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ΟΔΗΓΙΕΣ

Instructions to authors

Οδηγίες για τους συγγραφείς
Τα «Ελληνικά Αρχεία AIDS» έχουν ως βασικό σκοπό τη συνεχή εκπαίδευση και πληροφόρηση των
γιατρών και κάθε επιστήμονα που ασχολείται με το νεοφανές και πολύπλευρο βιολογικό, ιατρικό, οικονομικό, κοινωνικό, νομικό και ηθικοδεοντολογικό πρόβλημα του AIDS. Κύρια επιδίωξη είναι η δημοσίευση μελετών που αναφέρονται άμεσα ή έμμεσα στους παραπάνω τομείς. Ιδιαίτερα προτιμούνται άρθρα ανασκοπήσεως γενικότερου ενδιαφέροντος, επίσης άρθρα που αναφέρονται σε επίκαιρα θέματα, σε διαγνωστικά προβλήματα και νέα τεχνολογία. Γίνονται επίσης δεκτές για δημοσίευση
ερευνητικές εργασίες, ειδικά άρθρα που αφορούν τον υγειονομικό τομέα, την κοινωνική πολιτική
κ.λπ. Για το Ενημερωτικό Δελτίο γίνονται δεκτές επιστολές, ανασκοπήσεις βιβλίων, περιοδικών, συνεδρίων, ενδιαφέρουσες επισημάνσεις και προτάσεις, στατιστικά στοιχεία κ.λπ. Τέλος, γίνονται δεκτές
και εργασίες που αναφέρονται όχι μόνο στο AIDS αλλά σε θέματα λοιμώξεων γενικά, δεδομένου ότι
σε κάθε τεύχος υπάρχει η δυνατότητα δημοσίευσης ενός αριθμού τέτοιων άρθρων.
Οι μελέτες που υποβάλλονται για δημοσίευση πρέπει να είναι γραμμένες σε ομοιόμορφη γλώσσα,
κατά προτίμηση τη νεοελληνική δημοτική, να είναι καλά τεκμηριωμένες πειραματικά και βιβλιογραφικά, να μην έχουν δημοσιευθεί ή να μην έχουν υποβληθεί για έγκριση σε άλλο περιοδικό.
Η αποστολή της μελέτης θα πρέπει να συνοδεύεται από επιστολή στην οποία θα δηλώνεται το πιο
κατάλληλο τμήμα του περιοδικού (π.χ. ερευνητική εργασία, ανασκόπηση, διαγνωστικά προβλήματα,
επίκαιρα θέματα), η διεύθυνση και το τηλέφωνο του συγγραφέα που είναι υπεύθυνος για την αλληλογραφία σχετικά με την υποβαλλόμενη εργασία. Επίσης, στην επιστολή αυτή θα δηλώνεται ότι το
κείμενο έχει εγκριθεί από όλους τους συγγραφείς της μελέτης.
Τα προς δημοσίευση άρθρα θα πρέπει να είναι δακτυλογραφημένα στη μια όψη του φύλλου με διπλό
διάστημα και κατάλληλο περιθώριο και να στέλνονται σε τρία πλήρη αντίγραφα (περιλαμβανομένων των πινάκων, σχημάτων και φωτογραφιών) στην ακόλουθη διεύθυνση:
Ε.Ε.Μ.Α. AIDS
Μ. ΧΙΝΗ
Τ.Θ. 14085
11521 – ΑΘΗΝΑ

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

Οδηγίες για τους συγγραφείς

6. Επίκαιρα θέματα: Σύντομη περιγραφή των
τελευταίων απόψεων σε συγκεκριμένο
θέμα.
7. Σεμινάρια, στρογγυλά τραπέζια, κλινικοπαθολογοανατομικές συζητήσεις.
8. Γράμματα προς τη Σύνταξη: Περιέχουν
κρίσεις για δημοσιευμένα άρθρα, πρόδρομα
αποτελέσματα εργασιών, παρατηρήσεις για
ανεπιθύμητες ενέργειες, κρίσεις για το περιοδικό κ.λπ. Δημοσιεύονται ενυπόγραφα.
9. Άρθρα εκπαιδευτικού περιεχομένου.
10. Ειδικά άρθρα.
Η διάταξη της ύλης περιλαμβάνει: Τίτλο, ελληνική περίληψη, περίληψη στην αγγλική, λέξεις ευρετηριασμού, εισαγωγή, μεθοδολογία, αποτελέσματα, συζήτηση, ευχαριστίες, βιβλιογραφικές
παραπομπές, πίνακες, εικόνες, λεζάντες εικόνων.
Όλες οι σελίδες αριθμούνται αρχίζοντας από τη
σελίδα με τον τίτλο.
Τίτλος: Στη σελίδα που αναγράφεται ο τίτλος
γράφονται και τα ονόματα των συγγραφέων με
την εξής σειρά: Μικρό όνομα, αρχικό πατέρα ή
συζύγου (προκειμένου για γυναίκες συγγραφείς),
επίθετο. Στο κάτω μέρος της σελίδας γράφεται η
διεύθυνση και ο συγγραφέας που πρέπει να επικοινωνεί με το περιοδικό για κάθε ενημέρωση
σχετικά με τη μελέτη που υποβάλλεται.
Η περίληψη στην ελληνική δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 150 λέξεις. Να περιέχει το σκοπό, τα
βασικά ευρήματα και τα κύρια συμπεράσματα κατά
τρόπο κατανοητό χωρίς να είναι ανάγκη να γίνεται
αναδρομή στο κείμενο.
Μετά την περίληψη παρατίθενται 3-10 λέξεις
(όροι ή μικρές φράσεις) ευρετηριασμού, απαραίτητες για τη σύνταξη των ευρετηρίων του περιοδικού. Οι λέξεις αυτές πρέπει να αντιστοιχούν στους
διεθνείς όρους λεξικογράφησης (Index Medicus).
Στον πρόλογο πρέπει να παρατίθενται όλες οι
γνώσεις που είναι απαραίτητες για να κατανοηθούν τα αποτελέσματα, χωρίς όμως να γίνεται
«εκτεταμένη θεώρηση του θέματος».
Στο κεφάλαιο «Υλικό και Μέθοδοι» πρέπει να αναγράφονται όλες οι πληροφορίες ώστε να μπορούν
να επαναληφθούν τα πειράματα. Όταν οι μέθοδοι
που χρησιμοποιούνται είναι καθιερωμένες, πρέπει να αναφέρονται με συντομία και να αναγράφεται η βιβλιογραφική παραπομπή. Στην περίπτωση ερευνών που αφορούν ανθρώπους, πρέπει ιδιαίτερα να τονιστεί ότι η έρευνα πραγματοποιήθηκε με βάση τη Διακήρυξη του Ελσίνκι
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ AIDS, 2010; 18(4)

(1975). Η φαρμακευτικές ουσίες που χρησιμοποιήθηκαν στη μελέτη, πρέπει να αναφέρονται με την
κοινόχρηστη ονομασία τους.
Στα αποτελέσματα πρέπει να γράφονται τα αποτελέσματα με τρόπο σαφή. Η χρησιμοποίηση πινάκων και εικόνων, πρέπει να περιορίζεται στον
απόλυτα απαραίτητο αριθμό για την κατανόηση
της μελέτης.
Δεν πρέπει να αναγράφονται στο κείμενο όλα
τα δεδομένα πινάκων και εικόνων αλλά μόνο να
αναλύονται σ’ αυτό οι κύριες παρατηρήσεις.
Οι φωτογραφίες, τα σχήματα και τα διαγράμματα κ.λπ. ονομάζονται ως εικόνες και αριθμούνται με
αραβικούς αριθμούς, όπως και οι πίνακες (π. χ. Εικόνα 1, Εικόνα 2, Πίνακας 1 κ.ο.κ).
Στη συζήτηση επιχειρείται ερμηνεία των αποτελεσμάτων και σύγκριση με τα αποτελέσματα
άλλων δημοσιεύσεων. Δεν πρέπει να γίνεται λεπτομερειακή αναφορά στα αποτελέσματα.
Η βιβλιογραφία αναγράφεται διαδοχικά με τη
σειρά που αναφέρεται στο κείμενο, πίνακες και
επεξηγήσεις σχημάτων και φωτογραφιών. Η σημείωση των βιβλιογραφικών παραπομπών στα
σημεία αυτά γίνεται με αραβικούς αριθμούς σε παρένθεση (Σύστημα Vancouver, 4η έκδοση, 1991).
Σε ορισμένες περιπτώσεις που θεωρείται σκόπιμο από τους συγγραφείς να αναφερθούν στο όνομα του συγγραφέα ή των συγγραφέων (όταν είναι
2) ή του πρώτου συγγραφέα και συνέχεια η σύντμηση «και συν.», όταν οι συγγραφείς είναι περισσότεροι από 2, τότε σημειώνεται σε παρένθεση με
αραβικό αριθμό η παραπομπή χωρίς να γράφεται
η χρονολογία δημοσιεύσεως. Δεν επιτρέπεται η
αναφορά και η αναγραφή στο τμήμα της βιβλιογραφίας μελετών που δεν έχουν δημοσιευθεί,
όπως π.χ. αδημοσίευτα αποτελέσματα, εργασία
υποβληθείσα, εργασία υπό εκτύπωση. Ο τίτλος
των περιοδικών αναγράφεται με σύντμηση.
Για κάθε σχετική πληροφορία παρακαλούνται
οι ενδιαφερόμενοι να ανατρέχουν στον κατάλογο
των περιοδικών που καταχωρούνται στο «Index
Medicus» και αναναγράφονται στην έκδοση Ιανουαρίου κάθε χρόνο.
Το όνομα γράφεται πάντα μετά το επώνυμο.
Ακολουθεί ο τίτλος της εργασίας, ο τίτλος του περιοδικού, η χρονολογία, ο τόμος, η πρώτη σελίδα και η τελευταία σελίδα της δημοσίευσης.
Όταν οι συγγραφείς είναι 6 ή λιγότεροι, αναγράφονται όλοι. Όταν είναι περισσότεροι από 6
τότε αναγράφονται οι 6 πρώτοι και ακολουθεί η
ένδειξη «και συν» ή «et al».
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άρθρα 200-300 λέξεις. Πρέπει να αναφέρει το
σκοπό της εργασίας, τη μέθοδο και το υλικό, τα
αποτελέσματα και τα συμπεράσματα. Στις ανασκοπήσεις πρέπει να αναφέρονται όλα τα κεφάλαια που θίγονται από τα βασικά συμπεράσματα.
Οι πίνακες πρέπει να γράφονται σε ξεχωριστή
σελίδα. Τα δεδομένα πρέπει να γράφονται κατά
τέτοιο τρόπο ώστε οι στήλες που έχουν παρόμοιο
περιεχόμενο να διαβάζονται κάθετα και όχι οριζόντια. Το περιεχόμενο των πινάκων πρέπει να είναι
αρκετά σαφές ώστε τα δεδομένα να είναι κατανοητά χωρίς να είναι απαραίτητη η αναδρομή στο
κείμενο.
Οι εικόνες (φωτογραφίες, σχήματα κ.λπ.) πρέπει
να υποβάλλονται σε ένα πρωτότυπο και δύο αντίγραφα. Στο πίσω μέρος των φωτογραφιών να
υπάρχει ο αντίστοιχος αριθμός με μολύβι, ένα
τόξο που να δείχνει το πάνω μέρος και τα ονόματα των συγγραφέων.
Οι σημειώσεις για τις φωτογραφίες (λεζάντες) να
είναι σε ξεχωριστή σελίδα (προορίζονται για το
τυπογραφείο).
Εφόσον χρησιμοποιούνται φωτογραφίες ασθενών, το πρόσωπό τους δεν πρέπει να ξεχωρίζει.
Στην αντίθετη περίπτωση επιβάλλεται έγγραφη
συγκατάθεση του ασθενούς για τη δημοσίευση της
φωτογραφίας. Όλες οι εικόνες αναφέρονται στο
κείμενο και αριθμούνται με αραβικούς αριθμούς.
Ανάτυπα: Η δαπάνη της παραγγελίας ανατύπων
βαρύνει τους συγγραφείς και η συμφωνία γίνεται
κατευθείαν με την εκδοτική εταιρεία χωρίς ανάμειξη της Σύνταξης του περιοδικού.
Διορθώσεις: ο υπεύθυνος για την αλληλογραφία
συγγραφέας θα κάνει την τελευταία τυπογραφική
διόρθωση, κατά την οποία αποκλείεται η τροποποίηση του αρχικού κειμένου.
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Review of the 8th European ΗΙV Drug Resistance
Workshop
M. Detsika, D. Paraskevis
Στο 8ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Αντοχής του HIV-1
που έγινε στις 17-19 Μαρτίου στο Sorrento (Ιταλία) 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 αναφορά στη νέα μεθοδολογία για ταυτοποίηση νουκλεοτιδικής αλληλουχίας (ultra-deep sequencing)
καθώς και στην κλινική σημασία της αντοχής.

Τροπισμός
Eισαγωγή
Ο όρος «τροπισμός» αναφέρεται στον συνυποδοχέα που χρησιμοποιεί ο ιός HIV για την είσοδό
του στα κύτταρα-στόχους. Συγκεκριμένα, αν αλληλεπιδρά με τον συνυποδοχέα CCR5 χαρακτηρίζεται ως ιός με τροπισμό R5 (R5 tropic), ή αν αλληλεπιδρά με τον συνυποδοχέα CXCR4 χαρακτηρίζεται ως ιός με τροπισμό Χ4 (X4 tropic). Σε περιπτώσεις 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 χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες: τις γονοτυπικές 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 ελεγχθεί λόγω του σχηματισμού συγκυτίων (syncytia) στα κύτταρα. H συγκεκριμένη μέθοδος χαρακτηρίζεται ως έλεγχος MT-2 (ΜΤ-2 assay),
λόγω των κυττάρων-στόχων που χρησιμοποιεί.
2. Μέσω της τεχνολογίας ανασυνδυασμένου ιού
(recombinant virus). Συγκεκριμένα, απομονώνεται με PCR η περιοχή env από τον ιό που θέλουμε να μελετηθεί ο τροπισμός και ανασυνδυάζεται με το γονιδίωμα ιού αναφοράς σε κατάλληλο φορέα που έχει απομακρυνθεί η περιοχή
env. O τροπισμός του ιού μελετάται αφού γίνει
καλλιέργεια σε κυτταρικές σειρές που εκφράζουν τους συνυποδοχείς CCR5 ή CXCR4. Ανάλογα με το που μπορεί να εισέλθει και να πολλαπλασιασθεί ο ιός μπορεί να εκτιμηθεί άμεσα και
ο τροπισμός του. Σε αυτήν την κατηγορία ανήκει και η μέθοδος TrofileΤΜ (Monogram Biosciences, San Francisco) με δύο παραλλαγές: την
αρχική μέθοδο (original version, OTA), με ευαισθησία ανίχνευσης τροπισμού σε στελέχη με
συχνότητα πάνω από 10%, και την ευαίσθητη
μέθοδο που αναπτύχθηκε μετά το 2008 (sensitive enhanced version, ESTA), που μπορεί να
ανιχνεύσει στελέχη με τροπισμό με συχνότητα
μέχρι και 0,3%.

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

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 συμβατικές μέθοδοι βασίζονται στην υπάρχουσα τεχνολογία και έχουν ως όριο ανίχνευσης υποπληθυσμούς με συχνότητα >10-20%, ενώ οι υπερευαίσθητες μέθοδοι (ultra-deep sequencing, UDPS)
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παρουσιάζουν πολύ μεγαλύτερη ευαισθησία για
υποπληθυσμούς με συχνότητα έως και 0,1%. Η ευαισθησία των υπερευαίσθητων μεθόδων εξαρτάται όμως και από το HIV-RNA του υπό εξέταση
δείγματος.
Η εκτίμηση τροπισμού στις γονοτυπικές μεθόδους πραγματοποιείται μέσω αλγόριθμων εκτίμησης του τροπισμού από την αλληλουχία των αμινοξέων στην περιοχή V3 της gp120. Οι αλγόριθμοι
βασίζονται σε μεθόδους βιοπληροφορικής και
μέχρι τώρα έχουν περιγραφεί αρκετοί διαφορετικοί 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 γονοτυπικών μεθόδων καθώς και τη δυνατότητα πρόβλεψης της κλινικής ανταπόκρισης στη θεραπεία
με maraviroc (MVC), χρησιμοποιώντας τις παραπάνω μεθόδους.
Η δυνατότητα πρόβλεψης της αποτελεσματικότητας των φαρμάκων της κατηγορίας ανταγωνιστών του συνυποδοχέα CCR5 των φαινοτυπικών
και γονοτυπικών μεθόδων έχει εκτιμηθεί αναδρομικά στις μελέτες MOTIVATE, 1029 και MERIT (Cooper 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 μεθόδου 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) (McGovern et al., 2010).
Αναφορικά με τα πρώτο σκέλος της μελέτης, τα
επίπεδα συμφωνίας ήταν πολύ υψηλά όπως φαίνεται στον Πίνακα 1.
Τα συνολικά επίπεδα συμφωνίας των δύο μεθόδων 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 μεγαλύτερη 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 τροπισμό X4 με τουλάχιστον μία μέθοδο βρέθηκε παρόμοιο πρότυπο στην ανταπόκριση στη θεραπεία και
τα επίπεδα πτώσης του HIV-RNA ήταν μεταξύ εκείνων με τροπισμό R5 και X4 και με τις δύο μεθόδους.
Συμπερασματικά, τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής έδειξαν ότι οι δύο μέθοδοι έχουν υψηλά επίπεδα συμφωνίας αναφορικά με την εκτίμηση του τροπισμού του ιού και επίσης προβλέπουν
εξίσου αποτελεσματικά τα ποσοστά ανταπόκρισης σε θεραπεία με maraviroc. Για τους ασθενείς
με ασυμφωνία στην εκτίμηση του τροπισμού παρατηρήθηκε ενδιάμεση μείωση στα επίπεδα του
HIV-RNA, γεγονός που υποδεικνύει ότι καμία μέθοδος δεν είναι πιο ευαίσθητη από την άλλη αναφορικά 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 γονοτυπικών μεθόδων μεταξύ τους, όταν πραγματοποιούνται 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 σημασία), όταν ο έλεγχος τροπισμού πραγματοποιείται από HIV-RNA ή HIV-DNA.
1) Eπίπεδα συμφωνίας μεταξύ γονοτυπικών
και φαινοτυπικών μεθόδων και των γονοτυπικών μεθόδων μεταξύ τους, όταν πραγματοποιούνται 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 αλγόριθμο 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
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Τροπισμός R5

