συνυποδοχέα CCR5 των φαινοτυπικών 
και γονοτυπικών μεθόδων έχει εκτιμηθεί αναδρο-
μικά στις μελέτες MOTIVATE, 1029 και MERIT (Coo-
per et al., 2010, Saag et al., 2009, Gulick et al., 2008, 
Harrigan et al., 2009).

Στην πιο πρόσφατη αναδρομική μελέτη της 
κλινικής δοκιμής ΜΕRΙΤ, εκτιμήθηκαν: 1) ποια 
ήταν τα ποσοστά συμφωνίας της γονοτυπικής με-
θόδου που βασίζεται σε sequencing της περιοχής 
V3 και της πιο ευαίσθητης φαινοτυπικής μεθόδου 
ESTA του TrofileTM και 2) η δυνατότητα πρόβλεψης 
με τις δύο μεθόδους της αποτελεσματικότητας 
του ΜVC στις 48 εβδομάδες, σε ασθενείς που δεν 
είχαν λάβει θεραπεία στο παρελθόν (naive) (Mc-
Govern et al., 2010).

Αναφορικά με τα πρώτο σκέλος της μελέτης, τα 
επίπεδα συμφωνίας ήταν πολύ υψηλά όπως φαί-
νεται στον Πίνακα 1.

Τα συνολικά επίπεδα συμφωνίας των δύο μεθό-
δων και για τους δύο τροπισμούς (R5 και X4) ήταν 
291/351 (83,2%).

Αναφορικά με τη δυνατότητα πρόβλεψης της 
αποτελεσματικότητας της θεραπείας με maraviroc, 
για τους ασθενείς που βρέθηκε ιός με τροπισμό R5 
και με τις 2 μεθόδους υπήρχε σημαντικά μεγαλύτε-
ρη μείωση στα επίπεδα του HIV-RNA σε σχέση με 
τους ασθενείς που ταυτοποιήθηκε ιός με τροπισμό 
X4 και με τις 2 μεθόδους. Για τους ασθενείς με τροπι-
σμό X4 με τουλάχιστον μία μέθοδο βρέθηκε παρό-
μοιο πρότυπο στην ανταπόκριση στη θεραπεία και 
τα επίπεδα πτώσης του HIV-RNA ήταν μεταξύ εκεί-
νων με τροπισμό R5 και X4 και με τις δύο μεθόδους.

Συμπερασματικά, τα αποτελέσματα της μελέ-
της αυτής έδειξαν ότι οι δύο μέθοδοι έχουν υψη-
λά επίπεδα συμφωνίας αναφορικά με την εκτίμη-
ση του τροπισμού του ιού και επίσης προβλέπουν 
εξίσου αποτελεσματικά τα ποσοστά ανταπόκρι-
σης σε θεραπεία με maraviroc. Για τους ασθενείς 
με ασυμφωνία στην εκτίμηση του τροπισμού πα-
ρατηρήθηκε ενδιάμεση μείωση στα επίπεδα του 
HIV-RNA, γεγονός που υποδεικνύει ότι καμία μέ-
θοδος δεν είναι πιο ευαίσθητη από την άλλη ανα-
φορικά με την πρόγνωση αποτελεσματικότητας 
της θεραπείας (κλινική σημασία).

Προοπτικές μελέτες 
Σε μια σειρά μελετών εκτιμήθηκαν: 1) ποια είναι 

τα επίπεδα συμφωνίας μεταξύ γονοτυπικών και 
φαινοτυπικών μεθόδων καθώς και των γονοτυπι-
κών μεθόδων μεταξύ τους, όταν πραγματοποιού-
νται από HIV-DNA σε σχέση με το HIV-RNA στο 
πλάσμα, 2) ποια είναι η δυνατότητα πρόβλεψης 
της ανταπόκρισης στη θεραπεία με MVC μέσω 
ελέγχου τροπισμού πριν τη θεραπεία (κλινική ση-
μασία), όταν ο έλεγχος τροπισμού πραγματοποι-
είται από HIV-RNA ή HIV-DNA.

1) Eπίπεδα συμφωνίας μεταξύ γονοτυπικών 
και φαινοτυπικών μεθόδων και των γονοτυπι-
κών μεθόδων μεταξύ τους, όταν πραγματοποι-
ούνται από HIV-DNA σε σχέση με το HIV-RNA 
στο πλάσμα

Στη μελέτη των Sierra και συν. έγινε σύγκριση 
γονοτυπικής μεθόδου σε συνδυασμό με τον αλγό-
ριθμο geno2pheno και της φαινοτυπικής μεθόδου 

Πίνακας 1. Εκτίμηση φαινότυπου με μεθόδους ESTA και population sequencing της περιοχής V3.

Sequencing V3
ESTA

Τροπισμός R5 Τροπισμός Χ4 Σύνολο

Τροπισμός R5 283 (93,4%) 20 (6,6%) 303
Τροπισμός Χ4 39 (81,3%) 9 (18,7%) 48
Σύνολο 322 29 351
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TrofileTM για την εκτίμηση τροπισμού. Συνολικά με-
λετήθηκαν δείγματα από 140 ασθενείς. Τα επίπεδα 
συμφωνίας ήταν υψηλά για τις δύο μεθόδους 
(105/140, 75%) ενώ για το υπόλοιπο ποσοστό των 
δειγμάτων (35/140, 25%) παρατηρήθηκαν διαφο-
ρές στην εκτίμηση τροπισμού. Τα υψηλά επίπεδα 
συμφωνίας που βρέθηκαν ήταν συγκρίσιμα με άλ-
λες μελέτες.

Ο τροπισμός εκτιμήθηκε σε παρόμοια ποσοστά 
όταν ο έλεγχος είχε γίνει στο HIV-DNA ή στο HIV-
RNA και στη μελέτη των Obermeier και συν. Συ-
γκεκριμένα σε ανάλυση δειγμάτων από 127 ασθε-
νείς, τροπισμός R5 ή X4 ταυτοποιήθηκε και με τις 
δύο μεθόδους σε ποσοστό 80% (102/127), ενώ για 
το υπόλοιπα δείγματα (25/127) υπήρξε διαφορετι-
κή εκτίμηση για τις δύο μεθόδους.

2) Πρόβλεψη της ανταπόκρισης στη θεραπεία 
με MVC

Στη μελέτη των Sierra και συν. αναλύθηκαν 61 
κλινικά δείγματα από ασθενείς που είχαν λάβει 
θεραπεία με MVC. Οι ασθενείς παρουσίασαν ιολο-
γική απόκριση στη θεραπεία (μείωση του HIV-
RNA για >2 log ή για <50 copies/mL για τουλάχι-
στον 4 μήνες) σε ποσοστό 89%. Το 80% των ασθε-
νών είχαν μολυνθεί με ιό υπότυπου Β. Με τη μέθο-
δο TrofileTM αναλύθηκαν 40 δείγματα, από τα 
οποία η μέθοδος δεν έδωσε αποτέλεσμα για 4 
(10%), ενώ με τη γονοτυπική μέθοδο μελετήθη-
καν 61 δείγματα, με αδυναμία αποτελέσματος 
μόνο σε 1 δείγμα (2%). Η δυνατότητα πρόβλεψης 
της ανταπόκρισης στη θεραπεία ήταν παρόμοια 
και για τις δύο μεθόδους. Συγκεκριμένα για 32 
ασθενείς με στελέχη τροπισμού R5 με τη μέθοδο 
Trofile,TM 28 (87,5%) βρέθηκε ότι ανταποκρίθηκαν 
στη θεραπεία με MVC. To αντίστοιχο ποσοστό για 
τη γονοτυπική μέθοδο με τον αλγόριθμο gen-
o2pheno ήταν 88% (45/51). Συμπερασματικά, τα 
ποσοστά πρόβλεψης της ανταπόκρισης στη θε-
ραπεία με MVC και για τις δύο μεθόδους ήταν πα-
ρόμοια και σε πολύ υψηλά επίπεδα. Στην ίδια με-
λέτη εκτιμήθηκε η δυνατότητα πρόβλεψης της 
ανταπόκρισης στη θεραπεία όταν ο έλεγχος τρο-
πισμού πραγματοποιήθηκε από HIV-DNA. Η δυ-
νατότητα πρόβλεψης της αποτελεσματικότητας 
της θεραπείας όταν ο έλεγχος τροπισμού πραγ-
ματοποιήθηκε από HIV-DNA ήταν παρόμοιο με τη 
γονοτυπική μέθοδο όταν είχε πραγματοποιηθεί 
από το HIV-RNA. Συγκεκριμένα από τους ασθενείς 
με στελέχη τροπισμού R5, βρέθηκε ότι το 100% 
(20/20) ανταποκρίθηκε στη θεραπεία, ποσοστό 

συγκρίσιμο με το 88% (45/51), αντίστοιχα, όταν ο 
έλεγχος τροπισμού είχε γίνει από HIV-RNA.

Η κλινική σημασία του ελέγχου τροπισμού εκτι-
μήθηκε, επίσης, και στη μελέτη του Obermeier 
και συν. χρησιμοποιώντας γονοτυπική μέθοδο με 
τον αλγόριθμο geno2pheno από HIV-DNA σε 
ασθενείς υπό τροποποίηση αγωγής. Πριν την αλ-
λαγή θεραπείας, βρέθηκε ότι το 92% (49/53) των 
ασθενών είχε στελέχη R5, ενώ αναφορικά με τα 
επίπεδα HIV-RNA, το 70% των ασθενών είχε μη 
ανιχνεύσιμο ιικό φορτίο (<50 copies/mL) και το 
υπόλοιπο ποσοστό χαμηλά επίπεδα (<500 copies/
mL). Στην 24η και 48η εβδομάδα σε θεραπεία με 
MVC, το ποσοστό των ασθενών με ιολογική αντα-
πόκριση ήταν 80% και 89%, αντίστοιχα.

Σε παρόμοια αποτελέσματα αναφέρθηκε στην 
ομιλία της και η A. Geretti: ο έλεγχος τροπισμού 
όταν πραγματοποιήθηκε με γονοτυπική μέθοδο 
από HIV-DNA σε ασθενείς υπό τροποποίηση αγω-
γής με πολύ χαμηλά επίπεδα HIV-RNA, μπορούσε να 
προβλέψει το αποτέλεσμα της θεραπείας με MVC.

Τέλος, στη μελέτη των Garcia και συν. μελετή-
θηκε η κλινική σημασία των υποπληθυσμών με 
χαμηλή συχνότητα (<3%) που παρουσιάζουν τρο-
πισμό X4 όπως εκτιμήθηκε με υπερευαίσθητες 
μεθόδους ταυτοποίησης νουκλεοτιδικής αλλη-
λουχίας (ultra deep sequencing). Σύμφωνα με τα 
αποτελέσματα της μελέτης δεν βρέθηκε σημαντι-
κή συσχέτιση με την παρουσία υποπληθυσμών 
Χ4 χαμηλής συχνότητας και της ανταπόκρισης 
στη θεραπεία με MVC, επισημαίνοντας την ανά-
γκη για περαιτέρω μελέτη της πιθανής κλινικής 
σημασίας αυτών των υποπληθυσμών.

Συμπερασματικά τα αποτελέσματα των μελε-
τών για τον τροπισμό έδειξαν ότι: α) οι γονοτυπι-
κές και φαινοτυπικές μέθοδοι παρουσιάζουν υψη-
λά επίπεδα συμφωνίας αναφορικά με την ταυτο-
ποίηση του τροπισμού, 2) οι γονοτυπικές και φαι-
νοτυπικές μέθοδοι παρουσιάζουν παρόμοια δυ-
νατότητα πρόβλεψης της ανταπόκρισης της θερα-
πείας με MVC, 3) οι γονοτυπικές μέθοδοι τροπι-
σμού, όταν εφαρμόζονται σε HIV-DNA, παρουσιά-
ζουν υψηλά ποσοστά συμφωνίας με τις αντίστοι-
χες μεθόδους από HIV-RNA και παρόμοια δυνατό-
τητα πρόβλεψης της ανταπόκρισης της θεραπείας.

Λόγω των παραπάνω και οι φαινοτυπικές αλλά 
και οι γονοτυπικές μέθοδοι μπορούν να χρησιμο-
ποιηθούν στην κλινική πράξη για τον έλεγχο τρο-
πισμού. Οι τελευταίες μάλιστα μπορούν να χρη-
σιμοποιηθούν, επίσης, σε ασθενείς με μη ανι-
χνεύσιμα ή χαμηλά επίπεδα HIV-RNA. Αξίζει να 
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σημειωθεί ότι οι γονοτυπικές μέθοδοι αποτελούν 
τη μοναδική μεθοδολογία που μπορεί να εφαρ-
μοστεί σε τέτοιες περιπτώσεις.

Χαρακτηριστικά ασθενών με στελέχη X4-
Κλινική σημασία
Στη μελέτη των van’t Wout και συν., έγινε σύ-

γκριση των επιπέδων HIV-RNA και CD4-κυττάρων 
σε ασθενείς με στελέχη R5 (508) και X4 (224), τόσο 
σε διαφορετικές χρονικές στιγμές πριν τη χορήγη-
ση θεραπείας όσο και μετά από θεραπεία. Ο έλεγ-
χος τροπισμού έγινε με τη μέθοδο MT-2.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι: 1) τόσο πριν όσο 
και μετά τη χορήγηση της θεραπείας, οι ασθενείς 
με στελέχη Χ4 έχουν σημαντικά ψηλότερα επίπε-
δα HIV-RNA και χαμηλότερα επίπεδα CD4-
κυττάρων, 2) οι ασθενείς με στελέχη Χ4 που λαμ-
βάνουν θεραπεία (ανεξάρτητα αν είναι προθερα-
πευμένοι ή μη), χρειάζονται περισσότερο χρόνο 
για να φτάσουν σε μη ανιχνεύσιμα επίπεδα HIV-
RNA και τότε έχουν και χαμηλότερα επίπεδα CD4-
κυττάρων, 3) η απόλυτη τιμή αύξησης των CD4-
κυττάρων μετά τη θεραπεία ήταν παρόμοια σε 
ασθενείς με στελέχη R5 και X4.

Σε περαιτέρω μελέτη της διαχρονικής τάσης 
των επιπέδων HIV-RNA και CD4-κυττάρων βρέθη-
κε ότι ο ρυθμός μείωσης και αύξησης των CD4-
κυττάρων και του HIV-RNA, αντίστοιχα, αυξάνεται 
κατά το χρονικό σημείο αλλαγής του τροπισμού 
από R5 σε X4. Είναι ενδιαφέρον ότι το χρονικό ση-
μείο αυτό στο 48%, περίπου, των ασθενών εντο-
πίζεται σε επίπεδα CD4-κυττάρων 200-400, αλλά 
παρόλα αυτά σε σημαντικά ποσοστά 26% και 
18%, η αλλαγή του τροπισμού συμβαίνει σε υψη-
λά επίπεδα CD4-κυττάρων, 400-600 και >600, 
αντίστοιχα.

Συμπερασματικά, ασθενείς με Χ4 στελέχη πα-
ρουσιάζουν πιο ταχεία μείωση στα CD4-κύτταρα, 
ενώ παράλληλα ξεκινούν θεραπεία με υψηλότε-
ρα επίπεδα HIV-RNA. Παρόλα αυτά, η κλινική ση-
μασία του ελέγχου τροπισμού ανεξάρτητα από 
τους αναστολείς CCR5 χρειάζεται περαιτέρω διε-
ρεύνηση.

Aναστολείς ιντεγκράσης
Στη μελέτη των Sato και συν., παρουσιάστηκαν 

τα αποτελέσματα για έναν νέο αναστολέα ιντε-
γκράσης, τον S/GSK1349572, που έως σήμερα 
αποτελεί τον μοναδικό αναστολέα ιντεγκράσης 
που προορίζεται να χορηγηθεί μη ενισχυμένος, 
μία φορά την ημέρα. Το νέο σκεύασμα παρουσιά-

ζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιατί φαίνεται να έχει 
πολύ χαμηλά επίπεδα διασταυρούμενης αντοχής 
και με τα 2 φάρμακα αυτής της κατηγορίας (ralte-
gravir και elvitegravir). Σε in vitro μελέτη βρέθηκε 
ότι το φάρμακο ήταν ενεργό στα περισσότερα 
στελέχη που είχαν μεταλλαγές αντοχής σε ralte-
gravir και elvitegravir καθώς και σε φάρμακα από 
τις κατηγορίες των NRTIs, NΝRTIs και PIs. Συγκε-
κριμένα, το S/GSK1349572 διατηρούσε τη δρα-
στικότητά του έναντι στελεχών με 1 ή 2 μεταλλα-
γές αντοχής για αναστολείς ιντεγκράσης. Τα πα-
ραπάνω υποδεικνύουν ότι το S/GSK1349572 έχει 
ξεχωριστό προφίλ αντοχής στην κατηγορία των 
αναστολέων ιντεγκράσης και, συνεπώς, όταν εί-
ναι διαθέσιμο θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε 
ασθενείς με ανθεκτικά στελέχη σε αυτήν την κα-
τηγορία.

H πιθανή σημασία των πολυμορφισμών στην 
περιοχή της ιντεγκράσης αναφορικά με την 
ανταπόκριση στη θεραπεία με raltegravir πα-
ρουσιάστηκε στη μελέτη των Armenia και συν. 
Συγκεκριμένα μελετήθηκαν 206 θεραπευμένοι 
ασθενείς με στελέχη που είχαν αναπτύξει αντο-
χή και στις 3 κατηγορίες των NRTIs, NNRTIs και 
PIs και στους οποίους χορηγήθηκε συνδυαστική 
αγωγή με raltegravir. Οι ασθενείς είχαν ιό με 
υπότυπο Β σε ποσοστό 90%. Το ποσοστό που 
ανταποκρίθηκε στη θεραπεία με raltegravir στις 
24 εβδομάδες ήταν 68% χωρίς σημαντικές δια-
φορές ανά υπότυπο. Αναφορικά με την προϋ-
πάρχουσα αντοχή, δεν παρατηρήθηκαν κύριες 
μεταλλαγές αντοχής στην περιοχή της ιντε-
γκράσης (Y143CHR, Q148HKR και N155H) πριν 
τη θεραπεία με raltegravir, ενώ παρατηρήθηκαν 
κάποιες δευτερεύουσες μεταλλαγές σε μικρή 
συχνότητα. Καμία από τις γνωστές δευτερεύου-
σες μεταλλαγές (S17N, M50I, I72V, K156N, V201I, 
T206S και D256E) δεν βρέθηκε να συσχετίζεται 
με την ανταπόκριση στη θεραπεία, αλλά παρό-
λα αυτά βρέθηκε ότι μια νέα μεταλλαγή, η 
T215A, ήταν η μόνη που σχετίζεται με τη μικρό-
τερη πιθανότητα ανταπόκρισης (OR: 0,3 95% CI: 
0,1-0,7) σε θεραπεία με raltegravir (P<0,01). H 
μεταλλαγή βρέθηκε σε σημαντικά υψηλότερο 
επιπολασμό σε στελέχη με μη-Β υπότυπους 
(13/20, 65%) σε σχέση με αντίστοιχα με Β 
(35/186, 19%). Παρόλα αυτά, σε in vitro μελέτη, 
δεν παρατηρήθηκε αντοχή σε 58 στελέχη που 
είχαν τη μεταλλαγή Τ215Α, υποδεικνύοντας την 
ανάγκη για περαιτέρω μελέτη της κλινικής της 
σημασίας.
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Επιδημιολογία αντοχής 
Στη μελέτη των Frentz και συν., αναφέρθηκαν 

τα αποτελέσματα του διαχρονικού επιπολασμού 
της αντοχής στις τρεις κύριες κατηγορίες φαρμά-
κων σε ασθενείς που δεν είχαν λάβει θεραπεία, 
ανά την υφήλιο. Η μελέτη βασίστηκε στη συστη-
ματική ανασκόπηση δημοσιευμένων μελετών κα-
θώς και μελετών που έχουν παρουσιαστεί σε συ-
νέδρια για το συγκεκριμένο θέμα. Η χρονική περί-
οδος της μελέτης αφορούσε τρεις χρονικές περι-
όδους δειγματοληψίας (πριν το 2001, 2001-2003 
και μετά το 2003). Τα δεδομένα που συγκεντρώ-
θηκαν αφορούσαν 25.446 ασθενείς από Ευρώπη, 
8.718 από Β. Αμερική, 3.218 από Ν. Αμερική, 3.096 
από Αφρική και 2.507 από Ασία. Ο συνολικός επι-
πολασμός της αντοχής ανά ήπειρο ήταν:

Eυρώπη: 10,9% (10,6%-11,3%)
Β. Αμερική: 12,9% (12,2%-13,7%)
N. Aμερική: 6,3% (5,5%-7,3%)
Ασία: 4,2% (3,4%-5,4%)
Αφρική: 4,7% (4,0%-5,5%).
Αναφορικά με τις διαχρονικές τάσεις, ο επιπο-

λασμός αντοχής σε NRTIs παρουσίασε σημαντική 
αύξηση στην Αφρική τις τρεις περιόδους μελέ-
της, σε αντίθεση με όλες τις υπόλοιπες περιοχές 
στις οποίες μειώθηκε. Ο επιπολασμός αντοχής σε 
NNRTIs παρουσίασε σημαντική αύξηση στη Β. και 
Ν. Αμερική, ενώ δεν παρατηρήθηκε σημαντική 
διαφοροποίηση στον επιπολασμό αντοχής για τα 
PIs. Οι παρατηρούμενες διαχρονικές τάσεις για 
την αντοχή μπορούν να εξηγηθούν από τις δια-
φορές στον τρόπο χορήγησης φαρμάκων ανά 
ήπειρο.

Ένα σημαντικό μειονέκτημα της ανασκόπησης 
ήταν η σχετικά μικρή διαθεσιμότητα δεδομένων 
ειδικά από περιοχές υψηλού επιπολασμού, όπως η 
Αφρική, το σφάλμα της χρησιμοποίησης δεδομέ-
νων από δημοσιεύσεις (publication bias) και η 
χρήση διαφορετικών αλγορίθμων για την εκτίμη-
ση της αντοχής. Λόγω των παραπάνω, ενδεχομέ-
νως τα αποτελέσματα για κάποιες περιοχές να μην 
είναι πλήρως αντιπροσωπευτικά.
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Εμβολιασμός έναντι της γρίπης
Β. Λορίδα, Μ. Χίνη, Μ.Κ. Λαζανάς

Περίληψη
Η γρίπη και οι επιπλοκές της παραμένουν σημαντικά αίτια νοσηρότητας και θνητότητας παγκοσμίως, 
τόσο στους υγιείς όσο και σε άτομα με υποκείμενα νοσήματα. Ο ετήσιος αντιγριπικός εμβολιασμός 
παραμένει ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να προφυλάξουμε τις ευπαθείς ομάδες από την ασθένεια. 
Είναι σημαντικό για τους επαγγελματίες υγείας να γνωρίζουν στοιχεία που αφορούν στην αποτελεσμα-
τικότητα και τις ανεπιθύμητες ενέργειες του εμβολίου της γρίπης, εποχικής και πανδημικής, ώστε να 
εμβολιάζουν έγκαιρα τους ασθενείς τους και ειδικά αυτούς που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου.

Λέξεις κλειδιά: γρίπη, αντιγριπικός εμβολιασμός, πανδημικό στέλεχος γρίπης, ευπαθείς ομάδες.

Influenza vaccination 
V. Lorida, M. Chini, Μ.Κ. Lazanas

Abstract
Influenza remains a major contributor to morbidity and mortality worldwide both directly and indi-
rectly through exacerbation of underlying comorbidities. The development of vaccines against sea-
sonal and pandemic influenza requires careful global surveillance as well as in-depth knowledge of 
virolody, epidemiology and immunology. Vaccination remains the most effective way to protect vul-
nerable populations from disease. It is important for health care professionals to understand the ba-
sics of influenza vaccines, including efficacy and adverse effects in order to inform their patients es-
pecially those at highest risk about the benefits of annual vaccination.

Key words: influenza, influenza vaccine, pandemic influenza, risk groups.

Μονάδα Λοιμώξεων,  
Π.Γ.Ν.Α. «Κοργιαλένειο-
Μπενάκειο Ε.Ε.Σ»

Infectious Diseases Unit,  
«Red Cross» General Hospital 
of Athens

Εισαγωγή
Η γρίπη (ινφλουέντζα) είναι οξεία νόσος του 

αναπνευστικού συστήματος με υψηλή μεταδοτι-
κότητα, νοσηρότητα και θνητότητα και οφείλεται 
στους ιούς Α, Β και C της γρίπης. Η γρίπη για πρώ-
τη φορά περιγράφηκε από τον Ιπποκράτη το 412 
π.Χ., ενώ η πρώτη αναφορά πανδημίας οξείας 
αναπνευστικής νόσου ομοιάζουσας με γρίπη πε-
ριγράφηκε το 1580 μ.Χ. 

Οι τύποι Α και Β του ιού προκαλούν επιδημίες 
και πανδημίες. Αυτές οφείλονται κατά κύριο λόγο 
στον ιό Α και στις αντιγονικές μεταβολές που υφί-
σταται, οι οποίες είναι δύο ειδών: μεταλλάξεις του 
ιού που γίνονται βαθμιαία στη διάρκεια του χρό-
νου («antigenic drift» -αντιγονική ολίσθηση ή πα-
ρέκκλιση) και αιφνίδια αλλαγή επί της αιμαγλουτι-
νίνης ή και της νευραμινιδάσης του ιού που σχετί-
ζεται με τις πανδημίες της γρίπης («antigenic 
shift» -αντιγονική μεταβολή).

Ο τύπος C προκαλεί ήπια συμπτώματα και δεν 
ευθύνεται για επιδημίες και πανδημίες.

Ο ιός της νέας γρίπης H1N1 είναι προϊόν γενετι-
κού ανασυνδυασμού ιών γρίπης χοίρων, πτηνών 
και ανθρώπου, ο οποίος δεν είχε παρατηρηθεί 
στο παρελθόν (antigenic shift).

Οι ιοί της γρίπης χαρακτηρίζονται με βάση τον 
τύπο του ιού, το ζωικό είδος στο οποίο απομονώ-
θηκε ο ιός, τον τόπο προέλευσης, τον αριθμό του 
στελέχους, το έτος απομόνωσης και τον ορότυπό 
του με βάση τα επιφανειακά αντιγόνα, δηλ. την 
αιμαγλουτινίνη και τη νευραμινιδάση: π.χ. Α/
equine/Saskatoon 1/9/(H3N8) αναφέρεται σε ιό Α 
που απομονώθηκε από άλογο στην περιοχή Sas-
katoon, αριθμός στελέχους 1, το έτος 1990, με 
ορότυπο Η3Ν8.2

Παρασκευή αντιγριπικών εμβολίων
Τα αντιγριπικά εμβόλια παρασκευάζονται από 

ιούς που προσομοιάζουν αντιγονικά με τα κυκλο-
φορούντα στην κοινότητα στελέχη της γρίπης Α 
και Β. Η σύστασή τους αλλάζει κάθε χρόνο σύμ-
φωνα με τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού 

ΕΠΙΚΑΙρΟ ΘΕμΑcurrEnt IssuE
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Υγείας. Τα τελευταία χρόνια τα εμβόλια περιέχουν 
τρεις αδρανοποιημένους ιούς, δύο τύπου Α (Η3Ν2 
και Η1Ν1) και έναν τύπου Β.

