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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
(1975). Η φαρμακευτικές ουσίες που χρησιμοποιήΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ AIDS, 2011; 19(Suppl 1)

θηκαν 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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Π.χ. Watkins J.A., Carman P.S., Melling W.S.: In
vitro inhibition of CL. difficile. Amer. J. Clin. Path.
1985, 3: 125-131.
Σε περίπτωση που δεν αναφέρεται όνομα συγγραφέως σημειώνεται η λέξη Ανώνυμος (για ελληνική δημοσίευση) ή Anonymous.
Π.χ. Anonymous. Carcinoid tumors and syndrome (Editorial). JAMA 1986, 83-85.
Παραπομπές που αναφέρονται σε εργασίες,
που δημοσιεύονται σε συμπληρώματα (supplements) εκδόσεων, πρέπει να συνοδεύονται με
τον αριθμό του συμπληρώματος, που σημειώνεται σε παρένθεση μετά τον τόμο. Π.χ. AIDS, 28
(suppl. 2): 35.
Στη βιβλιογραφία των επίκαιρων θεμάτων παραλείπονται οι τίτλοι των εργασιών. Για την καταχώρηση συγγραμάτων ή μονογραφιών στο βιβλιογραφικό κατάλογο, αναφέρονται στη σειρά τα
επώνυμα και τα αρχικά των συγγραφέων, ο τίτλος,
ο αριθμός έκδοσης, ο εκδότης, η πόλη της έκδοσης, το έτος και οι σελίδες της αναφοράς. Η αναφορά σε ένα κεφάλαιο βιβλίου πρέπει να γίνεται
με τον ακόλουθο τρόπο:
Μαρίνης Ε., Βογιατζάκης Ε.: Μυκοβακτηρίδια.
Στο: Μαθήματα Μικροβιολογίας. 1η Έκδοση. Ascent, Αθήνα 1992, 132-137.
Αν η βιβλιογραφική παραπομπή αποτελεί κεφάλαιο ενός συγγράματος που έχει γραφεί από
ιδιαίτερο συγγραφέα, η αναφορά γίνεται ως εξής:
Carman J.A. : Bacillus antracis. In (Στο), Collins C.H.
ed (ή Συντ.) Medical Microbiology. London, Academic Press 1985, 71-78.
Αγγλική περίληψη: Περιλαμβάνει τα ονόματα
των συγγραφέων, τον τίτλο της εργασίας στα αγγλικά και την προέλευση της εργασίας. Στις πρωτότυπες εργασίες και στις ανασκοπήσεις πρέπει
να έχει έκταση 350-500 λέξεις, ενώ στα υπόλοιπα
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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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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ AIDS
Πρόεδρος:
Αντιπρόεδρος:
Γεν. Γραμματέας:
Ειδ. Γραμματέας:
Ταμίας:
Μέλη:

Μ.Κ. Λαζανάς
Α. Σκουτέλης
Γ. Χρύσος
Π. Κολλάρας
Κ. Θωμάτου
Π. Γαργαλιάνος-Κακολύρης
Χ.Α. Γώγος
Επίτιμο Μέλος:	Μ. Βιολάκη

Β. Καψιμάλη
Ν. Μαγκαφάς

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
23ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ AIDS
Πρόεδρος:
Αντιπρόεδρος:
Μέλη:

Β. Παπαρίζος
Α. Ψαρρά
Α. Αντωνιάδου
Μ. Γκίκα
Ο. Κατσαρού
Π. Κολλάρας
Σ. Κουρκουντή
Μ. Κουφοπούλου

Γ. Ξυλωμένος
Β. Παπασταμόπουλος
Θ. Πέππας
Ν. Τσόγκας
Λ. Φουντουλάκη
Γ. Χρύσος

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
23ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ AIDS
Πρόεδρος:
Αντιπρόεδρος:
Μέλη:

xii

Α. Παπαδόπουλος
Μ. Μαραγκός
Μ. Αστρίτη
Ο. Γεωργίου
Κ. Θωμάτου
Β. Καψιμάλη
Ν. Μαγκαφάς
Σ. Μεταλλίδης

Ο. Νικολάτου-Γαλίτη
Π. Παναγόπουλος
Δ. Παρασκευής
Ε. Σαμπατάκου
Ν. Σύψας
Μ. Χίνη

Mήνυμα του προέδρου της Ε.Ε.Μ.Α.Α.
και του προέδρου της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου
Αγαπητοί Συνάδελφοι, Φίλες και Φίλοι,

Εκ μέρους του Δ.Σ. της Ε.Ε.Μ.Α.Α. και της Οργανωτικής Επιτροπής του 23ου Πανελληνίου
Συνεδρίου AIDS σας προσκαλούμε στο φετινό συνέδριο που θα διεξαχθεί στην Αθήνα στις
25-27 Νοεμβρίου 2011.
Σήμερα, τρεις δεκαετίες μετά την πρώτη περιγραφή κρουσμάτων AIDS, το νόσημα εξακολουθεί να αποτελεί μείζον πρόβλημα της Δημόσιας Υγείας. Η επιδείνωση των οικονομικών
και κοινωνικών συνθηκών και η δομική αστάθεια δημιουργούν ευνοϊκό υπόστρωμα για αύξηση της διασποράς και επέκταση σε πληθυσμιακές ομάδες πέραν των έως τώρα πληττομένων. Έναντι αυτών των καταστάσεων, το συνέδριο θα επιδιώξει να φέρει τους συμμετέχοντες
κοντά στις τελευταίες εξελίξεις της διεθνούς έρευνας για την HIV λοίμωξη, για την καλύτερη
ενημέρωση των ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων, αλλά και όλων των επιστημόνων υγείας και
φοιτητών.
Με αυτό το πνεύμα, στο πρόγραμμα του συνεδρίου περιλαμβάνονται στρογγυλά τραπέζια,
διαλέξεις, φροντιστήρια και διαδραστικές συνεδρίες σχετικά με επιδημιολογία, παθογενετικούς μηχανισμούς, επιπλοκές, θεραπεία, στρατηγικές πρόληψης και προφύλαξη στο εργαστήριο και το οδοντιατρείο, επιστρατεύοντας διακεκριμένους σε κάθε αντικείμενο επιστήμονες.
Η επιτυχία της προσπάθειας αυτής θα συμβάλλει στην περιστολή της διασποράς και στη
βελτίωση του επιπέδου νοσηλείας των ασθενών με HIV λοίμωξη.
Αναμένουμε την ενεργό συμμετοχή σας με ανταλλαγή απόψεων, εποικοδομητική συζήτηση
και παρουσίαση του ερευνητικού σας έργου, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι του συνεδρίου.
Με φιλικούς χαιρετισμούς
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Ε.Ε.Μ.Α.Α.