Τροπισμός Χ4

Σύνολο

283 (93,4%)
39 (81,3%)
322

20 (6,6%)
9 (18,7%)
29

303
48
351
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TrofileTM για την εκτίμηση τροπισμού. Συνολικά μελετήθηκαν 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 διαφορές στην εκτίμηση τροπισμού. Τα υψηλά επίπεδα
συμφωνίας που βρέθηκαν ήταν συγκρίσιμα με άλλες μελέτες.
Ο τροπισμός εκτιμήθηκε σε παρόμοια ποσοστά
όταν ο έλεγχος είχε γίνει στο HIV-DNA ή στο HIVRNA και στη μελέτη των Obermeier και συν. Συγκεκριμένα σε ανάλυση δειγμάτων από 127 ασθενείς, τροπισμός R5 ή X4 ταυτοποιήθηκε και με τις
δύο μεθόδους σε ποσοστό 80% (102/127), ενώ για
το υπόλοιπα δείγματα (25/127) υπήρξε διαφορετική 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 ιολογική απόκριση στη θεραπεία (μείωση του HIVRNA για >2 log ή για <50 copies/mL για τουλάχιστον 4 μήνες) σε ποσοστό 89%. Το 80% των ασθενών είχαν μολυνθεί με ιό υπότυπου Β. Με τη μέθοδο TrofileTM αναλύθηκαν 40 δείγματα, από τα
οποία η μέθοδος δεν έδωσε αποτέλεσμα για 4
(10%), ενώ με τη γονοτυπική μέθοδο μελετήθηκαν 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 geno2pheno ήταν 88% (45/51). Συμπερασματικά, τα
ποσοστά πρόβλεψης της ανταπόκρισης στη θεραπεία με MVC και για τις δύο μεθόδους ήταν παρόμοια και σε πολύ υψηλά επίπεδα. Στην ίδια μελέτη εκτιμήθηκε η δυνατότητα πρόβλεψης της
ανταπόκρισης στη θεραπεία όταν ο έλεγχος τροπισμού πραγματοποιήθηκε από HIV-DNA. Η δυνατότητα πρόβλεψης της αποτελεσματικότητας
της θεραπείας όταν ο έλεγχος τροπισμού πραγματοποιήθηκε 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
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ AIDS, 2010; 18(4):131-135

συγκρίσιμο με το 88% (45/51), αντίστοιχα, όταν ο
έλεγχος τροπισμού είχε γίνει από HIV-RNA.
Η κλινική σημασία του ελέγχου τροπισμού εκτιμήθηκε, 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 αλλαγή 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 ανταπόκριση 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 αγωγής με πολύ χαμηλά επίπεδα HIV-RNA, μπορούσε να
προβλέψει το αποτέλεσμα της θεραπείας με MVC.
Τέλος, στη μελέτη των Garcia και συν. μελετήθηκε η κλινική σημασία των υποπληθυσμών με
χαμηλή συχνότητα (<3%) που παρουσιάζουν τροπισμό X4 όπως εκτιμήθηκε με υπερευαίσθητες
μεθόδους ταυτοποίησης νουκλεοτιδικής αλληλουχίας (ultra deep sequencing). Σύμφωνα με τα
αποτελέσματα της μελέτης δεν βρέθηκε σημαντική συσχέτιση με την παρουσία υποπληθυσμών
Χ4 χαμηλής συχνότητας και της ανταπόκρισης
στη θεραπεία με MVC, επισημαίνοντας την ανάγκη για περαιτέρω μελέτη της πιθανής κλινικής
σημασίας αυτών των υποπληθυσμών.
Συμπερασματικά τα αποτελέσματα των μελετών για τον τροπισμό έδειξαν ότι: α) οι γονοτυπικές και φαινοτυπικές μέθοδοι παρουσιάζουν υψηλά επίπεδα συμφωνίας αναφορικά με την ταυτοποίηση του τροπισμού, 2) οι γονοτυπικές και φαινοτυπικές μέθοδοι παρουσιάζουν παρόμοια δυνατότητα πρόβλεψης της ανταπόκρισης της θεραπείας με MVC, 3) οι γονοτυπικές μέθοδοι τροπισμού, όταν εφαρμόζονται σε HIV-DNA, παρουσιάζουν υψηλά ποσοστά συμφωνίας με τις αντίστοιχες μεθόδους από HIV-RNA και παρόμοια δυνατότητα πρόβλεψης της ανταπόκρισης της θεραπείας.
Λόγω των παραπάνω και οι φαινοτυπικές αλλά
και οι γονοτυπικές μέθοδοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην κλινική πράξη για τον έλεγχο τροπισμού. Οι τελευταίες μάλιστα μπορούν να χρησιμοποιηθούν, επίσης, σε ασθενείς με μη ανιχνεύσιμα ή χαμηλά επίπεδα HIV-RNA. Αξίζει να
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Μ. Δέτσικα και συν.

σημειωθεί ότι οι γονοτυπικές μέθοδοι αποτελούν
τη μοναδική μεθοδολογία που μπορεί να εφαρμοστεί σε τέτοιες περιπτώσεις.

Χαρακτηριστικά ασθενών με στελέχη X4Κλινική σημασία

Στη μελέτη των van’t Wout και συν., έγινε σύγκριση των επιπέδων HIV-RNA και CD4-κυττάρων
σε ασθενείς με στελέχη R5 (508) και X4 (224), τόσο
σε διαφορετικές χρονικές στιγμές πριν τη χορήγηση θεραπείας όσο και μετά από θεραπεία. Ο έλεγχος 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 επίπεδα HIV-RNA και χαμηλότερα επίπεδα CD4κυττάρων, 2) οι ασθενείς με στελέχη Χ4 που λαμβάνουν θεραπεία (ανεξάρτητα αν είναι προθεραπευμένοι ή μη), χρειάζονται περισσότερο χρόνο
για να φτάσουν σε μη ανιχνεύσιμα επίπεδα HIVRNA και τότε έχουν και χαμηλότερα επίπεδα CD4κυττάρων, 3) η απόλυτη τιμή αύξησης των CD4κυττάρων 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 βρέθηκε ότι ο ρυθμός μείωσης και αύξησης των CD4κυττάρων και του HIV-RNA, αντίστοιχα, αυξάνεται
κατά το χρονικό σημείο αλλαγής του τροπισμού
από R5 σε X4. Είναι ενδιαφέρον ότι το χρονικό σημείο αυτό στο 48%, περίπου, των ασθενών εντοπίζεται σε επίπεδα CD4-κυττάρων 200-400, αλλά
παρόλα αυτά σε σημαντικά ποσοστά 26% και
18%, η αλλαγή του τροπισμού συμβαίνει σε υψηλά επίπεδα CD4-κυττάρων, 400-600 και >600,
αντίστοιχα.
Συμπερασματικά, ασθενείς με Χ4 στελέχη παρουσιάζουν πιο ταχεία μείωση στα CD4-κύτταρα,
ενώ παράλληλα ξεκινούν θεραπεία με υψηλότερα επίπεδα HIV-RNA. Παρόλα αυτά, η κλινική σημασία του ελέγχου τροπισμού ανεξάρτητα από
τους αναστολείς CCR5 χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση.

Aναστολείς ιντεγκράσης

Στη μελέτη των Sato και συν., παρουσιάστηκαν
τα αποτελέσματα για έναν νέο αναστολέα ιντεγκράσης, 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-
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ζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιατί φαίνεται να έχει
πολύ χαμηλά επίπεδα διασταυρούμενης αντοχής
και με τα 2 φάρμακα αυτής της κατηγορίας (raltegravir και elvitegravir). Σε in vitro μελέτη βρέθηκε
ότι το φάρμακο ήταν ενεργό στα περισσότερα
στελέχη που είχαν μεταλλαγές αντοχής σε raltegravir και elvitegravir καθώς και σε φάρμακα από
τις κατηγορίες των NRTIs, NΝRTIs και PIs. Συγκεκριμένα, το S/GSK1349572 διατηρούσε τη δραστικότητά του έναντι στελεχών με 1 ή 2 μεταλλαγές αντοχής για αναστολείς ιντεγκράσης. Τα παραπάνω υποδεικνύουν ότι το S/GSK1349572 έχει
ξεχωριστό προφίλ αντοχής στην κατηγορία των
αναστολέων ιντεγκράσης και, συνεπώς, όταν είναι διαθέσιμο θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε
ασθενείς με ανθεκτικά στελέχη σε αυτήν την κατηγορία.
H πιθανή σημασία των πολυμορφισμών στην
περιοχή της ιντεγκράσης αναφορικά με την
ανταπόκριση στη θεραπεία με raltegravir παρουσιάστηκε στη μελέτη των Armenia και συν.
Συγκεκριμένα μελετήθηκαν 206 θεραπευμένοι
ασθενείς με στελέχη που είχαν αναπτύξει αντοχή 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 διαφορές ανά υπότυπο. Αναφορικά με την προϋπάρχουσα αντοχή, δεν παρατηρήθηκαν κύριες
μεταλλαγές αντοχής στην περιοχή της ιντεγκράσης (Y143CHR, Q148HKR και N155H) πριν
τη θεραπεία με raltegravir, ενώ παρατηρήθηκαν
κάποιες δευτερεύουσες μεταλλαγές σε μικρή
συχνότητα. Καμία από τις γνωστές δευτερεύουσες μεταλλαγές (S17N, M50I, I72V, K156N, V201I,
T206S και D256E) δεν βρέθηκε να συσχετίζεται
με την ανταπόκριση στη θεραπεία, αλλά παρόλα αυτά βρέθηκε ότι μια νέα μεταλλαγή, η
T215A, ήταν η μόνη που σχετίζεται με τη μικρότερη 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.
HELLENIC ARCHIVES of AIDS, 2010; 18(4):131-135

Ανασκόπηση του 8ου Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Αντοχής του HIV-1

Επιδημιολογία αντοχής

Στη μελέτη των Frentz και συν., αναφέρθηκαν
τα αποτελέσματα του διαχρονικού επιπολασμού
της αντοχής στις τρεις κύριες κατηγορίες φαρμάκων σε ασθενείς που δεν είχαν λάβει θεραπεία,
ανά την υφήλιο. Η μελέτη βασίστηκε στη συστηματική ανασκόπηση δημοσιευμένων μελετών καθώς και μελετών που έχουν παρουσιαστεί σε συνέδρια για το συγκεκριμένο θέμα. Η χρονική περίοδος της μελέτης αφορούσε τρεις χρονικές περιόδους δειγματοληψίας (πριν το 2001, 2001-2003
και μετά το 2003). Τα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν 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 επιπολασμός 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 επιπολασμός αντοχής σε NRTIs παρουσίασε σημαντική
αύξηση στην Αφρική τις τρεις περιόδους μελέτης, 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 διαφορές 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 δεδομένων από δημοσιεύσεις (publication bias) και η
χρήση διαφορετικών αλγορίθμων για την εκτίμηση της αντοχής. Λόγω των παραπάνω, ενδεχομένως τα αποτελέσματα για κάποιες περιοχές να μην
είναι πλήρως αντιπροσωπευτικά.
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Εμβολιασμός έναντι της γρίπης
Μονάδα Λοιμώξεων,
Π.Γ.Ν.Α. «ΚοργιαλένειοΜπενάκειο Ε.Ε.Σ»

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

V. Lorida, M. Chini, Μ.Κ. Lazanas
Abstract
Influenza remains a major contributor to morbidity and mortality worldwide both directly and indirectly through exacerbation of underlying comorbidities. The development of vaccines against seasonal 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 vulnerable populations from disease. It is important for health care professionals to understand the basics of influenza vaccines, including efficacy and adverse effects in order to inform their patients especially those at highest risk about the benefits of annual vaccination.
Key words: influenza, influenza vaccine, pandemic influenza, risk groups.
Εισαγωγή

Η γρίπη (ινφλουέντζα) είναι οξεία νόσος του
αναπνευστικού συστήματος με υψηλή μεταδοτικότητα, νοσηρότητα και θνητότητα και οφείλεται
στους ιούς Α, Β και C της γρίπης. Η γρίπη για πρώτη φορά περιγράφηκε από τον Ιπποκράτη το 412
π.Χ., ενώ η πρώτη αναφορά πανδημίας οξείας
αναπνευστικής νόσου ομοιάζουσας με γρίπη περιγράφηκε 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 υφίσταται, οι οποίες είναι δύο ειδών: μεταλλάξεις του
ιού που γίνονται βαθμιαία στη διάρκεια του χρόνου («antigenic drift» -αντιγονική ολίσθηση ή παρέκκλιση) και αιφνίδια αλλαγή επί της αιμαγλουτινίνης ή και της νευραμινιδάσης του ιού που σχετίζεται με τις πανδημίες της γρίπης («antigenic
shift» -αντιγονική μεταβολή).
Ο τύπος C προκαλεί ήπια συμπτώματα και δεν
ευθύνεται για επιδημίες και πανδημίες.
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Ο ιός της νέας γρίπης H1N1 είναι προϊόν γενετικού 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 απομονώθηκε 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 Saskatoon, αριθμός στελέχους 1, το έτος 1990, με
ορότυπο Η3Ν8.2

Παρασκευή αντιγριπικών εμβολίων

Τα αντιγριπικά εμβόλια παρασκευάζονται από
ιούς που προσομοιάζουν αντιγονικά με τα κυκλοφορούντα στην κοινότητα στελέχη της γρίπης Α
και Β. Η σύστασή τους αλλάζει κάθε χρόνο σύμφωνα με τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού

Εμβολιασμός έναντι της γρίπης

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 ενδορρινικά σε άτομα 2-49 ετών, χωρίς υποκείμενη
νόσο, που δεν έρχονται σε επαφή με ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς. Μετά τη χορήγησή του έχει
παρατηρηθεί αύξηση των επεισοδίων βρογχικού
άσθματος σε παιδιά 12-59 μηνών και δεν χορηγείται σε άτομα με ιστορικό άσθματος, σε νεογνά,
υπερήλικες, εγκύους, ανοσοκατεσταλμένους, σε
άτομα με αλλεργία στο αυγό, σε άτομα με ιστορικό 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 προσεγγίζει το 70-90% και το 77-91% σε παιδιά και
εφήβους 1-18 ετών. Ο εμβολιασμός μειώνει το ποσοστό των εισαγωγών στο νοσοκομείο κατά 5060%, τις θανατηφόρες επιπλοκές κατά 80% και
ελαττώνει τις ημέρες απουσίας από την εργασία.3
Τα επίπεδα ανοσίας είναι χαμηλότερα αλλά σχετικά 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)
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ AIDS, 2010; 18(4):136-141

• ανοσοκαταστολή από οποιαδήποτε αιτία
(νεοπλασία, μεταμόσχευση, ανοσοκατασταλτική 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 χρονίως 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 εμβολιασμού σε:
α) άτομα 50-65 ετών διότι το 24-32% αυτών παρουσιάζουν υποκείμενα νοσήματα
β) όλα τα παιδιά από 6 μηνών έως 18 ετών (από
το 2009).