Υπάρχουν δύο τύποι εγκεκριμένων εμβολίων:1

1) το Trivalent Inactivated Vaccine (TIV), το 
οποίο περιέχει τρία στελέχη αδρανοποιημένου 
ιού, δύο Α και ένα Β, και χορηγείται ενδομυϊκά και

2) το Live Attenuated Influenza Virus (LAIV), το 
οποίο κυκλοφορεί μόνο στις ΗΠΑ, περιέχει ζώντα 
εξασθενημένο ιό της γρίπης και χορηγείται εν-
δορρινικά σε άτομα 2-49 ετών, χωρίς υποκείμενη 
νόσο, που δεν έρχονται σε επαφή με ανοσοκατε-
σταλμένους ασθενείς. Μετά τη χορήγησή του έχει 
παρατηρηθεί αύξηση των επεισοδίων βρογχικού 
άσθματος σε παιδιά 12-59 μηνών και δεν χορηγεί-
ται σε άτομα με ιστορικό άσθματος, σε νεογνά, 
υπερήλικες, εγκύους, ανοσοκατεσταλμένους, σε 
άτομα με αλλεργία στο αυγό, σε άτομα με ιστορι-
κό συνδρόμου Guillain-Barré και στα παιδιά που 
λαμβάνουν χρονίως ασπιρίνη.

Ανοσολογική απάντηση
Το αδρανοποιημένο εμβόλιο είναι αντιγονικό 

και επάγει ανοσία που προσεγγίζει το 60-90% των 
ενηλίκων. Στους ενηλίκους κάτω των 65 ετών προ-
σεγγίζει το 70-90% και το 77-91% σε παιδιά και 
εφήβους 1-18 ετών. Ο εμβολιασμός μειώνει το πο-
σοστό των εισαγωγών στο νοσοκομείο κατά 50-
60%, τις θανατηφόρες επιπλοκές κατά 80% και 
ελαττώνει τις ημέρες απουσίας από την εργασία.3

Τα επίπεδα ανοσίας είναι χαμηλότερα αλλά σχε-
τικά ικανοποιητικά στους ηλικιωμένους, στους 
ασθενείς με αιματολογική κακοήθη νόσο, στους 
σπληνεκτομηθέντες και στους μεταμοσχευθέντες.

Τα αντισώματα αυξάνονται δύο εβδομάδες 
μετά τον εμβολιασμό και η διάρκεια προστασίας 
από το εμβόλιο είναι 2-6 μήνες.

Ενδείξεις εμβολιασμού για την εποχική 
γρίπη2,3,4

Ο εμβολιασμός συνιστάται σε:
1. Άτομα άνω των 50 ετών
2. Άτομα υψηλού κινδύνου με:

•	 χρόνια αναπνευστικά και καρδιαγγειακά 
νοσήματα

•	 μεταβολικά νοσήματα όπως: σακχαρώδη 
διαβήτης, αιμοσφαιρινοπάθειες, νεφρική 
ανεπάρκεια

•	 αλκοολισμό και αλκοολική κίρρωση
•	 σπληνεκτομή, λειτουργική ασπληνία (για την 

αποφυγή δευτεροπαθών λοιμώξεων)

•	 ανοσοκαταστολή από οποιαδήποτε αιτία  
(νεοπλασία, μεταμόσχευση, ανοσοκατασταλ-
τική θεραπεία, HIV λοίμωξη)

•	 νευρομυϊκές διαταραχές (π.χ. άνοια, βλάβες 
νωτιαίου μυελού) που είναι επιρρεπή σε 
διαταραχές της αναπνευστικής λειτουργίας

3. Ιατροί, επαγγελματίες υγείας
4. Άτομα που φροντίζουν ασθενείς που ανήκουν 

σε ομάδες υψηλού κινδύνου
5. Εγκύους:5,6

•	 ανεξαρτήτως τριμήνου κύησης (σύμφωνα με 
το American College of Obstetricians and 
Gynecologists) 

•	 μετά το πρώτο τρίμηνο της κύησης (Lancet, 
2008)

6. Θηλάζουσες μητέρες
7. Άτομα που φροντίζουν παιδιά μικρότερα των 

6 μηνών
8. Παιδιά κάτω των 18 ετών που λαμβάνουν χρο-

νίως ασπιρίνη (σύνδρομο Reye)
9. Άτομα που θα ταξιδέψουν σε χώρες όπου 

υπάρχει ή αναμένεται επιδημία γρίπης (σε 
τροπικές χώρες ανεξαρτήτως εποχής και στο 
νότιο ημισφαίριο από τον Απρίλιο μέχρι τον 
Σεπτέμβριο)

10. Άτομα που διαβιούν σε ιδρύματα
11. Άτομα που δεν έχουν υποκείμενα νοσήματα 

υγείας και επιθυμούν να εμβολιαστούν.
Στις ΗΠΑ έχει εκδοθεί επίσημη σύσταση εμβολι-

ασμού σε:
α) άτομα 50-65 ετών διότι το 24-32% αυτών πα-

ρουσιάζουν υποκείμενα νοσήματα
β) όλα τα παιδιά από 6 μηνών έως 18 ετών (από 

το 2009).

Κατηγορίες ατόμων που πρέπει να 
εμβολιασθούν για τη νέα γρίπη Η1Ν1

3

1. Έγκυοι γυναίκες
2. Άτομα που φροντίζουν παιδιά κάτω των 6 μηνών
3. Παιδιά και νέοι από 6 μηνών έως 24 χρόνων
4. Άτομα από 25 έως 64 χρόνων με υποκείμενα 

νοσήματα τα οποία κινδυνεύουν από τις επι-
πλοκές της γρίπης

5. Προσωπικό που παρέχει ιατρική φροντίδα σε 
μέρη που διαβιούν κλειστοί πληθυσμοί (π.χ. 
οίκοι ευγηρίας και ιδρύματα)

6. Παιδιά από 6 έως 59 μηνών
7. Παιδιά και έφηβοι από 5 έως 18 ετών με υπο-

κείμενα νοσήματα τα οποία έχουν αυξημένη 
πιθανότητα σοβαρών επιπλοκών από τη γρίπη

8. Παχύσαρκοι.
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Δραστικότητα και αποτελεσματικότητα 
αντιγριπικού εμβολιασμού

Υπερήλικες
Οι ενήλικες άνω των 65 ετών έχουν μειωμένη 

ανοσολογική απάντηση στον εμβολιασμό και εμ-
φανίζουν υψηλότερο ποσοστό θνητότητας σε 
σχέση με τα άτομα νεότερης ηλικίας.3 Άτομα άνω 
των 65 ετών χωρίς υποκείμενα νοσήματα, τα 
οποία εμβολιάσθηκαν είχαν κατά 47% λιγότερες 
πιθανότητες να εμφανίσουν γριπώδη συνδρομή 
ενώ παρατηρήθηκε ελάττωση κατά 58% αποδε-
δειγμένης νόσησης από γρίπη.6

Υγιείς ενήλικες
Στους ενήλικες κάτω των 65 ετών χωρίς υποκείμε-

νο νόσημα, ο εμβολιασμός έναντι της γρίπης έχει 
υψηλή δραστικότητα και αποτελεσματικότητα.3 Πο-
σοστό 16% των ατόμων που εμβολιάσθηκαν εμφάνι-
σε γριπώδη συνδρομή έναντι 42% των μη εμβολια-
σθέντων. Αυτό είχε ως όφελος τη μείωση της ανάγκης 
νοσηλείας κατά 90%, τη μείωση των λοιμώξεων του 
ανώτερου αναπνευστικού συστήματος κατά 25%, τις 
ιατρικές επισκέψεις κατά 64% και τις ημέρες απουσίας 
από την εργασία λόγω ασθένειας κατά 43%.7

Παιδιά 
Εκατό από τους 36.000 ετήσιους θανάτους 

λόγω εποχικής γρίπης στις ΗΠΑ αφορούν σε παι-
διά μικρότερα των 5 ετών. Η πιθανότητα νοσηλεί-
ας σε αυτή την ηλικιακή ομάδα είναι 0,6-1,5 ανά 
1.000 ασθενείς ετησίως, ενώ παιδιά μικρότερα 
των 5 μηνών έχουν πιθανότητα νοσηλείας 2,3-4,5 
ανά 1.000 ασθενείς ετησίως.9 Η γρίπη στα παιδιά 
διαρκεί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα γιατί ο 
χρόνος νόσησης είναι μακρύτερος, όπως επίσης 
μακρύτερος είναι και ο χρόνος διασποράς του ιού 
σε υγιείς ενηλίκους της κοινότητας καθώς επίσης 
και ο χρόνος ανάρρωσής τους.3

Σε μία μελέτη-μετανάλυση στην οποία εμβολι-
άσθηκαν παιδιά μικρότερα των 5 ετών που παρα-
κολουθούσαν παιδικό σταθμό παρατηρήθηκε 
μείωση της νόσησης των μεγαλύτερων παιδιών, 
των εφήβων και των υγιών ενηλίκων.10 Ο εμβολια-
σμός των νηπίων είχε ως αποτέλεσμα μείωση 
κατά 42% των λοιμώξεων του ανωτέρου ανα-
πνευστικού σε άλλα παιδιά μη εμβολιασθέντα, 
μείωση κατά 80% των λοιμώξεων του αναπνευ-
στικού σε ενηλίκους της κοινότητας και μείωση 
κατά 70% των ημερών απουσίας από το σχολείο 
για ιατρικές επισκέψεις.8,11

Ειδικές ομάδες

Επαγγελματίες υγείας
Οι επαγγελματίες υγείας έρχονται σε επαφή με 

τον ιό της γρίπης μέσω υγιών φορέων και είναι δυ-
νατόν να τον διασπείρουν, χωρίς να το γνωρίζουν, 
στους ασθενείς που φροντίζουν.

Στο Πανεπιστήμιο της Virginia στις ΗΠΑ όταν ο 
εμβολιασμός σε υγιείς επαγγελματίες υγείας αυ-
ξήθηκε από 4% σε 67%, παρατηρήθηκε μείωση 
των λοιμώξεων λόγω γρίπης από 42% σε 9% και 
μειώθηκαν, αντίστοιχα, οι εισαγωγές στο νοσοκο-
μείο από 32% σε 3%.3,12

Έγκυοι γυναίκες
Οι έγκυοι έχουν αυξημένο ποσοστό επιπλοκών 

λόγω γρίπης, συμπεριλαμβανομένης της νοσηλεί-
ας με οξέα καρδιοαναπνευστικά προβλήματα και 
της γέννησης εμβρύων με διαμαρτίες από μητέ-
ρες με χρόνια νοσήματα.13

Τα βρέφη μέχρι 6 μηνών έχουν αυξημένο κίνδυ-
νο επιπλοκών αναλόγως της ύπαρξης ή μη μητρι-
κών αντισωμάτων. Το CDC και το American 
College of Obstetricians and Gynecologists συ-
στήνουν αντιγριπικό εμβολιασμό στις γυναίκες οι 
οποίες πρόκειται να κυοφορήσουν τον επόμενο 
χρόνο.3

Ανοσοανεπαρκείς 
Οι ασθενείς με HIV λοίμωξη, νεοπλασία, μετα-

μόσχευση οργάνων ή εκείνοι που χρησιμοποιούν 
ανοσοκατασταλτικά φάρμακα έχουν αυξημένο 
κίνδυνο επιπλοκών από τη γρίπη. Οι ασθενείς που 
λαμβάνουν αντιρετροϊκά φάρμακα και πάσχουν 
από AIDS έχουν αυξημένη θνητότητα από λοιμώ-
ξεις του αναπνευστικού μετά νόσηση από γρίπη 
(0,94-1,26 ανά 1.000 άτομα-έτη σε σχέση με 0,009-
0,01 ανά 1.000 άτομα-έτη στην ομάδα ελέγχου).1,14

Ασθενείς με νεοπλασία έχουν υψηλότερο κίν-
δυνο νόσησης από γρίπη λόγω διαταραχής της 
ανοσίας από τη νόσο, τις χημειοθεραπείες και την 
ακτινοθεραπεία.15,16

Η θνητότητα είναι 33% σε αυτούς τους ασθενείς 
όπως και σε εκείνους που πάσχουν από αιματολο-
γικά κακοήθη νοσήματα και βρίσκονται υπό χη-
μειοθεραπεία.17,18 Διάφορες ορολογικές μελέτες 
υποδηλώνουν ότι ασθενείς με κακοήθεια είναι 
ικανοί να απαντήσουν στον εμβολιασμό όταν αυ-
τός γίνεται μεταξύ των κύκλων της χημειοθερα-
πείας, αν και η ανοσολογική τους αντίδραση είναι 
ασθενέστερη από το γενικό πληθυσμό.19
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Οι λήπτες συμπαγών οργάνων και ειδικά οι λή-
πτες πνευμόνων έχουν αυξημένο κίνδυνο νόση-
σης και επιπλοκών από τη γρίπη, συμπεριλαμβα-
νομένης και της απόρριψης του μοσχεύματος.14 
Πολλές μελέτες έχουν αποδείξει ότι αυτοί οι ασθε-
νείς εμφανίζουν ανοσολογική απάντηση στο εμ-
βόλιο, αν και μικρότερη από το γενικό πληθυσμό.

Ο εμβολιασμός συνιστάται και σε άτομα που 
λαμβάνουν για μεγάλο χρονικό διάστημα ανοσο-
κατασταλτική θεραπεία. Η σταθερή μακροχρόνια 
χορήγηση κορτικοστεροειδών συσχετίζεται με 
αυξημένο κίνδυνο νόσησης και επιπλοκών από 
γρίπη, ενώ ο εμβολιασμός αυτού του πληθυσμού 
θεωρείται ασφαλής και αποτελεσματικός.3

Ασθενείς με χρόνια αναπνευστικά νοσήματα
Γνωρίζουμε ότι η γρίπη προκαλεί παρόξυνση 

της Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας 
(ΧΑΠ) και αύξηση κατά 7,5% των εισαγωγών στο 
νοσοκομείο.20 Ο αντιγριπικός εμβολιασμός έχει 
δειχθεί ότι μειώνει τη νοσηλεία για πνευμονία και 
γρίπη κατά 48% και τη θνητότητα κατά 30% 
στους ηλικιωμένους ασθενείς με ΧΑΠ.21

Τα παιδιά και οι ενήλικες με άσθμα επιβαρύνονται 
σημαντικά από τη γρίπη με αποτέλεσμα την αυξη-
μένη πιθανότητα νοσηλείας και θανάτου.22 Ο εμβο-
λιασμός είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση των οξέων 
επεισοδίων άσθματος σε αυτούς τους ασθενείς.

Ασθενείς με χρόνια καρδιακά νοσήματα
Η γρίπη αυξάνει σημαντικά τις εισαγωγές στο 

νοσοκομείο, τη διάρκεια νοσηλείας και τη θνητό-
τητα των ασθενών με χρόνια καρδιακά νοσήματα. 
Το όφελος από τον εμβολιασμό αυτής της ομάδας 
ασθενών καταδεικνύεται σε μία μελέτη του ΑCIP 
(Advisory Committee on Immunization Practices): 
σε ομάδα με περισσότερα από 1.200 ηλικιωμένα 
άτομα από την κοινότητα με στεφανιαία νόσο ή 
συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια, παρατηρή-
θηκε μείωση κατά 37% της θνησιμότητας κατά 
τους χειμερινούς μήνες σε αυτούς που εμβολιά-
σθηκαν (8,2 θανάτοι/1.000 άτομα-χειμώνα).21 Σε 
έξαρση της εποχικής γρίπης αυξήθηκαν κατά 30% 
οι θάνατοι από οξέα εμφράγματα και 10% οι θά-
νατοι από χρόνια ισχαιμική καρδιοπάθεια σε σχέ-
ση με οποιαδήποτε άλλη χρονική περίοδο.23

Αντενδείξεις
Ο εμβολιασμός για την εποχική γρίπη αντενδεί-

κνυται σε βρέφη ηλικίας κάτω των 6 μηνών, σε 
άτομα με αλλεργία στο αυγό ή στη thimerosal 

(συντηρητικό του εμβολίου), σε άτομα που έχουν 
παρουσιάσει στο παρελθόν αλλεργία στο εμβό-
λιο της γρίπης, σε ασθενείς με οξεία εμπύρετη 
λοίμωξη, σε άτομα με ιστορικό συνδρόμου 
Guillain-Barré, σε παιδιά με ιστορικό κνιδωτικού 
εξανθήματος ή με υπερευαισθησία τύπου Ig E.

Ανεπιθύμητες ενέργειες

Τοπικές
Μετά τη χορήγηση του εμβολίου έχουν παρα-

τηρηθεί άλγος (10-64%), οίδημα και ερυθρότητα 
(10-20%) στο σημείο της ένεσης, τα οποία διαρ-
κούν 1-2 ημέρες και μπορεί να οφείλονται: α) σε 
κακή τεχνική χορηγήσης, β) στα συντηρητικά του 
εμβολίου π.χ. thimerosal, γ) στα αντιβιοτικά (νεο-
μυκίνη, καναμυκίνη) που προστίθενται κατά την 
παραγωγή του εμβολίου.

Συστηματικές
Εδώ περιγράφονται άμεσες αντιδράσεις υπε-

ρευαισθησίας σε συστατικά του εμβολίου και στις 
πρωτεΐνες του αυγού.

Mπορεί να παρατηρηθεί δεκατική πυρετική κί-
νηση, μυαλγίες, αίσθημα κακουχίας και κεφαλαλ-
γίας οι οποίες εμφανίζονται 6-12 ώρες μετά τον 
εμβολιασμό και διαρκούν συνήθως 1-2 ημέρες, 
ιδίως σε πρωτοεμβολιαζόμενους νεαρούς ή σε 
ενηλίκους μεγάλης ηλικίας.

Επίσης, έχει αναφερθεί εμφάνιση συνδρόμου 
Guillain-Barré μέχρι 6 εβδομάδες μετά τον εμβο-
λιασμό (1 περιστατικό ανά 1.000.000 εμβολιασθέ-
ντες).1,21

Χρόνος και σχήμα εμβολιασμού
Ο εμβολιασμός πρέπει να γίνεται από αρχές 

Οκτωβρίου έως μέσα Νοεμβρίου, μπορεί όμως να 
πραγματοποιηθεί και το χειμώνα ή σε περιόδους 
επιδημίας. Το εμβόλιο χορηγείται επίσης πριν ή 
τουλάχιστον 6 μήνες μετά τη μεταμόσχευση αρ-
χέγονων αιμοποιητικών κυττάρων από περιφερι-
κό αίμα ή μυελού των οστών.

Χρειάζονται περίπου δύο εβδομάδες για την 
ανοσολογική απάντηση του οργανισμού.

Το εμβόλιο χορηγείται σε δύο δόσεις για τα 
πρωτοεμβολιαζόμενα παιδιά κάτω των 9 ετών με 
διαφορά ενός μήνα μεταξύ των δόσεων.

Σε παιδιά άνω των 9 ετών και σε ενηλίκους χο-
ρηγείται σε μία δόση επειδή έχει αποδειχθεί ότι η 
δεύτερη δόση δεν αυξάνει περαιτέρω τον τίτλο 
αντισωμάτων.
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Οι μελέτες έχουν δείξει ότι δεν χρειάζεται επα-
νάληψη του εμβολίου, παρά μόνο στα παιδιά 
κάτω των 9 ετών όταν εμβολιάζονται για πρώτη 
φορά.

Θέση, δόση και οδός χορήγησης
Το αδρανοποιημένο εμβόλιο (Trivalent Inacti-

vated Vaccine - TIV) χορηγείται ενδομυϊκά. Στα 
παιδιά από 6 έως 35 μηνών χορηγούνται 0,25 ml 
του εμβολίου και στα μεγαλύτερα των 3 ετών 0,5 
ml του εμβολίου. Στους ενηλίκους και τα μεγάλα 
παιδιά στο δελτοειδή μυ, ενώ στα βρέφη και τα 
μικρά παιδιά στο μηρό και συγκεκριμένα στην 
προσθιοπλάγια περιοχή του μηρού. Το εμβόλιο 
φυλάσσεται στο ψυγείο σε θερμοκρασία 2-8οC.

Το εμβόλιο από ζώντα εξασθενημένο ιό (Live 
Attenuated Influenza Virus - LAIV) χορηγείται εν-
δορρινικά, 0,25 ml σε κάθε ρώθωνα, μία φορά το 
χρόνο. Στα παιδιά έως 9 ετών δίδεται σε δύο δό-
σεις με μεσοδιάστημα 6-10 εβδομάδων. Μπορεί 
να προκαλέσει ρινόρροια, ρινική συμφόρηση, κυ-
νάγχη, κεφαλαλγία και δεκατική πυρετική κίνηση. 
Ο ιός παραμένει στις ρινικές εκκρίσεις επί επταή-
μερο και υπάρχει μικρή πιθανότητα (0,5-2,4%) με-
τάδοσης του σε ανεμβολίαστα άτομα. Το εμβόλιο 
φυλάσσεται στο ψυγείο.
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Πρόληψη πνευμονιοκοκκικών λοιμώξεων
Ο.Ι. Καλκούνη, Μ. Χίνη, M.Κ. Λαζανάς

Περίληψη
Η Διεισδυτική Πνευμονιοκοκκική Νόσος (ΔΠΝ) παραμένει μείζον αίτιο νοσηρότητας και θνητότητας πα-
γκοσμίως, παρά την ύπαρξη της αντιμικροβιακής χημειοθεραπείας και του προληπτικού εμβολιασμού, 
με το κύριο φορτίο της νόσου και τους μεγαλύτερους δείκτες θνητότητας να αφορούν στον αναπτυσσό-
μενο κόσμο. Η εφαρμογή μαζικού εμβολιασμού των παιδιών με το επταδύναμο συζευγμένο εμβόλιο 
(PCV7) έχει ελαττώσει σημαντικά την επίπτωση της, διεισδυτικής και μη, πνευμονιοκοκκικής νόσου στον 
ανεπτυγμένο κόσμο. Η αύξηση της επίπτωσης ΔΠΝ από οροτύπους που δεν περιλαμβάνονται στο PCV7, 
απειλεί να εξουδετερώσει τα μέχρι τώρα αποτελέσματα του εμβολιασμού και επέβαλε τη δημιουργία 
νέων συζευγμένων εμβολίων (10δύναμο, 13δύναμο), με ευρύτερο φάσμα κάλυψης. Η ανάδυση νέων 
οροτύπων ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο την αποτελεσματικότητα των υπαρχόντων εμβολίων. Το 23δύ-
ναμο πολυσακχαριδικό εμβόλιο παραμένει η καλύτερη επιλογή για πρόληψη στους ηλικιωμένους ασθε-
νείς. Η επιδημιολογική επιτήρηση του φορτίου της πνευμονιοκοκκικής νόσου, του επιπολασμού οροτύ-
πων και της αντοχής είναι θεμελιώδης για την αποτίμηση του αποτελέσματος των νεότερων εμβολίων.

Λέξεις κλειδιά: πνευμονιόκοκκος, πνευμονιοκοκκική νόσος, πρόληψη, πολυσακχαριδικό εμβόλιο 
πνευμονιοκόκκου, συζευγμένα εμβόλια πνευμονιοκόκκου, επιδημιολογική επιτήρηση, ορότυποι.

Prevention of pneumococcal disease
O.Ι. Kalkouni, M. Chini, M.K. Lazanas

Abstract
Invasive pneumococcal disease remains a major cause of illness and death worldwide despite the exis-
tence of effective antibiotic treatment and the availability of vaccines. The developing world carries the 
major burden of disease as well as the highest death rates. Both invasive and non-invasive pneumococ-
cal disease incidence rates have been reduced following the implementation of generalized vaccination 
using the 7valent conjugate pneumococcal vaccine in USA and other developed world countries. In-
creased incidence of invasive pneumococcal disease due to non-vaccine serotypes together with global 
emergence of resistant pneumococci threaten to outweigh the vaccination benefits and imposed the 
need for new conjugate pneumococcal vaccines with broader serotype coverage (10valent, 13valent). 
Epidemiologic consequences difficult to predict are expected following the implementation of general-
ized vaccination with these new vaccines. Serotype replacement pneumococcal disease might put the 
available vaccines’ effectiveness at risk. 23valent polysaccharide vaccine remains the best prophylaxis 
option for the elderly. Epidemiologic surveillance of pneumococcal disease burden as well as serotype 
and resistance prevalence are essential for the evaluation of the new conjugate vaccines.

Key words: invasive pneumococcal disease, prevention, conjugate pneumococcal vaccines, polysac-
charide pneumococcal vaccine, replacement pneumococcal disease, epidemiologic surveillance.
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Εισαγωγή
Λίγα παθογόνα βακτήρια έχουν ταλανίσει την 

ανθρωπότητα περισσότερο από τον πνευμονιό-
κοκκο (Streptococcus pneumoniae), ο οποίος εξα-
κολουθεί να αποτελεί μείζον αίτιο νοσηρότητας 

και θνητότητας για παιδιά και ενήλικες σε όλο τον 
κόσμο. Μεταξύ των σοβαρών, απειλητικών για τη 
ζωή νοσημάτων που συχνά προκαλεί περιλαμβά-
νονται η πνευμονία, η βακτηριαιμία και η μηνιγγί-
τιδα, ενώ η μέση ωτίτιδα, η παραρρινοκολπίτιδα 

ΕΠΙΚΑΙρΟ ΘΕμΑcurrEnt IssuE
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και η βρογχίτιδα αποτελούν λιγότερο σοβαρές 
αλλά πολύ συχνότερες εκδηλώσεις πνευμονιο-
κοκκικής λοίμωξης.