Ο Πρόεδρος της Οργανωτικής
Επιτροπής του Συνεδρίου

Μάριος Κ. Λαζανάς

Βασίλειος Παπαρίζος
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 23ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ AIDS
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011
9:00-10:00 Ελεύθερες Ανακοινώσεις
Προεδρείο: Γ. Αδάμης, Γ. Κορατζάνης
EA01
Νεφρική νόσος και ηιv λοίμωξη
Β. Σακκά, Γ. Μπακογιάννης, Μ. Χίνη, Π. Γαργαλιάνος-Κακολύρης, Ε. Σαμπατάκου,
Α. Αντωνιάδου, Γ. Χρύσος, Β. Παπαρίζος, Γ. Δαΐκος, Ό. Κατσαρού, Γ. Τουλούμη, Μ.Κ. Λαζανάς
EA02
Νεοεισαχθέντες hiv χρήστες ενδοφλέβιων ουσιών σε μονάδα ειδικών λοιμώξεων
κατά το παρελθόν έτος
Π. Λουρίδα, Ν.Π. Παΐσιος, Π. Σταυρουλάκης, Κ. Ευαγγελίου, Γ. Ξυλωμένος, Π. ΓαργαλιάνοςΚακολύρης
EA03
Βασικά χαρακτηριστικά 46 ασθενών χρηστών ενδοφλεβίως ναρκωτικών (χεν) κατά
την εμφάνισή τους στη μονάδα λοιμώξεων του Ευαγγελισμού μετά τη διάγνωση της
hiv λοίμωξης
Κ. Παπανικολάου, Ε. Κάκαλου, Σ. Γιαλή, Ο. Γεωργίου, Β. Παπασταμόπουλος, Α. Σκουτέλης
ΕΑ04
Συγκριτική αναδρομική μελέτη ασφάλειας και αποτελεσματικότητας ατz vs efv
με βασικό σχήμα ftc/tdf σε naïve ασθενείς
Κ. Ευαγγελίου, Π. Λουρίδα, Π. Σταυρουλάκης, Ν.Π. Παΐσιος, Γ. Ξυλωμένος, Γ. Αδάμης,
Π. Γαργαλιάνος-Κακολύρης
EA05
Παράγοντες που επηρεάζουν τη σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής (συπζ)
σε άτομα με hiv λοίμωξη: Η εποχή των συννοσηροτήτων
Ι. Κατσαρόλης, Κ. Πρωτοπαπάς, Ά. Παπαδόπουλος, Π. Παναγόπουλος, Α. Παπαδόπουλος,
Γ. Ζαμπέτας, Δ. Καββαθά, Γ. Πουλάκου, Ε. Κορατζάνης, Δ. Νιάκας, Α. Αντωνιάδου, Γ. Πετρίκκος
EA06
Συσχέτιση ψυχομετρικών και βιοχημικών παραμέτρων σε ασθενείς με ηιv
Κ. Κοντοάγγελος, Χ. Παπαγεωργίου, Γ. Πουλάκου, Κ. Πρωτοπαπάς, Β. Σακκά, Δ. Καββαθά,
Π. Παναγόπουλος, Ι. Κατσαρόλης, Γ.Ν. Παπαδημητρίου, Α. Ραμπαβίλας, Γ. Πετρίκκος,
Α. Παπαδόπουλος, Α. Αντωνιάδου
EA07
Hiv λοίμωξη και προκαταρκτικά ευρήματα από τη διεξαγωγή της ευρωπαϊκής msm
διαδικτυακής έρευνας (emis) στην Ελλάδα
Ν. Δέδες, Γ.Κ. Νικολόπουλος, Ν. Δήμου, Κ. Σπηλιώτης, Π. Δαμάσκος, Λ. Καλοβυρνάς,
Δ. Παρασκευά, Μ. Κλώκα
EA08
Καλές πρακτικές πρόληψης του aids - Η χρήση του γρήγορου τεστ ανίχνευσης
αντισωμάτων hiv 1,2 σε δείγμα σιέλου
Μ. Μέλιου, Α. Κανακάρη
EA09
Διαφορές στα επίπεδα ανοσολογικής απάντησης στη θεραπεία αναλόγως των τιμών
έναρξης
B. Παπαρίζος, Κ. Καραθανάσης, Κ. Λόιο, Σ. Κουρκουντή, Ε. Δασκαλάκης, Κ. Κυριάκης,
Χ. Αντωνίου
EA10
Μεταβολές στις αιτίες θανάτου των hiv ασθενών υπό haart
Σ. Κουρκουντή, Κ. Λόιο, Ε. Δασκαλάκης, Ε. Παπαρίζου, B. Παπαρίζος, Χ. Αντωνίου
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10:00-11:30 Κλινικό Φροντιστήριο Νοσηλευτών
Ο νοσηλευτής απέναντι στα τρέχοντα προβλήματα των ασθενών με HIV λοίμωξη
Προεδρείο: K. Θωμάτου
Ομιλητές:
Ιδιαιτερότητες και προβλήματα στη νοσηλεία οροθετικών χρηστών
ενδοφλέβιων ουσιών: Σ. Περιστεράκη, Ν. Πιτσούνης
Δυσκολίες και προβλήματα στη νοσηλεία οροθετικών μεταναστών: Θ. Κακκαβάς
Η στάση των εφήβων απέναντι στη HIV λοίμωξη: Ζ. Μάτσου
Πόσο προετοιμασμένοι είναι οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία
να αντιμετωπίζουν οροθετικούς ασθενείς;: Β. Κυργιαννάκη
11:30-12:00 Διάλειμμα
12:00-12:30 Διάλεξη
Νεώτερα επιδημιολογικά δεδομένα στην HIV λοίμωξη
Προεδρείο: Α. Ρουμελιώτου
Ομιλητής: Γ. Νικολόπουλος
12:30-13:30 Στρογγυλό Τραπέζι
Ειδικά επιδημιολογικά ζητήματα
Προεδρείο: Ν. Μαλισιόβας, Γ. Σαρόγλου
Ομιλητές:
Μετακινούμενοι πληθυσμοί: Δ. Παρασκευά
Μοριακή επιδημιολογία της HIV λοίμωξης: E. Μαγιορκίνης
13:30-14:30 Μεσημβρινή διακοπή
14:30-16:00 Κλινικό Φροντιστήριο για τους φοιτητές και νέους γιατρούς
Η HIV λοίμωξη το 2011
Προεδρείο: Α. Παπαδόπουλος, Ε. Σαμπατάκου
Ομιλητές:
Ιολογία-Παθογένεια HIV λοίμωξης: Κ. Αρμένης
Επιδημιολογία-Τρόποι μετάδοσης-Διάγνωση της HIV λοίμωξης: Ό. Κατσαρού
Καιροσκοπικά νοσήματα της HIV λοίμωξης: Δ. Καββαθά
Αντιρετροϊική θεραπεία: Γ. Ξυλωμένος
16:00-17:00 Στρογγυλό Τραπέζι
Ανοσοδιέγερση και ανοσογήρανση στην HIV λοίμωξη
Προεδρείο: Θ. Κορδόσης
Ομιλητές:
Ανοσολογική ενεργοποίηση και HAART: Μ. Σαμάρκος
HIV λοίμωξη και πρώιμο γήρας: Α. Αντωνιάδου
17:00-17:30 Διάλειμμα
17:30-19:00 Διαδραστική Συνεδρία-Συζήτηση περιστατικών
Καιροσκοπικά και μη νοσήματα
Προεδρείο: Μ. Μαραγκός, Θ. Πέππας
Ομιλητές:
Φυματίωση: Δ. Κοφτερίδης
Σύφιλη: Σ. Κουρκουντή
Νεοπλάσματα: Α. Παρχαρίδου
19:00-21:00 Τελετή έναρξης
«Ποιήματα υψηλού κινδύνου»
Γ. Χρονάς
21:00-22:00 Cocktail