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Κατηγορίες ατόμων που πρέπει να
εμβολιασθούν για τη νέα γρίπη Η1Ν13

Έγκυοι γυναίκες
Άτομα που φροντίζουν παιδιά κάτω των 6 μηνών
Παιδιά και νέοι από 6 μηνών έως 24 χρόνων
Άτομα από 25 έως 64 χρόνων με υποκείμενα
νοσήματα τα οποία κινδυνεύουν από τις επιπλοκές της γρίπης
Προσωπικό που παρέχει ιατρική φροντίδα σε
μέρη που διαβιούν κλειστοί πληθυσμοί (π.χ.
οίκοι ευγηρίας και ιδρύματα)
Παιδιά από 6 έως 59 μηνών
Παιδιά και έφηβοι από 5 έως 18 ετών με υποκείμενα νοσήματα τα οποία έχουν αυξημένη
πιθανότητα σοβαρών επιπλοκών από τη γρίπη
Παχύσαρκοι.
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Δραστικότητα και αποτελεσματικότητα
αντιγριπικού εμβολιασμού
Υπερήλικες
Οι ενήλικες άνω των 65 ετών έχουν μειωμένη
ανοσολογική απάντηση στον εμβολιασμό και εμφανίζουν 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% αποδεδειγμένης νόσησης από γρίπη.6
Υγιείς ενήλικες
Στους ενήλικες κάτω των 65 ετών χωρίς υποκείμενο νόσημα, ο εμβολιασμός έναντι της γρίπης έχει
υψηλή δραστικότητα και αποτελεσματικότητα.3 Ποσοστό 16% των ατόμων που εμβολιάσθηκαν εμφάνισε γριπώδη συνδρομή έναντι 42% των μη εμβολιασθέντων. 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 παιδιά μικρότερα των 5 ετών. Η πιθανότητα νοσηλείας 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 εμβολιάσθηκαν παιδιά μικρότερα των 5 ετών που παρακολουθούσαν παιδικό σταθμό παρατηρήθηκε
μείωση της νόσησης των μεγαλύτερων παιδιών,
των εφήβων και των υγιών ενηλίκων.10 Ο εμβολιασμός των νηπίων είχε ως αποτέλεσμα μείωση
κατά 42% των λοιμώξεων του ανωτέρου αναπνευστικού σε άλλα παιδιά μη εμβολιασθέντα,
μείωση κατά 80% των λοιμώξεων του αναπνευστικού σε ενηλίκους της κοινότητας και μείωση
κατά 70% των ημερών απουσίας από το σχολείο
για ιατρικές επισκέψεις.8,11
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Ειδικές ομάδες
Επαγγελματίες υγείας
Οι επαγγελματίες υγείας έρχονται σε επαφή με
τον ιό της γρίπης μέσω υγιών φορέων και είναι δυνατόν να τον διασπείρουν, χωρίς να το γνωρίζουν,
στους ασθενείς που φροντίζουν.
Στο Πανεπιστήμιο της Virginia στις ΗΠΑ όταν ο
εμβολιασμός σε υγιείς επαγγελματίες υγείας αυξήθηκε από 4% σε 67%, παρατηρήθηκε μείωση
των λοιμώξεων λόγω γρίπης από 42% σε 9% και
μειώθηκαν, αντίστοιχα, οι εισαγωγές στο νοσοκομείο από 32% σε 3%.3,12
Έγκυοι γυναίκες
Οι έγκυοι έχουν αυξημένο ποσοστό επιπλοκών
λόγω γρίπης, συμπεριλαμβανομένης της νοσηλείας με οξέα καρδιοαναπνευστικά προβλήματα και
της γέννησης εμβρύων με διαμαρτίες από μητέρες με χρόνια νοσήματα.13
Τα βρέφη μέχρι 6 μηνών έχουν αυξημένο κίνδυνο επιπλοκών αναλόγως της ύπαρξης ή μη μητρικών αντισωμάτων. Το CDC και το American
College of Obstetricians and Gynecologists συστήνουν αντιγριπικό εμβολιασμό στις γυναίκες οι
οποίες πρόκειται να κυοφορήσουν τον επόμενο
χρόνο.3
Ανοσοανεπαρκείς
Οι ασθενείς με HIV λοίμωξη, νεοπλασία, μεταμόσχευση 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 λοιμώξεις του αναπνευστικού μετά νόσηση από γρίπη
(0,94-1,26 ανά 1.000 άτομα-έτη σε σχέση με 0,0090,01 ανά 1.000 άτομα-έτη στην ομάδα ελέγχου).1,14
Ασθενείς με νεοπλασία έχουν υψηλότερο κίνδυνο 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 αιματολογικά κακοήθη νοσήματα και βρίσκονται υπό χημειοθεραπεία.17,18 Διάφορες ορολογικές μελέτες
υποδηλώνουν ότι ασθενείς με κακοήθεια είναι
ικανοί να απαντήσουν στον εμβολιασμό όταν αυτός γίνεται μεταξύ των κύκλων της χημειοθεραπείας, αν και η ανοσολογική τους αντίδραση είναι
ασθενέστερη από το γενικό πληθυσμό.19
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Οι λήπτες συμπαγών οργάνων και ειδικά οι λήπτες πνευμόνων έχουν αυξημένο κίνδυνο νόσησης και επιπλοκών από τη γρίπη, συμπεριλαμβανομένης και της απόρριψης του μοσχεύματος.14
Πολλές μελέτες έχουν αποδείξει ότι αυτοί οι ασθενείς εμφανίζουν ανοσολογική απάντηση στο εμβόλιο, αν και μικρότερη από το γενικό πληθυσμό.
Ο εμβολιασμός συνιστάται και σε άτομα που
λαμβάνουν για μεγάλο χρονικό διάστημα ανοσοκατασταλτική 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 αυξημένη πιθανότητα νοσηλείας και θανάτου.22 Ο εμβολιασμός 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 θνητότητα 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, παρατηρήθηκε μείωση κατά 37% της θνησιμότητας κατά
τους χειμερινούς μήνες σε αυτούς που εμβολιάσθηκαν (8,2 θανάτοι/1.000 άτομα-χειμώνα).21 Σε
έξαρση της εποχικής γρίπης αυξήθηκαν κατά 30%
οι θάνατοι από οξέα εμφράγματα και 10% οι θάνατοι από χρόνια ισχαιμική καρδιοπάθεια σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη χρονική περίοδο.23

Αντενδείξεις

Ο εμβολιασμός για την εποχική γρίπη αντενδείκνυται σε βρέφη ηλικίας κάτω των 6 μηνών, σε
άτομα με αλλεργία στο αυγό ή στη thimerosal
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(συντηρητικό του εμβολίου), σε άτομα που έχουν
παρουσιάσει στο παρελθόν αλλεργία στο εμβόλιο 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 παρατηρηθεί άλγος (10-64%), οίδημα και ερυθρότητα
(10-20%) στο σημείο της ένεσης, τα οποία διαρκούν 1-2 ημέρες και μπορεί να οφείλονται: α) σε
κακή τεχνική χορηγήσης, β) στα συντηρητικά του
εμβολίου π.χ. thimerosal, γ) στα αντιβιοτικά (νεομυκίνη, καναμυκίνη) που προστίθενται κατά την
παραγωγή του εμβολίου.
Συστηματικές
Εδώ περιγράφονται άμεσες αντιδράσεις υπερευαισθησίας σε συστατικά του εμβολίου και στις
πρωτεΐνες του αυγού.
Mπορεί να παρατηρηθεί δεκατική πυρετική κίνηση, μυαλγίες, αίσθημα κακουχίας και κεφαλαλγίας 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 εμβολιασμό (1 περιστατικό ανά 1.000.000 εμβολιασθέντες).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 αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων από περιφερικό 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 χορηγείται 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 επανάληψη του εμβολίου, παρά μόνο στα παιδιά
κάτω των 9 ετών όταν εμβολιάζονται για πρώτη
φορά.

Θέση, δόση και οδός χορήγησης

Το αδρανοποιημένο εμβόλιο (Trivalent Inactivated 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 ενδορρινικά, 0,25 ml σε κάθε ρώθωνα, μία φορά το
χρόνο. Στα παιδιά έως 9 ετών δίδεται σε δύο δόσεις με μεσοδιάστημα 6-10 εβδομάδων. Μπορεί
να προκαλέσει ρινόρροια, ρινική συμφόρηση, κυνάγχη, κεφαλαλγία και δεκατική πυρετική κίνηση.
Ο ιός παραμένει στις ρινικές εκκρίσεις επί επταήμερο και υπάρχει μικρή πιθανότητα (0,5-2,4%) μετάδοσης του σε ανεμβολίαστα άτομα. Το εμβόλιο
φυλάσσεται στο ψυγείο.
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Ο.Ι. Καλκούνη, Μ. Χίνη, M.Κ. Λαζανάς
Περίληψη
Η Διεισδυτική Πνευμονιοκοκκική Νόσος (ΔΠΝ) παραμένει μείζον αίτιο νοσηρότητας και θνητότητας παγκοσμίως, παρά την ύπαρξη της αντιμικροβιακής χημειοθεραπείας και του προληπτικού εμβολιασμού,
με το κύριο φορτίο της νόσου και τους μεγαλύτερους δείκτες θνητότητας να αφορούν στον αναπτυσσόμενο 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 23δύναμο πολυσακχαριδικό εμβόλιο παραμένει η καλύτερη επιλογή για πρόληψη στους ηλικιωμένους ασθενείς. Η επιδημιολογική επιτήρηση του φορτίου της πνευμονιοκοκκικής νόσου, του επιπολασμού οροτύπων 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
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Abstract
Invasive pneumococcal disease remains a major cause of illness and death worldwide despite the existence 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 pneumococcal 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. Increased 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 generalized 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, polysaccharide pneumococcal vaccine, replacement pneumococcal disease, epidemiologic surveillance.
Εισαγωγή

Λίγα παθογόνα βακτήρια έχουν ταλανίσει την
ανθρωπότητα περισσότερο από τον πνευμονιόκοκκο (Streptococcus pneumoniae), ο οποίος εξακολουθεί να αποτελεί μείζον αίτιο νοσηρότητας
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και θνητότητας για παιδιά και ενήλικες σε όλο τον
κόσμο. Μεταξύ των σοβαρών, απειλητικών για τη
ζωή νοσημάτων που συχνά προκαλεί περιλαμβάνονται η πνευμονία, η βακτηριαιμία και η μηνιγγίτιδα, ενώ η μέση ωτίτιδα, η παραρρινοκολπίτιδα
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και η βρογχίτιδα αποτελούν λιγότερο σοβαρές
αλλά πολύ συχνότερες εκδηλώσεις πνευμονιοκοκκικής λοίμωξης.
Πνευμονιόκοκκος: Μικροβιολογία Λοιμογόνος δράση
Ο S. pneumoniae1 είναι gram (+) κόκκος, ο οποίος περιβάλλεται από πολυσακχαριδική κάψα, η
οποία αποτελεί τον κύριο παράγοντα παθογονικότητάς 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 μελετώνται ως δυνητικά συστατικά μελλοντικού εμβολίου, είναι τοξίνες, πρωτεΐνες κυτταρικής επιφανείας και ένζυμα.3
Ενώ οι περισσότεροι ορότυποι S. pneumoniae
έχουν τη δυνατότητα πρόκλησης σοβαρής νόσου, μικρός τελικά αριθμός οροτύπων ευθύνεται
για την πλειονότητα των πνευμονοκοκκικών λοιμώξεων παγκοσμίως. Ο επιπολασμός των κυρίαρχων οροτύπων ποικίλλει ανάλογα με την υπό μελέτη ηλικιακή ομάδα, τη γεωγραφική περιοχή και
την εποχή του έτους. Παγκοσμίως, περίπου είκοσι
ορότυποι είναι υπεύθυνοι για >80% των διεισδυτικών λοιμώξεων σε όλες τις ηλικιακές ομάδες,
ενώ στα παιδιά οι δεκατρείς συχνότεροι ορότυποι
προκαλούν >70%-75% των διεισδυτικών λοιμώξεων.4 Οι 1, 5, 6A, 6Β, 14, 19A, 19F και 23F είναι οι συχνότερα απομονούμενοι διεθνώς και αυτοί που
ευθύνονται για την πλειονότητα των διεισδυτικών
πνευμονιοκοκκικών λοιμώξεων παγκοσμίως.5
Στον ελληνικό χώρο, οι συχνότερα απομονούμενοι 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 βρεφονηπιακούς 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 πνευμονιοκόκκου κατά συνέχεια ιστού στα παραρρίνια ή
το μέσο ους, εισρόφησης του μικροβίου στο κατώτερο αναπνευστικό σύστημα με αποτέλεσμα
πρόκληση πνευμονίας ή εισόδου του μικροβίου
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στην κυκλοφορία με ή χωρίς ανάπτυξη δευτερογενών εστιών λοίμωξης.10,11 Η ανοσιακή απάντηση που ακολουθεί τη νόσηση από πνευμονιόκοκκο αλλά και τον αποικισμό του ρινοφάρυγγα
αφορά στη σύνθεση ειδικών για το συγκεκριμένο ορότυπο αντικαψιδικών αντισωμάτων, με
αποτέλεσμα την οψωνινοποίηση και την αποτελεσματική 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 επάγουν τη σύνθεση αντισωμάτων σε προστατευτικά επίπεδα. Επιπλέον, τα πολυσακχαριδικά αντιγόνα της κάψας του πνευμονιόκοκκου, ως
Τ-ανεξάρτητα αντιγόνα, δεν επάγουν τη δημιουργία ανοσιακής μνήμης.1,12
Πνευμονιοκοκκική νόσος: Επιδημιολογία Παγκόσμιο φορτίο - Παράγοντες κινδύνου Aντοχή
Ο πνευμονιόκοκκος εξακολουθεί να παραμένει
το συχνότερο παθογόνο αίτιο πυώδους μηνιγγίτιδας, βακτηριαιμίας, πνευμονίας της κοινότητας
και οξείας μέσης ωτίτιδας.10 Η πνευμονιοκοκκική
νόσος μπορεί να είναι διεισδυτική ή μη διεισδυτική. Ως «Διεισδυτική Πνευμονιοκοκκική Νόσος ΔΠΝ» (Invasive Pneumococcal Disease - IPD) ορίζεται οποιαδήποτε κατάσταση συνοδεύεται από
απομόνωση του S. pneumoniae από φυσιολογικά
στείρα περιοχή του οργανισμού (αίμα, εγκεφαλονωτιαίο υγρό ή σπανιότερα αρθρικό, πλευριτικό ή
περικαρδιακό υγρό).13
Οι πιο συχνές εκδηλώσεις ΔΠΝ είναι η πνευμονία με συνοδό βακτηριαιμία, η πρωτοπαθής βακτηριαιμία και η μηνιγγίτιδα,14 ενώ περικαρδίτιδα,
πλευρίτιδα, ενδοκαρδίτιδα, ενδοκοιλιακές λοιμώξεις και περιτονίτιδα, σηπτική αρθρίτιδα και οστεομυελίτιδα, αποτελούν πια σπάνιες εκδηλώσεις.10
Οι διεισδυτικές πνευμονιοκοκκικές λοιμώξεις
αποτελούν σοβαρά, απειλητικά για τη ζωή νοσήματα, με θνητότητα που μπορεί να ξεπεράσει το
50% παρά την κατάλληλη αντιμικροβιακή θεραπεία και την υποστήριξη σε Μονάδες Εντατικής
Θεραπείας.15
Η πνευμονία είναι η συχνότερη μορφή πνευμονιοκοκκικής νόσου στους ενήλικες, με θνητότητα
που κυμαίνεται μεταξύ 5% και 7% αλλά φτάνει μέχρι 40% στους ηλικιωμένους. Ο πνευμονιόκοκκος
είναι υπεύθυνος για το 1/3 περίπου των πνευμονιών
της κοινότητας και το 1/2 των περιστατικών πνευμονίας που χρήζουν νοσοκομειακής νοσηλείας. Η
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μέση ωτίτιδα, η παραρρινοκολπίτιδα και η βρογχίτιδα αποτελούν εκδηλώσεις μη διεισδυτικής πνευμονιοκοκκικής νόσου, είναι λιγότερο σοβαρές αλλά
και πολύ συχνότερες σε σχέση με τις διεισδυτικές
μορφές.12
Σύμφωνα με εκτίμηση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, 1,6 εκατομμύρια άνθρωποι χάνουν
τη ζωή τους κάθε χρόνο σε όλο τον κόσμο, εξαιτίας 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 θανάτου από νόσημα που μπορεί να προληφθεί με
εμβολιασμό σε παιδιά μικρότερα των 5 ετών παγκοσμίως.14,16
Το συνολικό φορτίο της πνευμονιοκοκκικής νόσου 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 κυμαίνεται 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 πνευμονιοκοκκική νόσο στις ανεπτυγμένες χώρες αφορούν 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 επίπτωση που εκτιμάται σε 100 περιπτώσεις ανά
100.000 πληθυσμού.10 Στις χώρες του αναπτυσσόμενου κόσμου φαίνεται ότι η επίπτωση ΔΠΝ σε
παιδιά <5 ετών είναι πολλαπλάσια της αντίστοιχης επίπτωσης στις βιομηχανικές χώρες. Στοιχεία
που αφορούν στο μέγεθος του φορτίου της πνευμονιοκοκκικής νόσου σε ενήλικες και υπερήλικες
στον αναπτυσσόμενο κόσμο δεν υπάρχουν. Στις
χώρες όπου ο επιπολλασμός της HIV λοίμωξης είναι 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 ανοσοκαταστολή διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο νόσησης. Η
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επίπτωση της ΔΠΝ είναι αυξημένη κατά τους χειμερινούς μήνες. Επιδημίες ΔΠΝ μπορεί να συμβούν όπου επικρατούν συνθήκες αυξημένου
συγχρωτισμού (σχολεία, παιδικοί σταθμοί, ιδρύματα χρονίως πασχόντων, στρατόπεδα, φυλακές).17 Στους Πίνακες 2 και 3 περιλαμβάνονται
νοσήματα ή καταστάσεις που προδιαθέτουν ενήλικες και παιδιά σε αυξημένη νοσηρότητα και
θνητότητα από πνευμονιοκοκκικά νοσήματα.
Όσον αφορά στους ασθενείς με HIV λοίμωξη,
παρά την ελάττωση της επίπτωσης τόσο της βακτηριακής πνευμονίας όσο και της ΔΠΝ μετά την
εισαγωγή της HAART (Highly Active Antiretroviral Treatment) και τη γενίκευση του εμβολιασμού
έναντι του πνευμονιοκόκκου, η επίπτωση πνευμονιοκοκκικής 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, μακρολίδες,
κεφαλοσπορίνες,
τριμεθοπρίμησουλφαμεθοξαζόλη και φθοριοκινολόνες) σε
συνδυασμό με την ευκολία και την ταχύτητα με
την οποία διασπείρονται τα ανθεκτικά στελέχη σε
όλο τον κόσμο, υπογραμμίζουν την ανάγκη ελέγχου της νόσου μέσω προληπτικών μέτρων και κυρίως μέσω αποτελεσματικών εμβολίων κατάλληλων 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 καψιδικό πολυσακχαρίδιο, αποτελεί ορόσημο στην
ιστορία της ιατρικής. Πολυσακχαριδικά αντιγόνα
της κάψας τεσσάρων οροτύπων του S. pneumoniae 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 φαγοκύτταρα. Το τετραδύναμο αυτό εμβόλιο χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά το 1945, αλλά εγκαταλείφθηκε με την ανακάλυψη της πενικιλλίνης. Το
πρώτο εμβόλιο κατά του πνευμονιοκόκκου που
κυκλοφόρησε στις ΗΠΑ το 1977 περιείχε καψιδικό πολυσακχαριδικό αντιγόνο από 14 διαφορετικούς οροτύπους S. pneumoniae. To 1983, ένα
HELLENIC ARCHIVES of AIDS, 2010; 18(4):142-154
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23δύναμο πολυσακχαριδικό εμβόλιο (PPSV23)
ήρθε να αντικαταστήσει το 14-δύναμο. Το εμβόλιο περιείχε μείγμα πολυσακχαριδικών καψιδικών αντιγόνων από 23 οροτύπους S. pneumoniae,
οι οποίοι ευθύνονταν για το 88% των περιπτώσεων ΔΠΝ.
Η ανάπτυξη των συζευγμένων με πρωτεΐνη πολυσακχαριδικών εμβολίων αποτέλεσε σημαντικότατο βήμα στην προσπάθεια πρόληψης της πνευμονιοκοκκικής νόσου σε παιδιά <2 ετών, καθώς
τα πολυσακχαριδικά εμβόλια δεν είναι ανοσογόνα σε αυτή την ηλικιακή ομάδα. Όταν τα πνευμονιοκοκκικά καψιδικά αντιγόνα συνδέονται με
πρωτεΐνες-φορείς, τα αντιγόνα που προκύπτουν
αναγνωρίζονται ως Τ-εξαρτώμενα. Ο εμβολιασμός με αυτά επιτυγχάνει ικανοποιητική αντισωματική απάντηση και επάγει ανοσιακή μνήμη.
Μέσω της μείωσης της συχνότητας της φορείας
οροτύπων πνευμονιοκόκκου που περιλαμβάνουν, προσφέρουν έμμεση προστασία σε μη εμβολιασμένα άτομα μέσω του φαινομένου της
«ανοσίας αγέλης» ή «συλλογικής ανοσίας».1
Το πρώτο συζευγμένο εμβόλιο κατά του πνευμονιοκόκκου (PCV7) κυκλοφόρησε στις ΗΠΑ το
2000, στην Ευρώπη το 2001, στην Ελλάδα το 2004
και εντάχθηκε στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών το 2006. Περιείχε πολυσακχαριδικά καψιδικά 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 βακτηριαιμίας, σε παιδιά κάτω των 5 ετών. To PCV7 ουσιαστικά άλλαξε τα επιδημιολογικά δεδομένα της πνευμονιοκοκκικής λοίμωξης σε όλες τις χώρες στις
οποίες συμπεριελήφθη στο Εθνικό Πρόγραμμα
Εμβολιασμών (ΕΠΕ). Ο δικαιολογημένος αρχικός
ενθουσιασμός για πιθανή εξάλειψη της πνευμονιοκοκκικής νόσου, λόγω της εντυπωσιακής μείωσης της συχνότητας ΔΠΝ από οροτύπους που περιλαμβάνονταν στο PCV7, έδωσε τη θέση του
στον προβληματισμό, λόγω της εμφάνισης λοιμώξεων από νέους οροτύπους και επέβαλε τη δημιουργία νέων συζευγμένων πνευμονιοκοκκικών
εμβολίων που να παρέχουν ευρύτερο φάσμα κάλυψης.21 Το 2008 κυκλοφόρησε το 10δύναμο συζευγμένο πνευμονιοκοκκικό εμβόλιο (PHiD-CV),
το οποίο περιέχει πολυσακχαριδικά αντιγόνα από
τους 7 οροτύπους που περιλαμβάνονται στο
PCV7 και επιπλέον άλλους 3 οροτύπους πνευμονιοκόκκου. Στην Ελλάδα το εμβόλιο κυκλοφορεί
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από τον Μάιο του 2009. Το 13δύναμο πνευμονιοκοκκικό συζευγμένο εμβόλιο (PCV13) εντάχθηκε
στο ΕΠΕ τον Ιούλιο του 2009 και άρχισε να κυκλοφορεί στην Ελλάδα από τον Μάιο του 2010, αντικαθιστώντας 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 χώρεςμέλη του Π.Ο.Υ. και το εμβόλιο είχε εισαχθεί στα
ΕΠΕ 42 συνολικά χωρών, με αποτέλεσμα εντυπωσιακή μείωση της επίπτωσης ΔΠΝ από τους οροτύπους που περιλαμβάνει σε ολόκληρο τον πληθυσμό, άμεσα στους εμβολιασθέντες και έμμεσα
στους μη εμβολιασθέντες συμπεριλαμβανομένων μεγαλύτερων παιδιών και ενηλίκων όλων
των ηλικιών (φαινόμενο «συλλογικής ανοσίας»).22-26 Σημαντική ήταν και η επίδρασή του στη
μείωση της επίπτωση της πνευμονίας της κοινότητας και της οξείας μέσης ωτίτιδας (ΟΜΩ). Παράλληλα με τη μείωση της επίπτωσης ΟΜΩ από
τους οροτύπους που περιλαμβάνονται στο εμβόλιο, έχει καταγραφεί αύξηση της επίπτωσής της
από οροτύπους που αυτό δεν καλύπτει. Η χρήση
των υπηρεσιών υγείας λόγω ΟΜΩ έχει περιοριστεί, όπως και η επίπτωση υποτροπιάζουσας ωτίτιδας σε ορισμένους πληθυσμούς.27 Αρκετές μελέτες έχουν καταγράψει αύξηση της επίπτωσης
διεισδυτικής και μη πνευμονιοκοκκικής νόσου
από οροτύπους που δεν καλύπτει το PCV7, κυρίως τους 15, 19Α και 33F. O 19A συγκεντρώνει τη
μεγαλύτερη προσοχή όχι μόνο λόγω του ότι αποτελεί 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 επίπτωση ΔΠΝ έχει παραμείνει ουσιαστικά σταθερή
από το 2002 και μετά, αν και σημαντικά μειωμένη
σε σχέση με την εποχή πριν την εισαγωγή του μαζικού εμβολιασμού.28-31
Εμβόλια που κυκλοφορούν στην Ελλάδα
Στην Ελλάδα σήμερα κυκλοφορούν τρεις τύποι
πνευμονιοκοκκικού εμβολίου: το μη συζευγμένο
πολυσακχαριδικό 23δύναμο εμβόλιο και δύο τύποι 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 πνευμονιοκόκκου (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 περιλαμβάνονται στο PPSV23 ήταν υπεύθυνοι για το 78%, το
76% και το 66% των περιπτώσεων ΔΠΝ σε άτομα 1849 ετών, 50-64 ετών και ≥65 ετών, αντίστοιχα.26 Μεταξύ των οροτύπων που καλύπτει περιλαμβάνονται