Πνευμονιόκοκκος: Μικροβιολογία - 
Λοιμογόνος δράση
Ο S. pneumoniae1 είναι gram (+) κόκκος, ο οποί-

ος περιβάλλεται από πολυσακχαριδική κάψα, η 
οποία αποτελεί τον κύριο παράγοντα παθογονι-
κότητάς του. Μέχρι σήμερα έχουν αναγνωριστεί 
91 διαφορετικοί ορότυποι S. pneumoniae, με 
βάση διαφορές στη σύστασή της.2 Μη καψιδικά, 
πρωτεϊνικά συστατικά του πνευμονιoκόκκου, που 
συνεισφέρουν στην παθογονικότητά του και με-
λετώνται ως δυνητικά συστατικά μελλοντικού εμ-
βολίου, είναι τοξίνες, πρωτεΐνες κυτταρικής επι-
φανείας και ένζυμα.3

Ενώ οι περισσότεροι ορότυποι S. pneumoniae 
έχουν τη δυνατότητα πρόκλησης σοβαρής νό-
σου, μικρός τελικά αριθμός οροτύπων ευθύνεται 
για την πλειονότητα των πνευμονοκοκκικών λοι-
μώξεων παγκοσμίως. Ο επιπολασμός των κυρίαρ-
χων οροτύπων ποικίλλει ανάλογα με την υπό με-
λέτη ηλικιακή ομάδα, τη γεωγραφική περιοχή και 
την εποχή του έτους. Παγκοσμίως, περίπου είκοσι 
ορότυποι είναι υπεύθυνοι για >80% των διεισδυ-
τικών λοιμώξεων σε όλες τις ηλικιακές ομάδες, 
ενώ στα παιδιά οι δεκατρείς συχνότεροι ορότυποι 
προκαλούν >70%-75% των διεισδυτικών λοιμώξε-
ων.4 Οι 1, 5, 6A, 6Β, 14, 19A, 19F και 23F είναι οι συ-
χνότερα απομονούμενοι διεθνώς και αυτοί που 
ευθύνονται για την πλειονότητα των διεισδυτικών 
πνευμονιοκοκκικών λοιμώξεων παγκοσμίως.5 
Στον ελληνικό χώρο, οι συχνότερα απομονούμε-
νοι ορότυποι σε ΔΠΝ, σε 8 κέντρα μεταξύ 9/2008 
και 4/2009, ήταν οι: 7F, 19A και 3.6-8

Ο πνευμονιόκοκκος μεταδίδεται με άμεση 
επαφή με αναπνευστικές εκκρίσεις ασθενών και 
υγιών φορέων με συνηθέστερο επακόλουθο τον 
παροδικό αποικισμό του ρινοφάρυγγα. Σε 
οποιαδήποτε στιγμή ποσοστό 5-10% των υγιών 
ενηλίκων και 20-40% των υγιών παιδιών είναι 
αποικισμένο με πνευμονιοκόκκους, ενώ σε βρε-
φονηπιακούς σταθμούς η φορεία είναι δυνατόν 
να φθάσει και το 60% ώστε ο ρινοφάρυγγας να 
αποτελεί οικολογική φωλεά.1,9 Νόσηση μπορεί 
να προκύψει μέσω διασποράς του πνευμονιο-
κόκκου κατά συνέχεια ιστού στα παραρρίνια ή 
το μέσο ους, εισρόφησης του μικροβίου στο κα-
τώτερο αναπνευστικό σύστημα με αποτέλεσμα 
πρόκληση πνευμονίας ή εισόδου του μικροβίου 

στην κυκλοφορία με ή χωρίς ανάπτυξη δευτερο-
γενών εστιών λοίμωξης.10,11 Η ανοσιακή απάντη-
ση που ακολουθεί τη νόσηση από πνευμονιό-
κοκκο αλλά και τον αποικισμό του ρινοφάρυγγα 
αφορά στη σύνθεση ειδικών για το συγκεκριμέ-
νο ορότυπο αντικαψιδικών αντισωμάτων, με 
αποτέλεσμα την οψωνινοποίηση και την αποτε-
λεσματική φαγοκυττάρωση των μικροβίων από 
τα μακροφάγα. Στα παιδιά κάτω των δύο ετών 
και σε άτομα με σοβαρό ανοσιακό έλλειμμα, τα 
πολυσακχαριδικά αντιγόνα της κάψας δεν επά-
γουν τη σύνθεση αντισωμάτων σε προστατευτι-
κά επίπεδα. Επιπλέον, τα πολυσακχαριδικά αντι-
γόνα της κάψας του πνευμονιόκοκκου, ως 
Τ-ανεξάρτητα αντιγόνα, δεν επάγουν τη δημι-
ουργία ανοσιακής μνήμης.1,12

Πνευμονιοκοκκική νόσος: Επιδημιολογία - 
Παγκόσμιο φορτίο - Παράγοντες κινδύνου - 
Aντοχή 
Ο πνευμονιόκοκκος εξακολουθεί να παραμένει 

το συχνότερο παθογόνο αίτιο πυώδους μηνιγγίτι-
δας, βακτηριαιμίας, πνευμονίας της κοινότητας 
και οξείας μέσης ωτίτιδας.10 Η πνευμονιοκοκκική 
νόσος μπορεί να είναι διεισδυτική ή μη διεισδυτι-
κή. Ως «Διεισδυτική Πνευμονιοκοκκική Νόσος - 
ΔΠΝ» (Invasive Pneumococcal Disease - IPD) ορί-
ζεται οποιαδήποτε κατάσταση συνοδεύεται από 
απομόνωση του S. pneumoniae από φυσιολογικά 
στείρα περιοχή του οργανισμού (αίμα, εγκεφαλο-
νωτιαίο υγρό ή σπανιότερα αρθρικό, πλευριτικό ή 
περικαρδιακό υγρό).13

Οι πιο συχνές εκδηλώσεις ΔΠΝ είναι η πνευμο-
νία με συνοδό βακτηριαιμία, η πρωτοπαθής βα-
κτηριαιμία και η μηνιγγίτιδα,14 ενώ περικαρδίτιδα, 
πλευρίτιδα, ενδοκαρδίτιδα, ενδοκοιλιακές λοιμώ-
ξεις και περιτονίτιδα, σηπτική αρθρίτιδα και οστε-
ομυελίτιδα, αποτελούν πια σπάνιες εκδηλώσεις.10 
Οι διεισδυτικές πνευμονιοκοκκικές λοιμώξεις 
αποτελούν σοβαρά, απειλητικά για τη ζωή νοσή-
ματα, με θνητότητα που μπορεί να ξεπεράσει το 
50% παρά την κατάλληλη αντιμικροβιακή θερα-
πεία και την υποστήριξη σε Μονάδες Εντατικής 
Θεραπείας.15

Η πνευμονία είναι η συχνότερη μορφή πνευμονι-
οκοκκικής νόσου στους ενήλικες, με θνητότητα 
που κυμαίνεται μεταξύ 5% και 7% αλλά φτάνει μέ-
χρι 40% στους ηλικιωμένους. Ο πνευμονιόκοκκος 
είναι υπεύθυνος για το 1/3 περίπου των πνευμονιών 
της κοινότητας και το 1/2 των περιστατικών πνευ-
μονίας που χρήζουν νοσοκομειακής νοσηλείας. Η 
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μέση ωτίτιδα, η παραρρινοκολπίτιδα και η βρογχί-
τιδα αποτελούν εκδηλώσεις μη διεισδυτικής πνευ-
μονιοκοκκικής νόσου, είναι λιγότερο σοβαρές αλλά 
και πολύ συχνότερες σε σχέση με τις διεισδυτικές 
μορφές.12

Σύμφωνα με εκτίμηση του Παγκόσμιου Οργανι-
σμού Υγείας, 1,6 εκατομμύρια άνθρωποι χάνουν 
τη ζωή τους κάθε χρόνο σε όλο τον κόσμο, εξαιτί-
ας λοίμωξης από S. pneumoniae. Μεταξύ αυτών 
περιλαμβάνονται περίπου 1 εκατομμύριο παιδιά 
μικρότερα των 5 ετών, περισσότερο από το 90% 
των οποίων ζουν σε αναπτυσσόμενες χώρες. Η 
πνευμονία αποτελεί την κύρια αιτία θανάτου από 
πνευμονιοκοκκική νόσο και την πρώτη αιτία θα-
νάτου από νόσημα που μπορεί να προληφθεί με 
εμβολιασμό σε παιδιά μικρότερα των 5 ετών πα-
γκοσμίως.14,16

Το συνολικό φορτίο της πνευμονιοκοκκικής νό-
σου είναι δύσκολο να εκτιμηθεί άμεσα, υπάρχουν 
όμως σχετικά ακριβείς μέθοδοι για την εκτίμηση 
του φορτίου της ΔΠΝ. Στις ανεπτυγμένες χώρες η 
ετήσια επίπτωση ΔΠΝ στο γενικό πληθυσμό κυ-
μαίνεται μεταξύ 8 και 34 περιπτώσεων ανά 
100.000 κατοίκους με τους υψηλότερους δείκτες 
επίπτωσης να απαντούν σε παιδιά <2 ετών και 
ηλικιωμένους. Η ετήσια επίπτωση ΔΠΝ στους 
άνω των 65 ετών ανέρχεται σε 24-85 περιπτώσεις 
ανά 100.000 κατοίκους. Οι θάνατοι από πνευμονι-
οκοκκική νόσο στις ανεπτυγμένες χώρες αφο-
ρούν κυρίως σε ηλικιωμένους και ασθενείς με 
προδιαθεσικούς παράγοντες για σοβαρή νόσηση 
από τον πνευμονιόκοκκο.12 Στην Ευρώπη και τις 
ΗΠΑ ο πνευμονιόκοκκος αποτελεί το συχνότερο 
αίτιο πνευμονίας της κοινότητας, με ετήσια επί-
πτωση που εκτιμάται σε 100 περιπτώσεις ανά 
100.000 πληθυσμού.10 Στις χώρες του αναπτυσσό-
μενου κόσμου φαίνεται ότι η επίπτωση ΔΠΝ σε 
παιδιά <5 ετών είναι πολλαπλάσια της αντίστοι-
χης επίπτωσης στις βιομηχανικές χώρες. Στοιχεία 
που αφορούν στο μέγεθος του φορτίου της πνευ-
μονιοκοκκικής νόσου σε ενήλικες και υπερήλικες 
στον αναπτυσσόμενο κόσμο δεν υπάρχουν. Στις 
χώρες όπου ο επιπολλασμός της HIV λοίμωξης εί-
ναι υψηλός, η επίπτωση των πνευμονιοκοκκικών 
λοιμώξεων αναμένεται σημαντικά αυξημένη σε 
όλες τις ηλικιακές ομάδες.

Παρότι όλες οι ηλικιακές ομάδες μπορεί να 
προσβληθούν, οι υψηλότεροι δείκτες επίπτωσης 
αφορούν σε μικρά παιδιά και ηλικιωμένους, ενώ 
ασθενείς με χρόνια νοσήματα ή ανοσοκαταστο-
λή διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο νόσησης. Η 

επίπτωση της ΔΠΝ είναι αυξημένη κατά τους χει-
μερινούς μήνες. Επιδημίες ΔΠΝ μπορεί να συμ-
βούν όπου επικρατούν συνθήκες αυξημένου 
συγχρωτισμού (σχολεία, παιδικοί σταθμοί, ιδρύ-
ματα χρονίως πασχόντων, στρατόπεδα, φυλα-
κές).17 Στους Πίνακες 2 και 3 περιλαμβάνονται 
νοσήματα ή καταστάσεις που προδιαθέτουν ενή-
λικες και παιδιά σε αυξημένη νοσηρότητα και 
θνητότητα από πνευμονιοκοκκικά νοσήματα. 
Όσον αφορά στους ασθενείς με HIV λοίμωξη, 
παρά την ελάττωση της επίπτωσης τόσο της βα-
κτηριακής πνευμονίας όσο και της ΔΠΝ μετά την 
εισαγωγή της HAART (Highly Active Antiretrovi-
ral Treatment) και τη γενίκευση του εμβολιασμού 
έναντι του πνευμονιοκόκκου, η επίπτωση πνευ-
μονιοκοκκικής νόσου εξακολουθεί να παραμένει 
35 φορές μεγαλύτερη από την αντίστοιχη σε 
άτομα χωρίς HIV λοίμωξη ή AIDS.18,19

Η ανάπτυξη αντοχής του πνευμονιοκόκκου σε 
βασικές ομάδες αντιβιοτικών20 (πενικιλλίνες, μα-
κρολίδες, κεφαλοσπορίνες, τριμεθοπρίμη-
σουλφαμεθοξαζόλη και φθοριοκινολόνες) σε 
συνδυασμό με την ευκολία και την ταχύτητα με 
την οποία διασπείρονται τα ανθεκτικά στελέχη σε 
όλο τον κόσμο, υπογραμμίζουν την ανάγκη ελέγ-
χου της νόσου μέσω προληπτικών μέτρων και κυ-
ρίως μέσω αποτελεσματικών εμβολίων κατάλλη-
λων για χρήση σε βρέφη και μικρά παιδιά.

Προληπτικός εμβολιασμός έναντι του 
πνευμονιόκοκκου

Διαχρονική εξέλιξη πνευμονιοκοκκικών 
εμβολίων
Η ανάπτυξη του πνευμονιοκοκκικού εμβολίου, 

του πρώτου εμβολίου που προερχόταν από κα-
ψιδικό πολυσακχαρίδιο, αποτελεί ορόσημο στην 
ιστορία της ιατρικής. Πολυσακχαριδικά αντιγόνα 
της κάψας τεσσάρων οροτύπων του S. pneu-
moniae χρησιμοποιήθηκαν με στόχο να επάγουν 
τη σύνθεση ειδικών για τον καθένα από τους 
οροτύπους αντισωμάτων, τα οποία θα ενίσχυαν 
την οψωνινοποίηση, τη φαγοκυττάρωση και τη 
λύση των πνευμονιοκόκκων από τα φαγοκύττα-
ρα. Το τετραδύναμο αυτό εμβόλιο χρησιμοποιή-
θηκε για πρώτη φορά το 1945, αλλά εγκαταλεί-
φθηκε με την ανακάλυψη της πενικιλλίνης. Το 
πρώτο εμβόλιο κατά του πνευμονιοκόκκου που 
κυκλοφόρησε στις ΗΠΑ το 1977 περιείχε καψιδι-
κό πολυσακχαριδικό αντιγόνο από 14 διαφορετι-
κούς οροτύπους S. pneumoniae. To 1983, ένα 
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23δύναμο πολυσακχαριδικό εμβόλιο (PPSV23) 
ήρθε να αντικαταστήσει το 14-δύναμο. Το εμβό-
λιο περιείχε μείγμα πολυσακχαριδικών καψιδι-
κών αντιγόνων από 23 οροτύπους S. pneumoniae, 
οι οποίοι ευθύνονταν για το 88% των περιπτώσε-
ων ΔΠΝ.

Η ανάπτυξη των συζευγμένων με πρωτεΐνη πο-
λυσακχαριδικών εμβολίων αποτέλεσε σημαντικό-
τατο βήμα στην προσπάθεια πρόληψης της πνευ-
μονιοκοκκικής νόσου σε παιδιά <2 ετών, καθώς 
τα πολυσακχαριδικά εμβόλια δεν είναι ανοσογό-
να σε αυτή την ηλικιακή ομάδα. Όταν τα πνευμο-
νιοκοκκικά καψιδικά αντιγόνα συνδέονται με 
πρωτεΐνες-φορείς, τα αντιγόνα που προκύπτουν 
αναγνωρίζονται ως Τ-εξαρτώμενα. Ο εμβολια-
σμός με αυτά επιτυγχάνει ικανοποιητική αντισω-
ματική απάντηση και επάγει ανοσιακή μνήμη. 
Μέσω της μείωσης της συχνότητας της φορείας 
οροτύπων πνευμονιοκόκκου που περιλαμβά-
νουν, προσφέρουν έμμεση προστασία σε μη εμ-
βολιασμένα άτομα μέσω του φαινομένου της 
«ανοσίας αγέλης» ή «συλλογικής ανοσίας».1

Το πρώτο συζευγμένο εμβόλιο κατά του πνευ-
μονιοκόκκου (PCV7) κυκλοφόρησε στις ΗΠΑ το 
2000, στην Ευρώπη το 2001, στην Ελλάδα το 2004 
και εντάχθηκε στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολια-
σμών το 2006. Περιείχε πολυσακχαριδικά καψιδι-
κά αντιγόνα 7 οροτύπων του S. pneumoniae, το 
καθένα από τα οποία ήταν συζευγμένο με μια μη 
τοξική παραλλαγή της διφθεριτικής τοξίνης. Οι 
συγκεκριμένοι ορότυποι ευθύνονταν για >80% 
των περιπτώσεων μηνιγγίτιδας και βακτηριαιμί-
ας, σε παιδιά κάτω των 5 ετών. To PCV7 ουσιαστι-
κά άλλαξε τα επιδημιολογικά δεδομένα της πνευ-
μονιοκοκκικής λοίμωξης σε όλες τις χώρες στις 
οποίες συμπεριελήφθη στο Εθνικό Πρόγραμμα 
Εμβολιασμών (ΕΠΕ). Ο δικαιολογημένος αρχικός 
ενθουσιασμός για πιθανή εξάλειψη της πνευμονι-
οκοκκικής νόσου, λόγω της εντυπωσιακής μείω-
σης της συχνότητας ΔΠΝ από οροτύπους που πε-
ριλαμβάνονταν στο PCV7, έδωσε τη θέση του 
στον προβληματισμό, λόγω της εμφάνισης λοι-
μώξεων από νέους οροτύπους και επέβαλε τη δη-
μιουργία νέων συζευγμένων πνευμονιοκοκκικών 
εμβολίων που να παρέχουν ευρύτερο φάσμα κά-
λυψης.21 Το 2008 κυκλοφόρησε το 10δύναμο συ-
ζευγμένο πνευμονιοκοκκικό εμβόλιο (PHiD-CV), 
το οποίο περιέχει πολυσακχαριδικά αντιγόνα από 
τους 7 οροτύπους που περιλαμβάνονται στο 
PCV7 και επιπλέον άλλους 3 οροτύπους πνευμο-
νιοκόκκου. Στην Ελλάδα το εμβόλιο κυκλοφορεί 

από τον Μάιο του 2009. Το 13δύναμο πνευμονιο-
κοκκικό συζευγμένο εμβόλιο (PCV13) εντάχθηκε 
στο ΕΠΕ τον Ιούλιο του 2009 και άρχισε να κυκλο-
φορεί στην Ελλάδα από τον Μάιο του 2010, αντι-
καθιστώντας το PCV7. Περιλαμβάνει εκτός από 
τους 10 οροτύπους του PHiD-CV και άλλους 3, 
τους 3, 6Α, 19Α και την ίδια πρωτεΐνη φορέα που 
χρησιμοποιήθηκε στο PCV7 (CRM197).

Συνέπειες από την εφαρμογή του γενικευμένου 
εμβολιασμού με τo PCV 7
Μέχρι τα τέλη του 2009, η κυκλοφορία του 

PCV7 είχε εγκριθεί σε 100 από τις 1.193 χώρες-
μέλη του Π.Ο.Υ. και το εμβόλιο είχε εισαχθεί στα 
ΕΠΕ 42 συνολικά χωρών, με αποτέλεσμα εντυπω-
σιακή μείωση της επίπτωσης ΔΠΝ από τους ορο-
τύπους που περιλαμβάνει σε ολόκληρο τον πλη-
θυσμό, άμεσα στους εμβολιασθέντες και έμμεσα 
στους μη εμβολιασθέντες συμπεριλαμβανομέ-
νων μεγαλύτερων παιδιών και ενηλίκων όλων 
των ηλικιών (φαινόμενο «συλλογικής ανοσί-
ας»).22-26 Σημαντική ήταν και η επίδρασή του στη 
μείωση της επίπτωση της πνευμονίας της κοινό-
τητας και της οξείας μέσης ωτίτιδας (ΟΜΩ). Πα-
ράλληλα με τη μείωση της επίπτωσης ΟΜΩ από 
τους οροτύπους που περιλαμβάνονται στο εμβό-
λιο, έχει καταγραφεί αύξηση της επίπτωσής της 
από οροτύπους που αυτό δεν καλύπτει. Η χρήση 
των υπηρεσιών υγείας λόγω ΟΜΩ έχει περιορι-
στεί, όπως και η επίπτωση υποτροπιάζουσας ωτί-
τιδας σε ορισμένους πληθυσμούς.27 Αρκετές με-
λέτες έχουν καταγράψει αύξηση της επίπτωσης 
διεισδυτικής και μη πνευμονιοκοκκικής νόσου 
από οροτύπους που δεν καλύπτει το PCV7, κυρί-
ως τους 15, 19Α και 33F. O 19A συγκεντρώνει τη 
μεγαλύτερη προσοχή όχι μόνο λόγω του ότι απο-
τελεί πλέον το συχνότερο αίτιο ΔΠΝ στα παιδιά, 
αλλά και της αυξημένης συχνότητας αντοχής του 
στα αντιβιοτικά. Ως συνέπεια του φαινομένου της 
«αντικατάστασης οροτύπων», η συνολική επί-
πτωση ΔΠΝ έχει παραμείνει ουσιαστικά σταθερή 
από το 2002 και μετά, αν και σημαντικά μειωμένη 
σε σχέση με την εποχή πριν την εισαγωγή του μα-
ζικού εμβολιασμού.28-31

Εμβόλια που κυκλοφορούν στην Ελλάδα
Στην Ελλάδα σήμερα κυκλοφορούν τρεις τύποι 

πνευμονιοκοκκικού εμβολίου: το μη συζευγμένο 
πολυσακχαριδικό 23δύναμο εμβόλιο και δύο τύ-
ποι συζευγμένων με πρωτεΐνη πολυσακχαριδικών 
εμβολίων, το 10δύναμο και το 13δύναμο εμβόλιο.
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23δύναμο πολυσακχαριδικό μη συζευγμένο 
πνευμονιοκοκκικό εμβόλιο (PPSV23)

Σύσταση
Το PPSV23 περιέχει καψιδικά πολυσακχαριδικά 

αντιγόνα 23 διαφορετικών οροτύπων πνευμονιο-
κόκκου (Πίνακας 1), προσφέροντας κάλυψη έναντι 
ΔΠΝ >90% με βάση τον επιπολασμό των οροτύπων 

που προκαλούσαν ΔΠΝ στον ανεπτυγμένο κόσμο 
πριν την εφαρμογή του γενικευμένου εμβολιασμού 
των παιδιών με το 7δύναμο συζευγμένο εμβόλιο 
(PCV7). Το 2008 στις ΗΠΑ, οι ορότυποι που περιλαμ-
βάνονται στο PPSV23 ήταν υπεύθυνοι για το 78%, το 
76% και το 66% των περιπτώσεων ΔΠΝ σε άτομα 18-
49 ετών, 50-64 ετών και ≥65 ετών, αντίστοιχα.26 Με-
ταξύ των οροτύπων που καλύπτει περιλαμβάνονται 

Πίνακας 1. Ορότυποι που περιλαμβάνονται στα εμβόλια έναντι του πνευμονιοκόκκου.

Εμβόλιο Ορότυποι
PPSV 23 1, 2, 3, 4, 5, 6B, 7F, 8, 9N, 9V, 10A, 11A, 12F, 14, 15B, 17F, 18C, 19A, 19F, 20, 22F, 23F, 33F
PHiD-CV 1, 4, 5, 6Β, 7F, 9V, 14, 18C, 19F, 23F
PCV 13 1, 3, 4, 5, 6A, 6Β, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F, 23F 

Πίνακας 2. Ενδείξεις χορήγησης PPSV 23 σε ενήλικες.

Ομάδα κινδύνου Υποκείμενο νόσημα/κατάσταση
Ενήλικες >65 ετών@

Ανοσοεπαρκείς 
ενήλικες 19-64 ετών 

Χρόνια καρδιολογικό νοσήματα (εξαιρείται η αρτηριακή υπέρταση)*
Χρόνια αναπνευστικά νοσήματα 
Σακχαρώδης διαβήτης
Διαφυγή Ε.Ν.Υ.
Κοχλιακό εμφύτευμα
Αλκοολισμός 
Χρόνια νοσήματα του ήπατος, συμπεριλαμβανομένης της κίρρωσης
Κάπνισμα

Ενήλικες με 
λειτουργική ή 
ανατομική ασπληνία§

Δρεπανοκυτταρική νόσος και άλλες αιμοσφαιρινοπάθειες
Συγγενής ή επίκτητη ασπληνία, σπληνική δυσλειτουργία ή 
σπληνεκτομή

Ανοσοκατεσταλμένοι 
ενήλικες§

Συγγενείς ή επίκτητες ανοσοανεπάρκειες¶

HIV λοίμωξη
Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια
Νεφρωσικό σύνδρομο
Λευχαιμίες
Λεμφώματα
Νόσος Hodgkin
Γενικευμένη κακοήθης νόσος
Νοσήματα για τα οποία χρειάζεται ανοσοκατασταλτική θεραπεία, 
συμπεριλαμβανομένης της μακροχρόνιας, συστηματικής χρήσης 
κορτικοστεροειδών ή ακτινοβολίας
Μεταμόσχευση συμπαγών οργάνων
Πολλαπλούν μυέλωμα

*Περιλαμβάνονται η συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια και οι μυοκαρδιοπάθειες.
¤Περιλαμβάνονται η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, το εμφύσημα και το βρογχικό άσθμα.
§Συστήνεται η χορήγηση 2ης δόσης PPV23, 5 χρόνια μετά την 1η δόση.
¶ Περιλαμβάνονται διαταραχές της χημικής (Β) ή της κυτταρικής (Τ) ανοσίας, ένδειες παραγόντων του 
συμπληρώματος (κυρίως C1, C2, C3, C4) και διαταραχές της φαγοκυτταρικής ικανότητας (εξαιρείται η χρόνια 
κοκκιωματώδης νόσος).

@ Τα άτομα που εμβολιάστηκαν με το PPV23 σε ηλικία <65 ετών, με οποιαδήποτε ένδειξη, θα πρέπει να 
λάβουν μία 2η δόση εμβολίου στην ηλικία των 65 ετών ή αργότερα, εάν έχουν περάσει τουλάχιστον 5 έτη 
από τον εμβολιασμό.
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οι έξι ορότυποι που παρουσιάζουν συχνότερα αντο-
χή σε ένα ή περισσότερα αντιβιοτικά.

Ενδείξεις χορήγησης
To PPSV23 ενδείκνυται για την ενεργητική ανο-

σοποίηση έναντι πνευμονιοκοκκικών νοσημάτων 
που προκαλούνται από οροτύπους που περιλαμ-
βάνονται στο εμβόλιο, ατόμων ≥2 ετών που δια-
τρέχουν αυξημένο κίνδυνο για νοσηρότητα/θνη-
τότητα από πνευμονιοκοκκική νόσο. Σύμφωνα με 
τις κατευθυντήριες οδηγίες της Αμερικανικής Παι-
διατρικής Εταιρείας που έχουν εγκριθεί από την 
Advisory Committee on Immunization Practices 
(ACIP) του Centers for Disease Control and Pre-
vention (CDC), στην κατηγορία αυτή περιλαμβά-
νονται όλοι οι ενήλικες άνω των 65 ετών, ενήλικες 
19-64 ετών με υποκείμενα νοσήματα ή καταστά-
σεις που αυξάνουν τον κίνδυνο για πνευμονιο-
κοκκική νόσο ή επιπλοκές από αυτή και παιδιά 
2-18 ετών με αυξημένο κίνδυνο για διεισδυτική 
πνευμονιοκοκκική νόσο (Πίνακες 2 και 3).32,33

Δοσολογία, οδός και σχήμα χορήγησης του 
εμβολίου
Χορηγείται μία δόση του εμβολίου ενδομυϊκά 

(προτιμάται) ή υποδόρια. Η συγχορήγηση με άλλα 
εμβόλια, σε άλλη θέση, δεν αυξάνει την πιθανότη-
τα ανεπιθύμητων ενεργειών ούτε ελαττώνει το 

μέγεθος της αντισωματικής απάντησης σε οποιο-
δήποτε από τα εμβόλια.

Το εμβόλιο θα πρέπει να δίδεται τουλάχιστον δύο 
εβδομάδες πριν από προγραμματισμένη σπληνε-
κτομή ή τοποθέτηση κοχλιακού εμφυτεύματος ή 
αν αυτό δεν είναι εφικτό, όσο το δυνατό γρηγορό-
τερα μετά την επέμβαση. Θα πρέπει επίσης να δί-
δεται, ει δυνατόν, τουλάχιστον δύο εβδομάδες προ 
της έναρξης αντινεοπλασματικής ή άλλης ανοσο-
κατασταλτικής θεραπείας ή τουλάχιστον τρεις μή-
νες μετά την ολοκλήρωσή της. Οι ασθενείς με HIV 
λοίμωξη θα πρέπει να εμβολιάζονται όσο το δυνα-
τό γρηγορότερα μετά τη διάγνωση της νόσου.34

Αντενδείξεις εμβολιασμού και προφυλάξεις 
κατά τη χορήγηση
Αναφυλακτικού τύπου αλλεργική αντίδραση σε 

συστατικό του εμβολίου ή μετά από προηγηθείσα 
δόση του εμβολίου, αποτελεί απόλυτη αντένδειξη 
εμβολιασμού. Ασθενείς με μέτρια ή σοβαρή οξεία 
νόσηση, θα πρέπει να αναβάλουν τον εμβολιασμό 
τους μέχρι την αποδρομή της. Ο εμβολιασμός 
κατά τη διάρκεια της κύησης πρέπει να αποφεύγε-
ται, ιδίως κατά το πρώτο τρίμηνο. Γυναίκες που 
ανήκουν σε ομάδα υψηλού κινδύνου για νόσηση 
από πνευμονιοκοκκική νόσο και είναι υποψήφιες 
για εμβολιασμό, θα πρέπει να εμβολιαστούν πριν 
την εγκυμοσύνη, εάν αυτό είναι εφικτό.

Πίνακας 3. Υποκείμενα νοσήματα/καταστάσεις που αποτελούν ενδείξεις για εμβολιασμό παιδιών έναντι του 
πνευμονιοκόκκου.