xv
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ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011
9:00-10:00 Ελεύθερες Ανακοινώσεις
Προεδρείο: Α. Λιονή, Γ. Πλουμίδης
EA11
Επίδραση διαφορετικών σχημάτων haart στα επίπεδα δεικτών φλεγμονής
σε ασθενείς με hiv λοίμωξη
Μ. Χίνη, Β.Δ. Παπακωνσταντίνου, Α. Τσούπρας, Ν. Μαγκαφάς, Γ. Σταματάκης, Ν. Τσόγκας,
Ε. Φραγκοπούλου, Π. Γαργαλιάνος-Κακολύρης, Α. Ψαρρά, Χ. Παπαστεριάδη, Σ. Αντωνοπούλου,
Κ.Α. Δημόπουλος, Μ.Κ. Λαζανάς
EA12
Μελέτη των διπλά θετικών cd4+cd8+ t λεμφοκυττάρων σε hiv(+) ασθενείς
με κυτταρομετρία ροής
Ε. Βαλαντή, Α. Ψαρρά, Ε. Γρηγορίου, Β. Καψιμάλη, Β. Παπασταμόπουλος, Ο. Γεωργίου,
Α. Σκουτέλης, Χ. Παπαστεριάδη
EA13
Ο μεταγραφικός παράγοντας ets-2 καταστέλλει την έκφραση του hiv-1
A. Μουζάκη, Ι. Παναγούλιας, Τ. Γεωργακόπουλος, A. Σκουτέλης
EA14
Η επίδραση της αντιρετροϊικής αγωγής στα επίπεδα της ασύμμετρης
διμεθυλαργινίνης (adma) και την ενδοθηλιακή λειτουργία
Ε. Σαμπατάκου, Η. Μαριόλης, Π. Ξαπλαντέρης, Χ. Βλαχόπουλος, Α. Μήλιου, Χ. Στεφανάδης,
Δ. Πεκτασίδης
EA15
Τα κυκλοφορούντα αντισώματα έναντι της ερυθροποιητίνης, αποτελούν έναν νέο
παθοφυσιολογικό μηχανισμό της hiv-1 συνδεόμενης αναιμίας οφειλόμενο στη
μοριακή ομοιότητα ενός επιτόπου της ερυθροποιητίνης με την p17 πρωτεΐνη του hiv-1
Α.Π. Τσιάκαλος, Ι.Γ. Ρούτσιας, Θ. Κορδόσης, Α.Γ. Τζιούφας, Χ.Μ. Μουτσόπουλος, Ν.Β. Σύψας
EA16
Προοπτική μελέτη πρωτογενούς αντοχής σε νεοδιαγνωσθέντες ασθενείς με hiv-1
λοίμωξη στη βόρεια Ελλάδα: 2009-2010
Ζ.-Ά. Αντωνιάδου, Λ. Σκούρα, Σ. Μεταλλίδης, Δ. Πιλάλας, Α. Κουρελής, Δ. Βαλαγκούτη,
Θ. Χρυσανθίδης, Ι. Μπακαΐμη, Π. Κολλάρας, Π. Νικολαΐδης, Ν. Μαλισιόβας
EA17
Ορολογική μελέτη της ανταπόκρισης ασθενών με hiv νόσο έναντι του
αντιπνευμονιοκοκκικού εμβολιασμού με το 23-δύναμο πολυσακχαριδικό εμβόλιο
Ό. Τσαχουρίδου, Σ. Μεταλλίδης, Δ. Πιλάλας, Λ. Σκούρα, Α. Μαργαρίτη, Θ. Χρυσανθίδης,
Ι. Μπακαΐμη, Π. Κολλάρας, Ν. Μαλισιόβας, Π. Νικολαΐδης
EA18
Ορολογικός έλεγχος για σύφιλη με fta-abs σε ασθενείς με hiv λοίμωξη
Δ.Ε. Καραγεωργόπουλος, Α. Λαζαρίδου, Π. Χατζηάστρος, Π. Σπυροπούλου, Χ. Πουλοπούλου,
Δ. Παρασκευά, Ε. Φριλίγκου, Κ. Χρύσου, Κ. Θέμελη-Διγαλάκη, Γ. Χρύσος
EA19
Η επίδραση της haart στην εξέλιξη της hcv λοίμωξης σε κοορτή αιμορροφιλικών
ασθενών με hiv συλλοίμωξη
Ό. Κατσαρού, Π. Ιωαννίδου, Γ. Μπακογιάννης, Α. Κουραμπά, Γ. Τουλούμη