Πίνακας 1. Ορότυποι που περιλαμβάνονται στα εμβόλια έναντι του πνευμονιοκόκκου.
Εμβόλιο
PPSV 23
PHiD-CV
PCV 13

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

Πίνακας 2. Ενδείξεις χορήγησης PPSV 23 σε ενήλικες.
Ομάδα κινδύνου
Ενήλικες >65 ετών@
Ανοσοεπαρκείς
ενήλικες 19-64 ετών

Ενήλικες με
λειτουργική ή
ανατομική ασπληνία§
Ανοσοκατεσταλμένοι
ενήλικες§

Υποκείμενο νόσημα/κατάσταση
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
Δρεπανοκυτταρική νόσος και άλλες αιμοσφαιρινοπάθειες
Συγγενής ή επίκτητη ασπληνία, σπληνική δυσλειτουργία ή
σπληνεκτομή
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 αντοχή σε ένα ή περισσότερα αντιβιοτικά.
Ενδείξεις χορήγησης
To PPSV23 ενδείκνυται για την ενεργητική ανοσοποίηση έναντι πνευμονιοκοκκικών νοσημάτων
που προκαλούνται από οροτύπους που περιλαμβάνονται στο εμβόλιο, ατόμων ≥2 ετών που διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο για νοσηρότητα/θνητότητα από πνευμονιοκοκκική νόσο. Σύμφωνα με
τις κατευθυντήριες οδηγίες της Αμερικανικής Παιδιατρικής Εταιρείας που έχουν εγκριθεί από την
Advisory Committee on Immunization Practices
(ACIP) του Centers for Disease Control and Prevention (CDC), στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται όλοι οι ενήλικες άνω των 65 ετών, ενήλικες
19-64 ετών με υποκείμενα νοσήματα ή καταστάσεις που αυξάνουν τον κίνδυνο για πνευμονιοκοκκική 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 πιθανότητα ανεπιθύμητων ενεργειών ούτε ελαττώνει το

μέγεθος της αντισωματικής απάντησης σε οποιοδήποτε από τα εμβόλια.
Το εμβόλιο θα πρέπει να δίδεται τουλάχιστον δύο
εβδομάδες πριν από προγραμματισμένη σπληνεκτομή ή τοποθέτηση κοχλιακού εμφυτεύματος ή
αν αυτό δεν είναι εφικτό, όσο το δυνατό γρηγορότερα μετά την επέμβαση. Θα πρέπει επίσης να δίδεται, ει δυνατόν, τουλάχιστον δύο εβδομάδες προ
της έναρξης αντινεοπλασματικής ή άλλης ανοσοκατασταλτικής θεραπείας ή τουλάχιστον τρεις μήνες μετά την ολοκλήρωσή της. Οι ασθενείς με HIV
λοίμωξη θα πρέπει να εμβολιάζονται όσο το δυνατό 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 αποφεύγεται, 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
Ανοσοεπαρκή παιδιά

Παιδιά με ανατομική ή
λειτουργική ασπληνία
Ανοσοκατεσταλμένα
παιδιά

Υποκείμενο νόσημα/κατάσταση
Χρόνιο καρδιολογικό νόσημα*
Χρόνιο αναπνευστικό νόσημα†
Σακχαρώδης Διαβήτης
Διαφυγή Ε.Ν.Υ.
Κοχλιακό εμφύτευμα
Δρεπανοκυτταρική νόσος και άλλες αιμοσφαιρινοπάθειες
Συγγενής ή επίκτητη ασπληνία ή σπληνική δυσλειτουργία
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 απώτερων ενδεχόμενων συνεπειών. Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες του εμβολίου είναι ήπιες τοπικές αντιδράσεις, οι οποίες εμφανίζονται στο
30%-50% των εμβολιασθέντων, ιδίως μετά από
υποδόρια χορήγηση ή επί χορήγησης αναμνηστικής δόσης με μεσοδιάστημα <3 ετών, και υποχωρούν συνήθως σε λιγότερο από 48 ώρες. Χαμηλός
πυρετός ή μυαλγίες εμφανίζονται σε λιγότερο
από το 1% των εμβολιασθέντων, ενώ σοβαρές συστηματικές αντιδράσεις είναι σπάνιες.
Ανοσογονικότητα του εμβολίου
Τα πολυσακχαριδικά καψιδικά αντιγόνα του πνευμονιοκόκκου, ως θυμοανεξάρτητα (Τ-ανεξάρτητα)

αντιγόνα, αφενός δεν επάγουν καλή ανοσιακή απάντηση σε άτομα ηλικίας <2 ετών, αφετέρου δεν
επάγουν ανοσιακή μνήμη.
Περισσότεροι από το 80% των εμβολιασθέντων υγιών ενηλίκων αναπτύσσουν αντισώματα
έναντι των οροτύπων που περιλαμβάνονται στο
εμβόλιο, μέσα σε 2 με 3 εβδομάδες μετά τον εμβολιασμό. Μετά από μία μόνο δόση του PPSV23,
παράγονται ειδικές για τον κάθε ορότυπο ανοσοσφαιρίνες (Ιg) G, A και M. Το μέγεθος της ανοσολογικής απάντησης εξαρτάται από την ηλικία του
εμβολιασθέντος και τον ορότυπο. Οι ηλικιωμένοι
και τα άτομα με χρόνια νοσήματα ή ανοσοανεπάρκεια μπορεί να μην ανταποκριθούν τόσο
καλά ή και να μην ανταποκριθούν καθόλου στον
εμβολιασμό. Όταν μάλιστα η εκτίμηση της ανταπόκρισης στον εμβολιασμό βασίζεται στη μέτρηση λειτουργικών αντισωμάτων και όχι στους τίτλους 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

Παιδιά με ανοσοκαταστολή,
δρεπανοκυτταρική νόσο,
ανατομική ή λειτουργική
ασπληνία
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
1 δόση PPSV23 σε ηλικία ≥2 ετών και ≥8
εβδομάδες μετά την τελευταία δόση του
PHiD-CV ή του PCV13

Επανεμβολιασμός
με PPSV23
1 δόση 5 έτη μετά
την πρώτη δόση του
PPSV23
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.
Ορότυποι
Πρωτεΐνες φορείς
Προστασία έναντι
Χορηγείται
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PHiD-CV
4, 6Β, 9V, 14, 18C, 19F, 23F και 1, 5, 7F
D (8 ορότυποι), DT ( 19F), TT ( 28C)
ΔΠΝ και ΟΜΩ
έως την ηλικία των 2 ετών

PCV13
4, 6Β, 9V, 14, 18C, 19F, 23F και 1, 3,
5, 7F, 19Α
CRΜ 197
ΔΠΝ, πνευμονίας, ΟΜΩ
έως την ηλικία των 5 ετών
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ανταπόκριση των ηλικιωμένων υπολείπεται σαφώς. 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 τίτλου 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 ηλικιωμένους και ο τίτλος αντισωμάτων 4-7 έτη μετά τον
εμβολιασμό τους με το PPSV23 πλησιάζει τα προ
του εμβολιασμού επίπεδα. Η συσχέτιση, πάντως, μεταξύ του τίτλου αντισωμάτων και της
παροχής προστασίας από ΔΠΝ δεν έχει αποσαφηνιστεί.
Αποτελεσματικότητα του εμβολίου
Κλινικές μελέτες αποτελεσματικότητας του
PPSV23 και μετα-αναλύσεις δίνουν αντικρουόμενα αποτελέσματα. Έτσι, η αποτελεσματικότητά
του τόσο μεταξύ παιδιών όσο και ενηλίκων, δεν
έχει αποσαφηνιστεί και αποτελεί αντικείμενο διχογνωμίας. Το PPSV23 ελαττώνει τον κίνδυνο
ΔΠΝ, αλλά όχι και τη θνητότητα σε ανοσοεπαρκείς ηλικιωμένους και ασθενείς με υποκείμενα νοσήματα 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 κοινότητας 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 πανδημίας γρίπης.
Επανεμβολιασμός
Το PPSV23 δεν παρέχει προστασία μεγάλης
διάρκειας, επάγει Τ-ανεξάρτητη ανοσολογική
απάντηση και δεν οδηγεί σε παρατεταμένη αύξηση του τίτλου των αντισωμάτων μετά από τη
χορήγηση αναμνηστικής δόσης. Μάλιστα, η
αντισωματική απάντηση επί επανεμβολιασμού
ενδέχεται να είναι μικρότερη από την αρχική,
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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. Πάντως από τα υπάρχοντα κλινικά στοιχεία, δεν
προκύπτει αύξηση προστασίας στην πλειοψηφία των επανεμβολιασθέντων. Συμπερασματικά, δεν συνιστάται επανεμβολιασμός ρουτίνας
των ανοσοεπαρκών ατόμων. Επανεμβολιασμός
με μία και μόνη δόση PPSV23 συνιστάται σε
άτομα ≥2 ετών με εξαιρετικά υψηλό κίνδυνο σοβαρής πνευμονιοκοκκικής λοίμωξης και ασθενείς με αυξημένη πιθανότητα ταχείας πτώσης
επιπέδων προστατευτικών αντισωμάτων (Πίνακας 6). 32,33
10δύναμο συζευγμένο πολυσακχαριδικό
πνευμονιοκοκκικό εμβόλιο (PHiD-CV)
Σύσταση
Το εμβόλιο περιέχει καψιδικό πολυσακχαριδικό
αντιγόνο 10 οροτύπων. Οκτώ από τα δέκα πολυσακχαριδικά αντιγόνα είναι συζευγμένα στην
πρωτεΐνη D, η οποία προέρχεται από μη τυποποιήσιμο H. influenzae (NTHi) και αποτελεί δραστικό
αντιγονικό στοιχείο του εμβολίου, ενώ τα υπόλοιπα δύο σε τοξοειδή της διφθερίτιδας και του τετάνου. Η ικανότητα της πρωτεΐνης D να παράγει
προστατευτικά αντισώματα έναντι της αντίστοιχης 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 προκαλούν συχνά ΔΠΝ, χαρακτηρίζονται από αυξανόμενο 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 παιδιά 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 διαφορετική θέση. Το εμβολιαστικό σχήμα παρατίθεται στον Πίνακα 7.
Αντενδείξεις εμβολιασμού - Προφυλάξεις
κατά τη χορήγηση - Αλληλεπιδράσεις
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 αναβάλλουν

τον εμβολιασμό τους μέχρι την αποδρομή της.
Σε πολύ πρόωρα βρέφη, βρέφη με ιστορικό αναπνευστικής ανωριμότητας, να λαμβάνεται υπόψη ο κίνδυνος άπνοιας και η ανάγκη αναπνευστικής παρακολούθησης επί 48-72 ώρες μετά τον
εμβολιασμό. Η προφυλακτική χορήγηση παρακεταμόλης μπορεί να μειώσει την ανοσολογική
απάντηση στο PHiD-CV. Αντιπυρετική προφυλακτική θεραπεία συνιστάται επί συγχορήγησης
του PCV710 με εμβόλια που περιέχουν ολόκληρα
κύτταρα κοκκύτη και επί επιληπτικών διαταραχών ή ιστορικού εμπύρετων σπασμών. Επί συγχορήγησης με άλλα παιδιατρικά εμβόλια, οι ανοσολογικές απαντήσεις και τα προφίλ ασφαλείας

Πίνακας 7. Συνιστώμενο εμβολιαστικό σχήμα PHiD-CV.
Ηλικία κατά την εκτίμηση
6 εβδομάδων-6 μηνών
7-11 μηνών
12-23 μηνών

Συνιστώμενο εμβολιαστικό σχήμα PCV13
3 δόσεις, με μεσοδιάστημα 8 εβδομάδων*, 4η δόση σε ηλικία
12-15 μηνών†
2 δόσεις, με μεσοδιάστημα 8 εβδομάδων*, 3η δόση σε ηλικία
2 ετών†
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
Υγιή παιδιά 2–59
μηνών
Ανοσοεπαρκή παιδιά
60-71 μηνών

Παιδιά 60-71 μηνών
με ανατομική ή
λειτουργική ασπληνία
Ανοσοκατεσταλμένα
παιδιά 60-71μηνών