Ομάδα κινδύνου Υποκείμενο νόσημα/κατάσταση
Ανοσοεπαρκή παιδιά Χρόνιο καρδιολογικό νόσημα*

Χρόνιο αναπνευστικό νόσημα†

Σακχαρώδης Διαβήτης
Διαφυγή Ε.Ν.Υ.
Κοχλιακό εμφύτευμα

Παιδιά με ανατομική ή 
λειτουργική ασπληνία

Δρεπανοκυτταρική νόσος και άλλες αιμοσφαιρινοπάθειες
Συγγενής ή επίκτητη ασπληνία ή σπληνική δυσλειτουργία

Ανοσοκατεσταλμένα 
παιδιά

HIV λοίμωξη
Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια και νεφρωσικό σύνδρομο
Νοσήματα για τα οποία χρειάζεται θεραπεία με ανοσοκατασταλτικά 
φάρμακα ή ακτινοθεραπεία, περιλαμβανομένων των κακοήθων 
νεοπλασμάτων, λευχαιμιών, λεμφωμάτων και νόσου Hodgkin 
Μεταμόσχευση συμπαγών οργάνων
Συγγενείς ανοσοανεπάρκειες§

*Ιδίως συγγενής κυανωτική καρδιοπάθεια και καρδιακή ανεπάρκεια.
†Συμπεριλαμβανομένου του άσθματος υπό αγωγή με υψηλές δόσεις κορτικοειδών p.o.
§ Περιλαμβάνονται διαταραχές της χυμικής (Β) ή της κυτταρικής (Τ) ανοσίας, ένδειες παραγόντων του 
συμπληρώματος (κυρίως C1, C2, C3, C4) και διαταραχές της φαγοκυτταρικής ικανότητας (εξαιρείται η χρόνια 
κοκκιωματώδης νόσος).
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Ασφάλεια του εμβολίου
Με βάση την εμπειρία από τη χρήση του επί 

πολλές δεκαετίες, το PPSV23 θεωρείται ασφαλές, 
τόσο από την πλευρά σοβαρών αντιδράσεων 
άμεσου τύπου, όσο και από την πλευρά απώτε-
ρων ενδεχόμενων συνεπειών. Οι πιο συχνές ανε-
πιθύμητες ενέργειες του εμβολίου είναι ήπιες το-
πικές αντιδράσεις, οι οποίες εμφανίζονται στο 
30%-50% των εμβολιασθέντων, ιδίως μετά από 
υποδόρια χορήγηση ή επί χορήγησης αναμνηστι-
κής δόσης με μεσοδιάστημα <3 ετών, και υποχω-
ρούν συνήθως σε λιγότερο από 48 ώρες. Χαμηλός 
πυρετός ή μυαλγίες εμφανίζονται σε λιγότερο 
από το 1% των εμβολιασθέντων, ενώ σοβαρές συ-
στηματικές αντιδράσεις είναι σπάνιες.

Ανοσογονικότητα του εμβολίου
Τα πολυσακχαριδικά καψιδικά αντιγόνα του πνευ-

μονιοκόκκου, ως θυμοανεξάρτητα (Τ-ανεξάρτητα) 

αντιγόνα, αφενός δεν επάγουν καλή ανοσιακή απά-
ντηση σε άτομα ηλικίας <2 ετών, αφετέρου δεν 
επάγουν ανοσιακή μνήμη.

Περισσότεροι από το 80% των εμβολιασθέ-
ντων υγιών ενηλίκων αναπτύσσουν αντισώματα 
έναντι των οροτύπων που περιλαμβάνονται στο 
εμβόλιο, μέσα σε 2 με 3 εβδομάδες μετά τον εμ-
βολιασμό. Μετά από μία μόνο δόση του PPSV23, 
παράγονται ειδικές για τον κάθε ορότυπο ανοσο-
σφαιρίνες (Ιg) G, A και M. Το μέγεθος της ανοσο-
λογικής απάντησης εξαρτάται από την ηλικία του 
εμβολιασθέντος και τον ορότυπο. Οι ηλικιωμένοι 
και τα άτομα με χρόνια νοσήματα ή ανοσοανε-
πάρκεια μπορεί να μην ανταποκριθούν τόσο 
καλά ή και να μην ανταποκριθούν καθόλου στον 
εμβολιασμό. Όταν μάλιστα η εκτίμηση της αντα-
πόκρισης στον εμβολιασμό βασίζεται στη μέτρη-
ση λειτουργικών αντισωμάτων και όχι στους τίτ-
λους αντισωμάτων που μετράμε με ELISA, η 

Πίνακας 4. Εμβολιαστικό σχήμα χορήγησης του PPSV23 μετά τον εμβολιασμό με το PHiD-CV ή το PCV13, 
για παιδιά ≥2 ετών με υποκείμενα νοσήματα.

Ομάδα κινδύνου Εμβολιαστικό σχήμα PPSV23 Επανεμβολιασμός 
με PPSV23

Παιδιά με ανοσοκαταστολή, 
δρεπανοκυτταρική νόσο, 
ανατομική ή λειτουργική 
ασπληνία

1 δόση PPSV23 σε ηλικία ≥2 ετών και ≥8 
εβδομάδες μετά την τελευταία δόση του 
PHiD-CV ή του PCV13

1 δόση 5 έτη μετά 
την πρώτη δόση του 
PPSV23

Ανοσοεπαρκή παιδιά με 
χρόνιο νόσημα*

1 δόση PPSV23 σε ηλικία ≥2 ετών και ≥8 
εβδομάδες μετά την τελευταία δόση του 
PHiD-CV ή του PCV13

Δεν συνιστάται

* Χρόνιο καρδιολογικό νόσημα, χρόνιο αναπνευστικό νόσημα, Σ.Δ., διαφυγή Ε.Ν.Υ. ή κοχλιακό εμφύτευμα.

Πίνακας 5. Ενδείξεις επανεμβολιασμού με μία και μόνη δόση PPSV23.*

Άτομα ≥65 ετών, που έλαβαν την πρώτη δόση σε ηλικία <65 ετών και τουλάχιστον πριν 5 έτη 
Άτομα ≥2 ετών με ανατομική ή λειτουργική ασπληνία
Ανοσοκατεσταλμένα άτομα ≥2 ετών με: HIV λοίμωξη

Αιματολογικά κακοήθη νοσήματα
Γενικευμένα συμπαγή νεοπλάσματα
Ανοσοκατασταλτική θεραπεία
Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια και νεφρωσικό σύνδρομο

*5 έτη μετά την πρώτη δόση PPSV23.

Πίνακας 6. Χαρακτηριστικά νέων συνδεδεμένων πνευμονιοκοκκικών εμβολίων.

PHiD-CV PCV13

Ορότυποι 4, 6Β, 9V, 14, 18C, 19F, 23F και 1, 5, 7F 4, 6Β, 9V, 14, 18C, 19F, 23F και 1, 3, 
5, 7F, 19Α

Πρωτεΐνες φορείς D (8 ορότυποι), DT ( 19F), TT ( 28C) CRΜ 197
Προστασία έναντι ΔΠΝ και ΟΜΩ ΔΠΝ, πνευμονίας, ΟΜΩ
Χορηγείται έως την ηλικία των 2 ετών έως την ηλικία των 5 ετών
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ανταπόκριση των ηλικιωμένων υπολείπεται σα-
φώς. Η ανταπόκριση, επίσης, παιδιών <2 ετών 
γενικά είναι πτωχή.

Διάρκεια της ανοσολογικής ανταπόκρισης 
και της προστατευτικής δράσης του 
εμβολίου
Το PPSV23 προκαλεί μία αρχική άνοδο του τίτ-

λου των αντισωμάτων, τα οποία στη συνέχεια 
μειώνονται με το χρόνο. Ο τίτλος αντισωμάτων 
παραμένει υψηλός επί 5 τουλάχιστον έτη στην 
περίπτωση των υγιών ενηλίκων. Τα επίπεδα των 
αντισωμάτων μειώνονται ταχύτερα στα άτομα 
με υποκείμενα νοσήματα και στους ηλικιωμέ-
νους και ο τίτλος αντισωμάτων 4-7 έτη μετά τον 
εμβολιασμό τους με το PPSV23 πλησιάζει τα προ 
του εμβολιασμού επίπεδα. Η συσχέτιση, πά-
ντως, μεταξύ του τίτλου αντισωμάτων και της 
παροχής προστασίας από ΔΠΝ δεν έχει αποσα-
φηνιστεί.

Αποτελεσματικότητα του εμβολίου
Κλινικές μελέτες αποτελεσματικότητας του 

PPSV23 και μετα-αναλύσεις δίνουν αντικρουόμε-
να αποτελέσματα. Έτσι, η αποτελεσματικότητά 
του τόσο μεταξύ παιδιών όσο και ενηλίκων, δεν 
έχει αποσαφηνιστεί και αποτελεί αντικείμενο δι-
χογνωμίας. Το PPSV23 ελαττώνει τον κίνδυνο 
ΔΠΝ, αλλά όχι και τη θνητότητα σε ανοσοεπαρ-
κείς ηλικιωμένους και ασθενείς με υποκείμενα νο-
σήματα αλλά όχι σοβαρά ανοσοκατεσταλμένους, 
ενώ δεν έχει αποδειχθεί η προστατευτική του 
δράση στους ανοσοκατεσταλμένους και τους 
υπερήλικες.12,34,35

Ο εμβολιασμός με το PPSV23 δεν έχει αποδείξει 
ότι μειώνει τον κίνδυνο πνευμονίας της κοινότη-
τας που σχετίζεται με εποχική ή πανδημική γρίπη. 
Παρόλα αυτά, η υψηλή εμβολιαστική κάλυψη των 
ομάδων υψηλού κινδύνου μπορεί να συμβάλλει 
στη μείωση της επίπτωσης πνευμονιοκοκκικής 
βακτηριαιμίας κατά τη διάρκεια επιδημίας ή παν-
δημίας γρίπης.

Επανεμβολιασμός
Το PPSV23 δεν παρέχει προστασία μεγάλης 

διάρκειας, επάγει Τ-ανεξάρτητη ανοσολογική 
απάντηση και δεν οδηγεί σε παρατεταμένη αύ-
ξηση του τίτλου των αντισωμάτων μετά από τη 
χορήγηση αναμνηστικής δόσης. Μάλιστα, η 
αντισωματική απάντηση επί επανεμβολιασμού 
ενδέχεται να είναι μικρότερη από την αρχική, 

χωρίς η κλινική σημασία του ευρήματος αυτού 
να είναι γνωστή. Ένας από τους παράγοντες που 
περιορίζουν τις συστάσεις για επανεμβολιασμό 
είναι η πιθανότητα ανοσολογικής ανοχής μετά 
από επανειλημμένες δόσεις του εμβολίου. Πά-
ντως από τα υπάρχοντα κλινικά στοιχεία, δεν 
προκύπτει αύξηση προστασίας στην πλειοψη-
φία των επανεμβολιασθέντων. Συμπερασματι-
κά, δεν συνιστάται επανεμβολιασμός ρουτίνας 
των ανοσοεπαρκών ατόμων. Επανεμβολιασμός 
με μία και μόνη δόση PPSV23 συνιστάται σε 
άτομα ≥2 ετών με εξαιρετικά υψηλό κίνδυνο σο-
βαρής πνευμονιοκοκκικής λοίμωξης και ασθε-
νείς με αυξημένη πιθανότητα ταχείας πτώσης 
επιπέδων προστατευτικών αντισωμάτων (Πίνα-
κας 6).32,33

10δύναμο συζευγμένο πολυσακχαριδικό 
πνευμονιοκοκκικό εμβόλιο (PHiD-CV)

Σύσταση
Το εμβόλιο περιέχει καψιδικό πολυσακχαριδικό 

αντιγόνο 10 οροτύπων. Οκτώ από τα δέκα πολυ-
σακχαριδικά αντιγόνα είναι συζευγμένα στην 
πρωτεΐνη D, η οποία προέρχεται από μη τυποποι-
ήσιμο H. influenzae (NTHi) και αποτελεί δραστικό 
αντιγονικό στοιχείο του εμβολίου, ενώ τα υπόλοι-
πα δύο σε τοξοειδή της διφθερίτιδας και του τετά-
νου. Η ικανότητα της πρωτεΐνης D να παράγει 
προστατευτικά αντισώματα έναντι της αντίστοι-
χης λιποπρωτεΐνης της εξωτερικής μεμβράνης 
του NTHi φιλοδοξεί να διευρύνει την προστασία 
του PHiD-CV και σε λοιμώξεις που προκαλούνται 
από NTHi (Χαρακτηριστικά του εμβολίου: Πίνακες 
1 και 6). Οι 10 ορότυποι που περιλαμβάνονται στο 
εμβόλιο ευθύνονται για το 90% των περιπτώσεων 
ΔΠΝ σε παιδιά ηλικίας <5 ετών στην Ευρώπη. Στη 
χώρα μας, η κάλυψη του συνόλου της ΔΠΝ από το 
10δύναμο εμβόλιο αναμένεται μεγαλύτερη του 
80%.21 Οι τρεις επιπλέον ορότυποι 1, 5 και 7F προ-
καλούν συχνά ΔΠΝ, χαρακτηρίζονται από αυξα-
νόμενο επιπολασμό (απομονώνονται στο 5-25% 
όλων των περιπτώσεων ΔΠΝ) και έχουν άμεσα 
συσχετιστεί με επιδημίες και σοβαρή νόσηση σε 
μικρά παιδιά.

Ενδείξεις χορήγησης
To PHiD-CV ενδείκνυται για την ενεργητική 

ανοσοποίηση έναντι της ΔΠΝ και της ΟΜΩ, που 
προκαλεί ο πνευμονιόκοκκος, σε βρέφη και παι-
διά από 6 εβδομάδων έως και 2 ετών.
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Δοσολογία, οδός και σχήμα χορήγησης του 
εμβολίου
Χορηγείται ενδομυϊκά και δύναται να χορηγηθεί 

ταυτόχρονα με άλλα παιδιατρικά εμβόλια, σε δια-
φορετική θέση. Το εμβολιαστικό σχήμα παρατί-
θεται στον Πίνακα 7.

Αντενδείξεις εμβολιασμού - Προφυλάξεις 
κατά τη χορήγηση - Αλληλεπιδράσεις
Αναφυλακτικού τύπου αλλεργική αντίδραση 

σε συστατικό του εμβολίου ή μετά από προηγη-
θείσα δόση του εμβολίου αποτελεί απόλυτη 
αντένδειξη εμβολιασμού. Ασθενείς με μέτρια ή 
σοβαρή οξεία νόσηση θα πρέπει να αναβάλλουν 

τον εμβολιασμό τους μέχρι την αποδρομή της. 
Σε πολύ πρόωρα βρέφη, βρέφη με ιστορικό ανα-
πνευστικής ανωριμότητας, να λαμβάνεται υπό-
ψη ο κίνδυνος άπνοιας και η ανάγκη αναπνευστι-
κής παρακολούθησης επί 48-72 ώρες μετά τον 
εμβολιασμό. Η προφυλακτική χορήγηση παρα-
κεταμόλης μπορεί να μειώσει την ανοσολογική 
απάντηση στο PHiD-CV. Αντιπυρετική προφυλα-
κτική θεραπεία συνιστάται επί συγχορήγησης 
του PCV710 με εμβόλια που περιέχουν ολόκληρα 
κύτταρα κοκκύτη και επί επιληπτικών διαταρα-
χών ή ιστορικού εμπύρετων σπασμών. Επί συγ-
χορήγησης με άλλα παιδιατρικά εμβόλια, οι ανο-
σολογικές απαντήσεις και τα προφίλ ασφαλείας 

Πίνακας 7. Συνιστώμενο εμβολιαστικό σχήμα PHiD-CV.

Ηλικία κατά την εκτίμηση Συνιστώμενο εμβολιαστικό σχήμα PCV13
6 εβδομάδων-6 μηνών 3 δόσεις, με μεσοδιάστημα 8 εβδομάδων*, 4η δόση σε ηλικία  

12-15 μηνών†

7-11 μηνών 2 δόσεις, με μεσοδιάστημα 8 εβδομάδων*, 3η δόση σε ηλικία  
2 ετών†

12-23 μηνών 2 δόσεις, με μεσοδιάστημα 8 εβδομάδων
* Ελάχιστο διάστημα μεταξύ των δόσεων: 8 εβδομάδες, εκτός από παιδιά που εμβολιάζονται σε ηλικία <12 
μηνών για τα οποία το ελάχιστο μεσοδιάστημα είναι 4 εβδομάδες.

†Να δίδεται τουλάχιστον 8 εβδομάδες μετά την προηγούμενη δόση.

Πίνακας 8. Ενδείξεις χορήγησης PCV 13 σε παιδιά 2-71 μηνών.

Ομάδα κινδύνου Υποκείμενο νόσημα/Κατάσταση∞

Υγιή παιδιά 2–59 
μηνών
Ανοσοεπαρκή παιδιά 
60-71 μηνών 

Χρόνιο καρδιολογικό νόσημα*
Χρόνιο αναπνευστικό νόσημα¤
Σακχαρώδης διαβήτης
Διαφυγή Ε.Ν.Υ.
Κοχλιακό εμφύτευμα

Παιδιά 60-71 μηνών
με ανατομική ή 
λειτουργική ασπληνία

Δρεπανοκυτταρική νόσος και άλλες αιμοσφαιρινοπάθειες

Συγγενής ή επίκτητη ασπληνία, σπληνική δυσλειτουργία 

Ανοσοκατεσταλμένα 
παιδιά 60-71μηνών

HIV λοίμωξη 
Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια και νεφρωσικό σύνδρομο
Νοσήματα που συνεπάγονται ανοσοκατασταλτική θεραπεία, 
χημειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία, συμπεριλαμβανομένων κακοήθων 
νεοπλασμάτων, λευχαιμιών, λεμφωμάτων, νόσου Hodgkin ή 
μεταμόσχευση συμπαγούς οργάνου
Συγγενής ανοσοανεπάρκεια¶

∞ Υποκείμενο νόσημα ή κατάσταση που αυξάνει τον κίνδυνο για πνευμονιοκοκκική νόσο ή επιπλοκές.
*Ιδίως συγγενής κυανωτική καρδιοπάθεια και καρδιακή ανεπάρκεια.
¤ Περιλαμβάνεται το άσθμα εάν το παιδί λαμβάνει για μεγάλο διάστημα υψηλές δόσεις κορτικοστεροειδών 
από του στόματος.

¶ Περιλαμβάνονται διαταραχές της χημικής (Β) ή της κυτταρικής (Τ) ανοσίας, ένδειες παραγόντων του 
συμπληρώματος (κυρίως C1, C2, C3, C4) και διαταραχές της φαγοκυτταρικής ικανότητας (εξαιρείται η χρόνια 
κοκκιωματώδης νόσος).
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των συγχορηγούμενων εμβολίων δεν επηρεάζο-
νται, με εξαίρεση την απάντηση στον αδρανο-
ποιημένο ιό της πολιομυελίτιδας τύπου ΙΙ, για τον 
οποίο παρατηρήθηκε οροπροστασία κυμαινό-
μενη μεταξύ 78%-100% σε διάφορες μελέτες. Η 
χρήση του PHiD-CV δεν υποκαθιστά τη χρήση 
του PPSV23 σε παιδιά >2 ετών με αυξημένο κίν-
δυνο ΔΠΝ. Το διάστημα που πρέπει να μεσολα-
βήσει μεταξύ της χορήγησης των δύο εμβολίων 
δεν θα πρέπει να είναι μικρότερο των 2 μηνών.

Ασφάλεια του εμβολίου
Το PHiD-CV έχει αποδειχθεί ασφαλές και καλά 

ανεκτό. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες περιλαμβά-
νουν τοπικές αντιδράσεις (ερύθημα, ευαισθησία), 
οι οποίες εμφανίζονται συχνά, είναι ήπιας έως μέ-
τριας βαρύτητας και βραχείας διάρκειας και εμ-
φανίζονται συχνότερα μετά την αναμνηστική 
δόση. Πυρετό >38οC παρουσιάζει το 86% των 
ασθενών που λαμβάνει το PHiD-CV όταν αυτό 
συγχορηγείται με το ολοκυτταρικό εμβόλιο του 
κοκκύτη. 

Ανοσογονικότητα και αποτελεσματικότητα 
του εμβολίου
Η αποτελεσματικότητα του PHiD-CV έναντι της 

ΔΠΝ δεν έχει μελετηθεί. Η αξιολόγηση της ενδε-
χόμενης αποτελεσματικότητας έναντι της ΔΠΝ 
έχει βασιστεί στη σύγκριση των ανοσολογικών 
απαντήσεων στους επτά οροτύπους που είναι 
κοινοί στο PHiD-CV και το άλλο συζευγμένο πο-
λυσακχαριδικό εμβόλιο PCV7, του οποίου η προ-
στατευτική δράση έχει μελετηθεί και αξιολογη-
θεί. Συνολικά οκτώ μελέτες έχουν αξιολογήσει 
την ανοσογονικότητα του PHiD-CV. Το PHiD-CV 
έχει καταδειχθεί ως μη κατώτερο του PCV7 ως 
προς την ανοσολογική απάντηση που επάγει για 
όλους τους οροτύπους, με εξαίρεση τους 6Β και 
23F. Το PHiD-CV φαίνεται ότι επάγει λειτουργικά 
αντισώματα σε όλους τους οροτύπους του εμβο-
λίου. Έχει καταδειχθεί, επίσης, η επαγωγή ανοσο-
λογικής μνήμης μετά την αρχική σειρά των τριών 
δόσεων.36,37

13δύναμο συζευγμένο πολυσακχαριδικό 
πνευμονιοκοκκικό εμβόλιο (PCV13)

Σύσταση
Το εμβόλιο περιέχει καψιδικά πολυσακχαριδι-

κά αντιγόνα 13 διαφορετικών οροτύπων (Πίνα-
κας 1) καθένα από τα οποία έχει συζευχθεί με μία 

μη τοξική παραλλαγή της διφθεριτικής τοξίνης, 
την πρωτεΐνη-φορέα CRM197. Με βάση την επιδη-
μιολογία των οροτύπων στην Ευρώπη προ της 
εισαγωγής του PCV7, το PCV13 υπολογίζεται ότι 
καλύπτει το 73-100% των οροτύπων που προκα-
λούν ΔΠΝ σε παιδιά ηλικίας μικρότερης των 5 
ετών. Στη χώρα μας, η κάλυψη του συνόλου της 
ΔΠΝ από το 13δύναμο εμβόλιο αναμένεται μεγα-
λύτερη του 89%.21 Το PCV13 καλύπτει και τον ορό-
τυπο 19Α, ο οποίος αποτελεί το πρώτο αίτιο ΔΠΝ 
στα παιδιά και το δεύτερο στους ηλικιωμένους.

Ενδείξεις χορήγησης 
To PCV13 ενδείκνυται για την ενεργητική ανοσο-

ποίηση με σκοπό την πρόληψη ΔΠΝ, πνευμονίας 
και ΟΜΩ από S. pneumoniae, σε παιδιά από 6 εβδο-
μάδων - 5 ετών. Με βάση τις κατευθυντήριες οδη-
γίες της Αμερικανικής Παιδιατρικής Εταιρείας, που 
έχουν εγκριθεί από την ACIP του CDC, ο εμβολια-
σμός με το PCV13 συνιστάται σε όλα τα υγιή παιδιά 
ηλικίας 2-59 μηνών και στα παιδιά ηλικίας 60-71 
μηνών με υποκείμενα νοσήματα/καταστάσεις που 
αυξάνουν τον κίνδυνο πνευμονιοκοκκικής νόσου 
ή επιπλοκών από αυτή (Πίνακες 3 και 8).33

Δοσολογία, οδός και σχήμα χορήγησης του 
εμβολίου
Χορηγείται ενδομυϊκά και δύναται να χορηγηθεί 

ταυτόχρονα με άλλα παιδιατρικά εμβόλια, σε δια-
φορετική θέση. Το συνιστώμενο εμβολιαστικό 
σχήμα για βρέφη και παιδιά που δεν έχουν εμβο-
λιαστεί στο παρελθόν με PCV ή δεν έχουν ολο-
κληρώσει τον εμβολιασμό με τo PCV ή υποβάλλο-
νται σε συμπληρωματικό εμβολιασμό με το PCV13 
παρατίθεται στον Πίνακα 9.

Αντενδείξεις εμβολιασμού - Προφυλάξεις 
κατά τη χορήγηση
Aναφυλακτικού τύπου αλλεργική αντίδραση σε 

οποιοδήποτε συστατικό του PCV13 ή του PCV7 ή 
μετά από προηγηθείσα δόση του PCV13 ή του 
PCV7 ή οποιουδήποτε εμβολίου περιέχει τοξοειδές 
της διφθερίτιδας αποτελεί απόλυτη αντένδειξη εμ-
βολιασμού. Ασθενείς με μέτρια ή σοβαρή οξεία 
νόσηση θα πρέπει να αναβάλλουν τον εμβολιασμό 
τους μέχρι την αποδρομή της. Σε πολύ πρόωρα 
βρέφη (γέννηση σε ηλικία ≤28 εβδομάδων κύη-
σης) και ιδιαίτερα σε αυτά με ιστορικό αναπνευστι-
κής ανωριμότητας, να λαμβάνεται υπόψη ο κίνδυ-
νος άπνοιας και η ανάγκη αναπνευστικής παρακο-
λούθησης επί 48-72 ώρες μετά τον εμβολιασμό.
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Η χρήση του PCV13 δεν υποκαθιστά τη χρήση 
του PPSV23 σε παιδιά >2 ετών, με αυξημένο κίν-
δυνο ΔΠΝ. Τα παιδιά αυτά θα πρέπει να εμβολιά-
ζονται με το PPSV23 το ταχύτερο δυνατόν και 
αφού ολοκληρώσουν τη χορήγηση του PCV13, με 

μεσοδιάστημα τουλάχιστον 2 μηνών από την τε-
λευταία δόση του PCV13. Εάν το παιδί έχει ήδη 
λάβει το PPSV23, θα πρέπει και αυτό να λάβει τις 
συνιστώμενες δόσεις PCV13.33

Πίνακας 9. Συνιστώμενο εμβολιαστικό σχήμα PCV13, ανάλογα με το εμβολιαστικό ιστορικό με PCV και την ηλικία.

Ηλικία κατά την 
εκτίμηση (μήνες)

Συνολικός αριθμός δόσεων PCV και/ή 
PCV13 που έχουν ήδη ληφθεί

Συνιστώμενο εμβολιαστικό 
σχήμα PCV13

2–6 0 δόσεις 3 δόσεις με μεσοδιάστημα 8 
εβδομάδες*, 4η δόση σε ηλικία 
12-15 μηνών

1 δόση 2 δόσεις με μεσοδιάστημα 8 
εβδομάδες*, 4η δόση σε ηλικία 
12-15 μηνών

2 δόσεις 1 δόση, 8 εβδομάδες* μετά την 
τελευταία δόση, 4η δόση σε 
ηλικία 12-15 μηνών

7–11 0 δόσεις 2 δόσεις με μεσοδιάστημα ≥8 
εβδομάδες, 3η δόση σε ηλικία 
12-15 μηνών

1-2 δόσεις σε ηλικία <7 μηνών 1 δόση σε ηλικία 7-11 μηνών, 2η 
δόση σε ηλικία 12-15 μηνών∞ 

12–23 0 δόσεις 2 δόσεις με μεσοδιάστημα ≥8 
εβδομάδες

1 δόση σε ηλικία <12 μηνών 2 δόσεις με μεσοδιάστημα ≥8 
εβδομάδες

1 δόση σε ηλικία ≥12 μηνών 1 δόση∞

2-3 δόσεις σε ηλικία <12 μηνών 1 δόση∞

4 δόσεις PCV ή άλλο πλήρες, σύμφωνα με 
την ηλικία, σχήμα εμβολιασμού με PCV

1 συμπληρωματική δόση∞

24 - 59 Υγιή Οποιοδήποτε μη ολοκληρωμένο 
εμβολιαστικό σχήμα

1 δόση∞

4 δόσεις PCV ή άλλο πλήρες, σύμφωνα με 
την ηλικία, σχήμα εμβολιασμού με PCV

1 συμπληρωματική δόση∞

24 - 71  
Παιδιά με χρόνια 
νοσήματα ή 
ανοσοκαταστολή§

Οποιοδήποτε μη ολοκληρωμένο 
εμβολιαστικό σχήμα ≤2 δόσεων

2 δόσεις, η 1η ≥8 εβδομάδες από 
την τελευταία δόση PCV, η 2η ≥8 
εβδομάδες μετά την 1η δόση

Οποιοδήποτε μη ολοκληρωμένο 
εμβολιαστικό σχήμα 3 δόσεων

1 δόση∞

4 δόσεις PCV ή άλλο πλήρες, σύμφωνα με 
την ηλικία, σχήμα εμβολιασμού με PCV

1 συμπληρωματική δόση∞

* Ελάχιστο διάστημα μεταξύ των δόσεων: 8 εβδομάδες, εκτός από παιδιά που εμβολιάζονται σε 
ηλικία <12 μηνών για τα οποία το ελάχιστο μεσοδιάστημα είναι 4 εβδομάδες.