10:00-10:30 Διάλεξη
Καταστέλλοντας τον HIV χωρίς φάρμακα
Προεδρείο: Α. Μουζάκη
Ομιλήτρια: Α. Ψαρρά
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10:30-11:00 Διάλεξη
Γενετική και HIV λοίμωξη
Προεδρείο: Ε. Μαλτέζος
Ομιλητής: Π. Παναγόπουλος
11:00-11:30 Διάλειμμα
11:30-13:00 Στρογγυλό Τραπέζι
Νεώτερα δεδομένα στις συλλοιμώξεις
Προεδρείο: Δ. Βουτσινάς, Α. Σκουτέλης
Ομιλητές:
Επιδημιολογία, φυσική πορεία και κλινικές εκδηλώσεις στην ΗIV/HCV
συλλοίμωξη: Μ. Ψυχογυιού
Νεώτερα θεραπευτικά δεδομένα στην ηπατίτιδα C: Π. Κολλάρας
Επιδημιολογία και φυσική πορεία HIV/HPV συλλοίμωξης: Π. Καρακίτσος
Θεραπεία και πρόληψη HIV/HPV συλλοίμωξης: Ε. Δασκαλάκης
13:00-13:45 Διάλειμμα
13:45-16:00 Γενική συνέλευση Ε.Ε.Μ.Α.Α.
16:00-17:00 Στρογγυλό Τραπέζι
Αναδυόμενα προβλήματα της HIV λοίμωξης στην Ελλάδα
Προεδρείο: Μ. Λελέκης, Μ. Μαλλιώρη
Ομιλητές:
Χρήστες ενδοφλεβίων εξαρτησιογόνων ουσιών: Ο. Γεωργίου
Ψυχιατρικές εκδηλώσεις της HIV λοίμωξης: K. Ασημακόπουλος
17:00-18:30 Διαδραστική Συνεδρία-Συζήτηση περιστατικών
Κλινικά προβλήματα αντιρετροϊικής θεραπείας
Προεδρείο: Γ. Δαΐκος, Μ. Χίνη
Ομιλητές:
Καρδιαγγειακός κίνδυνος: Γ. Τσεκές
Οστεοπόρωση - Διαταραχές βιταμίνης D: Π. Λουρίδα
Νεφρική νόσος: Ι. Μπαραμπούτης
18:30-19:00 Διάλειμμα
19:00-20:30 Στρογγυλό Τραπέζι
Σύγχρονες τάσεις και προοπτικές στην HAART
Προεδρείο: Β. Καψιμάλη, Π. Νικολαΐδης
Ομιλητές:
Τρέχουσα αντιρετροϊική θεραπεία - Διεθνείς Κατευθυντήριες Οδηγίες:
Γ. Χρύσος
Θέματα αντοχής και τροπισμού - Νεώτερες Ευρωπαϊκές Κατευθυντήριες
Οδηγίες: Δ. Παρασκευής
Προοπτικές αντιρετροϊικής θεραπείας: Χ.Α. Γώγος
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ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011
9:00-10:30 Κλινικό Φροντιστήριο Οδοντιάτρων
Η συμβολή του οδοντίατρου στην HIV λοίμωξη
Προεδρείο: Ο. Νικολάτου-Γαλίτη, Χ. Ραχιώτης
Ομιλητές:
ΗIV λοίμωξη/AIDS: Παρούσα κατάσταση και προοπτικές: Ε. Κωστής
Οι βλάβες του βλεννογόνου του στόματος ως κλινικοί διαγνωστικοί δείκτες Παρουσίαση περιστατικών: Α. Κολοκοτρώνης
Η αντιμετώπιση ασθενών με HIV λοίμωξη/AIDS στο οδοντιατρείο Παρουσίαση περιστατικών: Ε. Βάρδας
10:30-12:00 Δορυφορικό Συμπόσιο ΜΚΟ
Το AIDS στον καιρό της κρίσης
Προεδρείο: Γ. Βαλλιανάτος, Μ.Κ. Λαζανάς
Ομιλητές:
Εισαγωγή: Γ. Βαλλιανάτος
Περίθαλψη και προβλήματα στη νοσηλεία των ασθενών με HIV λοίμωξη:
Ν. Δέδες
Ψυχοκοινωνική διάσταση: Π. Βότσης
Η συμβολή των ΜΚΟ: Τ. Αντύπας
12:00-12:30 Διάλεξη
Αυτοανοσία και HIV λοίμωξη
Προεδρείο: Γ. Πετρίκκος
Ομιλητής: Ν. Σύψας
12:30-13:30 Στρογγυλό Τραπέζι-Αντιπαράθεση απόψεων (Debate)
Μονοθεραπεία: Παρελθόν ή μέλλον;
Προεδρείο: Α. Γκίκας, Γ. Πάνος
Ομιλητές: Β. Παπασταμόπουλος, Ν. Τσόγκας
13:30-14:30 Τι νεώτερο στο AIDS
Προεδρείο: Π. Γαργαλιάνος-Κακολύρης, Β. Παπαρίζος
Εργαστήριο: Λ. Σκούρα
Κλινική: Σ. Μεταλλίδης
14:30 Λήξη Συνεδρίου
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Κλινικό φροντιστήριο νοσηλευτών
Ο νοσηλευτής απέναντι στα τρέχοντα προβλήματα
των ασθενών με hiv λοίμωξη
Ιδιαιτερότητες και προβλήματα στη νοσηλεία
οροθετικών χρηστών ενδοφλέβιων ουσιών
Σ. Περιστεράκη
Τους τελευταίους μήνες στη χώρα μας, έχει παρουσιαστεί ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων του ιού
ΗΙV στους χρήστες ενδοφλέβιων ουσιών. Σύμφωνα με στοιχεία του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., από τις αρχές Ιανουαρίου μέχρι και το τέλος Ιουλίου του 2011, διαγνώστηκαν 113 νέα κρούσματα HIV σε χρήστες ενδοφλέβιων ουσιών, που αποτελούν περίπου το 20% όλων των νέων κρουσμάτων του εξαμήνου. Ο αριθμός των
περιστατικών ξεπερνάει κάθε προηγούμενο από την έναρξη της επιδημίας HIV στην Ελλάδα, αφού την
προηγούμενη δεκαετία, ο αντίστοιχος αριθμός ήταν 9 έως 19 κρούσματα ετησίως. Οι ασθενείς αυτοί
συνήθως αντιμετωπίζουν σύνθετα και πολλαπλά προβλήματα υγείας (π.χ. χρόνιες ηπατίτιδες, συχνές
λοιμώξεις, υποθρεψία) με αποτέλεσμα τη συχνή νοσηλεία τους. Είναι φανερή λοιπόν η αναγκαιότητα
της ενημέρωσης του νοσηλευτικού προσωπικού όσον αφορά τις ιδιαιτερότητες που ενδέχεται να αντιμετωπίσει κατά τη νοσηλεία ασθενών που ανήκουν σε αυτή την πληθυσμιακή ομάδα τόσο σε κλινικό
όσο και ψυχολογικό επίπεδο.

Ν. Πιτσούνης
Η μετάδοση της HIV λοίμωξης σε χρήστες ενδοφλεβίων ουσιών δεν δείχνει να αποτελεί σημαντικό
κίνητρο για επιδίωξη ένταξής τους σε προγράμματα αποτοξίνωσης. Η έλλειψη δυνατών οικογενειακών
δεσμών και πόρων μπορεί να ενισχύει τη συνέχιση της χρήσης ουσιών. Τα κίνητρα των νοσηλευτών για
παροχή νοσηλείας στα άτομα αυτά πιθανά να μην επηρεάζονται αρνητικά.

Ιατρός ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.,
Μονάδα Λοιμώξεων,
Γ.Ν.Α. «ΚοργιαλένειοΜπενάκειο Ε.Ε.Σ.»

Ψυχολόγος, Μονάδα
Λοιμώξεων,
Γ.Ν.Α. «ΚοργιαλένειοΜπενάκειο Ε.Ε.Σ.»

Δυσκολίες και προβλήματα στη νοσηλεία οροθετικών
μεταναστών
Θ. Κακκαβάς
Τα άτομα αλλοδαπής εθνικότητας που έχουν μολυνθεί από τον HIV, αποτελούν ένα σημαντικό ποσοστό στο σύνολο των οροθετικών που έχουν δηλωθεί στο σύστημα υποχρεωτικής δήλωσης που λειτουργεί στην Ελλάδα.
Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου κλινικού φροντιστηρίου θα παρουσιαστούν οι δυνατότητες αλλά και
οι δυσκολίες στην πρόσβαση στα Ιατρεία και τις Μονάδες Ειδικών Λοιμώξεων του Εθνικού Συστήματος
Υγείας των διαφόρων κατηγοριών αλλοδαπών (πρόσφυγες, αιτούντες άσυλο, διαμένοντες υπό καθεστώς επικουρικής προστασίας, διαμένοντες για ανθρωπιστικούς λόγους, θύματα trafficking, μετανάστες με νομιμοποιητικά έγγραφα και μετανάστες χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα), προκειμένου να παρακολουθούνται και να τους χορηγείται η αντιρετροϊική και οποιαδήποτε άλλη αναγκαία αγωγή.
Άλλα προβλήματα που συναντά το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό κατά τη διαχείριση και νοσηλεία
οροθετικών αλλοδαπών, τα οποία επηρεάζουν και το βαθμό συμμόρφωσης στην αντιρετροϊική αγωγή,
θα αναλυθούν στη συνέχεια και θα προταθούν τρόποι και μέτρα αντιμετώπισής τους.