Υποκείμενο νόσημα/Κατάσταση∞

Χρόνιο καρδιολογικό νόσημα*
Χρόνιο αναπνευστικό νόσημα¤
Σακχαρώδης διαβήτης
Διαφυγή Ε.Ν.Υ.
Κοχλιακό εμφύτευμα
Δρεπανοκυτταρική νόσος και άλλες αιμοσφαιρινοπάθειες
Συγγενής ή επίκτητη ασπληνία, σπληνική δυσλειτουργία
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 επηρεάζονται, με εξαίρεση την απάντηση στον αδρανοποιημένο ιό της πολιομυελίτιδας τύπου ΙΙ, για τον
οποίο παρατηρήθηκε οροπροστασία κυμαινόμενη μεταξύ 78%-100% σε διάφορες μελέτες. Η
χρήση του PHiD-CV δεν υποκαθιστά τη χρήση
του PPSV23 σε παιδιά >2 ετών με αυξημένο κίνδυνο ΔΠΝ. Το διάστημα που πρέπει να μεσολαβήσει 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 περιλαμβάνουν τοπικές αντιδράσεις (ερύθημα, ευαισθησία),
οι οποίες εμφανίζονται συχνά, είναι ήπιας έως μέτριας βαρύτητας και βραχείας διάρκειας και εμφανίζονται 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 ενδεχόμενης αποτελεσματικότητας έναντι της ΔΠΝ
έχει βασιστεί στη σύγκριση των ανοσολογικών
απαντήσεων στους επτά οροτύπους που είναι
κοινοί στο PHiD-CV και το άλλο συζευγμένο πολυσακχαριδικό εμβόλιο PCV7, του οποίου η προστατευτική δράση έχει μελετηθεί και αξιολογηθεί. 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 εμβολίου. Έχει καταδειχθεί, επίσης, η επαγωγή ανοσολογικής μνήμης μετά την αρχική σειρά των τριών
δόσεων.36,37
13δύναμο συζευγμένο πολυσακχαριδικό
πνευμονιοκοκκικό εμβόλιο (PCV13)
Σύσταση
Το εμβόλιο περιέχει καψιδικά πολυσακχαριδικά αντιγόνα 13 διαφορετικών οροτύπων (Πίνακας 1) καθένα από τα οποία έχει συζευχθεί με μία
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μη τοξική παραλλαγή της διφθεριτικής τοξίνης,
την πρωτεΐνη-φορέα CRM197. Με βάση την επιδημιολογία των οροτύπων στην Ευρώπη προ της
εισαγωγής του PCV7, το PCV13 υπολογίζεται ότι
καλύπτει το 73-100% των οροτύπων που προκαλούν ΔΠΝ σε παιδιά ηλικίας μικρότερης των 5
ετών. Στη χώρα μας, η κάλυψη του συνόλου της
ΔΠΝ από το 13δύναμο εμβόλιο αναμένεται μεγαλύτερη του 89%.21 Το PCV13 καλύπτει και τον ορότυπο 19Α, ο οποίος αποτελεί το πρώτο αίτιο ΔΠΝ
στα παιδιά και το δεύτερο στους ηλικιωμένους.
Ενδείξεις χορήγησης
To PCV13 ενδείκνυται για την ενεργητική ανοσοποίηση με σκοπό την πρόληψη ΔΠΝ, πνευμονίας
και ΟΜΩ από S. pneumoniae, σε παιδιά από 6 εβδομάδων - 5 ετών. Με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες της Αμερικανικής Παιδιατρικής Εταιρείας, που
έχουν εγκριθεί από την ACIP του CDC, ο εμβολιασμός 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 διαφορετική θέση. Το συνιστώμενο εμβολιαστικό
σχήμα για βρέφη και παιδιά που δεν έχουν εμβολιαστεί στο παρελθόν με PCV ή δεν έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό με τo PCV ή υποβάλλονται 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 εμβολιασμού. 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 κύησης) και ιδιαίτερα σε αυτά με ιστορικό αναπνευστικής ανωριμότητας, να λαμβάνεται υπόψη ο κίνδυνος άπνοιας και η ανάγκη αναπνευστικής παρακολούθησης επί 48-72 ώρες μετά τον εμβολιασμό.

151

Ο.Ι. Καλκούνη και συν.

Η χρήση του PCV13 δεν υποκαθιστά τη χρήση
του PPSV23 σε παιδιά >2 ετών, με αυξημένο κίνδυνο ΔΠΝ. Τα παιδιά αυτά θα πρέπει να εμβολιάζονται με το PPSV23 το ταχύτερο δυνατόν και
αφού ολοκληρώσουν τη χορήγηση του PCV13, με

μεσοδιάστημα τουλάχιστον 2 μηνών από την τελευταία 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)
2–6

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

Συνιστώμενο εμβολιαστικό
σχήμα PCV13
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 1 συμπληρωματική δόση∞
την ηλικία, σχήμα εμβολιασμού με PCV
24 - 59 Υγιή
Οποιοδήποτε μη ολοκληρωμένο
1 δόση∞
εμβολιαστικό σχήμα
4 δόσεις PCV ή άλλο πλήρες, σύμφωνα με 1 συμπληρωματική δόση∞
την ηλικία, σχήμα εμβολιασμού με PCV
24 - 71
Οποιοδήποτε μη ολοκληρωμένο
2 δόσεις, η 1η ≥8 εβδομάδες από
Παιδιά με χρόνια
εμβολιαστικό σχήμα ≤2 δόσεων
την τελευταία δόση PCV, η 2η ≥8
νοσήματα ή
εβδομάδες μετά την 1η δόση
ανοσοκαταστολή§ Οποιοδήποτε μη ολοκληρωμένο
1 δόση∞
εμβολιαστικό σχήμα 3 δόσεων
4 δόσεις PCV ή άλλο πλήρες, σύμφωνα με 1 συμπληρωματική δόση∞
την ηλικία, σχήμα εμβολιασμού με PCV
*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 ανεπιθύμητες ενέργειες (σε ποσοστό >20% των εμβολιασθέντων) ήταν τοπικές αντιδράσεις, πυρετός,
ανορεξία, ευερεθιστότητα και διαταραχές του
ύπνου, οι περισσότερες ήπιας βαρύτητας.
Το PCV13 μπορεί να χορηγείται μαζί με τα παιδιατρικά 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 περιλάβει το PCV13, παράμετροι που εκτιμήθηκαν ήταν
τα επίπεδα των IgG αντισωμάτων έναντι της πολυσακχαριδικής κάψας και η λειτουργική δραστικότητά
τους με μελέτες οψωνινοποίησης-φαγοκυττάρωσης
(opsonophagocytosis assays - OPAs). Το PCV13 παρουσιάζει συγκρίσιμη με το PCV7 ανοσογονικότητα
για τους κοινούς οροτύπους, επάγει λειτουργικά αντισώματα 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 παρουσιάζουν 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 μελετηθεί. Η εκτίμηση της ενδεχόμενης αποτελεσματικότητας έναντι της ΔΠΝ έχει βασιστεί στη σύγκριση 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 πνευμονιοκοκκικής 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 μελλοντικών επιλογών όσον αφορά στα εμβολιαστικά
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ AIDS, 2010; 18(4):142-154

προγράμματα έναντι του πνευμονιοκόκκου. Παράλληλα, η προσπάθεια ανάπτυξης νεότερων πρωτεϊνικών εμβολίων με λιγότερες δυσκολίες και μικρότερο
κόστος παρασκευής βρίσκεται σε εξέλιξη.
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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, χρειάζονται 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 ευκαιριακά παθογόνα και άλλες είναι αποτέλεσμα τοξικότητας της αντιρετροϊκής θεραπείας. Ο πιο συνηθισμένος τύπος είναι η άπω συμμετρική πολυνευροπάθεια, η οποία συνήθως εμφανίζεται σε προχωρημένα στάδια της νόσου. Το φάσμα και η συχνότητα της επιπλοκής αυτής αναμένεται να αλλάξουν 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.

Α' Παθολογική Κλινική Α.Π.Θ.,
Τμήμα Λοιμώξεων - Μονάδα
Ειδικών Λοιμώξεων, Π.Γ.Ν.Θ.
ΑΧΕΠΑ, Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ.

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 analgesic 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 common 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 inflammatory demyelinating polyradiculoneuropathies (AIDP and CIDP) produce global limb weakness. AIDP may occur at seroconversion and can therefore be the initial manifestation of HIV infection. 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 opportunistic cytomegalovirus (CMV) infection. Mononeuropathy multiplex (MM) in early stages of HIV infection is immune mediated, whereas in advanced AIDS MM is caused by CMV infection. Finally, subclinical 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, complementary therapies and self-care behaviors that may improve quality of life and limit symptoms are important 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 ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας (HIV) οδηγεί σε παρατεταμένη νόσο, που μπορεί να εκδηλωθεί κλινικά με ποικίλα συμπτώματα από τα διάφορα συστήματα του οργανισμού.
Ο HIV είναι νευροδιηθητικός και νευροτοξικός,
αλλά όχι ιδιαίτερα νευροτρόπος.1 Μπορεί να προσβάλλει το νευρικό σύστημα στο σύνολό του, είτε
άμεσα, προκαλώντας νευρολογικά σύνδρομα,
είτε έμμεσα, με την προϊούσα ανοσοανεπάρκεια
και την επακόλουθη ευπάθεια σε ευκαιριακές λοιμώξεις 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 σύστημα αυξάνονταν, έγινε φανερό ότι οι περιφερικές
νευροπάθειες όχι μόνο είναι συχνές στην HIV λοίμωξη, 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 ποικιλίας παθολογικών διαδικασιών.2
Οι πρώτες αναφορές στις νευρολογικές επιπλοκές του AIDS περιέγραφαν μια άπω συμμετρική, επώδυνη αισθητική νευροπάθεια, που προσέβαλε τους ασθενείς με HIV λοίμωξη.3 Η φλεγμονώδης πολυνευροπάθεια λόγω δυσλειτουργίας του ανοσοποιητικού συστήματος αναγνωρίστηκε 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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προοδευτική πολυνευροπάθεια από κυτταρομεγαλοϊό (CMV) ήταν η πρώτη επιβεβαιωμένη ευκαιριακή λοίμωξη του περιφερικού νευρικού συστήματος.5
Από τις νευρολογικές επιπλοκές της HIV λοίμωξης, 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 νευροπάθεια). Το φάσμα των νευροπαθειών που επισυμβαίνουν στην HIV λοίμωξη περιλαμβάνει:
• την άπω συμμετρική πολυνευροπάθεια (DSP)
• την τοξική νευροπάθεια από τα αντιρετροϊκά
φάρμακα (ATN)
• τις φλεγμονώδεις απομυελινωτικές πολυνευροπάθειες (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 συμπτώματα και την τοπογραφία του σώματος όπου
εκδηλώνονται. Επιπρόσθετα, στο Διάγραμμα 1
παρατίθεται ένας αλγόριθμος χειρισμού του
ασθενούς με περιφερική νευροπάθεια στο πλαίσιο της HIV λοίμωξης.
Σύμφωνα με κλινικές μελέτες, η άπω συμμετρική
αισθητική πολυνευροπάθεια είναι ο επικρατέστερος τύπος νευροπάθειας στην HIV λοίμωξη, τόσο
στην εποχή πριν τη HAART,7,8,9,10 όσο και στην εποχή της HAART.11,12,13 Οι μελέτες αυτές αναφέρουν ότι
η συχνότητα εμφάνισης της άπω συμμετρικής πολυνευροπάθειας κυμαίνεται από 11,5%-55%, ανάλογα με τη μέθοδο ανίχνευσης. Μελέτες που έγιναν
κατά την εποχή της HAART, οι οποίες περιλαμβάνουν και ασθενείς με τοξική νευροπάθεια από τη
χρήση νουκλεοσιδικών αναστολέων της ανάστροφης μεταγραφάσης (NRTIs), δείχνουν αυξημένη συχνότητα εμφάνισης περιφερικής νευροπάθειας.14,15

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)
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Καθώς η τοξική νευροπάθεια από τα αντιρετροϊκά
φάρμακα δεν μπορεί να διαφοροδιαγνωστεί κλινικά ή ηλεκτροφυσιολογικά από την άπω συμμετρική
πολυνευροπάθεια, συχνά θεωρούνται μαζί ως HIVαισθητικές νευροπάθειες.
Η συχνότητα εμφάνισης της άπω συμμετρικής
πολυνευροπάθειας εξακολουθεί να αυξάνεται, καθώς οι ασθενείς με HIV/AIDS ζουν πλέον περισσότερο. 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 προηγούμενη κοόρτη στην εποχή πριν την HAART.10 Φαίνεται λοιπόν ότι η HAART μπορεί να αλλάξει τη
φυσική ιστορία της HIV άπω συμμετρικής πολυνευροπάθειας.17

Άπω συμμετρική περιφερική
πολυνευροπάθεια

Η άπω συμμετρική περιφερική πολυνευροπάθεια (Distal Symmetrical Polyneuropathy) αποτελεί την πιο συνηθισμένη μορφή περιφερικής νευροπάθειας σε ασθενείς με HIV/AIDS.18 Διαγιγνώσκεται κλινικά σε ποσοστό 10-35% των ασθενών
με AIDS, δηλαδή περίπου στο ⅓ των ασθενών αυτών, ενώ σε βιοψίες νεύρων ασθενών τελικού
σταδίου με πλήρες AIDS το ποσοστό ανέρχεται
στο 100%.19
Όπως δηλώνει και η ονομασία, πρόκειται για γενικευμένη, κατά κανόνα αμφοτερόπλευρη και
συμμετρική προσβολή πολλών νεύρων. Κλινικά, η
νευροπάθεια αυτή έχει προοδευτική συνήθως
έναρξη με αιμωδίες των άκρων ή πόνο στα δάχτυλα 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 ποδιού μέχρι τις ποδοκνημικές αρθρώσεις ή και κεντρικότερα.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 περίπου ως το γόνατο, παίρνοντας την κατανομή γαντιού-κάλτσας. Ο πόνος μπορεί να έχει διάφορους
χαρακτήρες, καθώς η αντίληψη του άλγους διαφέρει από ασθενή σε ασθενή. Υπάρχει έτσι ένα εύρος, από παραισθησίες έως επώδυνες δυσαισθησίες. Οι ασθενείς περιγράφουν τον πόνο σαν αίσθημα σφιξίματος ή καψίματος, ή παραπονούνται
για διαξιφιστικό άλγος που μοιάζει με τραύμα από
πυροβολισμό, μαχαιριά ή ηλεκτρική εκκένωση. Ο
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πόνος μπορεί να είναι αυτόματος (ανεξάρτητος
από ερέθισμα) ή προκλητός (εξαρτώμενος από
ερέθισμα). Μερικοί ασθενείς με αισθητική νευροπάθεια γίνονται τόσο ευαίσθητοι στην αφή που
δεν μπορούν να ανεχτούν τα παπούτσια, τις κάλτσες 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 αδυναμία των άκρων (συνήθως ήπια) και σπανίως δυσλειτουργία του αυτόνομου νευρικού συστήματος. Η αντικειμενική εξέταση δείχνει ανωμαλίες
στην αισθητική οδό (στο 85% των ασθενών) και
ελαττωμένα ή καταργημένα οστεοτενόντια αντανακλαστικά, κυρίως τα Αχίλλεια (στο 96% των περιπτώσεων).21
Ηλεκτροφυσιολογικές μελέτες αποδεικνύουν
ότι προσβολή του περιφερικού νευρικού συστήματος μπορεί να υπάρχει σε οροθετικά άτομα νωρίς στην πορεία της HIV λοίμωξης,22 παρόλο που
η συμμετοχή αυτή εκδηλώνεται κλινικά σε ενδιάμεσα και προχωρημένα στάδια AIDS. Μια μελέτη
έδειξε παθολογικά ηλεκτροφυσιολογικά ευρήματα σε 50 (89%) από 56 οροθετικούς HIV ασθενείς,
από τους οποίους μόνο 21 (42%) είχαν συμπτώματα άπω συμμετρικής περιφερικής πολυνευροπάθειας.23 Η άπω συμμετρική περιφερική πολυνευροπάθεια 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 γένεσης ώσης στους ακρεμόνες κλαδίσκους του άξονα, ενώ η διάδοση της ώσης στον υπόλοιπο άξονα
είναι καλή. Το εύρος είναι μειωμένο και σε εγγύς
και σε περιφερικό ερεθισμό. Ηλεκτροφυσιολογικά κυριαρχεί η σημαντική μείωση του εύρους του
σύνθετου δυναμικού δράσης, διότι ο αξονοπαθητικός νευρώνας παύει να άγει σχετικά πρώιμα.
Τα νευροπαθολογικά χαρακτηριστικά των προσβεβλημένων αισθητικών νεύρων περιλαμβάνουν
ελάττωση των μικρών και μεγάλων εμμύελων και
ειδικά των αμύελων νευρικών ινών.24 Ανοσοπαθολογικές μελέτες στην άπω συμμετρική περιφερική
πολυνευροπάθεια δείχνουν κυρίαρχη ενεργοποίηση των μακροφάγων, με τοπική απελευθέρωση
προφλεγμονωδών κυτταροκινών στις περιοχές με
αξονική εκφύλιση (Εικόνα 2). Η ελάττωση των νευρικών ινών αφορά και στα νωτιαία γάγγλια, τα
οποία παρουσιάζουν φλεγμονώδη διήθηση από
λεμφοκύτταρα και ενεργοποιημένα μακροφάγα,
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Εικόνα 2. Διήθηση περιφερικού νεύρου από
μακροφάγα, όπως παρατηρείται με ανοσοκυτταροχημική μέθοδο με anti-CD68 αντισώματα:
(α) εγκάρσια τομή, (β) διαμήκης τομή (Bar, 50 μm).
με συνακόλουθη απελευθέρωση προφλεγμονωδών κυτταροκινών, κυρίως TNF-a, IL-6 και ιντερφερόνης-γ.25 Στη βιοψία, η απώλεια των νευρικών
ινών και η κατιούσα εκφύλιση (Βαλλεριανή εκφύλιση) είναι περισσότερο εμφανείς στο περιφερικότερο τμήμα των περιφερικών νεύρων.
Η συχνότητα της άπω συμμετρικής περιφερικής πολυνευροπάθειας ανευρίσκεται αυξημένη
σε προχωρημένα στάδια της HIV λοίμωξης, γεγονός που δείχνει ότι μπορεί να υπάρχει υποκλινική
βλάβη των νεύρων πριν ακόμα εκδηλωθούν τα
συμπτώματα της νευροπάθειας και ότι η παθολογία εξελίσσεται σταδιακά. Η άποψη αυτή υποστηρίζεται από το γεγονός ότι ανευρίσκονται παθολογικά ευρήματα στην ιστολογική εξέταση περιφερικών νεύρων από όλους τους ασθενείς με
AIDS που αποβιώνουν.
Στη διαφορική διάγνωση περιλαμβάνονται οι
φαρμακευτικές περιφερικές νευρίτιδες, που οφείλονται στην τοξική δράση φαρμάκων στο νευρικό σύστημα. Νευροτοξικά φάρμακα θεωρούνται
ορισμένα από τα νουκλεοσιδικά ανάλογα (νουκλεοσιδικοί αναστολείς της ανάστροφης μεταγραφάσης, NRTIs), και κυρίως η ζαλσιταβίνη (ddc),
η σταβουδίνη ( d4T) και η διδανοσίνη (ddI).
Η διάγνωση της περιφερικής νευροπάθειας
στους HIV ασθενείς βασίζεται κυρίως στην κλινική εικόνα και στη φυσική εξέταση. Δεν παρατηρούνται χαρακτηριστικά παθολογικά ευρήματα στον εργαστηριακό έλεγχο ασθενών με
άπω συμμετρική περιφερική πολυνευροπάθεια.
Ειδικές αιματολογικές εξετάσεις είναι, ωστόσο,
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απαραίτητες για να αποκλειστούν άλλα πιθανά
αίτια νευροπάθειας, όπως σακχαρώδης διαβήτης, ανεπάρκεια βιταμινών, αλκοολισμός, κληρονομικοί παράγοντες και λοιμώξεις (π.χ. σύφιλη, 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 ηλεκτροφυσιολογική μελέτη και η βιοψία δέρματος
μπορεί να φανούν χρήσιμες. Σε ασθενείς με αμιγή
HIV αισθητική νευροπάθεια ο αριθμός των κυττάρων στο ΕΝΥ είναι συνήθως φυσιολογικός, όπως
και το λεύκωμα, με εξαίρεση ένα μικρό ποσοστό
ασθενών όπου η τιμή του λευκώματος είναι ελαφρά αυξημένη. Η παρουσία αυξημένου αριθμού
κυττάρων στο ΕΝΥ αυξάνει την πιθανότητα λοίμωξης του ΚΝΣ ή νεοπλασίας. Άτυπα ευρήματα
στην ηλεκτροφυσιολογική μελέτη (π.χ. η παρουσία διάχυτης απομυελινωτικής πολυνευροπάθειας) θα πρέπει να οδηγήσουν στην αναζήτηση άλλου αιτίου των νευροπαθητικών συμπτωμάτων.
Πρέπει όμως να σημειωθεί ότι στο 50% των ασθενών οι μετρήσεις αγωγιμότητας μπορεί να παραμείνουν φυσιολογικές, λόγω κυρίαρχης διαταραχής 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 νευροπάθεια26 (Εικόνα 3).