∞Να δίδεται τουλάχιστον 8 εβδομάδες μετά την τελευταία δόση.

Πίνακας 9. Συστάσεις για τον εμβολιασμό με PCV13 παιδιών 6-18 ετών, με αυξημένο κίνδυνο για ΔΠΝ,* 
ανεξαρτήτως από το αν έχουν/όχι εμβολιαστεί με το PCV7 ή το PPV23.

Μπορεί να χορηγηθεί μία δόση PCV13¶

* Δρεπανοκυτταρική νόσος, ανατομική ή λειτουργική ασπληνία, HIV λοίμωξη ή άλλη κατάσταση 
που προκαλεί ανοσοκαταστολή ή παρουσία κοχλιακού εμφυτεύματος ή διαφυγής ΕΝΥ.

¶Ο εμβολιασμός ρουτίνας με το PCV13 σε παιδιά >5 ετών δεν συνιστάται.
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Ασφάλεια του εμβολίου - Αλληλεπιδράσεις
Η ασφάλεια του PCV13 εκτιμήθηκε σε δεκατρείς 

κλινικές μελέτες. Το εμβόλιο διαθέτει προφίλ 
ασφάλειας ικανοποιητικό και συγκρίσιμο με αυτό 
του PCV7. Οι συχνότερα αναφερόμενες ανεπιθύ-
μητες ενέργειες (σε ποσοστό >20% των εμβολια-
σθέντων) ήταν τοπικές αντιδράσεις, πυρετός, 
ανορεξία, ευερεθιστότητα και διαταραχές του 
ύπνου, οι περισσότερες ήπιας βαρύτητας.

Το PCV13 μπορεί να χορηγείται μαζί με τα παιδι-
ατρικά εμβόλια ρουτίνας καθώς κλινικές μελέτες 
έδειξαν ότι οι ανοσολογικές απαντήσεις και τα 
προφίλ ασφαλείας των χορηγουμένων εμβολίων 
δεν επηρεάστηκαν.

Ανοσογονικότητα του εμβολίου
Στις μελέτες ανοσογονικότητας όπου έχουν περι-

λάβει το PCV13, παράμετροι που εκτιμήθηκαν ήταν 
τα επίπεδα των IgG αντισωμάτων έναντι της πολυ-
σακχαριδικής κάψας και η λειτουργική δραστικότητά 
τους με μελέτες οψωνινοποίησης-φαγοκυττάρωσης 
(opsonophagocytosis assays - OPAs). Το PCV13 πα-
ρουσιάζει συγκρίσιμη με το PCV7 ανοσογονικότητα 
για τους κοινούς οροτύπους, επάγει λειτουργικά αντι-
σώματα με μελέτες OPAs και για τους 13 οροτύπους 
που περιλαμβάνει και επάγει αποδεκτή ανοσιακή 
απάντηση σε συγχορηγούμενα εμβόλια ρουτίνας 
(DTaP-HBV-IPV/Hib).38

Ανοσοκατεσταλμένα παιδιά ενδέχεται να πα-
ρουσιάζουν μειωμένη αντισωματική απάντηση 
στον εμβολιασμό με το PCV13.

Αποτελεσματικότητα και διάρκεια της 
προστασίας του εμβολίου
Η αποτελεσματικότα του PCV13 όσον αφορά 

στην προστασία έναντι της ΔΠΝ δεν έχει μελετη-
θεί. Η εκτίμηση της ενδεχόμενης αποτελεσματι-
κότητας έναντι της ΔΠΝ έχει βασιστεί στη σύγκρι-
ση των ανοσολογικών απαντήσεων που αυτό 
επάγει έναντι των 7 οροτύπων που μοιράζεται με 
το PCV7, του οποίου η αποτελεσματικότητα έχει 
αποδειχθεί. Η διάρκεια της παροχής προστασίας 
από το PCV13 δεν είναι προς το παρόν γνωστή.

Συμπεράσματα
Η επιδημιολογική επιτήρηση της πνευμονιοκοκκι-

κής νόσου και ιδιαίτερα της ΔΠΝ, του επιπολασμού 
των οροτύπων και της αντοχής είναι θεμελιώδους 
σημασίας για την αποτίμηση του αποτελέσματος 
των νέων εμβολίων και την καθοδήγηση των μελλο-
ντικών επιλογών όσον αφορά στα εμβολιαστικά 

προγράμματα έναντι του πνευμονιοκόκκου. Παράλ-
ληλα, η προσπάθεια ανάπτυξης νεότερων πρωτεϊνι-
κών εμβολίων με λιγότερες δυσκολίες και μικρότερο 
κόστος παρασκευής βρίσκεται σε εξέλιξη.
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ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗREVIEW

hIV και περιφερικό νευρικό σύστημα
Ι. Νικολαΐδης, Σ. Μεταλλίδης

Περίληψη
Η περιφερική νευροπάθεια είναι η συχνότερη εκδήλωση από το νευρικό σύστημα στην HIV λοίμωξη. 
Μπορεί να παρατηρηθεί σε όλα τα στάδια της νόσου και προκαλεί σημαντική νοσηρότητα στους 
ασθενείς με AIDS. Τα συμπτώματα επηρεάζουν δυσμενώς την ποιότητα ζωής των ασθενών, χρειάζο-
νται συχνά αντιμετώπιση με αναλγητική αγωγή και είναι πιθανό να επηρεάσουν την επιλογή των 
αντιρετροϊκών φαρμάκων. Υπάρχουν διάφορες μορφές περιφερικής νευροπάθειας, άλλες από τις 
οποίες αποδίδονται στη βλαπτική επίδραση του HIV στο νευρικό σύστημα, άλλες σχετίζονται με ευ-
καιριακά παθογόνα και άλλες είναι αποτέλεσμα τοξικότητας της αντιρετροϊκής θεραπείας. Ο πιο συ-
νηθισμένος τύπος είναι η άπω συμμετρική πολυνευροπάθεια, η οποία συνήθως εμφανίζεται σε προ-
χωρημένα στάδια της νόσου. Το φάσμα και η συχνότητα της επιπλοκής αυτής αναμένεται να αλλά-
ξουν με την αυξανόμενη εμπειρία και τη συνεχή προσπάθεια για νέα, λιγότερο τοξικά αντιρετροϊκά 
φάρμακα και συνδυασμούς φαρμάκων, έτσι ώστε να υπάρξει βελτίωση στην ποιότητα ζωής των 
ασθενών με HIV λοίμωξη και AIDS.

Λέξεις κλειδιά: HIV/AIDS, περιφερική νευροπάθεια.

hIV and the peripheral nervous system
J. Nikolaidis, S. Metallidis

Abstract
Peripheral neuropathy is the most common neurological complication in HIV infection. Peripheral 
neuropathies complicate all stages of HIV disease and cause considerable morbidity and disability 
in HIV infected individuals and acquired immunodeficiency syndrome (AIDS) patients. Symptoms 
including pain, numbness, and “pins and needles” sensation affect quality of life, often require an-
algesic therapy and may influence the choice of antiretroviral drugs. There are several discrete types 
of HIV-associated neuropathy, which can be classified according to the timing of their appearance 
during HIV infection, their etiology and whether they are primarily axonal or demyelinating. Some 
of them represent a consequence of HIV infection producing neuropathological damage, such as 
distal symmetrical polyneuropathy (DSP), while others are related to opportunistic pathogens, such 
as cytomegalovirus (CMV) polyradiculitis. An increasingly common group of neuropathies occurs as 
a result of treatment toxicity, e.g. toxic neuropathy from antiretroviral drugs. DSP is the most com-
mon among the HIV associated neuropathies. DSP generally occurs in later stages of HIV infection 
and follows an indolent and protracted clinical course. Whereas toxic neuropathies –secondary to 
certain antiretroviral agents– are clinically similar to DSP, their temporal relation to neurotoxic 
medication helps distinguish them from other HIV associated neuropathies. Acute and chronic in-
flammatory demyelinating polyradiculoneuropathies (AIDP and CIDP) produce global limb weak-
ness. AIDP may occur at seroconversion and can therefore be the initial manifestation of HIV infec-
tion. CIDP generally occurs in the mid to late stages of HIV infection. Progressive polyradiculopathy 
(PP) occurs in patients with advanced immunodeficiency and is generally caused by the opportunis-
tic cytomegalovirus (CMV) infection. Mononeuropathy multiplex (MM) in early stages of HIV infec-
tion is immune mediated, whereas in advanced AIDS MM is caused by CMV infection. Finally, sub-
clinical autonomous nervous system involvement is common in all stages of HIV infection. As HIV 
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associated neuropathies are diverse in their etiology and pathogenesis, a precise clinical diagnosis 
is required to formulate a rational therapeutic intervention. As individuals with HIV/AIDS survive 
longer, often living for decades with the disease, peripheral nervous system complications must be 
addressed. In the management of peripheral neuropathy pharmacologic approaches, complemen-
tary therapies and self-care behaviors that may improve quality of life and limit symptoms are im-
portant to consider interventions for clinicians and those living with HIV/AIDS.

Key words: HIV/AIDS, peripheral neuropathy.

Εισαγωγή
Είναι γνωστό ότι η λοίμωξη από τον ιό της αν-

θρώπινης ανοσοανεπάρκειας (HIV) οδηγεί σε πα-
ρατεταμένη νόσο, που μπορεί να εκδηλωθεί κλι-
νικά με ποικίλα συμπτώματα από τα διάφορα συ-
στήματα του οργανισμού.

Ο HIV είναι νευροδιηθητικός και νευροτοξικός, 
αλλά όχι ιδιαίτερα νευροτρόπος.1 Μπορεί να προ-
σβάλλει το νευρικό σύστημα στο σύνολό του, είτε 
άμεσα, προκαλώντας νευρολογικά σύνδρομα, 
είτε έμμεσα, με την προϊούσα ανοσοανεπάρκεια 
και την επακόλουθη ευπάθεια σε ευκαιριακές λοι-
μώξεις και νεοπλάσματα.

Στην αρχή της επιδημίας του HIV, η συμμετοχή 
του περιφερικού νευρικού συστήματος στο φάσμα 
των εκδηλώσεων της HIV λοίμωξης δεν εκτιμήθηκε 

ευρέως. Ωστόσο, καθώς ο αριθμός των ασθενών 
με εκδηλώσεις από το περιφερικό νευρικό σύστη-
μα αυξάνονταν, έγινε φανερό ότι οι περιφερικές 
νευροπάθειες όχι μόνο είναι συχνές στην HIV λοί-
μωξη, αλλά είναι δυνατό να εμφανίζονται σε κάθε 
στάδιο της νόσου, από την ορομετατροπή έως και 
τα τελικά στάδια. Οι νευρολογικές επιπλοκές στην 
HIV λοίμωξη προκύπτουν ως αποτέλεσμα μιας ποι-
κιλίας παθολογικών διαδικασιών.2

Οι πρώτες αναφορές στις νευρολογικές επι-
πλοκές του AIDS περιέγραφαν μια άπω συμμετρι-
κή, επώδυνη αισθητική νευροπάθεια, που προ-
σέβαλε τους ασθενείς με HIV λοίμωξη.3 Η φλεγ-
μονώδης πολυνευροπάθεια λόγω δυσλειτουργί-
ας του ανοσοποιητικού συστήματος αναγνωρί-
στηκε μεταγενέστερα ως επιπλοκή του AIDS.4 Η 

Εικόνα 1. Οι κυριότερες μορφές περιφερικής νευροπάθειας στην HIV/AIDS νόσο, τα συμπτώματα, σημεία 
και τοπογραφία αυτών.
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Διάγραμμα 1. Αλγόριθμος χειρισμού περιφερικής νευροπάθειας στην HIV λοίμωξη.

(DSP: άπω συμμετρική πολυνευροπάθεια, ΜΜ: πολλαπλή μονονευρίτιδα, IDP: φλεγμονώδεις απομυελινωτικές πολυνευροπάθειες, 
PP: προοδευτική πολυριζοπάθεια, IVIg: ενδοφλέβια ανοσοσφαιρίνη, ARV: αντιρετροϊκά φάρμακα, d-drug: διδεοξυνουκλεοτιδικά 
ανάλογα, CMV: κυτταρομεγαλοϊός)

προοδευτική πολυνευροπάθεια από κυτταρομε-
γαλοϊό (CMV) ήταν η πρώτη επιβεβαιωμένη ευ-
καιριακή λοίμωξη του περιφερικού νευρικού συ-
στήματος.5

Από τις νευρολογικές επιπλοκές της HIV λοίμω-
ξης, η περιφερική νευροπάθεια είναι η συχνότερη 
και παρουσιάζεται σε κάθε στάδιο της νόσου.6 Η 
HIV νευροπάθεια μπορεί να ταξινομηθεί ανάλογα 
με το χρόνο εμφάνισής της κατά την πορεία της 
HIV νόσου, την αιτιολογία της, και τη φύση της με 
βάση τον ηλεκτροφυσιολογικό έλεγχο (αν είναι 
πρωτογενώς αξονική ή απομυελινωτική νευροπά-
θεια). Το φάσμα των νευροπαθειών που επισυμ-
βαίνουν στην HIV λοίμωξη περιλαμβάνει:
•	 την άπω συμμετρική πολυνευροπάθεια (DSP)
•	 την τοξική νευροπάθεια από τα αντιρετροϊκά 

φάρμακα (ATN)
•	 τις φλεγμονώδεις απομυελινωτικές πολυνευρο-

πάθειες (IDP)
•	 την πολλαπλή μονονευρίτιδα (ΜΜ)
•	 την προοδευτική πολυριζονευροπάθεια (PP)
•	 την αυτόνομη νευροπάθεια (AN).

Στην Εικόνα 1 απεικονίζονται οι 4 κυριότερες 
μορφές περιφερικής νευροπάθειας στην HIV/AIDS 
νόσο, οι οποίες μπορούν να διαχωριστούν μεταξύ 
τους με βάση τα αντικειμενικά σημεία, τα συ-
μπτώματα και την τοπογραφία του σώματος όπου 
εκδηλώνονται. Επιπρόσθετα, στο Διάγραμμα 1 
παρατίθεται ένας αλγόριθμος χειρισμού του 
ασθενούς με περιφερική νευροπάθεια στο πλαί-
σιο της HIV λοίμωξης.

Σύμφωνα με κλινικές μελέτες, η άπω συμμετρική 
αισθητική πολυνευροπάθεια είναι ο επικρατέστε-
ρος τύπος νευροπάθειας στην HIV λοίμωξη, τόσο 
στην εποχή πριν τη HAART,7,8,9,10 όσο και στην επο-
χή της HAART.11,12,13 Οι μελέτες αυτές αναφέρουν ότι 
η συχνότητα εμφάνισης της άπω συμμετρικής πο-
λυνευροπάθειας κυμαίνεται από 11,5%-55%, ανάλο-
γα με τη μέθοδο ανίχνευσης. Μελέτες που έγιναν 
κατά την εποχή της HAART, οι οποίες περιλαμβά-
νουν και ασθενείς με τοξική νευροπάθεια από τη 
χρήση νουκλεοσιδικών αναστολέων της ανάστρο-
φης μεταγραφάσης (NRTIs), δείχνουν αυξημένη συ-
χνότητα εμφάνισης περιφερικής νευροπάθειας.14,15 
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Καθώς η τοξική νευροπάθεια από τα αντιρετροϊκά 
φάρμακα δεν μπορεί να διαφοροδιαγνωστεί κλινι-
κά ή ηλεκτροφυσιολογικά από την άπω συμμετρική 
πολυνευροπάθεια, συχνά θεωρούνται μαζί ως HIV-
αισθητικές νευροπάθειες.

Η συχνότητα εμφάνισης της άπω συμμετρικής 
πολυνευροπάθειας εξακολουθεί να αυξάνεται, κα-
θώς οι ασθενείς με HIV/AIDS ζουν πλέον περισσό-
τερο. Σύμφωνα με μία μελέτη, η επίπτωση της 
συμπτωματικής νευροπάθειας σε ένα χρόνο σε 
μια κοόρτη κατά την εποχή της HAART ήταν 
21%,16 σε σχέση με 36% που ήταν σε μια προηγού-
μενη κοόρτη στην εποχή πριν την HAART.10 Φαί-
νεται λοιπόν ότι η HAART μπορεί να αλλάξει τη 
φυσική ιστορία της HIV άπω συμμετρικής πολυ-
νευροπάθειας.17

Άπω συμμετρική περιφερική 
πολυνευροπάθεια
Η άπω συμμετρική περιφερική πολυνευροπά-

θεια (Distal Symmetrical Polyneuropathy) αποτε-
λεί την πιο συνηθισμένη μορφή περιφερικής νευ-
ροπάθειας σε ασθενείς με HIV/AIDS.18 Διαγιγνώ-
σκεται κλινικά σε ποσοστό 10-35% των ασθενών 
με AIDS, δηλαδή περίπου στο ⅓ των ασθενών αυ-
τών, ενώ σε βιοψίες νεύρων ασθενών τελικού 
σταδίου με πλήρες AIDS το ποσοστό ανέρχεται 
στο 100%.19

Όπως δηλώνει και η ονομασία, πρόκειται για γε-
νικευμένη, κατά κανόνα αμφοτερόπλευρη και 
συμμετρική προσβολή πολλών νεύρων. Κλινικά, η 
νευροπάθεια αυτή έχει προοδευτική συνήθως 
έναρξη με αιμωδίες των άκρων ή πόνο στα δάχτυ-
λα των ποδιών ή στην πελματιαία επιφάνεια του 
ποδιού μετά το μεγάλο δάχτυλο. Στη συνέχεια, η 
συμπτωματολογία επεκτείνεται κεντρικότερα και 
εξαπλώνεται στο υπόλοιπο τμήμα του άκρου πο-
διού μέχρι τις ποδοκνημικές αρθρώσεις ή και κε-
ντρικότερα.20 Παρόμοια συμπτώματα μπορεί να 
εμφανισθούν και στα δάχτυλα των χεριών και στα 
άνω άκρα, περίπου την ίδια στιγμή που ο πόνος 
αρχίζει να φτάνει το μέσο του κάτω άκρου περί-
που ως το γόνατο, παίρνοντας την κατανομή γα-
ντιού-κάλτσας. Ο πόνος μπορεί να έχει διάφορους 
χαρακτήρες, καθώς η αντίληψη του άλγους διαφέ-
ρει από ασθενή σε ασθενή. Υπάρχει έτσι ένα εύ-
ρος, από παραισθησίες έως επώδυνες δυσαισθη-
σίες. Οι ασθενείς περιγράφουν τον πόνο σαν αί-
σθημα σφιξίματος ή καψίματος, ή παραπονούνται 
για διαξιφιστικό άλγος που μοιάζει με τραύμα από 
πυροβολισμό, μαχαιριά ή ηλεκτρική εκκένωση. Ο 

πόνος μπορεί να είναι αυτόματος (ανεξάρτητος 
από ερέθισμα) ή προκλητός (εξαρτώμενος από 
ερέθισμα). Μερικοί ασθενείς με αισθητική νευρο-
πάθεια γίνονται τόσο ευαίσθητοι στην αφή που 
δεν μπορούν να ανεχτούν τα παπούτσια, τις κάλ-
τσες ή τα κλινοσκεπάσματα, ή ακόμα αδυνατούν 
να ξαπλώσουν. Ο πόνος συχνά επιδεινώνεται το 
βράδυ και μπορεί ακόμα να διακόψει τον ύπνο 
τους. Λιγότερο συχνά παρατηρείται μυϊκή αδυνα-
μία των άκρων (συνήθως ήπια) και σπανίως δυ-
σλειτουργία του αυτόνομου νευρικού συστήμα-
τος. Η αντικειμενική εξέταση δείχνει ανωμαλίες 
στην αισθητική οδό (στο 85% των ασθενών) και 
ελαττωμένα ή καταργημένα οστεοτενόντια αντα-
νακλαστικά, κυρίως τα Αχίλλεια (στο 96% των πε-
ριπτώσεων).21

Ηλεκτροφυσιολογικές μελέτες αποδεικνύουν 
ότι προσβολή του περιφερικού νευρικού συστή-
ματος μπορεί να υπάρχει σε οροθετικά άτομα νω-
ρίς στην πορεία της HIV λοίμωξης,22 παρόλο που 
η συμμετοχή αυτή εκδηλώνεται κλινικά σε ενδιά-
μεσα και προχωρημένα στάδια AIDS. Μια μελέτη 
έδειξε παθολογικά ηλεκτροφυσιολογικά ευρήμα-
τα σε 50 (89%) από 56 οροθετικούς HIV ασθενείς, 
από τους οποίους μόνο 21 (42%) είχαν συμπτώμα-
τα άπω συμμετρικής περιφερικής πολυνευροπά-
θειας.23 Η άπω συμμετρική περιφερική πολυνευ-
ροπάθεια χαρακτηρίζεται από αξονική εκφύλιση 
των νευρώνων. Η εκφύλιση αυτή ακολουθεί τον 
τύπο της ανάδρομης αξονικής εκφύλισης (dying 
back νευροπάθεια): η πρωιμότερη λειτουργική 
αλλαγή αφορά στην απώλεια δυνατότητας γένε-
σης ώσης στους ακρεμόνες κλαδίσκους του άξο-
να, ενώ η διάδοση της ώσης στον υπόλοιπο άξονα 
είναι καλή. Το εύρος είναι μειωμένο και σε εγγύς 
και σε περιφερικό ερεθισμό. Ηλεκτροφυσιολογι-
κά κυριαρχεί η σημαντική μείωση του εύρους του 
σύνθετου δυναμικού δράσης, διότι ο αξονοπαθη-
τικός νευρώνας παύει να άγει σχετικά πρώιμα.

Τα νευροπαθολογικά χαρακτηριστικά των προ-
σβεβλημένων αισθητικών νεύρων περιλαμβάνουν 
ελάττωση των μικρών και μεγάλων εμμύελων και 
ειδικά των αμύελων νευρικών ινών.24 Ανοσοπαθο-
λογικές μελέτες στην άπω συμμετρική περιφερική 
πολυνευροπάθεια δείχνουν κυρίαρχη ενεργοποίη-
ση των μακροφάγων, με τοπική απελευθέρωση 
προφλεγμονωδών κυτταροκινών στις περιοχές με 
αξονική εκφύλιση (Εικόνα 2). Η ελάττωση των νευ-
ρικών ινών αφορά και στα νωτιαία γάγγλια, τα 
οποία παρουσιάζουν φλεγμονώδη διήθηση από 
λεμφοκύτταρα και ενεργοποιημένα μακροφάγα, 
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με συνακόλουθη απελευθέρωση προφλεγμονω-
δών κυτταροκινών, κυρίως TNF-a, IL-6 και ιντερφε-
ρόνης-γ.25 Στη βιοψία, η απώλεια των νευρικών 
ινών και η κατιούσα εκφύλιση (Βαλλεριανή εκφύλι-
ση) είναι περισσότερο εμφανείς στο περιφερικότε-
ρο τμήμα των περιφερικών νεύρων.

Η συχνότητα της άπω συμμετρικής περιφερι-
κής πολυνευροπάθειας ανευρίσκεται αυξημένη 
σε προχωρημένα στάδια της HIV λοίμωξης, γεγο-
νός που δείχνει ότι μπορεί να υπάρχει υποκλινική 
βλάβη των νεύρων πριν ακόμα εκδηλωθούν τα 
συμπτώματα της νευροπάθειας και ότι η παθολο-
γία εξελίσσεται σταδιακά. Η άποψη αυτή υποστη-
ρίζεται από το γεγονός ότι ανευρίσκονται παθο-
λογικά ευρήματα στην ιστολογική εξέταση περι-
φερικών νεύρων από όλους τους ασθενείς με 
AIDS που αποβιώνουν.

Στη διαφορική διάγνωση περιλαμβάνονται οι 
φαρμακευτικές περιφερικές νευρίτιδες, που οφεί-
λονται στην τοξική δράση φαρμάκων στο νευρι-
κό σύστημα. Νευροτοξικά φάρμακα θεωρούνται 
ορισμένα από τα νουκλεοσιδικά ανάλογα (νου-
κλεοσιδικοί αναστολείς της ανάστροφης μετα-
γραφάσης, NRTIs), και κυρίως η ζαλσιταβίνη (ddc), 
η σταβουδίνη ( d4T) και η διδανοσίνη (ddI).

Η διάγνωση της περιφερικής νευροπάθειας 
στους HIV ασθενείς βασίζεται κυρίως στην κλι-
νική εικόνα και στη φυσική εξέταση. Δεν παρα-
τηρούνται χαρακτηριστικά παθολογικά ευρή-
ματα στον εργαστηριακό έλεγχο ασθενών με 
άπω συμμετρική περιφερική πολυνευροπάθεια. 
Ειδικές αιματολογικές εξετάσεις είναι, ωστόσο, 

απαραίτητες για να αποκλειστούν άλλα πιθανά 
αίτια νευροπάθειας, όπως σακχαρώδης διαβή-
της, ανεπάρκεια βιταμινών, αλκοολισμός, κλη-
ρονομικοί παράγοντες και λοιμώξεις (π.χ. σύφι-
λη, CMV και νόσος Lyme).

Σε σύνθετες καταστάσεις ή όταν υπάρχουν 
άτυπα κλινικά χαρακτηριστικά ή αβεβαιότητα για 
την παρουσία της άπω συμμετρικής περιφερικής 
πολυνευροπάθειας, η ανάλυση του ΕΝΥ, η ηλε-
κτροφυσιολογική μελέτη και η βιοψία δέρματος 
μπορεί να φανούν χρήσιμες. Σε ασθενείς με αμιγή 
HIV αισθητική νευροπάθεια ο αριθμός των κυττά-
ρων στο ΕΝΥ είναι συνήθως φυσιολογικός, όπως 
και το λεύκωμα, με εξαίρεση ένα μικρό ποσοστό 
ασθενών όπου η τιμή του λευκώματος είναι ελα-
φρά αυξημένη. Η παρουσία αυξημένου αριθμού 
κυττάρων στο ΕΝΥ αυξάνει την πιθανότητα λοί-
μωξης του ΚΝΣ ή νεοπλασίας. Άτυπα ευρήματα 
στην ηλεκτροφυσιολογική μελέτη (π.χ. η παρου-
σία διάχυτης απομυελινωτικής πολυνευροπάθει-
ας) θα πρέπει να οδηγήσουν στην αναζήτηση άλ-
λου αιτίου των νευροπαθητικών συμπτωμάτων. 
Πρέπει όμως να σημειωθεί ότι στο 50% των ασθε-
νών οι μετρήσεις αγωγιμότητας μπορεί να παρα-
μείνουν φυσιολογικές, λόγω κυρίαρχης διαταρα-
χής των μικρών αισθητικών ινών. Στην περίπτωση 
αυτή, η βιοψία δέρματος θα βοηθήσει. Η βιοψία 
δέρματος αναδεικνύει μείωση των επιδερμικών 
νευρικών ινών και μορφολογικές αλλαγές στο 
50% των ασθενών με HIV αισθητική νευροπά-
θεια26 (Εικόνα 3).