Παθολόγος, Ιατρός
ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., Γραφείο HIV και
Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενων
Νοσημάτων, ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.
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Η στάση των εφήβων απέναντι στο AIDS
Ειδικευμένη Νοσηλεύτρια,
Παθολογική Νοσηλευτική
Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων,
Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»

Ζ. Μάτσου
Το 2011 θα περίμενε κανείς στασιμότητα ή και μείωση στον αριθμό των κρουσμάτων με HIV λοίμωξη
και AIDS.
Αντιθέτως, η αύξηση των κρουσμάτων είναι συνεχής, ίσως και σταθερή, κάθε χρόνο. Τα νέα κρούσματα, όσον αφορά τους άνδρες, ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα των τριάντα έως σαράντα ετών και
στις γυναίκες αντίστοιχα στην ηλικιακή ομάδα των εικοσιπέντε έως τριανταπέντε ετών. Άτομα στην πιο
παραγωγική φάση της ζωής τους.
Πώς θα μπορούσαμε να αποτρέψουμε την συγκεκριμένη κατάσταση;
Με αλλαγή συμπεριφοράς. Η αγωγή υγείας παίζει σημαντικό ρόλο στην αλλαγή συμπεριφοράς, όταν
γίνεται συστηματικά και συνεχώς. Όταν ξεκινάει στην προεφηβική ηλικία, συνεχίζει στην εφηβεία και
συνεχίζεται διά βίου.
Όπως διαμορφώνεται ο χαρακτήρας καθενός στην παιδική ηλικία, έτσι η νοοτροπία και ο τρόπος που
αντιμετωπίζουμε τις καταστάσεις διαμορφώνονται σε νεαρή ηλικία.
Ποια όμως είναι η στάση των εφήβων απέναντι στο AIDS;
Στις αρχές του 2011, δόθηκε ερωτηματολόγιο σε μαθητές της Β’ και της Γ’ Τάξης Γενικού Λυκείου, στο
πλαίσιο του μαθήματος της Βιολογίας. Ο σκοπός της ενέργειας αυτής ήταν η εξαγωγή συμπερασμάτων
σχετικά με το τι γνωρίζουν οι έφηβοι για τους τρόπους μετάδοσης και προφύλαξης από τον HIV.
Το σύνολο των μαθητών ήταν ογδόντα ένα. Σαράντα τέσσερις ήταν οι μαθητές της Γ’ τάξης, εκ των
οποίων δεκαοκτώ κορίτσια και είκοσι έξι αγόρια. Οι μαθητές της Β΄ Τάξης Λυκείου ήταν σαράντα ένα,
εικοσιπέντε κορίτσια και δεκαέξι αγόρια.

Πόσο προετοιμασμένοι είναι οι εργαζόμενοι στα
νοσοκομεία να αντιμετωπίζουν οροθετικούς ασθενείς;
Νοσηλεύτρια Τ.Ε., Μονάδα
Ειδικών Λοιμώξεων,
Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης

2

Β. Κυργιαννάκη
Το 2011 συμπληρώνονται 30 χρόνια από την πρώτη επίσημη ανακοίνωση για τη νόσο από τις υπηρεσίες υγείας των Η.Π.Α. Το AIDS εξαπλώνεται και δεν κάνει εθνικές, φυλετικές, κοινωνικές ή ηλικιακές διακρίσεις. Ακόμη και στη χώρα μας, ο αριθμός των φορέων και των ασθενών αυξάνει συνεχώς. Δυστυχώς όμως, παράλληλα αυξάνουν και οι προκαταλήψεις απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους, ακόμη και
από τους επαγγελματίες υγείας.
Ο σκοπός της μελέτης ήταν η καταγραφή της στάσης του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού κατά τη
διάρκεια της νοσηλείας των ασθενών με HIV λοίμωξη.
Ο φόβος και η προκατάληψη απέναντι στη νόσο δεν έχουν εξαλειφθεί ακόμη, παρόλο που η ενημέρωση και η εκπαίδευση του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού έχει βελτιωθεί κατά πολύ από την εμφάνιση του πρώτου ασθενούς. Ως επαγγελματίες υγείας όμως, 30 χρόνια μετά πιστεύουμε ότι η νόσος αυτή
μπορεί να δώσει έναυσμα στα ανθρώπινα αισθήματα του καθενός ώστε να βοηθήσουμε με τις γνώσεις
μας και να παρέχουμε στους ασθενείς αυτούς την καλύτερη δυνατή φροντίδα.
Το AIDS μπορεί να ενώσει τις προσπάθειες όλων για μια κοινωνία πιο δίκαιη, πιο ανθρώπινη και πιο
ευημερούσα.

HELLENIC ARCHIVES of AIDS, 2011; 19(Suppl 1):1-57
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Κλινικό φροντιστήριο για τους φοιτητές
και νέους γιατρούς
Η hiv λοίμωξη το 2011
Ιολογία - Παθογένεια HIV λοίμωξης
Κ. Αρμένης
Από την πρώτη περιγραφή του ιού HIV, το 1983, και την ταυτοποίησή του ως αίτιο του Συνδρόμου
Επίκτητης Ανοσολογικής Ανεπάρκειας (AIDS) έως σήμερα, έχουν γίνει τεράστια άλματα στην έρευνα και
κατανόηση του ιού σε ανοσολογικό, μοριακό και κυτταρικό επίπεδο. Η κατανόηση της ανοσοπαθογένειας της HIV λοίμωξης είναι μείζονα προϋπόθεση για βελτίωση των θεραπευτικών στρατηγικών, ανάπτυξη της ανοσοθεραπείας και προσπάθεια δημιουργίας προφυλακτικών εμβολίων. Όλα τα βήματα
στον κύκλο πολλαπλασιασμού του ιού στον άνθρωπο αποτελούν δυνητικά θεραπευτικούς στόχους
των αντιρετροϊικών φαρμάκων. Όμως, παρά την ανάπτυξη ισχυρού θεραπευτικού οπλοστασίου και
κάνοντας σημαντικά βήματα στην πρόληψη μετάδοσης του ιού, δεν υπάρχει δυνατότητα πλήρους
εκρίζωσης μετά τη λοίμωξη λόγω αδυναμίας της ανοσιακής απάντησης αλλά και των αντιρετροϊικών
φαρμάκων να αναστείλουν τον πολλαπλασιασμό σε κυτταρικά διαμερίσματα-δεξαμενές του ξενιστή. Η
πορεία της HIV λοίμωξης ποικίλλει δραματικά λόγω διαφορών κυρίως στην απάντηση του ξενιστή στη
λοίμωξη από τον HIV σε ανοσολογικό επίπεδο. Η ταυτοποίηση και η κατανόηση των παραγόντων του
ξενιστή που συμβάλλουν στην πορεία της HIV λοίμωξης και περιλαμβάνουν ανοσολογικούς μηχανισμούς άμυνας και γενετική προδιάθεση, είναι κρίσιμα βήματα στην κατανόηση της ανοσοπαθογένειας
της νόσου που θα συζητηθεί.