Εικόνα 3. Βιοψία δέρματος από υγιές άτομο (α) και
από ΗΙV ασθενή με DSP (β).
(DSP: άπω συμμετρική πολυνευροπάθεια)
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Ι. Νικολαΐδης και συν.

Θεραπευτικά, η αντιμετώπιση είναι κυρίως συμπτωματική και σκοπεύει στον έλεγχο του νευροπαθητικού πόνου, που είναι το κυρίαρχο σύμπτωμα στην άπω συμμετρική περιφερική πολυνευροπάθεια. Δεν υπάρχει αποδεδειγμένη θεραπεία που
να μπορεί να αναστρέψει την υποκείμενη παθογένεια, υπάρχουν ωστόσο αρκετές επιλογές στη θεραπευτική στρατηγική που μπορεί να ακολουθηθεί, χωρίς όμως τα αποτελέσματα να είναι πάντα
θετικά. Οι κατευθυντήριες οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.) για την αναλγησία,
παρόλο που δημιουργήθηκαν για την αντιμετώπιση του πόνου που οφείλεται στον καρκίνο, αποτελούν μια ουσιαστική βοήθεια στη θεραπευτική
αντιμετώπιση της άπω συμμετρικής περιφερικής
πολυνευροπάθειας. Οι οδηγίες προτείνουν να ξεκινήσει η αντιμετώπιση του πόνου με μη οπιοειδή
αναλγητικά, π.χ. παρακεταμόλη, και μη στεροειδή
αντιφλεγμονώδη σε ασθενείς με ήπιο πόνο. Η χορήγηση 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 περιπτώσεις με σοβαρό και πολύ έντονο πόνο προτείνεται
η χρήση ενός ισχυρού οπιοειδούς ή ενός αγωνιστή των οπιοειδών, π.χ. μεθαδόνης (Πίνακας 1). Το
κόστος αντιμετώπισης του νευροπαθητικού πόνου 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 ανάστροφη μεταγραφάση είναι ένα ένζυμο που έχουν
αποκλειστικά οι ρετροϊοί. Τα NRTIs δρουν ανταγωνιστικά 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 νουκλεοσιδικά ανάλογα μετατρέπονται σε ενεργούς μεταβολίτες (τριφωσφορικά παράγωγα), μετά την ενδοκύττωση και τη φωσφορυλίωσή τους από ειδικές
κινάσες του κυττάρου ξενιστή. Η ζιδοβουδίνη και η
σταβουδίνη είναι ανάλογα της θυμιδίνης, ενώ η λαμιβουδίνη, η ζαλσιταβίνη και η εμτρισιταβίνη είναι
ανάλογα της κυτιδίνης. Η διδανοσίνη είναι ανάλογο 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 ενέργειες κατά τις πρώτες εβδομάδες της χορήγησης
είναι η κόπωση, ο πονοκέφαλος και οι γαστρεντερικές διαταραχές, που κυμαίνονται από ήπια επιγαστρική 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 προκαλέσουν μακροπρόθεσμα μια πλειάδα ανεπιθύμητων ενεργειών, που περιλαμβάνουν τη μυελοτοξικότητα, τη γαλακτική οξέωση, την πολυνευροπάθεια και την παγκρεατίτιδα. Μακροπρόθεσμες
ανεπιθύμητες ενέργειες που σχετίζονται με τη μιτοχονδριακή τοξικότητα περιγράφηκαν για πρώτη φορά το 1999.31,32 Η μιτοχονδριακή λειτουργία
απαιτεί νουκλεοτίδια. Ο μεταβολισμός των σημαντικών αυτών οργανυλίων παραβλάπτεται από
τα νουκλεοσιδικά ανάλογα, οδηγώντας σε εκφύλιση των μιτοχονδρίων. Πρόσφατες κλινικές μελέτες 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 αντιρετροϊκής θεραπείας στα μέσα της δεκαετίας του
1990, η επίπτωση των περισσότερων νευρολογικών επιπλοκών μειώθηκε δραματικά, ο επιπολασμός ωστόσο της περιφερικής νευροπάθειας
συνεχίζει να αυξάνεται. 34 Η αύξηση αυτή συνέπεσε χρονικά με την εισαγωγή στην κλινική
πράξη των νουκλεοσιδικών αναλόγων, και συγκεκριμένα της ζαλσιταβίνης (ddC). 35,36 Δεδομένα 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 αποδοθεί στην τοξικότητα της αντιρετροϊκής θεραπείας. 37 Με την εισαγωγή στη θεραπευτική και
τη γενίκευση της χρήσης των λοιπών νουκλεοσιδικών αναλόγων, αποδείχθηκε ότι η διδανοσίνη (ddI) και η σταβουδίνη (d4T) μπορούν και
αυτές να προκαλέσουν αισθητική νευροπάθεια,38,39 η βαρύτητα της οποίας εξαρτάται από
τη δόση του φαρμάκου. Επιπρόσθετα, ο κίνδυνος νευροπάθειας αυξάνεται όταν χρησιμοποιείται 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 νευροπάθειας από τον HIV. Ωστόσο, η τοξική νευροπάθεια είναι περισσότερο επώδυνη, έχει πιο
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οξεία έναρξη και παρουσιάζει ταχεία επιδείνωση.
Το κύριο διαγνωστικό στοιχείο είναι η χρονική
συσχέτιση της εμφάνισης της περιφερικής νευροπάθειας μερικούς μήνες από την έναρξη της
θεραπείας με νουκλεοσιδικά ανάλογα και η σταθεροποίηση ή βελτίωση της συμπτωματολογίας
όταν η θεραπεία διακόπτεται.39 Η τοξική νευροπάθεια εκδηλώνεται σε 16-20 εβδομάδες, κατά
μέσον όρο, από την έναρξη της θεραπείας με
νουκλεοσιδικά ανάλογα, ενώ έχει αναφερθεί
βελτίωση των συμπτωμάτων μετά πάροδο εβδομάδων ή και μηνών στα 2/3 των ασθενών μετά
τη διακοπή του υπεύθυνου φαρμάκου, αφού
προηγηθεί μία περίοδος επιδείνωσης των συμπτωμάτων, γνωστή ως «coasting».35 Παρά τη
βελτίωση της συμπτωματολογίας, όμως, οι περισσότεροι ασθενείς δεν επιστρέφουν σε μια
πλήρη ασυμπτωματική κατάσταση.41
Οι ηλεκτροφυσιολογικές και νευροπαθολογικές αλλαγές είναι αυτές της αξονικής νευροπάθειας και της κυρίαρχης απώλειας των αμύελων νευρικών ινών και είναι παρόμοιες με αυτές που
υπάρχουν στην άπω συμμετρική περιφερική νευροπάθεια.42
Αν και ο ακριβής παθογενετικός μηχανισμός
της τοξικής νευροπάθειας δεν είναι πλήρως γνωστός, υπάρχουν άφθονες έμμεσες αποδείξεις που
υποδεικνύουν τη δυσλειτουργία των μιτοχονδρίων 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 νευροπάθεια επαγόμενη από το ddI.43 Οι Dalakas και
συνεργάτες παρείχαν άμεσες αποδείξεις μιτοχονδριακής διαταραχής στα αισθητικά νεύρα ασθενών 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 μερικούς ασθενείς να είναι σχετικά ανεκτός και η συμπτωματολογία να βελτιώνεται με απλά αναλγητικά ή μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη. Σε πολλούς ασθενείς, όμως, ο πόνος είναι συνεχής και
αρκετά σοβαρός, ώστε να περιορίζεται η λειτουργικότητά τους. Οι οδηγίες του Π.Ο.Υ. για την
αναλγησία, όπως προαναφέρθηκαν, αποτελούν
χρήσιμο εργαλείο στην αντιμετώπιση του νευροπαθητικού πόνου που σχετίζεται με τα νουκλεοσιδικά ανάλογα. 45
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Πολλαπλή μονονευρίτιδα
(Μononeuropathy multiplex)

Η πολλαπλή μονονευρίτιδα μπορεί να παρατηρηθεί στα αρχικά στάδια της HIV λοίμωξης, οπότε
αποδίδεται σε δυσλειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος ή σε αγγειίτιδα,46,47 είναι όμως
δυνατή η εμφάνισή της και σε προχωρημένο στάδιο νόσου, οπότε αποδίδεται σε ευκαιριακά παθογόνα, όπως ο κυτταρομεγαλοϊός (CMV) και ο ιός
της ανεμευλογιάς/ζωστήρα (VZV).48 Γενικά, δεν
απαντάται συχνά σε άτομα με HIV/AIDS. Η πολλαπλή μονονευρίτιδα σχετίζεται επίσης με τον ιό της
ηπατίτιδας C, και ιδιαίτερα όταν συνυπάρχει κρυοσφαιριναιμία.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 θάνατο. 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 συμπτώματα και σημεία με αισθητική συμμετοχή, κυρίως
με αιμωδίες και μυρμηγκιάσματα κατά την πορεία
ενός περιφερικού νεύρου. Με την πάροδο ημερών ή ακόμα και εβδομάδων, ακολουθούν αισθητικά και κινητικά ελλείμματα στην πορεία περισσότερων, διαφορετικών νεύρων.
Στη διάγνωση της πολλαπλής μονονευρίτιδας
είναι χρήσιμος ο ηλεκτροφυσιολογικός έλεγχος, ο
οποίος αποκαλύπτει πολλαπλές, ασύμμετρες μονονευροπάθειες, συνήθως αξονικού τύπου, οι
οποίες δεν εντοπίζονται στις συνήθεις θέσεις παγίδευσης νεύρων.55 Η εξέταση του ΕΝΥ δεν είναι
ειδική και μπορεί να αποκαλύψει μια ήπια αύξηση
των μονοπύρηνων κυττάρων και του λευκώματος. Στην πολλαπλή μονονευρίτιδα από CMV, η
PCR για ανίχνευση ιικού DNA θα μπορούσε να βοηθήσει διαγνωστικά.
Η αγγειίτιδα στην HIV λοίμωξη αφορά στα μικρά, στα μεσαία και στα μεγάλα αγγεία.56 Η αγγειίτιδα περιφερικού νεύρου μπορεί να εμφανιστεί
είτε ως μεμονωμένη εκδήλωση, ή συνηθέστερα
στο πλαίσιο συστηματικής νόσου. Η αγγειίτιδα περιφερικού νεύρου είναι σπάνια στους HIV ασθενείς, με ποσοστό εμφάνισης 0,3-1% των ασθενών
με AIDS.18 Ιστολογικά παρατηρείται περιαγγειακή
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Εικόνα 4. Νεκρωτική αγγειίτιδα με διήθηση από
φλεγμονώδη κύτταρα και ινιδοειδή νέκρωση
(βέλος) του τοιχώματος του αρτηριδίου στο
επινεύριο.
φλεγμονώδης κυτταρική διήθηση και νέκρωση
των μικρών αγγείων στο επινεύριο των νευρικών
δεσμίδων (Εικόνα 4), ενώ η εξέταση του περιφερικού νεύρου αποκαλύπτει ποικίλου βαθμού απώλεια των εμμύελων νευρικών αξόνων και αξονική
εκφύλιση με εστιακή κατανομή σε διαφορετικές
δεσμίδες. Η αγγειίτιδα αντιμετωπίζεται με χορήγηση κορτικοστεροειδών ή ενδοφλέβια χορήγηση ανοσοσφαιρίνης.
Ο κυτταρομεγαλοϊός (CMV) μπορεί να προσβάλει τόσο το κεντρικό, όσο και το περιφερικό νευρικό σύστημα. Κλινικά, η προσβολή του περιφερικού 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 συστήματος, ενώ η βιοψία του προσβεβλημένου νεύρου
δείχνει διήθημα από πολυμορφοπύρηνα που
γειτνιάζουν με τον CMV στις νευρικές δεσμίδες
και κύτταρα στο ενδονεύριο που περιέχουν τμήματα του CMV. Η θεραπεία περιλαμβάνει τα αντιιικά φάρμακα γκανκυκλοβίρη, φωσκαρνέτη και
σιδοφοβίρη.