Εικόνα 2. Διήθηση περιφερικού νεύρου από  
μακροφάγα, όπως παρατηρείται με ανοσοκυτταρο-
χημική μέθοδο με anti-CD68 αντισώματα:  
(α) εγκάρσια τομή, (β) διαμήκης τομή (Bar, 50 μm).

Εικόνα 3. Βιοψία δέρματος από υγιές άτομο (α) και 
από ΗΙV ασθενή με DSP (β). 
(DSP: άπω συμμετρική πολυνευροπάθεια)
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Θεραπευτικά, η αντιμετώπιση είναι κυρίως συ-
μπτωματική και σκοπεύει στον έλεγχο του νευρο-
παθητικού πόνου, που είναι το κυρίαρχο σύμπτω-
μα στην άπω συμμετρική περιφερική πολυνευρο-
πάθεια. Δεν υπάρχει αποδεδειγμένη θεραπεία που 
να μπορεί να αναστρέψει την υποκείμενη παθογέ-
νεια, υπάρχουν ωστόσο αρκετές επιλογές στη θε-
ραπευτική στρατηγική που μπορεί να ακολουθη-
θεί, χωρίς όμως τα αποτελέσματα να είναι πάντα 
θετικά. Οι κατευθυντήριες οδηγίες του Παγκόσμι-
ου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.) για την αναλγησία, 
παρόλο που δημιουργήθηκαν για την αντιμετώπι-
ση του πόνου που οφείλεται στον καρκίνο, αποτε-
λούν μια ουσιαστική βοήθεια στη θεραπευτική 
αντιμετώπιση της άπω συμμετρικής περιφερικής 
πολυνευροπάθειας. Οι οδηγίες προτείνουν να ξε-
κινήσει η αντιμετώπιση του πόνου με μη οπιοειδή 
αναλγητικά, π.χ. παρακεταμόλη, και μη στεροειδή 
αντιφλεγμονώδη σε ασθενείς με ήπιο πόνο. Η χο-
ρήγηση αντικαταθλιπτικών και αντιεπιληπτικών 
παραγόντων μπορεί να ωφελήσει επιπρόσθετα. 
Στην περίπτωση περισσότερο έντονου πόνου θα 
βοηθούσε ένα ήπιο οπιοειδές, π.χ. κωδεΐνη, σε 
συνδυασμό με παρακεταμόλη, ενώ στις περιπτώ-
σεις με σοβαρό και πολύ έντονο πόνο προτείνεται 
η χρήση ενός ισχυρού οπιοειδούς ή ενός αγωνι-
στή των οπιοειδών, π.χ. μεθαδόνης (Πίνακας 1). Το 
κόστος αντιμετώπισης του νευροπαθητικού πό-
νου ανά έτος υπολογίζεται ότι ανέρχεται στις 
17.000$ ανά ασθενή στις ΗΠΑ.27

Νουκλεοσιδικά ανάλογα (NRTIs) και 
τοξική νευροπάθεια
Τα νουκλεοσιδικά ανάλογα ή νουκλεοσιδικοί 

αναστολείς της ανάστροφης μεταγραφάσης 
(NRTIs), είναι φάρμακα που ο στόχος δράσης τους 
είναι η ανάστροφη μεταγραφάση του HIV.28 Η ανά-
στροφη μεταγραφάση είναι ένα ένζυμο που έχουν 
αποκλειστικά οι ρετροϊοί. Τα NRTIs δρουν ανταγω-
νιστικά με τα φυσικά νουκλεοτίδια και συνδέονται 
με την ανάστροφη μεταγραφάση.29,30 Η εισαγωγή 
του φαρμάκου οδηγεί στη διακοπή της περαιτέρω 
σύνθεσης του DNA, καθώς δεν μπορούν πλέον να 
δημιουργηθούν γέφυρες φωσφοδιεστέρων, που 
θα σταθεροποιήσουν τη διπλή έλικα. Τα νουκλεο-
σιδικά ανάλογα μετατρέπονται σε ενεργούς μετα-
βολίτες (τριφωσφορικά παράγωγα), μετά την ενδο-
κύττωση και τη φωσφορυλίωσή τους από ειδικές 
κινάσες του κυττάρου ξενιστή. Η ζιδοβουδίνη και η 
σταβουδίνη είναι ανάλογα της θυμιδίνης, ενώ η λα-
μιβουδίνη, η ζαλσιταβίνη και η εμτρισιταβίνη είναι 
ανάλογα της κυτιδίνης. Η διδανοσίνη είναι ανάλο-
γο της ινοσίνης και η αμπακαβίρη της γουανοσίνης. 
Τα νουκλεοσιδικά ανάλογα είναι φάρμακα καλά 
ανεκτά και εύκολα στη χρήση. Η χορήγηση μία 
φορά την ημέρα είναι εφικτή για τα περισσότερα 
της κατηγορίας. Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέρ-
γειες κατά τις πρώτες εβδομάδες της χορήγησης 
είναι η κόπωση, ο πονοκέφαλος και οι γαστρεντερι-
κές διαταραχές, που κυμαίνονται από ήπια επιγα-
στρική δυσφορία έως ναυτία, έμετο και διάρροια.

Πίνακας 1. Αντιμετώπιση της HIV αισθητικής νευροπάθειας.

Γενική προσέγγιση: Η αντιμετώπιση της πολυνευροπάθειας είναι συμπτωματική και σκοπεύει 
στον περιορισμό των επώδυνων δυσαισθησιών. Οι κατηγορίες των 
φαρμάκων που χρησιμοποιούνται περιλαμβάνουν αντιεπιληπτικά, 
αντικαταθλιπτικά, τοπικά αναλγητικά, αντιφλεγμονώδη και οπιοειδή

Αντιεπιληπτικά: Η γκαμπαπεντίνη, η πρεγκαμπαλίνη, η τοπιραμάτη και η λαμοτριγίνη 
έχουν χρησιμοποιηθεί σε ασθενείς με άπω συμμετρική περιφερική 
πολυνευροπάθεια με ποικίλα αποτελέσματα

Αντικαταθλιπτικά: Με βάση την αποτελεσματικότητά τους σε άλλες νευροπαθητικές 
καταστάσεις, όπως η διαβητική νευροπάθεια, τα τρικυκλικά 
αντικαταθλιπτικά επίσης χρησιμοποιούνται στην άπω συμμετρική 
περιφερική πολυνευροπάθεια

Αντιφλεγμονώδη: Τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη δεν είναι πολύ αποτελεσματικά για τον 
έλεγχο του νευροπαθητικού πόνου

Τοπικοί παράγοντες: Τα τελευταία χρόνια έχουν αυξανόμενη χρήση, με τη λιδοκαΐνη και την 
καψαϊκίνη να είναι οι πρωτεύοντες παράγοντες

Ναρκωτικά αναλγητικά: Τα οπιοειδή μπορεί να έχουν ικανοποιητικά αποτελέσματα στην 
αντιμετώπιση του νευροπαθητικού πόνου. Η τραμαδόλη είναι 
αποτελεσματική στην αντιμετώπιση του οξέως πόνου ή στον έλεγχο του 
χρόνιου πόνου (50-100 mg 3 φορές ημερησίως)
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Τα νουκλεοσιδικά ανάλογα μπορεί να προκαλέ-
σουν μακροπρόθεσμα μια πλειάδα ανεπιθύμη-
των ενεργειών, που περιλαμβάνουν τη μυελοτο-
ξικότητα, τη γαλακτική οξέωση, την πολυνευρο-
πάθεια και την παγκρεατίτιδα. Μακροπρόθεσμες 
ανεπιθύμητες ενέργειες που σχετίζονται με τη μι-
τοχονδριακή τοξικότητα περιγράφηκαν για πρώ-
τη φορά το 1999.31,32 Η μιτοχονδριακή λειτουργία 
απαιτεί νουκλεοτίδια. Ο μεταβολισμός των σημα-
ντικών αυτών οργανυλίων παραβλάπτεται από 
τα νουκλεοσιδικά ανάλογα, οδηγώντας σε εκφύ-
λιση των μιτοχονδρίων. Πρόσφατες κλινικές με-
λέτες κατέδειξαν ότι υπάρχει διαφορά ανάμεσα 
στα φάρμακα της κατηγορίας, όσον αφορά στη 
μιτοχονδριακή τοξικότητα. Η σταβουδίνη είναι η 
πιο τοξική.33

Με την εισαγωγή της συνδυασμένης αντιρε-
τροϊκής θεραπείας στα μέσα της δεκαετίας του 
1990, η επίπτωση των περισσότερων νευρολο-
γικών επιπλοκών μειώθηκε δραματικά, ο επιπο-
λασμός ωστόσο της περιφερικής νευροπάθειας 
συνεχίζει να αυξάνεται.34 Η αύξηση αυτή συνέ-
πεσε χρονικά με την εισαγωγή στην κλινική 
πράξη των νουκλεοσιδικών αναλόγων, και συ-
γκεκριμένα της ζαλσιταβίνης (ddC).35,36 Δεδομέ-
να από τη Multicenter AIDS Cohort Study 
(MACS) έδειξαν ότι η επίπτωση της αισθητικής 
νευροπάθειας αυξήθηκε, ενώ η επίπτωση των 
περισσοτέρων άλλων νευρολογικών επιπλοκών 
μειώθηκε, και ότι η αύξηση αυτή μπορεί να απο-
δοθεί στην τοξικότητα της αντιρετροϊκής θερα-
πείας.37 Με την εισαγωγή στη θεραπευτική και 
τη γενίκευση της χρήσης των λοιπών νουκλεο-
σιδικών αναλόγων, αποδείχθηκε ότι η διδανοσί-
νη (ddI) και η σταβουδίνη (d4T) μπορούν και 
αυτές να προκαλέσουν αισθητική νευροπά-
θεια,38,39 η βαρύτητα της οποίας εξαρτάται από 
τη δόση του φαρμάκου. Επιπρόσθετα, ο κίνδυ-
νος νευροπάθειας αυξάνεται όταν χρησιμοποι-
είται συνδυασμός νουκλεοσιδικών αναλόγων.40 
Τα φάρμακα της κατηγορίας αυτής αποτελούν 
βασικό συστατικό της HAART, και έτσι η τοξική 
νευροπάθεια που οφείλεται σε αυτά όχι μόνο 
επηρεάζει την ποιότητα ζωής των ασθενών, 
αλλά περιορίζει σοβαρά και τη στρατηγική για 
την καταστολή του ιικού φορτίου.

Η κλινική εικόνα της τοξικής νευροπάθειας 
από τα νουκλεοσιδικά ανάλογα είναι παρόμοια 
με αυτήν της άπω συμμετρικής περιφερικής νευ-
ροπάθειας από τον HIV. Ωστόσο, η τοξική νευρο-
πάθεια είναι περισσότερο επώδυνη, έχει πιο 

οξεία έναρξη και παρουσιάζει ταχεία επιδείνωση. 
Το κύριο διαγνωστικό στοιχείο είναι η χρονική 
συσχέτιση της εμφάνισης της περιφερικής νευ-
ροπάθειας μερικούς μήνες από την έναρξη της 
θεραπείας με νουκλεοσιδικά ανάλογα και η στα-
θεροποίηση ή βελτίωση της συμπτωματολογίας 
όταν η θεραπεία διακόπτεται.39 Η τοξική νευρο-
πάθεια εκδηλώνεται σε 16-20 εβδομάδες, κατά 
μέσον όρο, από την έναρξη της θεραπείας με 
νουκλεοσιδικά ανάλογα, ενώ έχει αναφερθεί 
βελτίωση των συμπτωμάτων μετά πάροδο εβδο-
μάδων ή και μηνών στα 2/3 των ασθενών μετά 
τη διακοπή του υπεύθυνου φαρμάκου, αφού 
προηγηθεί μία περίοδος επιδείνωσης των συ-
μπτωμάτων, γνωστή ως «coasting».35 Παρά τη 
βελτίωση της συμπτωματολογίας, όμως, οι πε-
ρισσότεροι ασθενείς δεν επιστρέφουν σε μια 
πλήρη ασυμπτωματική κατάσταση.41

Οι ηλεκτροφυσιολογικές και νευροπαθολογι-
κές αλλαγές είναι αυτές της αξονικής νευροπάθει-
ας και της κυρίαρχης απώλειας των αμύελων νευ-
ρικών ινών και είναι παρόμοιες με αυτές που 
υπάρχουν στην άπω συμμετρική περιφερική νευ-
ροπάθεια.42

Αν και ο ακριβής παθογενετικός μηχανισμός 
της τοξικής νευροπάθειας δεν είναι πλήρως γνω-
στός, υπάρχουν άφθονες έμμεσες αποδείξεις που 
υποδεικνύουν τη δυσλειτουργία των μιτοχονδρί-
ων ως τον κυρίαρχο μηχανισμό. Η δυσλειτουργία 
αυτή των μιτοχονδρίων σχετίζεται με τη σύνθεση 
του μιτοχονδριακού DNA. Αλλαγές στη μυελίνη, 
όπως διακοπή και οίδημα αυτής, έχουν βρεθεί σε 
πειραματικά μοντέλα ζώων με περιφερική νευρο-
πάθεια επαγόμενη από το ddI.43 Οι Dalakas και 
συνεργάτες παρείχαν άμεσες αποδείξεις μιτοχον-
δριακής διαταραχής στα αισθητικά νεύρα ασθε-
νών με νευροπάθεια επαγόμενη από το ddC. Η 
μιτοχονδριακή δυσλειτουργία αφορά στην DNA 
πολυμεράση γ, το ένζυμο που είναι υπεύθυνο για 
την αντιγραφή του μιτοχονδριακού DNA.44

Ο νευροπαθητικός πόνος μπορεί από μερι-
κούς ασθενείς να είναι σχετικά ανεκτός και η συ-
μπτωματολογία να βελτιώνεται με απλά αναλγη-
τικά ή μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη. Σε πολ-
λούς ασθενείς, όμως, ο πόνος είναι συνεχής και 
αρκετά σοβαρός, ώστε να περιορίζεται η λει-
τουργικότητά τους. Οι οδηγίες του Π.Ο.Υ. για την 
αναλγησία, όπως προαναφέρθηκαν, αποτελούν 
χρήσιμο εργαλείο στην αντιμετώπιση του νευ-
ροπαθητικού πόνου που σχετίζεται με τα νου-
κλεοσιδικά ανάλογα.45



HELLENIC ARCHIVES of AIDS, 2010; 18(4):155-168

Ι. Νικολαΐδης και συν.

162

Πολλαπλή μονονευρίτιδα 
(Μononeuropathy multiplex)
Η πολλαπλή μονονευρίτιδα μπορεί να παρατη-

ρηθεί στα αρχικά στάδια της HIV λοίμωξης, οπότε 
αποδίδεται σε δυσλειτουργία του ανοσοποιητι-
κού συστήματος ή σε αγγειίτιδα,46,47 είναι όμως 
δυνατή η εμφάνισή της και σε προχωρημένο στά-
διο νόσου, οπότε αποδίδεται σε ευκαιριακά παθο-
γόνα, όπως ο κυτταρομεγαλοϊός (CMV) και ο ιός 
της ανεμευλογιάς/ζωστήρα (VZV).48 Γενικά, δεν 
απαντάται συχνά σε άτομα με HIV/AIDS. Η πολλα-
πλή μονονευρίτιδα σχετίζεται επίσης με τον ιό της 
ηπατίτιδας C, και ιδιαίτερα όταν συνυπάρχει κρυ-
οσφαιριναιμία.49

Η πολλαπλή μονονευρίτιδα που παρατηρείται 
σε ασθενείς με πρώιμη συμπτωματική νόσο (CD4 
200-500/μL) έχει καλοήθη πορεία και φαίνεται να 
είναι αυτοπεριοριζόμενη.50,51 Αντίθετα, σε όψιμη 
συμπτωματική νόσο (CD4 <200/μL) η κλινική της 
πορεία είναι περισσότερο επιθετική και μπορεί να 
οδηγήσει σε προϊούσα παράλυση ή και σε θάνα-
το. Η παράλυση του Bell και άλλες μεμονωμένες 
κρανιακές/προσωπικές παρέσεις έχουν επίσης 
παρατηρηθεί σε οροθετικούς ασθενείς, τόσο σε 
πρώιμη, όσο και σε όψιμη HIV λοίμωξη.52,53,54

Κλινικά, η νόσος χαρακτηρίζεται από συμπτώ-
ματα και σημεία με αισθητική συμμετοχή, κυρίως 
με αιμωδίες και μυρμηγκιάσματα κατά την πορεία 
ενός περιφερικού νεύρου. Με την πάροδο ημε-
ρών ή ακόμα και εβδομάδων, ακολουθούν αισθη-
τικά και κινητικά ελλείμματα στην πορεία περισ-
σότερων, διαφορετικών νεύρων.

Στη διάγνωση της πολλαπλής μονονευρίτιδας 
είναι χρήσιμος ο ηλεκτροφυσιολογικός έλεγχος, ο 
οποίος αποκαλύπτει πολλαπλές, ασύμμετρες μο-
νονευροπάθειες, συνήθως αξονικού τύπου, οι 
οποίες δεν εντοπίζονται στις συνήθεις θέσεις πα-
γίδευσης νεύρων.55 Η εξέταση του ΕΝΥ δεν είναι 
ειδική και μπορεί να αποκαλύψει μια ήπια αύξηση 
των μονοπύρηνων κυττάρων και του λευκώμα-
τος. Στην πολλαπλή μονονευρίτιδα από CMV, η 
PCR για ανίχνευση ιικού DNA θα μπορούσε να βο-
ηθήσει διαγνωστικά.

Η αγγειίτιδα στην HIV λοίμωξη αφορά στα μι-
κρά, στα μεσαία και στα μεγάλα αγγεία.56 Η αγγει-
ίτιδα περιφερικού νεύρου μπορεί να εμφανιστεί 
είτε ως μεμονωμένη εκδήλωση, ή συνηθέστερα 
στο πλαίσιο συστηματικής νόσου. Η αγγειίτιδα πε-
ριφερικού νεύρου είναι σπάνια στους HIV ασθε-
νείς, με ποσοστό εμφάνισης 0,3-1% των ασθενών 
με AIDS.18 Ιστολογικά παρατηρείται περιαγγειακή 

φλεγμονώδης κυτταρική διήθηση και νέκρωση 
των μικρών αγγείων στο επινεύριο των νευρικών 
δεσμίδων (Εικόνα 4), ενώ η εξέταση του περιφερι-
κού νεύρου αποκαλύπτει ποικίλου βαθμού απώ-
λεια των εμμύελων νευρικών αξόνων και αξονική 
εκφύλιση με εστιακή κατανομή σε διαφορετικές 
δεσμίδες. Η αγγειίτιδα αντιμετωπίζεται με χορή-
γηση κορτικοστεροειδών ή ενδοφλέβια χορήγη-
ση ανοσοσφαιρίνης.

Ο κυτταρομεγαλοϊός (CMV) μπορεί να προσβά-
λει τόσο το κεντρικό, όσο και το περιφερικό νευρι-
κό σύστημα. Κλινικά, η προσβολή του περιφερι-
κού νευρικού συστήματος μπορεί να εκδηλωθεί 
ως πολλαπλή μονονευρίτιδα, πολυριζοπάθεια ή 
ως συνδυασμός των δύο καταστάσεων.57 Στον 
ηλεκτροφυσιολογικό έλεγχο επιβεβαιώνεται η 
πολυεστιακή συμμετοχή του νευρικού συστήμα-
τος, ενώ η βιοψία του προσβεβλημένου νεύρου 
δείχνει διήθημα από πολυμορφοπύρηνα που 
γειτνιάζουν με τον CMV στις νευρικές δεσμίδες 
και κύτταρα στο ενδονεύριο που περιέχουν τμή-
ματα του CMV. Η θεραπεία περιλαμβάνει τα αντιι-
ικά φάρμακα γκανκυκλοβίρη, φωσκαρνέτη και 
σιδοφοβίρη. 

Φλεγμονώδεις απομυελινωτικές 
πολυριζονευροπάθειες (IDP)
Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει τις σχετιζόμε-

νες με τον HIV-1 οξεία φλεγμονώδη απομυελινω-
τική πολυριζονευροπάθεια (σύνδρομο Guillain-
Barré) και χρόνια φλεγμονώδη απομυελινωτική 
πολυριζονευροπάθεια. Οι νευροπάθειες αυτές συ-
νήθως εμφανίζονται πρώιμα κατά την πορεία της 
HIV λοίμωξης,58,59,60 στο κλινικά ασυμπτωματικό 
στάδιο (CD4 >500/μL).

Εικόνα 4. Νεκρωτική αγγειίτιδα με διήθηση από 
φλεγμονώδη κύτταρα και ινιδοειδή νέκρωση 
(βέλος) του τοιχώματος του αρτηριδίου στο 
επινεύριο.
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Η αιτιολογία τους, εν μέρει τουλάχιστον, αποδί-
δεται κυρίως σε αυτοάνοση καταστροφή της μυε-
λίνης. Το παθολογικό προφίλ της σχετιζόμενης με 
τον HIV-1 οξείας φλεγμονώδους απομυελινωτικής 
πολυριζονευροπάθειας είναι σύνθετο και ετερο-
γενές, παρόμοιο με αυτό του συνδρόμου Guillain-
Barré που παρατηρείται σε ασθενείς χωρίς HIV 
λοίμωξη.61 Έχουν περιγραφεί δύο μορφές οξείας 
φλεγμονώδους απομυελινωτικής πολυριζονευ-
ροπάθειας, η αξονική και η απομυελινωτική. Στην 
απομυελινωτική μορφή, που εμφανίζεται συχνό-
τερα, επισυμβαίνει μια αυτοάνοση επίθεση στα 
κύτταρα του Schwann ή στη μυελίνη, η οποία 
φαίνεται να ρυθμίζεται από τα μακροφάγα. Στις 
περιπτώσεις αυτές, αντίθετα με ό,τι συμβαίνει στο 
σύνδρομο Guillain-Barré σε ασθενείς χωρίς HIV 
λοίμωξη, υπάρχει φλεγμονώδης διήθηση των ρι-
ζών και των περιφερικών νεύρων κυρίως από CD8 
λεμφοκύτταρα. Η διήθηση αυτή και η ενεργοποί-
ηση των μακροφάγων είναι εμφανής και στην 
ανοσοκυτταροχημική ανάλυση.58 Η αξονική μορ-
φή της σχετιζόμενης με τον HIV-1 οξείας φλεγμο-
νώδους απομυελινωτικής πολυριζονευροπάθειας 
δεν έχει μελετηθεί επαρκώς. Μελέτη βιοψίας νεύ-
ρου σε ασθενή με την αξονική μορφή της IDP στο 
νοσοκομείο Johns Hopkins στη Βαλτιμόρη των 
ΗΠΑ, έδειξε αλλαγές Βαλλεριανής κυρίως εκφύλι-
σης, ελάχιστα στοιχεία φλεγμονής και καθόλου 
απομυελίνωση.58 Η αξονική βλάβη έχει βρεθεί και 
σε άλλες νευροπαθολογικές μελέτες ασθενών με 
σύνδρομο Guillain-Barré.62,63

Τα ιστολογικά ευρήματα στη βιοψία ισχιακού 
νεύρου ασθενών με χρόνια φλεγμονώδη απομυε-
λινωτική πολυριζονευροπάθεια σχετιζόμενη με 
τον HIV είναι παρόμοια με αυτά που παρατηρού-
νται σε ασθενείς χωρίς HIV λοίμωξη, γεγονός που 
αποδεικνύει ότι δεν υπάρχουν ιδιαίτερες διαφο-
ρές στην παθολογία του περιφερικού νεύρου με-
ταξύ HIV θετικών και HIV αρνητικών ασθενών.61,64 
Στα αρχικά στάδια της χρόνιας φλεγμονώδους 
απομυελινωτικής πολυριζονευροπάθειας οι πα-
θολογικές αλλαγές χαρακτηρίζονται από διηθή-
σεις του περιφερικού νεύρου από λεμφοκύτταρα 
και μακροφάγα, καθώς και από απομυελίνωση.65 
Σε επόμενα στάδια, τα ευρήματα που επικρατούν 
είναι η επαναμυελίνωση, η απουσία λεμφοκυττα-
ρικής διήθησης και η μείωση της πυκνότητας των 
μικρών εμμύελων και αμύελων νευρικών ινών.58

Τα κλινικά χαρακτηριστικά της οξείας και χρόνι-
ας απομυελινωτικής φλεγμονώδους πολυριζο-
νευροπάθειας είναι παρόμοια σε ασθενείς με και 

χωρίς HIV λοίμωξη. Οι δύο καταστάσεις διαθέ-
τουν πολλά κοινά κλινικά και ηλεκτροφυσιολογι-
κά χαρακτηριστικά. Και στις δυο διαταραχές προ-
έχει το κινητικό έλλειμμα, ενώ τα αισθητικά συ-
μπτώματα είναι σχετικά ήπια. Οι φλεγμονώδεις 
απομυελινωτικές πολυριζονευροπάθειες μπορεί 
αρχικά να ξεκινήσουν με αισθητικά συμπτώματα, 
συνήθως ήπια, που περιλαμβάνουν άπω παραι-
σθησίες και δυσαισθησίες, όπως αιμωδίες στα χέ-
ρια ή στα πόδια. Σύντομα όμως εμφανίζονται κι-
νητικά ελλείμματα που προκαλούν συμμετρική 
μυϊκή αδυναμία, που μπορεί να εξελιχθεί μέχρι 
παράλυσης στο πρόσωπο και στα άνω και κάτω 
άκρα. Μερικές φορές η νόσος είναι πολύ σοβαρή 
με συμμετοχή των αναπνευστικών μυών και ανα-
πνευστική ανεπάρκεια (σπάνια, αλλά επείγουσα 
νευρολογική κατάσταση).65,66 Ευτυχώς, μικρό 
σχετικά ποσοστό ασθενών με αναπνευστική ανε-
πάρκεια θα χρειαστεί μηχανικό αερισμό στην 
οξεία φάση. Στην οξεία απομυελινωτική φλεγμο-
νώδη πολυριζονευροπάθεια, η επιδείνωση της 
συμπτωματολογίας επισυμβαίνει μέσα σε ώρες, 
ημέρες ή εβδομάδες, και φτάνει το μέγιστο στις 4 
εβδομάδες. Στη χρόνια απομυελινωτική φλεγμο-
νώδη πολυριζονευροπάθεια, ο περιορισμός του 
ασθενούς λόγω της κινητικής αδυναμίας μπορεί 
να συνεχίζεται για μήνες. Η αντικειμενική εξέταση 
αποκαλύπτει μυϊκή αδυναμία, καταργημένα 
αντανακλαστικά και, λιγότερο συχνά, ήπιες, κυρί-
ως άπω, αισθητικές διαταραχές.

Στον ηλεκτροφυσιολογικό έλεγχο αποκαλύπτο-
νται ελαττωμένη ταχύτητα αγωγής, μειωμένοι 
λανθάνοντες χρόνοι και μπλοκ αγωγής, που υπο-
δηλώνουν ότι επικρατεί απομυελινωτική νευρο-
πάθεια. Δεν αποκλείεται η συνύπαρξη ποικίλου 
βαθμού απώλειας των αξόνων. Το ΕΝΥ δείχνει αύ-
ξηση του λευκώματος (2-3 φορές πάνω από το 
φυσιολογικό) και αντίθετα με τους ασθενείς χωρίς 
HIV λοίμωξη, ενδεχομένως μικρή αύξηση των 
κυττάρων (10-50/μL).67 Η κλινική πορεία της νό-
σου διαφέρει από ασθενή σε ασθενή. Ορισμένοι 
εμφανίζουν πλήρη ανάρρωση μετά τη θεραπεία, 
ενώ σε άλλους η νόσος διατρέχει με υφέσεις και 
εξάρσεις και οδηγεί σε μόνιμα νευρολογικά ελ-
λείμματα. Στη βιοψία νεύρου παρατηρούνται 
φλεγμονώδεις διηθήσεις από μονοπύρηνα και 
τμηματική απομυελίνωση, με ποικίλου βαθμού 
αξονική εκφύλιση.