Παθολόγος, Επιμελητής Β’,
Α’ Παθολογική Κλινική,
Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»

Επιδημιολογία - Τρόποι μετάδοσης - Διάγνωση της HIV
λοίμωξης
Ό. Κατσαρού

Παθολόγος, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»

Η επιδημιολογία της ΗΙV λοίμωξης, 30 χρόνια μετά την έναρξη της πανδημίας φαίνεται να έχει αλλάξει
σημαντικά. Σήμερα είναι ένα νόσημα με δημογραφική ποικιλότητα που προσβάλλει όλες τις ηλικίες,
φύλα και φυλές. Σύμφωνα με τα τελευταία διεθνή επιδημιολογικά στοιχεία, πάνω από 30 εκατομμύρια
άνθρωποι ζουν σήμερα με HIV λοίμωξη σε όλο τον κόσμο, με μεγαλύτερη επίπτωση στην υποσαχάρια
Αφρική, ενώ 2,5 εκατομμύρια είναι παιδιά <15 χρόνων. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που βασίζονται σε
πλέον ακριβή μοντέλα πρόγνωσης, τουλάχιστον 2 εκατομμύρια νέες λοιμώξεις θα συνεχίσουν να προστίθενται κάθε χρόνο, καθώς περίπου το 1/5 των ατόμων με νέες λοιμώξεις δεν γνωρίζουν ότι έχουν
μολυνθεί, ενώ αντίθετα ένα σημαντικός αριθμός αυτών που γνωρίζουν δεν έχουν πρόσβαση σε ιατρική
φροντίδα. Οι τρόποι μετάδοσης περιλαμβάνουν: α. τη σεξουαλική επαφή με μολυσμένο άτομο, β. επαφή με αίμα που φέρει τον ιό, είτε μέσω μετάγγισης αίματος και παραγώγων του, είτε με τρύπημα μολυσμένης βελόνας και γ. κάθετη μετάδοση από μητέρα σε παιδί κατά τον τοκετό ή το θηλασμό. Τα ποσοστά μετάδοσης διαφέρουν γεωγραφικά και επηρεάζονται από τους κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες και τις συμπεριφορές υψηλού κινδύνου που επικρατούν σε κάθε χώρα καθώς και από τις πολιτικές
πρόληψης που εφαρμόζονται. Ο υποχρεωτικός έλεγχος στις μονάδες συλλεγόμενου αίματος, έχει δραματικά ελαττώσει τα ποσοστά μετάδοσης της νόσου με μετάγγιση, ενώ η χρήση πρωτοκόλλων χορήγησης προφυλακτικής θεραπείας στις έγκυες φορείς της νόσου τα ποσοστά της κάθετης μετάδοσης
αντίστοιχα. Αντίθετα, η μετάδοση με σεξουαλική επαφή δεν φαίνεται να επηρεάζεται, ενώ σε κάποιες
χώρες σημαντική πηγή νέων λοιμώξεων αποτελεί η ομάδα των χρηστών ενδοφλέβιων ουσιών. Η χρήση
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της δραστικής αντιρετροϊικής θεραπείας ενώ επέφερε ευνοϊκά για τη λοίμωξη αποτελέσματα ελαττώνοντας δραματικά τη νοσηρότητα και θνησιμότητα, οδήγησε τα τελευταία χρόνια στη χαλάρωση των
μέτρων πρόληψης. Οι μέθοδοι διάγνωσης εξελίσσονται ώστε να μπορούν να ανιχνεύουν τη λοίμωξη το
συντομότερο δυνατόν, μικραίνοντας την περίοδο του «παραθύρου» και περιλαμβάνουν μεθόδους: α.
ελέγχου αντισωμάτων ειδικών για τον ιό, β. άμεσης ανίχνευσης του ιού, (αντιγόνου και ιικού RNA), ενώ
σήμερα διατίθενται και τεστ ταχείας ανίχνευσης αντισωμάτων σε αίμα ή σάλιο. Σήμερα τα περισσότερα
προγράμματα επαγρύπνησης και πρόληψης, στοχεύουν στη μείωση της εξάπλωσης της νόσου μέσω
της έγκαιρης διάγνωσης. Η προσφορά δυνατότητας ελέγχου σε μεγαλύτερες ομάδες πληθυσμού, πέραν των ομάδων υψηλού κινδύνου, και ειδικότερα στις νεαρές ηλικίες, φαίνεται να πλεονεκτεί στην
ταυτοποίηση των μη διαγνωσμένων περιπτώσεις και τη μείωση της επικίνδυνης συμπεριφοράς ατόμων
σε ομάδες υψηλού κινδύνου.

Καιροσκοπικά νοσήματα της HIV λοίμωξης
Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος,
Επιμελήτρια Α’, Δ’ Παθολογική
Κλινική, Π.Γ.Ν.Α. «Αττικόν»

Δ. Καββαθά
Η χρήση των αντιρετροϊικών φαρμάκων έχει μειώσει κατά πολύ την επίπτωση των καιροσκοπικών
λοιμώξεων στους ασθενείς με HIV λοίμωξη. Επιδημιολογικοί παράγοντες, ο βαθμός της ανοσοκαταστολής κατά τη διάγνωση και η συμμόρφωση στην αντιρετροϊική θεραπεία αποτελούν σημαντικούς παράγοντες για την εμφάνιση καιροσκοπικών νοσημάτων. Στην παρούσα ομιλία θα αναφερθεί η κλινική εικόνα και διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση των πλέον συχνών συνδρόμων τα οποία καθορίζουν το AIDS (Πίνακας), καθώς και νοσημάτων τα οποία δεν ανήκουν στη παραπάνω κατηγορία, αλλά
παρουσιάζουν αυξημένη επίπτωση ή και διαφορετική κλινική εικόνα στους οροθετικούς ασθενείς στη
χώρα μας.

Καταστάσεις που καθορίζουν το στάδιο C/AIDS (ενήλικες,
ενήλικες,
1993
1993)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Καντιντίαση οισοφάγου,
οισοφάγου, τραχείας,
τραχείας,
βρόγχων ή πνευμόνων
Καρκίνος τραχήλου μήτρας*
μήτρας*
Κοκκιδιοειδομύκωση εξωπνευμονική
Κρυπτοσποριδίωση με διάρροια
Κρυπτοκόκκωση εξωπνευμονική
CMV εκτός από ήπαρ
Ιστοπλάσμωση εξωπνευμονική
Ισοσπόρωση με διάρροια
Πνευμονία από Ρneumocystis
jirovecii
Απλός έρπης με έλκος>1
μήνα ή
έλκος>1μήνα
πνευμονίτιδα,
πνευμονίτιδα, βρογχίτιδα,
βρογχίτιδα,
οισοφαγίτιδα
Υποτροπιάζοντα επεισόδια
πνευμονίας*
πνευμονίας*

•
•
•
•
•
•
•
•

Σύνδρομο απίσχνασης σχετιζόμενο
με τον ιό HIV
Άνοια συσχετιζόμενη με τον ιό HIV
Σάρκωμα Kaposi’
Kaposi’s
Βακτηριαιμία από Salmonella (
nonnon-typhi)
typhi) υποτροπιάζουσα
Διάσπαρτη λοίμωξη από
Mycobacterium avium
Λοίμωξη από Mycobacterium
tuberculosis,
tuberculosis, πνευμονική*
πνευμονική*εξωπνευμονική
Λέμφωμα (Burkitt’
Burkitt’s,
ανοσοβλαστικό,
ανοσοβλαστικό, πρωτοπαθές
εγκεφάλου)
εγκεφάλου)
Προοδευτική πολυεστιακή
λευκοεγκεφαλοπάθεια