Φλεγμονώδεις απομυελινωτικές
πολυριζονευροπάθειες (IDP)

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει τις σχετιζόμενες με τον HIV-1 οξεία φλεγμονώδη απομυελινωτική πολυριζονευροπάθεια (σύνδρομο GuillainBarré) και χρόνια φλεγμονώδη απομυελινωτική
πολυριζονευροπάθεια. Οι νευροπάθειες αυτές συνήθως εμφανίζονται πρώιμα κατά την πορεία της
HIV λοίμωξης,58,59,60 στο κλινικά ασυμπτωματικό
στάδιο (CD4 >500/μL).
HELLENIC ARCHIVES of AIDS, 2010; 18(4):155-168

HIV και περιφερικό νευρικό σύστημα

Η αιτιολογία τους, εν μέρει τουλάχιστον, αποδίδεται κυρίως σε αυτοάνοση καταστροφή της μυελίνης. Το παθολογικό προφίλ της σχετιζόμενης με
τον HIV-1 οξείας φλεγμονώδους απομυελινωτικής
πολυριζονευροπάθειας είναι σύνθετο και ετερογενές, παρόμοιο με αυτό του συνδρόμου GuillainBarré που παρατηρείται σε ασθενείς χωρίς HIV
λοίμωξη.61 Έχουν περιγραφεί δύο μορφές οξείας
φλεγμονώδους απομυελινωτικής πολυριζονευροπάθειας, η αξονική και η απομυελινωτική. Στην
απομυελινωτική μορφή, που εμφανίζεται συχνότερα, 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 ριζών και των περιφερικών νεύρων κυρίως από CD8
λεμφοκύτταρα. Η διήθηση αυτή και η ενεργοποίηση των μακροφάγων είναι εμφανής και στην
ανοσοκυτταροχημική ανάλυση.58 Η αξονική μορφή της σχετιζόμενης με τον HIV-1 οξείας φλεγμονώδους απομυελινωτικής πολυριζονευροπάθειας
δεν έχει μελετηθεί επαρκώς. Μελέτη βιοψίας νεύρου σε ασθενή με την αξονική μορφή της IDP στο
νοσοκομείο Johns Hopkins στη Βαλτιμόρη των
ΗΠΑ, έδειξε αλλαγές Βαλλεριανής κυρίως εκφύλισης, 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 απομυελινωτική πολυριζονευροπάθεια σχετιζόμενη με
τον HIV είναι παρόμοια με αυτά που παρατηρούνται σε ασθενείς χωρίς HIV λοίμωξη, γεγονός που
αποδεικνύει ότι δεν υπάρχουν ιδιαίτερες διαφορές στην παθολογία του περιφερικού νεύρου μεταξύ HIV θετικών και HIV αρνητικών ασθενών.61,64
Στα αρχικά στάδια της χρόνιας φλεγμονώδους
απομυελινωτικής πολυριζονευροπάθειας οι παθολογικές αλλαγές χαρακτηρίζονται από διηθήσεις του περιφερικού νεύρου από λεμφοκύτταρα
και μακροφάγα, καθώς και από απομυελίνωση.65
Σε επόμενα στάδια, τα ευρήματα που επικρατούν
είναι η επαναμυελίνωση, η απουσία λεμφοκυτταρικής διήθησης και η μείωση της πυκνότητας των
μικρών εμμύελων και αμύελων νευρικών ινών.58
Τα κλινικά χαρακτηριστικά της οξείας και χρόνιας απομυελινωτικής φλεγμονώδους πολυριζονευροπάθειας είναι παρόμοια σε ασθενείς με και
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ AIDS, 2010; 18(4):155-168

χωρίς HIV λοίμωξη. Οι δύο καταστάσεις διαθέτουν πολλά κοινά κλινικά και ηλεκτροφυσιολογικά χαρακτηριστικά. Και στις δυο διαταραχές προέχει το κινητικό έλλειμμα, ενώ τα αισθητικά συμπτώματα είναι σχετικά ήπια. Οι φλεγμονώδεις
απομυελινωτικές πολυριζονευροπάθειες μπορεί
αρχικά να ξεκινήσουν με αισθητικά συμπτώματα,
συνήθως ήπια, που περιλαμβάνουν άπω παραισθησίες και δυσαισθησίες, όπως αιμωδίες στα χέρια ή στα πόδια. Σύντομα όμως εμφανίζονται κινητικά 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 αναπνευστική ανεπάρκεια (σπάνια, αλλά επείγουσα
νευρολογική κατάσταση).65,66 Ευτυχώς, μικρό
σχετικά ποσοστό ασθενών με αναπνευστική ανεπάρκεια θα χρειαστεί μηχανικό αερισμό στην
οξεία φάση. Στην οξεία απομυελινωτική φλεγμονώδη πολυριζονευροπάθεια, η επιδείνωση της
συμπτωματολογίας επισυμβαίνει μέσα σε ώρες,
ημέρες ή εβδομάδες, και φτάνει το μέγιστο στις 4
εβδομάδες. Στη χρόνια απομυελινωτική φλεγμονώδη 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, κυρίως άπω, αισθητικές διαταραχές.
Στον ηλεκτροφυσιολογικό έλεγχο αποκαλύπτονται ελαττωμένη ταχύτητα αγωγής, μειωμένοι
λανθάνοντες χρόνοι και μπλοκ αγωγής, που υποδηλώνουν ότι επικρατεί απομυελινωτική νευροπάθεια. Δεν αποκλείεται η συνύπαρξη ποικίλου
βαθμού απώλειας των αξόνων. Το ΕΝΥ δείχνει αύξηση 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 νόσου 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 ελλείμματα. Στη βιοψία νεύρου παρατηρούνται
φλεγμονώδεις διηθήσεις από μονοπύρηνα και
τμηματική απομυελίνωση, με ποικίλου βαθμού
αξονική εκφύλιση.
Στην οξεία φλεγμονώδη απομυελινωτική πολυριζονευροπάθεια χρησιμοποιούνται θεραπευτικά,
με καλά αποτελέσματα, η ενδοφλέβια χορήγηση
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μεγάλων δόσεων ανοσοσφαιρίνης (IVIG) ή η πλασμαφαίρεση. Σε ασθενείς με χρόνια φλεγμονώδη
απομυελινωτική πολυριζονευροπάθεια η χορήγηση κορτικοειδών από του στόματος είναι γενικά
αποτελεσματική, με τη διακοπή όμως της θεραπείας είναι πιθανή η υποτροπή της νόσου. Οι οξείες παροξύνσεις της χρόνιας φλεγμονώδους απομυελινωτικής πολυριζονευροπάθειας μπορούν να
αντιμετωπιστούν με πλασμαφαίρεση ή με μεγάλες δόσεις ανοσοσφαιρίνης (IVIG).

Προοδευτική πολυριζονευροπάθεια (PP)

Παρατηρείται σε ασθενείς με προχωρημένη HIV
νόσο και χαμηλά επίπεδα CD4 κυττάρων. Η ακριβής επίπτωση της προοδευτικής πολυριζονευροπάθειας 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 νευρολογικές 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 κρυπτόκοκκο.78
Η έναρξη είναι υποξεία και η νόσος εξελίσσεται
σε διάστημα ημερών έως εβδομάδων. Σε τυπικές
περιπτώσεις οι ασθενείς αρχικά εμφανίζουν παραισθησίες ή πόνο στα ιερά δερμοτόμια, με αντανάκλαση στα κάτω άκρα. Αν η διαταραχή δεν
αναγνωριστεί και δεν αντιμετωπιστεί έγκαιρα,
ακολουθεί προϊούσα χαλαρή παραπάρεση με ταχεία εξέλιξη, που συνοδεύεται από διαταραχές
των σφιγκτήρων και κατάργηση των αντανακλαστικών. Οι αισθητικές διαταραχές είναι συνήθως
ήπιες, ενώ συμμετοχή των άνω άκρων μπορεί να
συμβεί αργότερα στην πορεία της νόσου. Η πλειοψηφία των ασθενών χωρίς θεραπευτική παρέμβαση θα αποβιώσει μέσα σε χρονικό διάστημα
μερικών εβδομάδων.
Η εξέταση του ΕΝΥ τυπικά δείχνει αύξηση των
κυττάρων και του λευκώματος και χαμηλό σάκχαρο.79 Η καλλιέργεια του ΕΝΥ για CMV είναι θετική
στο 50% των περιπτώσεων. Η χρήση της αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης (PCR) για την ανίχνευση του CMV DNA έχει αποδειχθεί ταχεία και
ευαίσθητη μέθοδος για την ανίχνευση του CMV
στο ΕΝΥ.80 Παθολογοανατομικά, η νόσος χαρακτηρίζεται από εκτεταμένη πολυεστιακή νέκρωση, οξείες φλεγμονώδεις διηθήσεις και αγγειίτιδα.
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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 τομογραφία μπορεί να αναδείξει πάχυνση των νωτιαίων ριζών, είναι όμως χρήσιμη κυρίως για τον αποκλεισμό 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 επείγουσα νευρολογική κατάσταση. Για το λόγο αυτό,
η έναρξη της αγωγής γίνεται αμέσως μόλις τεθεί η
κλινική διάγνωση της νόσου και χωρίς να περιμένουμε τα αποτελέσματα των καλλιεργειών του
ΕΝΥ και την ανεύρεση των τυπικών κυτταρολογικών αλλοιώσεων για τον CMV. Η θεραπεία της
προοδευτικής πολυριζονευροπάθειας που οφείλεται σε άλλες αιτίες κατευθύνεται προς την υποκείμενη 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 συμπτωματολογία.84 Σοβαρή αυτόνομη νευροπάθεια, ωστόσο, εμφανίζεται γενικά σε ασθενείς με
AIDS και τότε, κατά κανόνα, συνοδεύεται από άλλες μορφές νευροπάθειας της HIV νόσου (προσβολή του κεντρικού ή του περιφερικού νευρικού
συστήματος).
Η αυτόνομη νευροπάθεια μπορεί να εκδηλωθεί
με διάφορα συμπτώματα ενδεικτικά δυσλειτουργίας του αυτόνομου νευρικού συστήματος. Η κλινική συμπτωματολογία από το παρασυμπαθητικό
περιλαμβάνει ταχυκαρδία, δυσλειτουργία κύστεως και σεξουαλική ανικανότητα, ενώ από το συμπαθητικό ορθοστατική υπόταση, συγκοπή, ανιδρωσία, και γαστρεντερικές διαταραχές.
Στη δυσλειτουργία του αυτόνομου νευρικού συστήματος μπορούν επίσης να συνεισφέρουν ποικίλοι συστηματικοί και μεταβολικοί παράγοντες,
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όπως η μειωμένη πρόσληψη υγρών, οι ηλεκτρολυτικές διαταραχές, η κακή θρέψη, οι παθήσεις του
περιφερικού και κεντρικού νευρικού συστήματος,
καθώς και διάφορες φαρμακευτικές ουσίες.
Η θεραπεία είναι μόνο συμπτωματική και στοχεύει κυρίως στη σταθεροποίηση της αρτηριακής
πίεσης και του καρδιακού ρυθμού.

Συμπέρασμα

Η προσβολή του κεντρικού και του περιφερικού νευρικού συστήματος σε ασθενείς με HIV λοίμωξη ή πλήρες AIDS είναι γνωστή επιπλοκή της
νόσου και εμφανίζεται με πολλές κλινικές μορφές
και εκδηλώσεις.
Οι αισθητικές νευροπάθειες είναι οι συνηθέστερες νευροπάθειες που σχετίζονται με την HIV/
AIDS νόσο και αποτελούν την πιο κοινή επιπλοκή
της HIV λοίμωξης από το νευρικό σύστημα. Η περιφερική νευροπάθεια είναι από τις συχνότερες
εκδηλώσεις της νόσου, με επίπτωση που κυμαίνεται στις διάφορες μελέτες από 15-50%. Μεγάλος
όμως αριθμός ασθενών έχει υποκλινική περιφερική νευροπάθεια, η οποία αποκαλύπτεται με τον
κατάλληλο κλινικό και εργαστηριακό έλεγχο, και
για το λόγο αυτό η ακριβής επίπτωσή της δεν είναι απόλυτα γνωστή.
Η καθιερωμένη από το 1997 θεραπεία με χρήση
συνδυασμού τριών ή περισσοτέρων αντιρετροϊκών φαρμάκων, η επονομαζόμενη HAART (Highly
Active Antiretroviral Treatment), άλλαξε την πορεία της νόσου, τη συχνότητα των επιπλοκών και
συνεπώς και την επιδημιολογία της περιφερικής
νευροπάθειας. Ορισμένα όμως από τα νουκλεοσιδικά ανάλογα, φάρμακα που αποτελούν βασικό
συστατικό της HAART, έχουν ως συνήθη ανεπιθύμητη ενέργεια την πρόκληση περιφερικής νευροπάθειας.
Άγνωστη παραμένει ακόμα και σήμερα η παθογένεια της περιφερικής νευροπάθειας που οφείλεται στην HIV λοίμωξη. Ως πιθανοί παθογενετικοί 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 αντιρετροϊκή αγωγή, ενοχοποιείται επιπρόσθετα η
τοξική δράση των φαρμάκων.
Υπάρχει ανάγκη για βελτιωμένες μεθόδους καθορισμού του βαθμού της υποκλινικής νευροπάθειας στους ασθενείς, πριν την εισαγωγή ενός πιθανού νευροτοξικού παράγοντα στην HAART, και
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προσεκτική παρακολούθηση των ασθενών για
πρώιμη μιτοχονδριακή δυσλειτουργία με την
έναρξη της αντιρετροϊκής θεραπείας, προκειμένου να υπάρξει καλύτερη πρόγνωση του κινδύνου
ανάπτυξης τοξικής νευροπάθειας. Το φάσμα και η
συχνότητα της φαρμακευτικής νευροπάθειας αναμένεται να αλλάξουν με τη συνεχόμενη εμπειρία
και τη συνεχή προσπάθεια βελτίωσης των υπαρχόντων σκευασμάτων και την ανάπτυξη νέων.
Υπάρχει επίσης μεγάλη ανάγκη για την καλύτερη
κατανόηση των επιπλοκών αυτών και των παθογενετικών τους μηχανισμών, καθώς επίσης και για την
ανάπτυξη αποτελεσματικών θεραπειών που θα παρέχουν επαρκή συμπτωματική ανακούφιση και διακοπή ή αναστροφή της βλάβης των περιφερικών
νεύρων, έτσι ώστε να υπάρξει βελτίωση στην ποιότητα ζωής των ασθενών με HIV/AIDS νόσο.
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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 διαστάσεις, 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 ανασφαλίστων και την κατηγοριοποίησή τους σε υποπεριπτώσεις. Συνολικά καταγράφηκαν 85 περιπτώσεις
ανασφάλιστων οροθετικών σε όλη την επικράτεια και προέκυψαν οι ακόλουθες κατηγορίες: α) Έλληνες πολίτες, β) πολίτες από χώρες που δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γ) πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δ) ασφαλισμένοι στο ΝΑΤ. Διαφάνηκε ότι μετά την αλλαγή καθεστώτος στην οικονομική 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.

Γραφείο Ψυχοκοινωνικής
Στήριξης (ΓΨΣ), Τμήμα
Παρεμβάσεων στην
Κοινότητα, Κέντρο Ελέγχου
και Πρόληψης Νοσημάτων
(ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.)

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 insurance, 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 EuropeanUnion 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 antiretroviral 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.

Psychosocial Support Office,
Department of Interventions
in the community, Hellenic
Center for Disease Control
and Prevention (KE.EL.P.NO.)

Key words: uninsured HIV positive, access to antiretroviral treatment.
Πρόλογος

Τα τελευταία χρόνια έρχεται όλο και πιο συχνά
στην επιφάνεια το θέμα της πρόσβασης στην
αντιρετροϊκή αγωγή, το οποίο, πέραν της ανθρωπιστικής 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 υγείας, όπως οι μετανάστες.
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Υλικό και μέθοδοι

Στις αρχές του 2008 συγκροτήθηκε ομάδα εργασίας με συντονιστή τον Υπεύθυνο του Γραφείου
Ψυχοκοινωνικής Στήριξης, με σκοπό την άμεση
αντιμετώπιση του μείζονος αυτού ζητήματος Δημόσιας Υγείας. Κάθε περίπτωση αντιμετωπίστηκε
εξατομικευμένα με βάση τις υπάρχουσες εγκυκλίους. Η ομάδα είχε τους ακόλουθους στόχους: α)
την καταγραφή όλων των περιστατικών ανασφαλίστων, β) την κατηγοριοποίησή τους σε υποπεριπτώσεις για την αποτελεσματικότερη διαχείρισή
τους, γ) την επισκόπηση της νομοθεσίας και δ) την
ενημέρωση και εκπαίδευση στελεχών των κοινωνικών υπηρεσιών.