Στην οξεία φλεγμονώδη απομυελινωτική πολυ-
ριζονευροπάθεια χρησιμοποιούνται θεραπευτικά, 
με καλά αποτελέσματα, η ενδοφλέβια χορήγηση 
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μεγάλων δόσεων ανοσοσφαιρίνης (IVIG) ή η πλα-
σμαφαίρεση. Σε ασθενείς με χρόνια φλεγμονώδη 
απομυελινωτική πολυριζονευροπάθεια η χορήγη-
ση κορτικοειδών από του στόματος είναι γενικά 
αποτελεσματική, με τη διακοπή όμως της θερα-
πείας είναι πιθανή η υποτροπή της νόσου. Οι οξεί-
ες παροξύνσεις της χρόνιας φλεγμονώδους απο-
μυελινωτικής πολυριζονευροπάθειας μπορούν να 
αντιμετωπιστούν με πλασμαφαίρεση ή με μεγά-
λες δόσεις ανοσοσφαιρίνης (IVIG).

Προοδευτική πολυριζονευροπάθεια (PP)
Παρατηρείται σε ασθενείς με προχωρημένη HIV 

νόσο και χαμηλά επίπεδα CD4 κυττάρων. Η ακρι-
βής επίπτωση της προοδευτικής πολυριζονευρο-
πάθειας δεν είναι γνωστή. Είναι βέβαια γεγονός ότι 
η επίπτωσή της έχει μειωθεί σε σχέση με την εποχή 
πριν την HAART, όπως συμβαίνει με όλες τις νευρο-
λογικές διαταραχές που σχετίζονται με τον HIV.

Η προοδευτική πολυριζονευροπάθεια στην 
HIV λοίμωξη οφείλεται συνήθως σε λοίμωξη από 
κυτταρομεγαλοϊό (CMV).68,69,70,71 Μπορεί ωστόσο 
να προκληθεί και από άλλες καταστάσεις, όπως 
το λέμφωμα,72 η σύφιλη73,74 και οι λοιμώξεις από 
μυκοβακτηρίδια,75 απλό έρπητα76,77 ή κρυπτό-
κοκκο.78

Η έναρξη είναι υποξεία και η νόσος εξελίσσεται 
σε διάστημα ημερών έως εβδομάδων. Σε τυπικές 
περιπτώσεις οι ασθενείς αρχικά εμφανίζουν πα-
ραισθησίες ή πόνο στα ιερά δερμοτόμια, με αντα-
νάκλαση στα κάτω άκρα. Αν η διαταραχή δεν 
αναγνωριστεί και δεν αντιμετωπιστεί έγκαιρα, 
ακολουθεί προϊούσα χαλαρή παραπάρεση με τα-
χεία εξέλιξη, που συνοδεύεται από διαταραχές 
των σφιγκτήρων και κατάργηση των αντανακλα-
στικών. Οι αισθητικές διαταραχές είναι συνήθως 
ήπιες, ενώ συμμετοχή των άνω άκρων μπορεί να 
συμβεί αργότερα στην πορεία της νόσου. Η πλει-
οψηφία των ασθενών χωρίς θεραπευτική παρέμ-
βαση θα αποβιώσει μέσα σε χρονικό διάστημα 
μερικών εβδομάδων.

Η εξέταση του ΕΝΥ τυπικά δείχνει αύξηση των 
κυττάρων και του λευκώματος και χαμηλό σάκχα-
ρο.79 Η καλλιέργεια του ΕΝΥ για CMV είναι θετική 
στο 50% των περιπτώσεων. Η χρήση της αλυσιδω-
τής αντίδρασης πολυμεράσης (PCR) για την ανί-
χνευση του CMV DNA έχει αποδειχθεί ταχεία και 
ευαίσθητη μέθοδος για την ανίχνευση του CMV 
στο ΕΝΥ.80 Παθολογοανατομικά, η νόσος χαρα-
κτηρίζεται από εκτεταμένη πολυεστιακή νέκρω-
ση, οξείες φλεγμονώδεις διηθήσεις και αγγειίτιδα.

Ο ηλεκτροφυσιολογικός έλεγχος αποκαλύπτει 
μείωση των αξόνων στις οσφυοϊερές ρίζες και 
απονεύρωση στους παρασπονδυλικούς μύες και 
τους μύες των κάτω άκρων. Οι ταχύτητες αγωγής 
είναι συνήθως φυσιολογικές. Η μαγνητική τομο-
γραφία μπορεί να αναδείξει πάχυνση των νωτιαί-
ων ριζών, είναι όμως χρήσιμη κυρίως για τον απο-
κλεισμό ύπαρξης εστιακής μάζας που μπορεί να 
πιέζει το νωτιαίο μυελό.81

Η θεραπευτική αντιμετώπιση περιλαμβάνει τη 
χορήγηση ειδικής θεραπείας έναντι του CMV με 
γκανκυκλοβίρη, φωσκαρνέτη ή σιδοφοβίρη. Η 
μεγαλύτερη εμπειρία υπάρχει με την ενδοφλέβια 
χορήγηση γκανκυκλοβίρης.82,83 Η έγκαιρη έναρξη 
της θεραπευτικής αντιμετώπισης, πριν συμβεί μη 
αναστρέψιμη νέκρωση του νεύρου, μπορεί να 
οδηγήσει σε κλινική βελτίωση. Η προοδευτική 
πολυριζονευροπάθεια από CMV αποτελεί επεί-
γουσα νευρολογική κατάσταση. Για το λόγο αυτό, 
η έναρξη της αγωγής γίνεται αμέσως μόλις τεθεί η 
κλινική διάγνωση της νόσου και χωρίς να περιμέ-
νουμε τα αποτελέσματα των καλλιεργειών του 
ΕΝΥ και την ανεύρεση των τυπικών κυτταρολογι-
κών αλλοιώσεων για τον CMV. Η θεραπεία της 
προοδευτικής πολυριζονευροπάθειας που οφεί-
λεται σε άλλες αιτίες κατευθύνεται προς την υπο-
κείμενη αιτιολογία (π.χ. πενικιλλίνη ενδοφλεβίως 
για τη σύφιλη, χημειοθεραπεία για το λέμφωμα).

Αυτόνομη νευροπάθεια
Εμφανίζεται σε προχωρημένη HIV νόσο και σε 

μικρό αριθμό οροθετικών ασθενών. Υπάρχουν 
αναφορές περιπτώσεων υποκλινικής αυτόνομης 
νευροπάθειας σε ασθενείς χωρίς νευρολογική συ-
μπτωματολογία.84 Σοβαρή αυτόνομη νευροπά-
θεια, ωστόσο, εμφανίζεται γενικά σε ασθενείς με 
AIDS και τότε, κατά κανόνα, συνοδεύεται από άλ-
λες μορφές νευροπάθειας της HIV νόσου (προ-
σβολή του κεντρικού ή του περιφερικού νευρικού 
συστήματος).

Η αυτόνομη νευροπάθεια μπορεί να εκδηλωθεί 
με διάφορα συμπτώματα ενδεικτικά δυσλειτουρ-
γίας του αυτόνομου νευρικού συστήματος. Η κλι-
νική συμπτωματολογία από το παρασυμπαθητικό 
περιλαμβάνει ταχυκαρδία, δυσλειτουργία κύστε-
ως και σεξουαλική ανικανότητα, ενώ από το συ-
μπαθητικό ορθοστατική υπόταση, συγκοπή, ανι-
δρωσία, και γαστρεντερικές διαταραχές.

Στη δυσλειτουργία του αυτόνομου νευρικού συ-
στήματος μπορούν επίσης να συνεισφέρουν ποι-
κίλοι συστηματικοί και μεταβολικοί παράγοντες, 
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όπως η μειωμένη πρόσληψη υγρών, οι ηλεκτρολυ-
τικές διαταραχές, η κακή θρέψη, οι παθήσεις του 
περιφερικού και κεντρικού νευρικού συστήματος, 
καθώς και διάφορες φαρμακευτικές ουσίες.

Η θεραπεία είναι μόνο συμπτωματική και στο-
χεύει κυρίως στη σταθεροποίηση της αρτηριακής 
πίεσης και του καρδιακού ρυθμού.

Συμπέρασμα
Η προσβολή του κεντρικού και του περιφερι-

κού νευρικού συστήματος σε ασθενείς με HIV λοί-
μωξη ή πλήρες AIDS είναι γνωστή επιπλοκή της 
νόσου και εμφανίζεται με πολλές κλινικές μορφές 
και εκδηλώσεις.

Οι αισθητικές νευροπάθειες είναι οι συνηθέστε-
ρες νευροπάθειες που σχετίζονται με την HIV/
AIDS νόσο και αποτελούν την πιο κοινή επιπλοκή 
της HIV λοίμωξης από το νευρικό σύστημα. Η πε-
ριφερική νευροπάθεια είναι από τις συχνότερες 
εκδηλώσεις της νόσου, με επίπτωση που κυμαίνε-
ται στις διάφορες μελέτες από 15-50%. Μεγάλος 
όμως αριθμός ασθενών έχει υποκλινική περιφερι-
κή νευροπάθεια, η οποία αποκαλύπτεται με τον 
κατάλληλο κλινικό και εργαστηριακό έλεγχο, και 
για το λόγο αυτό η ακριβής επίπτωσή της δεν εί-
ναι απόλυτα γνωστή.

Η καθιερωμένη από το 1997 θεραπεία με χρήση 
συνδυασμού τριών ή περισσοτέρων αντιρετροϊ-
κών φαρμάκων, η επονομαζόμενη HAART (Highly 
Active Antiretroviral Treatment), άλλαξε την πο-
ρεία της νόσου, τη συχνότητα των επιπλοκών και 
συνεπώς και την επιδημιολογία της περιφερικής 
νευροπάθειας. Ορισμένα όμως από τα νουκλεοσι-
δικά ανάλογα, φάρμακα που αποτελούν βασικό 
συστατικό της HAART, έχουν ως συνήθη ανεπιθύ-
μητη ενέργεια την πρόκληση περιφερικής νευρο-
πάθειας.

Άγνωστη παραμένει ακόμα και σήμερα η παθο-
γένεια της περιφερικής νευροπάθειας που οφεί-
λεται στην HIV λοίμωξη. Ως πιθανοί παθογενετι-
κοί μηχανισμοί έχουν προταθεί η άμεση τοξική 
δράση του ιού στα περιφερικά νεύρα, η έλλειψη 
βιταμινών, η μόλυνση των μακροφάγων και η 
πρόκληση ανοσολογικής βλάβης και οξειδωτικού 
stress. Στους ασθενείς που ευρίσκονται υπό αντι-
ρετροϊκή αγωγή, ενοχοποιείται επιπρόσθετα η 
τοξική δράση των φαρμάκων.

Υπάρχει ανάγκη για βελτιωμένες μεθόδους κα-
θορισμού του βαθμού της υποκλινικής νευροπά-
θειας στους ασθενείς, πριν την εισαγωγή ενός πι-
θανού νευροτοξικού παράγοντα στην HAART, και 

προσεκτική παρακολούθηση των ασθενών για 
πρώιμη μιτοχονδριακή δυσλειτουργία με την 
έναρξη της αντιρετροϊκής θεραπείας, προκειμέ-
νου να υπάρξει καλύτερη πρόγνωση του κινδύνου 
ανάπτυξης τοξικής νευροπάθειας. Το φάσμα και η 
συχνότητα της φαρμακευτικής νευροπάθειας ανα-
μένεται να αλλάξουν με τη συνεχόμενη εμπειρία 
και τη συνεχή προσπάθεια βελτίωσης των υπαρ-
χόντων σκευασμάτων και την ανάπτυξη νέων.

Υπάρχει επίσης μεγάλη ανάγκη για την καλύτερη 
κατανόηση των επιπλοκών αυτών και των παθογε-
νετικών τους μηχανισμών, καθώς επίσης και για την 
ανάπτυξη αποτελεσματικών θεραπειών που θα πα-
ρέχουν επαρκή συμπτωματική ανακούφιση και δι-
ακοπή ή αναστροφή της βλάβης των περιφερικών 
νεύρων, έτσι ώστε να υπάρξει βελτίωση στην ποιό-
τητα ζωής των ασθενών με HIV/AIDS νόσο.
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Πρόλογος
Τα τελευταία χρόνια έρχεται όλο και πιο συχνά 

στην επιφάνεια το θέμα της πρόσβασης στην 
αντιρετροϊκή αγωγή, το οποίο, πέραν της ανθρω-
πιστικής του διάστασης, έχει και μια σοβαρή 
πλευρά για τη Δημόσια Υγεία.

Η ύπαρξη πληθυσμιακών ομάδων που δεν 
έχουν πρόσβαση στην αγωγή, αφενός θέτει σε 
κίνδυνο την υγεία ακόμη και τη ζωή των ίδιων, 
αφετέρου θέτει σε κίνδυνο και όλο τον πληθυσμό, 
ιδιαίτερα εάν πρόκειται για ευάλωτες ομάδες, οι 
οποίες παραμένουν εκτός του συστήματος υγεί-
ας, όπως οι μετανάστες.

Ανασφάλιστοι οροθετικοί και πρόσβαση  
στην αντιρετροϊκή αγωγή
Μ.Στ. Γιαννοπούλου, Σ.Ι. Σταματάκης, Π.Γ. Δαμάσκος

Περίληψη
Τα τελευταία χρόνια το θέμα της πρόσβασης στην αντιρετροϊκή αγωγή έχει πάρει τεράστιες διαστά-
σεις, καθώς η ύπαρξη πληθυσμιακών ομάδων που δεν έχουν πρόσβαση στην αγωγή, λόγω έλλειψης 
ασφαλιστικής κάλυψης, θέτει σε κίνδυνο την ατομική και Δημόσια Υγεία. Το Γραφείο Ψυχοκοινωνικής 
Στήριξης συγκρότησε ομάδα εργασίας με στόχο την καταγραφή όλων των περιστατικών ανασφαλί-
στων και την κατηγοριοποίησή τους σε υποπεριπτώσεις. Συνολικά καταγράφηκαν 85 περιπτώσεις 
ανασφάλιστων οροθετικών σε όλη την επικράτεια και προέκυψαν οι ακόλουθες κατηγορίες: α) Έλλη-
νες πολίτες, β) πολίτες από χώρες που δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γ) πολίτες της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης και δ) ασφαλισμένοι στο ΝΑΤ. Διαφάνηκε ότι μετά την αλλαγή καθεστώτος στην οικονο-
μική κάλυψη της αντιρετροϊκής θεραπείας, το 1998, δεν υπάρχει επαρκές νομοθετικό πλαίσιο που να 
καλύπτει όλες τις πιθανές περιπτώσεις ανασφαλίστων. Προτάθηκε η επιστροφή στο προηγούμενο 
καθεστώς άμεσης χορήγησης και κάλυψης των αντιρετροϊκών από το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., ανεξάρτητα από 
την ασφαλιστική ικανότητα του οροθετικού.

Λέξεις κλειδιά: ανασφάλιστοι οροθετικοί, πρόσβαση στην αντιρετροϊκή αγωγή.

uninsured hIV positive persons and access to 
antiretroviral treatment
M. Giannopoulou, S. Stamatakis, P. Damaskos

Abstract
Recently, the issue of access to antiretroviral treatment has been raised in high proportions. The fact 
that there are many groups of people that do not have access to treatment, due to the lack of insur-
ance, leads to personal and public health hazards. The Psychosocial Support Office recorded and 
categorized all cases without access to social security. In sum 85 cases were recorded all over Greece 
resulting into the following categories: a) Greek citizens, b) citizens coming from non European-
Union countries, c) citizens from European Union, and d) NAT (civil navy national insurance) insured. 
It was clear that after the policy change in financial coverage of antiretroviral treatment which was 
implemented in 1998, there was no adequate legislative framework that could have covered all the 
possible uninsured cases. It was suggested that the return to the previous regime of providing antiret-
roviral treatment by H.C.D.C.P. (Hellenic Center for Disease Control and Prevention) regardless of the 
insurance ability of the HIV+ patient is inevitable.

Key words: uninsured HIV positive, access to antiretroviral treatment.
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Υλικό και μέθοδοι
Στις αρχές του 2008 συγκροτήθηκε ομάδα ερ-

γασίας με συντονιστή τον Υπεύθυνο του Γραφείου 
Ψυχοκοινωνικής Στήριξης, με σκοπό την άμεση 
αντιμετώπιση του μείζονος αυτού ζητήματος Δη-
μόσιας Υγείας. Κάθε περίπτωση αντιμετωπίστηκε 
εξατομικευμένα με βάση τις υπάρχουσες εγκυκλί-
ους. Η ομάδα είχε τους ακόλουθους στόχους: α) 
την καταγραφή όλων των περιστατικών ανασφα-
λίστων, β) την κατηγοριοποίησή τους σε υποπερι-
πτώσεις για την αποτελεσματικότερη διαχείρισή 
τους, γ) την επισκόπηση της νομοθεσίας και δ) την 
ενημέρωση και εκπαίδευση στελεχών των κοινω-
νικών υπηρεσιών.

Αποτελέσματα
Κατόπιν επαφών με τους υπεύθυνους των Περι-

φερειακών Μονάδων Ειδικών Λοιμώξεων, επισκέ-
ψεων στις ΜΕΛ των Αθηνών και συνεννόησης με 
τους θεράποντες ιατρούς, οι δυσχέρειες και τα 
προβλήματα στη χορήγηση της αγωγής κατηγο-
ριοποιήθηκαν ως εξής:
•	 Ανασφάλιστοι
•	 Μετανάστες
•	 Άρνηση οροθετικών στη λήψη της ενδεικνυό-

μενης θεραπείας.
Κατόπιν διερεύνησης της ομάδας εργασίας στις 

ΜΕΛ, καταγράφηκαν 85 περιπτώσεις ανασφάλι-
στων οροθετικών σε όλη την επικράτεια. Έχει 
εκτιμηθεί ότι ο συνολικός αριθμός οροθετικών με 
εκκρεμότητες ασφαλιστικής φύσεως δεν υπερ-
βαίνει τα 200 άτομα πανελλαδικά. Ο αριθμός είναι 
καθαρά ενδεικτικός και μπορεί να μεταβάλλεται 
από χρονική περίοδο σε χρονική περίοδο.

Από την εμπειρία της συνεργασία μας με τις Κοι-
νωνικές Υπηρεσίες των ΜΕΛ παρατηρήθηκε ότι οι 
περισσότερες παραπομπές πραγματοποιήθηκαν 
από το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό των ΜΕΛ, 
παρά από την Κοινωνική Υπηρεσία των Νοσοκο-
μείων. Κατανοούμε ότι μια Κοινωνική Υπηρεσία 
που συστηματικά υποστελεχώνεται και είναι επι-
φορτισμένη με όλα τα κοινωνικοπρονοιακά ζητή-
ματα που ανακύπτουν και από άλλες κατηγορίες 
ασθενών σε ένα νοσοκομείο, αδυνατεί πολλές 
φορές να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις ενός τόσο 
περίπλοκου θέματος. Ακόμη και στην περίπτωση 
που η παραπομπή γινόταν από την Κοινωνική 
Υπηρεσία διαπιστώθηκε έλλειψη εξειδικευμένων 
γνώσεων πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα, με 
αποτέλεσμα την πρόωρη παραπομπή περιστατι-
κών στο ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., χωρίς να υπάρχει κάποια 

προηγούμενη διερεύνησή τους σε ένα πρώτο επί-
πεδο.

Τελικά, μετά από αυτή τη διερεύνηση σε πανελ-
λαδικό επίπεδο και την ενεργό εμπλοκή του Γρα-
φείου Ψυχοκοινωνικής Στήριξης στη διαδικασία 
εξατομικευμένης αντιμετώπισης των περιπτώσε-
ων ανασφαλίστων οροθετικών, προέκυψαν οι 
ακόλουθες κατηγορίες ανασφαλίστων:
1. Έλληνες πολίτες
2. Πολίτες από χώρες που δεν ανήκουν στην Ευ-

ρωπαϊκή Ένωση
3. Πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
4. Ασφαλισμένοι στο ΝΑΤ.

Λαμβάνοντας υπόψη την ισχύουσα νομοθεσία, 
προκύπτουν για την κάθε κατηγορία οι παρακάτω 
υποκατηγορίες:

1. Όσον αφορά τους Έλληνες πολίτες προκύ-
πτουν οι ακόλουθες υποκατηγορίες ανασφαλί-
στων:

1α. Άνεργοι νέοι ηλικίας έως 29 ετών υπάγονται 
από 1-1-1999 σε ασφάλιση του ΙΚΑ για παροχές 
ασθένειας σε είδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 18 του Ν. 2639/1998.

1β. Ανασφάλιστοι με εισόδημα κάτω των 9.000€. 
Δικαιούνται χορήγησης βιβλιαρίου απορίας από 
την Πρόνοια (αρ. αποφ. Π2α/ΓΠ/οικ.139491/16-
11-06).

1γ. Ανασφάλιστοι με εισόδημα άνω των 9.000€ 
(αυτό αποτελεί το ανώτατο όριο εισοδήματος για 
χορήγηση βιβλιαρίου απορίας σε οροθετικά άτο-
μα από την Πρόνοια). Έχουν δυνατότητα να αιτη-
θούν εξατομικευμένης εξέτασης της περίπτωσής 
τους, από την Επιτροπή Κοινωνικής Αρωγής της 
Πρόνοιας, σύμφωνα με κοινή απόφαση του 
Υπουργείου Υγείας & του Υπουργείου Οικονομι-
κών (αρ. αποφ. 139491/16-11-2006) για χορήγηση 
βιβλιαρίου απορίας. Στο φάκελο κατάθεσης στην 
υπηρεσία της Πρόνοιας επισυνάπτεται κοινωνική 
έκθεση και βεβαίωση του θεράποντος ιατρού 
σχετική με το κόστος της αντιρετροϊκής αγωγής. 
Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες όταν το εισό-
δημα είναι αρκετά υψηλό εγκρίνεται βιβλιάριο 
απορίας με ποσοστό συμμετοχής από την πλευ-
ρά του οροθετικού. Αυτό σημαίνει βέβαια ότι 
ακόμη και έτσι ο ανασφάλιστος οροθετικός κα-
λείται να καταβάλλει μηνιαίως ένα υψηλό χρημα-
τικό ποσό για την κάλυψη της αντιρετροϊκής του 
αγωγής.

1δ. Ανασφάλιστοι λόγω οικονομικών εκκρεμοτήτων 
με τον ασφαλιστικό τους φορέα. Τους δίνεται η δυνα-
τότητα εξατομικευμένης εξέτασης αιτήματος από 
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τον ασφαλιστικό τους φορέα σχετικά με τη χορήγη-
ση βιβλιαρίου ασθενείας κατ’ εξαίρεση. Επίσης, δύ-
νανται να εφοδιαστούν με το πιστοποιητικό Κοινω-
νικής Προστασίας για έκδοση βιβλιαρίου περίθαλ-
ψης από το ανάλογο πρόγραμμα του Υπουργείου 
Υγείας (αρ. απ. Π2α/Γ.Π./οικ.129908).

Το Γραφείο Ψυχοκοινωνικής Στήριξης διαχειρί-
στηκε περιστατικό στο οποίο ανεστάλη η χορή-
γηση αντιρετροϊκής αγωγής λόγω οικονομικών 
εκκρεμοτήτων προς τον ΟΑΕΕ. Εν συνεχεία και 
κατόπιν παρέμβασης του θεράποντος ιατρού του, 
δόθηκε μια παράταση τριών μηνών στη χορήγη-
ση της φαρμακευτικής του αγωγής, η οποία κρί-
θηκε απολύτως αναγκαία για την αντιμετώπιση 
της κρισιμότητας της κατάστασης της υγείας του. 
Η λύση αυτή ήταν προσωρινή βέβαια, αφού με 
την παρέλευση των τριών μηνών ο ασθενής θα 
έπρεπε να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της έλλει-
ψης χορήγησης αντιρετροϊκής αγωγής.

2. Πολίτες από χώρες που δεν ανήκουν στην Ευρω-
παϊκή Ένωση: Εξετάζεται η δυνατότητα για υποβο-
λή αίτησης προσφυγικής ιδιότητας ή για έγκριση 
άδειας παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους 
(ΦΕΚ 48566/6-5-2005).

2α. Ανασφάλιστοι (δηλ. μη νόμιμα ευρισκόμενοι 
στη χώρα) μετανάστες που προέρχονται από χώρες 
της Αφρικής και της Ασίας: δικαιούνται αντιρετροϊ-
κής αγωγής, λόγω αδυναμίας χορήγησης θερα-
πευτικής αγωγής στις χώρες προέλευσης  
(Ν. 2955/2001, ΦΕΚ Α’ 256/2-11-2001).

2β. Μετανάστες που προέρχονται από Ευρωπαϊκές 
χώρες οι οποίες δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένω-
ση (π.χ. Αλβανία, Αρμενία): Στις χώρες προέλευσής 
τους οι οροθετικοί έχουν πρόσβαση στη χορήγη-
ση αντιρετροϊκής αγωγής, παλαιότερης όμως γε-
νιάς, και πιθανώς όχι των αντιρετροϊκών που ήδη 
λαμβάνουν. Αποτελεί ζήτημα προς επίλυση για το 
εάν η συγκεκριμένη κατηγορία μπορεί να εντα-
χθεί στο σκεπτικό της προηγούμενης πληθυσμια-
κής ομάδας.

Το Γραφείο Ψυχοκοινωνικής Στήριξης αντιμετώ-
πισε παρόμοια περιστατικά οροθετικών ατόμων, 
τα οποία λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης 
της υγείας τους κρίθηκε απαραίτητο να λάβουν 
φαρμακευτική αγωγή από την Ελλάδα, ενέργεια 
που κινείται στη γκρίζα ζώνη της νομιμότητας.

3. Πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Έχουν τη δυ-
νατότητα χορήγησης βιβλιαρίου απορίας εφόσον 
διαθέτουν άδεια διαμονής στη χώρα μας (Υ.Α. 
139491/2006, ΦΕΚ Β΄ 1747/16-30.11.2006). Η άδεια 
χορηγείται από την Αστυνομική Διεύθυνση και 

εφόσον ο αιτών διαθέτει ΑΦΜ, αριθμό λογαρια-
σμού τραπέζης και ασφαλιστική κάλυψη. Το Γρα-
φείο Ψυχοκοινωνικής Στήριξης αντιμετώπισε πε-
ρίπτωση ανασφάλιστου Πολωνού, ο οποίος εισή-
χθη σε ΜΕΛ μεγάλου νοσοκομείου των Αθηνών 
σε προχωρημένο στάδιο AIDS λόγω διακοπής χο-
ρήγησης της αντιρετροϊκής αγωγής, η οποία τελι-
κά αποδείχθηκε μοιραία για τη ζωή του.

Άλλη μια εναλλακτική λύση αποτελεί η λήψη 
της Ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης, η οποία χο-
ρηγείται από τη χώρα προέλευσης του ανασφάλι-
στου οροθετικού και προϋποθέτει ο ενδιαφερό-
μενος να υπάγεται σε κάποιον ασφαλιστικό φο-
ρέα στη χώρα προέλευσης (συμπεριλαμβανομέ-
νης και της Πρόνοιας της χώρας προέλευσης).