* Προστέθηκαν με την αναθεώρηση του 1993
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Αντιρετροϊική θεραπεία
Γ. Ξυλωμένος
Η ανάπτυξη της αντιρετροϊικής θεραπείας αποτελεί μια από τις σημαντικότερες επαναστάσεις στην
ιστορία της ιατρικής. Στη διάρκεια των τελευταίων δύο δεκαετιών έγιναν προσπάθειες για την επιβίωση
των ασθενών, για την αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης, για την εκρίζωση του ιού και για την ανάπτυξη φαρμάκων με έμφαση τόσο στην αποτελεσματικότητα, όσο και στην ασφάλεια τους. Μέχρι σήμερα έχουν εγκριθεί τριάντα αντιρετροϊικά φάρμακα (μονοί παράγοντες και έτοιμοι συνδυασμοί), από
έξι διαφορετικές κατηγορίες.
Το ΑΖΤ ήταν ο αντιπρόσωπος της πρώτης κατηγορίας φαρμάκων στην παγκόσμια αγορά, εγκρίθηκε
το 1987 και αποτελούσε εκπρόσωπο των νουκλεοσιδικών αναλόγων αναστολέων της ανάστροφης μεταγραφάσης (NRTIs). Τις επόμενες δεκαετίες εγκρίθηκαν συνολικά οκτώ φάρμακα της κατηγορίας των
νουκλεοσιδικών και νουκλεοτιδικών αναλόγων και αποτελούν μέχρι σήμερα το βασικό σχήμα (backbone) της αντιρετροϊικής θεραπείας. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες των φαρμάκων περιλαμβάνουν μυελοτοξικότητα, γαλακτική οξέωση, πολυνευροπάθεια και παγκρεατίτιδα. Μεταβολικές διαταραχές και λιποατροφία έχουν συσχετισθεί με τη μακροχρόνια χορήγηση των φαρμάκων.
Οι μη νουκλεοσιδικοί αναστολείς της ανάστροφης μεταγραφάσης (NNRTIs) έχουν τον ίδιο στόχο με
τα NRTIs. Οι πρώτοι τρεις αντιπρόσωποι εμφανίσθηκαν μετά τα μέσα της δεκαετίας του 1990 (nevirapine, delavirdine, efavirenz) και ακολούθησε μια δεκαετία αργότερα το etravirine. Αντιδράσεις υπερευαισθησίας, ηπατοτοξικότητα και ανεπιθύμητες ενέργειες σχετιζόμενες με το ΚΝΣ έχουν παρατηρηθεί σε
χορήγηση φαρμάκων της κατηγορίας των NNRTIs.
Οι αναστολείς πρωτεάσης (PIs) αποτέλεσαν με την εμφάνισή τους, το 1995, σημαντικό βήμα στην
εξασφάλιση της αποτελεσματικότητας της αντιρετροϊικής αγωγής. Ο μεγάλος αριθμός χαπιών και οι
ανεπιθύμητες ενέργειες (γαστρεντερικές διαταραχές, μεταβολικές όπως υπερλιπιδαιμία και λιποϋπερτροφία, νεφρολιθίαση) αποτέλεσαν οδηγό στην προσπάθεια για τη δημιουργία των νεότερων αντιπροσώπων της κατηγορίας με έμφαση στην ασφάλεια και στην απλοποίηση του τρόπου χορήγησης.
Οι αναστολείς ιντεργκράσης, δρουν στο τρίτο από τα βασικά ένζυμα του κύκλου αναπαραγωγής του
HIV (ανάστροφη μεταγραφάση, πρωτεάση, ιντεργκράση). Σπάνιες ανεπιθύμητες ενέργειες, όπως ραβδομυόλυση και ηπατίτιδα, έχουν αναφερθεί κατά τη χορήγηση του Raltegravir που αποτελεί μέχρι
σήμερα τον μοναδικό αντιπρόσωπο της κατηγορίας.
Δύο ακόμα κατηγορίες φαρμάκων, με διαφορετικό στόχο από τις προηγούμενες, την παρεμπόδιση
της εισόδου του ιού στα CD4 κύτταρα, έχουν αναπτυχθεί την τελευταία δεκαετία. Οι αναστολείς σύντηξης αναστέλλουν το τελευταίο στάδιο της εισόδου του ιού στα κύτταρα. Μοναδικός εκπρόσωπος της
κατηγορίας αποτελεί η enfuvirtide, με βασικό μειονέκτημα την οδό χορήγησης του φαρμάκου (υποδόρια), δύο φορές ημερησίως, καθώς και την αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης εντόνων τοπικών ανεπιθύμητων ενεργειών στα σημεία της ένεσης.
Στην είσοδο του ιού στα CD4 κύτταρα δρα και το Μaraviroc, σε διαφορετικό όμως επίπεδο από τους
αναστολείς σύντηξης. Απαραίτητο στάδιο για την είσοδο του ιού στα κύτταρα αποτελεί η σύνδεση με
τον υποδοχέα CCR5 ή CXCR4. Το Maraviroc εμποδίζει τη σύνδεση του ιού στον συνυποδοχέα CCR5 και
αποτελεί προϋπόθεση χορήγησής του η ύπαρξη R5 τροπισμού του HIV. Πλεονέκτημα του φαρμάκου
αποτελεί η απουσία σημαντικών ανεπιθύμητων ενεργειών.
Με τη χορήγηση της αντιρετροϊικής θεραπείας επιδιώκουμε την εξασφάλιση φυσιολογικού προσδόκιμου επιβίωσης. Η προσπάθεια για ανάπτυξη νέων και με άριστη ανοχή αντιρετροϊικών φαρμάκων
αποτελεί μια συνεχιζόμενη πρόκληση.
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Κλινικό φροντιστήριο οδοντιάτρων
Η συμβολή του οδοντίατρου στην HIV λοίμωξη
HIV λοίμωξη/AIDS: Παρούσα κατάσταση και προοπτικές
Παθολόγος, Διευθυντής Ε.Σ.Υ.,
Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα»
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E. Κωστής
Το AIDS αναγνωρίστηκε, αρχικά στις ΗΠΑ, το καλοκαίρι του 1981, το 1983 απομονώθηκε ο ιός HIV και
μέχρι το 1984 καταδείχθηκε σαφώς ως ο αιτιολογικός παράγοντας του AIDS. Το 2009 υπήρχαν
33.300.000 ασθενείς με HIV λοίμωξη, 2.600.000 νέοι ασθενείς, ενώ κατεγράφησαν 1.800.000 θάνατοι
εξαιτίας του AIDS.
Ο HIV μεταδίδεται πρώτιστα με τη σεξουαλική επαφή, από το αίμα και τα προϊόντα του και από τις
μολυσμένες μητέρες στα βρέφη στην κύηση, τον τοκετό ή μέσω του θηλασμού. Έκθεση ενός υγειονομικού σε πιθανό κίνδυνο μόλυνσης με HIV γίνεται είτε με διαδερμικά τραύματα ή με επαφή των βλεννογόνων ή του μη ακεραίου δέρματος με το αίμα, τους ιστούς ή άλλα ενδεχομένως μολυσμένα σωματικά
υγρά.
Με την εμφάνιση της αποτελεσματικής αντιρετροϊικής θεραπείας, η επιβίωση των HIV οροθετικών
ατόμων έχει αυξηθεί εντυπωσιακά.
Η διάγνωση τίθεται συνήθως με την αναζήτηση ειδικών αντισωμάτων ELISA (ευαισθησία >99,5%). Η
συνηθέστερα χρησιμοποιημένη επιβεβαιωτική εξέταση είναι η Western blot, ενώ σε λίγες περιπτώσεις
μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ο προσδιορισμός του HIV RNA.
Ο εργαστηριακός έλεγχος των ασθενών περιλαμβάνει τον προσδιορισμό των CD4 και του ιικού φορτίου, ενώ εκτελούνται και δοκιμασίες αντοχής.
Η κλινικές εκδηλώσεις ποικίλουν από την απουσία συμπτωμάτων, το οξύ ρετροϊκό σύνδρομο, την επίμονη γενικευμένη λεμφαδενοπάθεια, τα γενικά συμπτώματα και απώλεια βάρους, μέχρι τις διάφορες
ευκαιριακές λοιμώξεις και νεοπλάσματα, αλλά και τις εκδηλώσεις από όλα πρακτικά τα συστήματα.
Η αντιμετώπιση στηρίζεται στη χορήγηση των αντιρετροϊικών που χωρίζονται σε: 1. NTRIs (νουκλεοσιδικοί αναστολείς ανάστροφης τρανσκριπτάσης), 2. NNRTIs (μη νουκλεοσιδικοί αναστολείς ανάστροφης τρανσκριπτάσης), 3. PIs (αναστολείς πρωτεασών), 4. αναστολείς εισόδου και 5. αναστολείς ιντεγράσης. Σήμερα υπερβαίνουν τα 25, ενώ προστίθενται διαρκώς νέα. Χρησιμοποιούνται 3 τουλάχιστον αντιρετροϊικά από 2 ή περισσότερες από τις προαναφερθείσες ομάδες.
Η προφύλαξη συνίσταται στη χρήση προφυλακτικού, την αποφυγή πολλαπλών ερωτικών συντρόφων, την πρώιμη έναρξη αντιρετροϊικής αγωγής επί «serodiscordant» ζευγαριών, την άμεση έναρξη
προφυλακτικής αντιρετροϊικής αγωγής επί «ατυχήματος». Επιβάλλεται η προσεκτική διαλογή των αιμοδοτών, ο έλεγχος του προς μετάγγιση αίματος, όπως και η θερμική επεξεργασία των συμπυκνωμένων παραγόντων πήξεως. Η αποτελεσματική πρόληψη της μετάδοσης HIV στο υγειονομικό προσωπικό
απαιτεί τη συνεχή κατάρτιση, ασφαλείς πρακτικές και τεχνικές εργασίας, χρήση προσωπικού προστατευτικού εξοπλισμού και «καθολικών προφυλάξεων» κατά τον χειρισμό διαφόρων βιολογικών υλικών.
Επί επαγγελματικής έκθεσης χορηγείται εγκαίρως διπλή ή τριπλή αντιρετροϊική αγωγή. Για τη μείωση
της μετάδοσης από τις μολυσμένες μητέρες στα βρέφη χορηγούνται αντιρετροϊικά στην έγκυο, στη
διάρκεια του τοκετού και στο νεογνό με πολύ καλά αποτελέσματα. Τέλος, καταβάλλονται συνεχείς προσπάθειες, ελάχιστα όμως επιτυχείς μέχρι στιγμής, για την ανακάλυψη ενός εμβολίου.
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Στρογγυλό τραπέζι
Ειδικά επιδημιολογικά ζητήματα
Μετακινούμενοι πληθυσμοί
Δ. Παρασκευά
Η HIV λοίμωξη παραμένει ένα σημαντικό πρόβλημα δημόσιας υγείας σε ολόκληρο τον κόσμο. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η επίδραση της επιδημίας σε ανθρώπινους πληθυσμούς, οι οποίοι αναγκάζονται
να μετακινηθούν από τη χώρα τους, σε αναζήτηση ενός ασφαλέστερου τόπου ζωής και εργασίας. Τα
άτομα αυτά καθίστανται επιρρεπή στη μόλυνση από τον ιό στον τόπο προέλευσής τους, κατά τη διάρκεια της μετακίνησής τους αλλά και στον τελικό προορισμό, ιδιαιτέρως όταν αποτελούν αντικείμενο
εκμετάλλευσης. Στο πλαίσιο της παρούσας εισήγησης, θα επιχειρηθεί η παρουσίαση των επιδημιολογικών στοιχείων που αφορούν στα άτομα αλλοδαπής προέλευσης που έχουν μολυνθεί από τον HIV και
έχουν δηλωθεί στο σύστημα υποχρεωτικής δήλωσης που λειτουργεί στην Ελλάδα, και θα παρουσιαστούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αλλοδαποί κατά την αντιμετώπιση της νόσου από τις ιατρικές και κοινωνικές υπηρεσίες της χώρας.