Αποτελέσματα

Κατόπιν επαφών με τους υπεύθυνους των Περιφερειακών Μονάδων Ειδικών Λοιμώξεων, επισκέψεων στις ΜΕΛ των Αθηνών και συνεννόησης με
τους θεράποντες ιατρούς, οι δυσχέρειες και τα
προβλήματα στη χορήγηση της αγωγής κατηγοριοποιήθηκαν ως εξής:
• Ανασφάλιστοι
• Μετανάστες
• Άρνηση οροθετικών στη λήψη της ενδεικνυόμενης θεραπείας.
Κατόπιν διερεύνησης της ομάδας εργασίας στις
ΜΕΛ, καταγράφηκαν 85 περιπτώσεις ανασφάλιστων οροθετικών σε όλη την επικράτεια. Έχει
εκτιμηθεί ότι ο συνολικός αριθμός οροθετικών με
εκκρεμότητες ασφαλιστικής φύσεως δεν υπερβαίνει 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 Κοινωνικές Υπηρεσίες των ΜΕΛ παρατηρήθηκε ότι οι
περισσότερες παραπομπές πραγματοποιήθηκαν
από το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό των ΜΕΛ,
παρά από την Κοινωνική Υπηρεσία των Νοσοκομείων. Κατανοούμε ότι μια Κοινωνική Υπηρεσία
που συστηματικά υποστελεχώνεται και είναι επιφορτισμένη με όλα τα κοινωνικοπρονοιακά ζητήματα 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 περιστατικών στο ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., χωρίς να υπάρχει κάποια
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προηγούμενη διερεύνησή τους σε ένα πρώτο επίπεδο.
Τελικά, μετά από αυτή τη διερεύνηση σε πανελλαδικό επίπεδο και την ενεργό εμπλοκή του Γραφείου Ψυχοκοινωνικής Στήριξης στη διαδικασία
εξατομικευμένης αντιμετώπισης των περιπτώσεων ανασφαλίστων οροθετικών, προέκυψαν οι
ακόλουθες κατηγορίες ανασφαλίστων:
1. Έλληνες πολίτες
2. Πολίτες από χώρες που δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή 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 προκύπτουν οι ακόλουθες υποκατηγορίες ανασφαλίστων:
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.139491/1611-06).
1γ. Ανασφάλιστοι με εισόδημα άνω των 9.000€
(αυτό αποτελεί το ανώτατο όριο εισοδήματος για
χορήγηση βιβλιαρίου απορίας σε οροθετικά άτομα από την Πρόνοια). Έχουν δυνατότητα να αιτηθούν εξατομικευμένης εξέτασης της περίπτωσής
τους, από την Επιτροπή Κοινωνικής Αρωγής της
Πρόνοιας, σύμφωνα με κοινή απόφαση του
Υπουργείου Υγείας & του Υπουργείου Οικονομικών (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 εισόδημα είναι αρκετά υψηλό εγκρίνεται βιβλιάριο
απορίας με ποσοστό συμμετοχής από την πλευρά του οροθετικού. Αυτό σημαίνει βέβαια ότι
ακόμη και έτσι ο ανασφάλιστος οροθετικός καλείται να καταβάλλει μηνιαίως ένα υψηλό χρηματικό ποσό για την κάλυψη της αντιρετροϊκής του
αγωγής.
1δ. Ανασφάλιστοι λόγω οικονομικών εκκρεμοτήτων
με τον ασφαλιστικό τους φορέα. Τους δίνεται η δυνατότητα εξατομικευμένης εξέτασης αιτήματος από
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τον ασφαλιστικό τους φορέα σχετικά με τη χορήγηση βιβλιαρίου ασθενείας κατ’ εξαίρεση. Επίσης, δύνανται να εφοδιαστούν με το πιστοποιητικό Κοινωνικής Προστασίας για έκδοση βιβλιαρίου περίθαλψης από το ανάλογο πρόγραμμα του Υπουργείου
Υγείας (αρ. απ. Π2α/Γ.Π./οικ.129908).
Το Γραφείο Ψυχοκοινωνικής Στήριξης διαχειρίστηκε περιστατικό στο οποίο ανεστάλη η χορήγηση αντιρετροϊκής αγωγής λόγω οικονομικών
εκκρεμοτήτων προς τον ΟΑΕΕ. Εν συνεχεία και
κατόπιν παρέμβασης του θεράποντος ιατρού του,
δόθηκε μια παράταση τριών μηνών στη χορήγηση της φαρμακευτικής του αγωγής, η οποία κρίθηκε 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 έλλειψης χορήγησης αντιρετροϊκής αγωγής.
2. Πολίτες από χώρες που δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Εξετάζεται η δυνατότητα για υποβολή 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 αντιρετροϊκής αγωγής, λόγω αδυναμίας χορήγησης θεραπευτικής 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 Ένωση (π.χ. Αλβανία, Αρμενία): Στις χώρες προέλευσής
τους οι οροθετικοί έχουν πρόσβαση στη χορήγηση αντιρετροϊκής αγωγής, παλαιότερης όμως γενιάς, και πιθανώς όχι των αντιρετροϊκών που ήδη
λαμβάνουν. Αποτελεί ζήτημα προς επίλυση για το
εάν η συγκεκριμένη κατηγορία μπορεί να ενταχθεί στο σκεπτικό της προηγούμενης πληθυσμιακής ομάδας.
Το Γραφείο Ψυχοκοινωνικής Στήριξης αντιμετώπισε 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 δυνατότητα 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
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εφόσον ο αιτών διαθέτει ΑΦΜ, αριθμό λογαριασμού τραπέζης και ασφαλιστική κάλυψη. Το Γραφείο Ψυχοκοινωνικής Στήριξης αντιμετώπισε περίπτωση ανασφάλιστου Πολωνού, ο οποίος εισήχθη σε ΜΕΛ μεγάλου νοσοκομείου των Αθηνών
σε προχωρημένο στάδιο AIDS λόγω διακοπής χορήγησης της αντιρετροϊκής αγωγής, η οποία τελικά αποδείχθηκε μοιραία για τη ζωή του.
Άλλη μια εναλλακτική λύση αποτελεί η λήψη
της Ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης, η οποία χορηγείται από τη χώρα προέλευσης του ανασφάλιστου οροθετικού και προϋποθέτει ο ενδιαφερόμενος να υπάγεται σε κάποιον ασφαλιστικό φορέα στη χώρα προέλευσης (συμπεριλαμβανομένης 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 πραγματοποιείται από ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, οι οποίες δεν καλύπτουν τη χορήγηση αντιρετροϊκής
αγωγής λόγω του υψηλού της κόστους. Κατά συνέπεια, 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 Ψυχοκοινωνικής 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 ανάπτυξη δικτύου συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων υπηρεσιών.
Η μέθοδος εκπαίδευσης βασίσθηκε σε εισηγήσεις 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 πραγματευόταν η διημερίδα, στην ενεργή συμμετοχή,
στην ανταλλαγή εμπειριών και μεθοδολογικών
εργαλείων στην αλληλεπίδραση μεταξύ των εκπαιδευομένων, στην ανάπτυξη κλίματος εμπιστοσύνης 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 Μονάδες Ειδικών Λοιμώξεων και ασχολείται με κοινωνικά θέματα οροθετικών, στο επιστημονικό
προσωπικό των παραπάνω υπηρεσιών (Ιατροί
ΜΕΛ, Νοσηλευτές, Ψυχολόγοι, Κοινωνιολόγοι,
Κοινωνικοί Λειτουργοί, Επισκέπτες Υγείας, Διοικητικό 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 διαδραστικής 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 παρακολούθησαν 29 άτομα, ενώ 10 άτομα δεν κατάφεραν να
παρουσιαστούν παρά την αρχική δήλωση συμμετοχής τους. Συμμετείχαν: 7 ιατροί, 8 κοινωνικοί
λειτουργοί, 2 κοινωνιολόγοι, 3 νοσηλευτές, 1 επισκέπτης υγείας, 1 ψυχολόγος, 1 νομικός, 4 διοικητικοί υπάλληλοι, 1 εθελόντρια. Οι συμμετέχοντες
προέρχονταν από τις παρακάτω περιοχές: Αθήνα,
Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, Αλεξανδρούπολη, Ηράκλειο Κρήτης, Ρόδος.
Η αξιολόγηση των συμμετεχόντων παρουσίασε μια ιδιαίτερα θετική εικόνα, αφού η συντριπτική 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 νομοθετικές ρυθμίσεις δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις, 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
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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 μεταναστών να δίδονται ανεξάρτητα από το νομικό
τους στάτους στην Ελλάδα. Αυτό μπορεί πολύ
εύκολα να επιτευχτεί με την επιστροφή στο παλαιότερο καθεστώς όπου η χορήγηση των φαρμάκων καλύπτονταν από το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. από ειδικό κονδύλι.
Το σκεπτικό, εκτός από τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και των ανθρώπινων δικαιωμάτων,
λαμβάνει υπόψη τα οικονομικά της υγείας. Αξίζει
να σημειωθεί ότι ένας οροθετικός χωρίς πρόσβαση στην αντιρετροϊκή αγωγή αναπτύσσει δευτερογενείς λοιμώξεις (ιδιαίτερα αν οι συνθήκες διαβίωσης του είναι δυσμενείς, όπως συμβαίνει σε
μετανάστες μη νόμιμα ευρισκόμενους στη χώρα),
κάποιες από τις οποίες είναι εύκολα μεταδιδόμενες στον γενικό πληθυσμό με αποτέλεσμα και η
Δημόσια Υγεία να απειλείται αλλά και το κόστος
για την Υγεία να αυξάνεται. Θα μπορούσαμε λοιπόν 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 ανασφαλίστων, η οποία θα συνεδριάζει στο ΚΕ.
ΕΛ.Π.ΝΟ. και θα συμμετέχουν εμπλεκόμενα Γραφεία του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. (π.χ. Γραφείο HIV Λοίμωξης, Γραφείο Ηθικής και Δεοντολογίας Γραφείο
Ψυχοκοινωνικής Στήριξης), εκπρόσωποι Μονάδων Ειδικών Λοιμώξεων, εκπρόσωποι Μη Κυβερνητικών 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 ανασφαλίστων που αντιμετωπίζουν οι εμπλεκόμενοι φορείς, 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 πληροφοριών και στη βελτίωση των υπηρεσιών (βλέπε
επόμενο).
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Δημιουργία δικτύου όλων των υπηρεσιών που
ασχολούνται με θέματα ανασφάλιστων οροθετικών. Ήδη, οι εκπρόσωποι των υπηρεσιών που
συμμετείχαν στη διημερίδα μπορούν να αποτελέσουν τον πυρήνα ενός τέτοιου δικτύου, με
σκοπό τη διάχυση πληροφοριών και άμεση ενημέρωση των μελών αλλά και τη δημιουργία
ομάδας πίεσης για την επίλυση διαφόρων ζητημάτων 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 συνεργασίες.
Ενημέρωση και κατάρτιση των στελεχών Κοινωνικών Υπηρεσιών των ΜΕΛ σε θέματα πρόσβασης
στην αντιρετροϊκή αγωγή ανασφαλίστων οροθετικών, 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 παρούσα διημερίδα. Στο πλαίσιο του σκεπτικού αυτού, τα αποτελέσματα της διημερίδας καθώς και
σχετικοί εγκύκλιοι αλλά και χρήσιμες πληροφορίες θα αποσταλούν σε όλους τους ενδιαφερόμενους, ακόμη και σε όσους δεν παρευρέθησαν στη
διημερίδα.
Ανεξάρτητα του αντικειμένου της διημερίδας
κατατέθηκαν οι παρακάτω ανάγκες και διαμορφώθηκαν οι εξής προτάσεις:
1. Αναδείχθηκε η ανάγκη για συνεχιζόμενη εκπαίδευση των ήδη υπαρχόντων στελεχών σε
νέα θέματα οροθετικότητας. Τον συντονισμό
αυτής της εκπαίδευσης θα μπορούσε να αναλάβει το Γραφείο Ψυχοκοινωνικής Στήριξης
του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.
2. Ανάγκη για συχνότερες συναντήσεις Ψυχοκοινωνικών Επαγγελματιών στο χώρο του
AIDS και ανταλλαγή πληροφοριών, γνώσεων και εμπειριών σχετικά με τα ζητήματα
που τους απασχολούν. Το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. και
ιδιαίτερα το Γραφείο Ψυχοκοινωνικής Στήριξης, θα μπορούσε να αναλάβει τη διοργάνωση επιστημονικών συναντήσεων στην
Αθήνα αλλά και στην περιφέρεια καθώς και
τη σύσταση Δικτύου Ψυχοκοινωνικών
Επαγγελματιών. Οι συναντήσεις αυτές μπορούν να οδηγήσουν και στη διοργάνωση
συνεδρίου ψυχοκοινωνικών θεμάτων, παράλληλα ή ανεξάρτητα από το πανελλήνιο
Συνέδριο AIDS.
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3. H εκπαίδευση του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού σε θέματα δικαιωμάτων ασθενών
θεωρήθηκε αναγκαία. Για το λόγο αυτό, προτείνεται η διοργάνωση σεμιναρίων με ανάλογη θεματολογία που θα απευθύνονται σε ιατρονοσηλευτικό προσωπικό τόσο δημοσίων
όσο και ιδιωτικών νοσοκομείων.
Τα αποτελέσματα και οι προτάσεις της διημερίδας κατατέθηκαν στη διοίκηση του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.
καθώς και σε παράγοντες του Υπουργείου Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Παράλληλα, απεστάλησαν σε όλους τους συμμετέχοντες της διημερίδας με επισυναπτόμενη όλη τη σχετική νομοθεσία.

Συζήτηση

Όπως διαφαίνεται από τα παραπάνω, η παρέμβαση τόσο των θεραπόντων ιατρών όσο και των
αρμόδιων ψυχοκοινωνικών υπηρεσιών, με στόχο
τη διευθέτηση παρόμοιων περιστατικών ανασφαλίστων, είναι καταλυτική και συμβάλλει στην
προαγωγή της υγείας των οροθετικών. Παρόλα
αυτά, η παρέμβασή τους προσκρούει πολλές φορές σε ανυπέρβλητα θεσμικά εμπόδια, τα οποία,
παρά την καλοπροαίρετη μεσολάβηση κάποιων
ιατρών και στελεχών υπηρεσιών υγείας, δεν επιτρέπουν 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 αίτημα παραμένει ένα υποστηρικτικό νομοθετικό
πλαίσιο που να καλύπτει όλες τις πιθανές περιπτώσεις ενός τόσο σημαντικού ζητήματος ατομικής και δημόσιας υγείας, με διαστάσεις στην ευρύτερη κοινωνία.
Πιθανή λύση μπορεί να αποτελέσει η επιστροφή στο προηγούμενο καθεστώς άμεσης χορήγησης και κάλυψης των αντιρετροϊκών από το ΚΕ.
ΕΛ.Π.ΝΟ., ανεξάρτητα από την ασφαλιστική ικανότητα 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 Υπουργείου, 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 καλύπτει όλες τις πιθανές περιπτώσεις ανασφαλίστων, 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.
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Προτείνεται: α) η επιστροφή στο προηγούμενο
καθεστώς άμεσης χορήγησης και κάλυψης των αντιρετροϊκών από το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., ανεξάρτητα από την
ασφαλιστική ικανότητα του οροθετικού και β) η σύσταση ειδικής επιτροπής για ζητήματα ανασφαλίστων στην οποία θα συμμετέχουν εμπλεκόμενα Γραφεία του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., εκπρόσωποι Μονάδων Ειδικών Λοιμώξεων και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων
που ασχολούνται με το AIDS καθώς και άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς όπως υπηρεσίες πρόνοιας, Ελληνική
Εταιρία Μελέτης και Αντιμετώπισης του AIDS κ.λπ.
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CASE REPORT

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

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 μετανάστες, γυναίκες, καθώς και σε ανοσοκατασταλμένους ασθενείς, κυρίως πάσχοντες από HIV λοίμωξη. Η λεμφαδενίτιδα είναι η πιο συχνή εντόπιση της εξωπνευμονικής φυματίωσης, με τους τραχηλικούς λεμφαδένες να πάσχουν τις περισσότερες φορές. Παρουσιάζουμε περίπτωση αλλοδαπής γυναίκας ΗΙV(-), με τραχηλική αμφοτερόπλευρη λεμφαδενίτιδα λόγω εξωπνευμονικής φυματίωσης και
ανασκοπούμε τη βιβλιογραφία που αφορά τη νόσο.

 ΄ Παθολογική Κλινική,
Δ
Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο
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2
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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 minorities, 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 tuberculosis of a non-HIV young immigrant woman and we review the data concerning this disease.
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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 τελευταία 10 έτη, που εισήχθη στην κλινική μας
λόγω επώδυνης τραχηλικής διόγκωσης. Είχε
ελεύθερο ατομικό ιστορικό και δεν ελάμβανε καμία φαρμακευτική αγωγή, ενώ δεν ταξίδεψε
εκτός Ελλάδος το ανωτέρω χρονικό διάστημα. Η
ασθενής από 4 εβδομάδων παρουσίασε σταδιακή εμφάνιση επώδυνης διόγκωσης δεξιά, έπειτα
αριστερά και τελικά στη μέση τραχηλική γραμμή, 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 τραχήλου ανευρέθη στη δεξιά τραχηλική χώρα ψηλαφητή, σκληρή, ξυλώδους υφής μάζα, μη κινητή,
άνευ συριγγίων και επώδυνη, στην αριστερή, μικρότερη μάζα ίδιας υφής, ενώ στη μέση γραμμή
ψηλαφητή μάζα λίαν επώδυνη, κινητή, ακολουθούσα τις καρωτιδικές κινήσεις, υπόσκληρη και
άνευ κλυδασμού. Η υπόλοιπη κλινική εξέταση
ήταν χωρίς παθολογικά ευρήματα.
Από τον εργαστηριακό έλεγχο υπήρχε μόνο παθολογική αύξηση της ΤΚΕ που ήταν 85, μετά ηπίας
λευκοκυτταρώσεως, ενώ η ακτινογραφία θώρακος ήταν χωρίς παθολογικά ευρήματα. Η δερμοαντίδραση φυματίνης ήταν 0 mm, ενώ ο ανοσολογικός έλεγχος για HIV, EBV, CMV, Toxoplasma, καθώς 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 περιελάμβανε κυρίως τη μιτωτική εξεργασία (νεοπλασία συμπαγών οργάνων ή αιμοτολογική κακοήθειας), τις
επιμολυνθείσες κυστικές αλλοιώσεις, τη φυματιώδη λεμφαδενίτιδα και την ακτινομύκωση.
Η αξονική τομογραφία που ακολούθησε αποκάλυψε 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 αγωγής 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 φυματίωσης.1 Η συχνότητά της είναι ιδιαίτερα υψηλή
στους HIV(+) ασθενείς.2 Τα παιδιά και οι νεαρές γυναίκες (ιδιαίτερα οι μη ανήκοντες στην Καυκάσια
φυλή) φαίνεται να είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι στην
τραχηλική λεμφαδενίτιδα από μυκοβακτηρίδια.1,3
Επιδημιολογικά, στις αναπτυγμένες χώρες το μεγαλύτερο ποσοστό ασθενών με τραχηλική λεμφαδενοπάθεια είναι κυρίως γυναίκες και παιδιά μεταναστών, όπως φαίνεται και από μια σειρά μελετών
από τη Γερμανία,4 τη Γαλλία5 και την Αυστραλία.6
Για τους HIV(-) ασθενείς, η παθογένεια της νόσου σχετίζεται είτε με αναζωπύρωση παλαιάς
πρωτοπαθούς εστίας,7 είτε με φυματιώδη προσβολή των αμυγδαλών και του δακτυλίου του
Waldeyer.1
Η τραχηλική λεμφαδενίτιδα είναι κυρίως ετερόπλευρη.8 Η αμφοτερόπλευρη λεμφαδενίτιδα είναι
σπάνια και παρουσιάζεται σε λιγότερο από 10%
των περιστατικών. Η διαφορική διάγνωση της φυματιώδους λεμφαδενίτιδας περιλαμβάνει το λέμφωμα, τη νόσο εξ ονύχων γαλής, τη σαρκοείδωση, 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
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υπερηχογράφημα όπως και η αξονική τομογραφία προσφέρουν σημαντική διαγνωστική
βοήθεια.11
Η θεραπεία της τραχηλικής λεμφαδενίτιδας διαρκεί στις περισσότερες περιπτώσεις έξι μήνες,
ενώ η ύπαρξη πολυανθεκτικών στελεχών στα
πρώτης γραμμής αντιφυματικά φάρμακα έχει σαφώς δημιουργήσει προβλήματα.7,16 Σε μια εργασία όπου συγκρίθηκε η εξάμηνη και η εννιάμηνη
διάρκεια θεραπείας δεν υπήρχε στατιστική διαφορά όσον αφορά στο αποτέλεσμα.14 Μεγαλύτερη διάρκεια αγωγής χρειάζεται σε ασθενείς οι
οποίοι είναι ανοσοκατασταλμένοι, έχουν προσβληθεί 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 ασθενών θα παρουσιάσει στην αρχική φάση μια παράδοξη αύξηση του μεγέθους των λεμφαδένων,
λόγω της ανοσολογικής απάντησης του οργανισμού (σύνδρομο ανοσολογικής αποκατάστασης).4
Αναζωπύρωση παρά την ορθή αντιφυματική
αγωγή θα παρουσιάσει το 3,5% των ασθενών.4,15
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