4. Έλληνες ασφαλισμένοι στο ΝΑΤ: Πρόκειται για 
μια ιδιαίτερη κατηγορία ασφαλισμένων, καθώς ο 
συγκεκριμένος ασφαλιστικός φορέας παρέχει 
ασφαλιστική κάλυψη στους ασφαλισμένους του 
και επομένως, και στους οροθετικούς για όσο 
χρονικό διάστημα βρίσκονται εκτός πλοίου. Εν 
πλω η ασφαλιστική τους κάλυψη πραγματοποιεί-
ται από ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, οι οποί-
ες δεν καλύπτουν τη χορήγηση αντιρετροϊκής 
αγωγής λόγω του υψηλού της κόστους. Κατά συ-
νέπεια, οι ασφαλισμένοι στο ΝΑΤ προσπαθούν 
καταχρηστικά να προπαραλάβουν αντιρετροϊκή 
αγωγή για όσο διάστημα θα ταξιδεύουν.

Ενημέρωση και εκπαίδευση στελεχών 
κοινωνικών υπηρεσιών
Από 20 έως 21 Μαρτίου 2009 το Γραφείο Ψυ-

χοκοινωνικής Στήριξης οργάνωσε και υλοποίησε 
εκπαιδευτική διημερίδα με θέμα: «Ανασφάλιστοι 
οροθετικοί και πρόσβαση στη θεραπεία». Σκοπός 
της διημερίδας ήταν η ενημέρωση των στελεχών 
Κοινωνικών Υπηρεσιών σχετικά με τη διαχείριση 
θεμάτων ανασφαλίστων οροθετικών, η παροχή 
και ανάπτυξη μεθοδολογικών εργαλείων στην 
αντιμετώπιση περιστατικών οροθετικών ατόμων, 
η ερμηνεία νομοθετημάτων σε σχέση με την 
ασφάλιση και την πρόσβαση στη θεραπεία, η 
ανταλλαγή εμπειριών και γνώσεων και η ανάπτυ-
ξη δικτύου συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμε-
νων υπηρεσιών.

Η μέθοδος εκπαίδευσης βασίσθηκε σε εισηγή-
σεις και στην οργάνωση ομάδων εργασίας οι 
οποίες ασχολήθηκαν με τη μελέτη, ανάλυση και 
επίλυση αντιπροσωπευτικών περιπτώσεων που 
έχουν απασχολήσει το Γραφείο Ψυχοκοινωνικής 
Στήριξης (case studies), στοχεύοντας έτσι στη 
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βαθύτερη κατανόηση των ζητημάτων που πραγ-
ματευόταν η διημερίδα, στην ενεργή συμμετοχή, 
στην ανταλλαγή εμπειριών και μεθοδολογικών 
εργαλείων στην αλληλεπίδραση μεταξύ των εκ-
παιδευομένων, στην ανάπτυξη κλίματος εμπι-
στοσύνης και στην ταύτιση με το αντικείμενο.

Κριτήρια επιλογής συμμετεχόντων: Η διημερίδα 
απευθυνόταν σε στελέχη Κοινωνικών Υπηρεσιών 
Νοσοκομείων που διαθέτουν Μονάδες Ειδικών 
Λοιμώξεων, σε προσωπικό που εργάζεται σε Μο-
νάδες Ειδικών Λοιμώξεων και ασχολείται με κοι-
νωνικά θέματα οροθετικών, στο επιστημονικό 
προσωπικό των παραπάνω υπηρεσιών (Ιατροί 
ΜΕΛ, Νοσηλευτές, Ψυχολόγοι, Κοινωνιολόγοι, 
Κοινωνικοί Λειτουργοί, Επισκέπτες Υγείας, Διοι-
κητικό Προσωπικό) το οποίο έχει άμεση επαφή με 
τα ψυχοκοινωνικά ζητήματα των οροθετικών 
ατόμων. Σημαντική ήταν η διάθεση των στελεχών 
να επιμορφωθούν και να δραστηριοποιηθούν 
στο συγκεκριμένο θέμα και όχι η θέση τους στην 
υπηρεσία.

Αριθμός συμμετεχόντων: Λόγω της διαδραστι-
κής εκπαιδευτικής μεθόδου που βασίστηκε το 
σεμινάριο ο αριθμός των συμμετεχόντων δεν 
μπορούσε να υπερβαίνει τα 40 άτομα (δηλ. δύο 
ομάδες εργασίας με μέγιστο αριθμό 20 ατόμων 
ανά ομάδα). Τελικά το σεμινάριο παρακολούθη-
σαν 29 άτομα, ενώ 10 άτομα δεν κατάφεραν να 
παρουσιαστούν παρά την αρχική δήλωση συμμε-
τοχής τους. Συμμετείχαν: 7 ιατροί, 8 κοινωνικοί 
λειτουργοί, 2 κοινωνιολόγοι, 3 νοσηλευτές, 1 επι-
σκέπτης υγείας, 1 ψυχολόγος, 1 νομικός, 4 διοικη-
τικοί υπάλληλοι, 1 εθελόντρια. Οι συμμετέχοντες 
προέρχονταν από τις παρακάτω περιοχές: Αθήνα, 
Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, Αλεξανδρούπολη, Ηρά-
κλειο Κρήτης, Ρόδος.

Η αξιολόγηση των συμμετεχόντων παρουσία-
σε μια ιδιαίτερα θετική εικόνα, αφού η συντρι-
πτική πλειοψηφία κατέταξε την εκπαιδευτική 
δραστηριότητα σε κλίμακες από πολύ καλή έως 
εξαιρετική.

Από τις εργασίες της διημερίδας διαφάνηκε 
ότι το ζήτημα των ανασφάλιστων οροθετικών 
παραμένει ανοιχτό. Οι υπάρχουσες νομοθετι-
κές ρυθμίσεις δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώ-
σεις, με αποτέλεσμα να διακυβεύεται η υγεία 
των ανθρώπων αυτών αλλά και να κινδυνεύει 
και η Δημόσια Υγεία. Στελέχη υπηρεσιών που 
ασχολούνται με τα ζητήματα αυτά είτε είναι 
αναγκασμένα να κινηθούν σε πλαίσιο «γκρίζας» 
νομιμότητας, είτε πολλές φορές βρίσκονται σε 

αδιέξοδο αδυνατώντας να προσφέρουν κάποια 
λύση.

Οι βασικές προτάσεις που διαμορφώθηκαν 
κατά τις εργασίες της διημερίδας ήταν:

Άμεση χορήγηση και κάλυψη των αντιρετροϊκών 
φαρμάκων για όσους δεν καλύπτονται από τα 
ασφαλιστικά ταμεία. Στην περίπτωση μετανα-
στών να δίδονται ανεξάρτητα από το νομικό 
τους στάτους στην Ελλάδα. Αυτό μπορεί πολύ 
εύκολα να επιτευχτεί με την επιστροφή στο πα-
λαιότερο καθεστώς όπου η χορήγηση των φαρ-
μάκων καλύπτονταν από το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. από ει-
δικό κονδύλι.

Το σκεπτικό, εκτός από τη διασφάλιση της δη-
μόσιας υγείας και των ανθρώπινων δικαιωμάτων, 
λαμβάνει υπόψη τα οικονομικά της υγείας. Αξίζει 
να σημειωθεί ότι ένας οροθετικός χωρίς πρόσβα-
ση στην αντιρετροϊκή αγωγή αναπτύσσει δευτε-
ρογενείς λοιμώξεις (ιδιαίτερα αν οι συνθήκες δια-
βίωσης του είναι δυσμενείς, όπως συμβαίνει σε 
μετανάστες μη νόμιμα ευρισκόμενους στη χώρα), 
κάποιες από τις οποίες είναι εύκολα μεταδιδόμε-
νες στον γενικό πληθυσμό με αποτέλεσμα και η 
Δημόσια Υγεία να απειλείται αλλά και το κόστος 
για την Υγεία να αυξάνεται. Θα μπορούσαμε λοι-
πόν να πούμε ότι η πρόσβαση στην αντιρετροϊκή 
θεραπεία για όλους τους οροθετικούς, πέραν της 
κοινωνικής πλευράς, αποτελεί και οικονομικά μια 
περισσότερο συμφέρουσα λύση.

Σύσταση ειδικής επιτροπής για ζητήματα ανα-
σφαλίστων, η οποία θα συνεδριάζει στο ΚΕ.
ΕΛ.Π.ΝΟ. και θα συμμετέχουν εμπλεκόμενα Γρα-
φεία του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. (π.χ. Γραφείο HIV Λοίμω-
ξης, Γραφείο Ηθικής και Δεοντολογίας Γραφείο 
Ψυχοκοινωνικής Στήριξης), εκπρόσωποι Μονά-
δων Ειδικών Λοιμώξεων, εκπρόσωποι Μη Κυ-
βερνητικών Οργανώσεων που ασχολούνται με 
το AIDS και άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς όπως 
Υπηρεσίες πρόνοιας, Ελληνική Εταιρία Μελέτης 
και Αντιμετώπισης του AIDS, κ.λπ. Η επιτροπή 
αυτή θα επεξεργάζεται ζητήματα ανασφαλί-
στων που αντιμετωπίζουν οι εμπλεκόμενοι φο-
ρείς, είτε κατά περίπτωση είτε συλλογικά και θα 
προωθεί προτάσεις προς τα αρμόδια Υπουργεία 
για τη βελτίωση του υπάρχοντος καθεστώτος. Η 
επιτροπή αυτή θα ενισχύσει τη δικτύωση όλων 
των επαγγελματιών που αντιμετωπίζουν το 
θέμα των ανασφάλιστων οροθετικών και ως εκ 
τούτου, θα συμβάλλει στην ανταλλαγή πληρο-
φοριών και στη βελτίωση των υπηρεσιών (βλέπε 
επόμενο).
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Δημιουργία δικτύου όλων των υπηρεσιών που 
ασχολούνται με θέματα ανασφάλιστων οροθε-
τικών. Ήδη, οι εκπρόσωποι των υπηρεσιών που 
συμμετείχαν στη διημερίδα μπορούν να αποτε-
λέσουν τον πυρήνα ενός τέτοιου δικτύου, με 
σκοπό τη διάχυση πληροφοριών και άμεση ενη-
μέρωση των μελών αλλά και τη δημιουργία 
ομάδας πίεσης για την επίλυση διαφόρων ζητη-
μάτων που άπτονται του αντικειμένου. Ένα 
πρώτο βήμα είναι η αποστολή της λίστας των 
συμμετεχόντων με διευθύνσεις και τηλέφωνα, 
που θα αποτελέσει ένα δίκτυο επικοινωνίας το 
οποίο θα εξυπηρετεί για παραπομπές και συνερ-
γασίες.

Ενημέρωση και κατάρτιση των στελεχών Κοινωνι-
κών Υπηρεσιών των ΜΕΛ σε θέματα πρόσβασης 
στην αντιρετροϊκή αγωγή ανασφαλίστων οροθε-
τικών, ώστε να επιλύονται παρόμοια ζητήματα σε 
επίπεδο ΜΕΛ. Παράλληλα, το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. μπορεί 
να λειτουργήσει επικουρικά και συμπληρωματικά 
των ΜΕΛ αλλά και εκπαιδευτικά, όπως με την πα-
ρούσα διημερίδα. Στο πλαίσιο του σκεπτικού αυ-
τού, τα αποτελέσματα της διημερίδας καθώς και 
σχετικοί εγκύκλιοι αλλά και χρήσιμες πληροφορί-
ες θα αποσταλούν σε όλους τους ενδιαφερόμε-
νους, ακόμη και σε όσους δεν παρευρέθησαν στη 
διημερίδα.

Ανεξάρτητα του αντικειμένου της διημερίδας 
κατατέθηκαν οι παρακάτω ανάγκες και διαμορ-
φώθηκαν οι εξής προτάσεις:

1.  Αναδείχθηκε η ανάγκη για συνεχιζόμενη εκ-
παίδευση των ήδη υπαρχόντων στελεχών σε 
νέα θέματα οροθετικότητας. Τον συντονισμό 
αυτής της εκπαίδευσης θα μπορούσε να ανα-
λάβει το Γραφείο Ψυχοκοινωνικής Στήριξης 
του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.

2.  Ανάγκη για συχνότερες συναντήσεις Ψυχο-
κοινωνικών Επαγγελματιών στο χώρο του 
AIDS και ανταλλαγή πληροφοριών, γνώσε-
ων και εμπειριών σχετικά με τα ζητήματα 
που τους απασχολούν. Το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. και 
ιδιαίτερα το Γραφείο Ψυχοκοινωνικής Στή-
ριξης, θα μπορούσε να αναλάβει τη διοργά-
νωση επιστημονικών συναντήσεων στην 
Αθήνα αλλά και στην περιφέρεια καθώς και 
τη σύσταση Δικτύου Ψυχοκοινωνικών 
Επαγγελματιών. Οι συναντήσεις αυτές μπο-
ρούν να οδηγήσουν και στη διοργάνωση 
συνεδρίου ψυχοκοινωνικών θεμάτων, πα-
ράλληλα ή ανεξάρτητα από το πανελλήνιο 
Συνέδριο AIDS.

3.  H εκπαίδευση του ιατρονοσηλευτικού προ-
σωπικού σε θέματα δικαιωμάτων ασθενών 
θεωρήθηκε αναγκαία. Για το λόγο αυτό, προ-
τείνεται η διοργάνωση σεμιναρίων με ανάλο-
γη θεματολογία που θα απευθύνονται σε ια-
τρονοσηλευτικό προσωπικό τόσο δημοσίων 
όσο και ιδιωτικών νοσοκομείων.

Τα αποτελέσματα και οι προτάσεις της διημερί-
δας κατατέθηκαν στη διοίκηση του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. 
καθώς και σε παράγοντες του Υπουργείου Υγείας 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Παράλληλα, απε-
στάλησαν σε όλους τους συμμετέχοντες της διη-
μερίδας με επισυναπτόμενη όλη τη σχετική νομο-
θεσία.

Συζήτηση
Όπως διαφαίνεται από τα παραπάνω, η παρέμ-

βαση τόσο των θεραπόντων ιατρών όσο και των 
αρμόδιων ψυχοκοινωνικών υπηρεσιών, με στόχο 
τη διευθέτηση παρόμοιων περιστατικών ανα-
σφαλίστων, είναι καταλυτική και συμβάλλει στην 
προαγωγή της υγείας των οροθετικών. Παρόλα 
αυτά, η παρέμβασή τους προσκρούει πολλές φο-
ρές σε ανυπέρβλητα θεσμικά εμπόδια, τα οποία, 
παρά την καλοπροαίρετη μεσολάβηση κάποιων 
ιατρών και στελεχών υπηρεσιών υγείας, δεν επι-
τρέπουν την τελεσφόρηση των ενεργειών. Ως 
αποτέλεσμα, υπάρχουν σήμερα οροθετικά άτομα 
τα οποία δεν έχουν πρόσβαση στην αντιρετροϊκή 
θεραπεία, γεγονός που είναι απειλητικό για την 
υγεία τους και για την ίδια τους τη ζωή. Βασικό αί-
τημα παραμένει ένα υποστηρικτικό νομοθετικό 
πλαίσιο που να καλύπτει όλες τις πιθανές περι-
πτώσεις ενός τόσο σημαντικού ζητήματος ατομι-
κής και δημόσιας υγείας, με διαστάσεις στην ευ-
ρύτερη κοινωνία.

Πιθανή λύση μπορεί να αποτελέσει η επιστρο-
φή στο προηγούμενο καθεστώς άμεσης χορήγη-
σης και κάλυψης των αντιρετροϊκών από το ΚΕ.
ΕΛ.Π.ΝΟ., ανεξάρτητα από την ασφαλιστική ικα-
νότητα του οροθετικού. Λαμβάνοντας υπόψη ότι 
καταγράφηκαν 85 περιπτώσεις ανασφάλιστων 
οροθετικών σε όλη την επικράτεια, που είχαν 
προβλήματα στην πρόσβαση στην αγωγή και ότι 
ο συνολικός αριθμός εκτιμάται γύρω στους 200 
πανελλαδικά, κατανοούμε ότι ο αριθμός αυτός 
δεν φαίνεται να είναι τόσο απαγορευτικός, ώστε 
να επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργεί-
ου, κάτι που να δικαιολογεί και τον αποκλεισμό 
της συγκεκριμένης ομάδας από την πρόσβαση 
στην αντιρετροϊκή αγωγή.
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Προτάσεις
Διαφάνηκε ότι από το 1998 και ύστερα δεν 

υπάρχει επαρκές νομοθετικό πλαίσιο που να κα-
λύπτει όλες τις πιθανές περιπτώσεις ανασφαλί-
στων, γεγονός απειλητικό για την ατομική τους 
και τη Δημόσια Υγεία. Επίσης, αναδείχθηκε η 
ανάγκη για συνεχιζόμενη εκπαίδευση των ήδη 
υπαρχόντων στελεχών σε θέματα δικαιωμάτων 
ασθενών και για τη συγκρότηση ομάδας πίεσης 
για τη δημιουργία του αναγκαίου νομοθετικού 
πλαισίου.

Προτείνεται: α) η επιστροφή στο προηγούμενο 
καθεστώς άμεσης χορήγησης και κάλυψης των αντι-
ρετροϊκών από το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., ανεξάρτητα από την 
ασφαλιστική ικανότητα του οροθετικού και β) η σύ-
σταση ειδικής επιτροπής για ζητήματα ανασφαλί-
στων στην οποία θα συμμετέχουν εμπλεκόμενα Γρα-
φεία του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., εκπρόσωποι Μονάδων Ειδι-
κών Λοιμώξεων και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων 
που ασχολούνται με το AIDS καθώς και άλλοι εμπλε-
κόμενοι φορείς όπως υπηρεσίες πρόνοιας, Ελληνική 
Εταιρία Μελέτης και Αντιμετώπισης του AIDS κ.λπ.



175

ΕνΔΙΑΦΕρΟΥΣΑ ΠΕρΙΠΤΩΣΗcasE rEPort

Αμφοτερόπλευρη τραχηλική λεμφαδενοπάθεια 
(χοιράδωση) σε νεαρή ασθενή
Π. Νίκου,1 Π. Παναγόπουλος,1 Β. Σπυρόπουλος,1 Γ. Πουλάκου,1 Δ. Πλαχούρας,1 Σ. Κουτσοστάθης,1 
Β. Νικολόπουλος,2 Κ. Κανελλακοπούλου,1 Δ. Κανδηλώρος,2 Γ. Πετρίκκος1

Περίληψη
Η χοιράδωση ή φυματιώδης τραχηλική λεμφαδενίτιδα, αν και σπάνια, συναντάται πιο συχνά σε με-
τανάστες, γυναίκες, καθώς και σε ανοσοκατασταλμένους ασθενείς, κυρίως πάσχοντες από HIV λοί-
μωξη. Η λεμφαδενίτιδα είναι η πιο συχνή εντόπιση της εξωπνευμονικής φυματίωσης, με τους τραχη-
λικούς λεμφαδένες να πάσχουν τις περισσότερες φορές. Παρουσιάζουμε περίπτωση αλλοδαπής γυ-
ναίκας ΗΙV(-), με τραχηλική αμφοτερόπλευρη λεμφαδενίτιδα λόγω εξωπνευμονικής φυματίωσης και 
ανασκοπούμε τη βιβλιογραφία που αφορά τη νόσο.

Λέξεις κλειδιά: εξωπνευμονική φυματίωση, τραχηλική λεμφαδενίτιδα, χοιράδωση.

a young woman with bilateral cervical lymphadenopathy 
(scrofula)
P. Nikou, P. Panagopoulos, V. Spyropoulos, G. Poulakou, D. Plachouras, S. Koutsostathis,  
V. Nikolopoulos, K. Kanellakopoulou, D. Kandiloros, G. Petrikkos

Abstract
Scrofula or tuberculous cervical lymphadenitis, although now rare, is more commonly seen in mi-
norities, women and immunocompromised patients, especially HIV(+) individuals. Lymphadenitis is 
the most common characteristic of extrapulmonary tuberculosis, with cervical lymph nodes being 
the most common affected site. Hereby, we present a case of extrapulmonary bilateral cervical tu-
berculosis of a non-HIV young immigrant woman and we review the data concerning this disease.

Key words: extrapulmonary tuberculosis, cervical lympadenitis, scrofula.
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Εισαγωγή
Περιγράφεται η περίπτωση νεαρής γυναίκας που 

νοσηλεύτηκε στη κλινική μας με αμφοτερόπλευρη 
τραχηλική διόγκωση και διάγνωση χοιράδωσης.

Παρουσίαση περίπτωσης
Πρόκειται για γυναίκα από την Αιθιοπία, 32 

ετών, καπνίστρια, κάτοικο της χώρας μας τα τε-
λευταία 10 έτη, που εισήχθη στην κλινική μας 
λόγω επώδυνης τραχηλικής διόγκωσης. Είχε 
ελεύθερο ατομικό ιστορικό και δεν ελάμβανε κα-
μία φαρμακευτική αγωγή, ενώ δεν ταξίδεψε 
εκτός Ελλάδος το ανωτέρω χρονικό διάστημα. Η 
ασθενής από 4 εβδομάδων παρουσίασε σταδια-
κή εμφάνιση επώδυνης διόγκωσης δεξιά, έπειτα 
αριστερά και τελικά στη μέση τραχηλική γραμ-
μή, ενώ ανέφερε σταδιακή απώλεια όρεξης και 
αδυναμία.

Κατά την αντικειμενική εξέταση η ασθενής 
ήταν απύρετη με αρτηριακή πίεση 120/80 mmHg 
και σφύξεις 85/min. Από την ψηλάφηση του τρα-
χήλου ανευρέθη στη δεξιά τραχηλική χώρα ψη-
λαφητή, σκληρή, ξυλώδους υφής μάζα, μη κινητή, 
άνευ συριγγίων και επώδυνη, στην αριστερή, μι-
κρότερη μάζα ίδιας υφής, ενώ στη μέση γραμμή 
ψηλαφητή μάζα λίαν επώδυνη, κινητή, ακολου-
θούσα τις καρωτιδικές κινήσεις, υπόσκληρη και 
άνευ κλυδασμού. Η υπόλοιπη κλινική εξέταση 
ήταν χωρίς παθολογικά ευρήματα.

Από τον εργαστηριακό έλεγχο υπήρχε μόνο πα-
θολογική αύξηση της ΤΚΕ που ήταν 85, μετά ηπίας 
λευκοκυτταρώσεως, ενώ η ακτινογραφία θώρα-
κος ήταν χωρίς παθολογικά ευρήματα. Η δερμοα-
ντίδραση φυματίνης ήταν 0 mm, ενώ ο ανοσολο-
γικός έλεγχος για HIV, EBV, CMV, Toxoplasma, κα-
θώς και για ηπατίτιδες B, C, ήταν αρνητικός. Στον 
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υπέρηχο του τραχήλου, ανευρέθησαν πολλαπλά 
μορφώματα, με διαφραγμάτια και αιμορραγικά 
στοιχεία. Η διαφορική μας διάγνωση περιελάμβα-
νε κυρίως τη μιτωτική εξεργασία (νεοπλασία συ-
μπαγών οργάνων ή αιμοτολογική κακοήθειας), τις 
επιμολυνθείσες κυστικές αλλοιώσεις, τη φυματι-
ώδη λεμφαδενίτιδα και την ακτινομύκωση.

Η αξονική τομογραφία που ακολούθησε αποκά-
λυψε ευμεγέθεις λεμφαδενικές διογκώσεις στην 
τραχηλική χώρα αμφοτερόπλευρα. Στην ασθενή 
έγινε παρακέντηση δια λεπτής βελόνης (FNA). Η 
άμεση χρώση Ziehl-Neelsen ήταν θετική, ενώ 
στην καλλιέργεια που ακολούθησε απομονώθηκε 
Mycobacterium tuberculosis, με ευαισθησία σε όλα 
τα αντιφυματικά πρώτης γραμμής.

Ως εκ τούτου, έγινε έναρξη αντιφυματικής αγω-
γής με ισονιαζίδη, ριφαμπικίνη και πυραζιναμίδη 
με προβλεπόμενη διάρκεια θεραπείας έξι μήνες. 
Η ασθενής με την έναρξη και τη συμμόρφωσή της 
στην αγωγή παρουσίασε κλινική βελτίωση.

Συζήτηση
Η φυματιώδης λεμφαδενίτιδα, γνωστή και ως 

χοιράδωση, όταν αφορά τον τράχηλο, συνεχίζει 
να είναι το πιο συχνό αίτιο εξωπνευμονικής φυμα-
τίωσης.1 Η συχνότητά της είναι ιδιαίτερα υψηλή 
στους HIV(+) ασθενείς.2 Τα παιδιά και οι νεαρές γυ-
ναίκες (ιδιαίτερα οι μη ανήκοντες στην Καυκάσια 
φυλή) φαίνεται να είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι στην 
τραχηλική λεμφαδενίτιδα από μυκοβακτηρίδια.1,3 
Επιδημιολογικά, στις αναπτυγμένες χώρες το με-
γαλύτερο ποσοστό ασθενών με τραχηλική λεμφα-
δενοπάθεια είναι κυρίως γυναίκες και παιδιά μετα-
ναστών, όπως φαίνεται και από μια σειρά μελετών 
από τη Γερμανία,4 τη Γαλλία5 και την Αυστραλία.6

Για τους HIV(-) ασθενείς, η παθογένεια της νό-
σου σχετίζεται είτε με αναζωπύρωση παλαιάς 
πρωτοπαθούς εστίας,7 είτε με φυματιώδη προ-
σβολή των αμυγδαλών και του δακτυλίου του 
Waldeyer.1

Η τραχηλική λεμφαδενίτιδα είναι κυρίως ετερό-
πλευρη.8 Η αμφοτερόπλευρη λεμφαδενίτιδα είναι 
σπάνια και παρουσιάζεται σε λιγότερο από 10% 
των περιστατικών. Η διαφορική διάγνωση της φυ-
ματιώδους λεμφαδενίτιδας περιλαμβάνει το λέμ-
φωμα, τη νόσο εξ ονύχων γαλής, τη σαρκοείδω-
ση, τη νεκρωτική λεμφαδενίτιδα (νόσος Kikuchi), 
αλλά και τη νόσο από άτυπα μυκοβακτηρίδια.9,10

Η διάγνωση της νόσου μπορεί να γίνει μέσω 
FNA, ενώ η μέθοδος εκλογής (gold standard) 
παραμένει η ανοιχτή βιοψία λεμφαδένα.12,13 Το 

υπερηχογράφημα όπως και η αξονική τομο-
γραφία προσφέρουν σημαντική διαγνωστική 
βοήθεια.11

Η θεραπεία της τραχηλικής λεμφαδενίτιδας δι-
αρκεί στις περισσότερες περιπτώσεις έξι μήνες, 
ενώ η ύπαρξη πολυανθεκτικών στελεχών στα 
πρώτης γραμμής αντιφυματικά φάρμακα έχει σα-
φώς δημιουργήσει προβλήματα.7,16 Σε μια εργα-
σία όπου συγκρίθηκε η εξάμηνη και η εννιάμηνη 
διάρκεια θεραπείας δεν υπήρχε στατιστική δια-
φορά όσον αφορά στο αποτέλεσμα.14 Μεγαλύτε-
ρη διάρκεια αγωγής χρειάζεται σε ασθενείς οι 
οποίοι είναι ανοσοκατασταλμένοι, έχουν προ-
σβληθεί από ανθεκτικά στελέχη ή δεν ανέχονται 
την αγωγή με τα πρώτης γραμμής αντιφυματικά 
όπως η ισονιαζίδη και η ριφαμπικίνη.7,17 Σε αυτές 
τις περιπτώσεις η θεραπεία εξατομικεύεται.

Με την έναρξη της αγωγής ένα 30% των ασθε-
νών θα παρουσιάσει στην αρχική φάση μια παρά-
δοξη αύξηση του μεγέθους των λεμφαδένων, 
λόγω της ανοσολογικής απάντησης του οργανι-
σμού (σύνδρομο ανοσολογικής αποκατάστασης).4

Αναζωπύρωση παρά την ορθή αντιφυματική 
αγωγή θα παρουσιάσει το 3,5% των ασθενών.4,15
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