Υπεύθυνη γραφείου HIV και
Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενων
Νοσημάτων, ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.,
Παθολόγος, Μονάδα
Λοιμώξεων,
Γ.Ν. Πειραιά «Τζάνειο»

Μοριακή επιδημιολογία της HIV λοίμωξης
Ε. Μαγιορκίνης
Η γενετική ετερογένεια αποτελεί ένα από τα κυριότερα χαρακτηριστικά του ιού της ανοσοανεπάρκειας του ανθρώπου. Αποτελώντας έναν από τους πλέον παθογόνους ιούς που μολύνουν τον άνθρωπο,
αυτή η εκτενής γενετική ετερογένεια εμπλέκεται άμεσα στην ανάπτυξη διαγνωστικών μεθόδων, όσο
και στην αντιμετώπιση της λοίμωξης με αντιρετροϊικά φάρμακα. Χρησιμοποιώντας μεθόδους φυλογενετικής ανάλυσης, τα στελέχη του ιού παγκοσμίως ταξινομούνται σε τέσσερις κύριες ομάδες (Ν, Μ, Ο,
P), εκ των οποίων η ομάδα Μ έχει προκαλέσει την πανδημία της HIV-1 λοίμωξης. Η ομάδα Μ υποδιαιρείται σε 9 κύριους υπότυπους (subtypes) (A, B, C, D, F, G, H, J, K), 51 κυκλοφορούντες ανασυνδυασμένους
τύπους (circulating recombinant forms, CRFs) και πολυάριθμους άλλους ανασυνδυασμένους τύπους
(unique recombinant forms, URFs). Με μεθόδους μοριακής επιδημιολογίας έγινε δυνατό να αναπαραστήσουμε την ιστορία της επιδημίας της οποίας η έναρξη τοποθετείται στην ευρύτερη περιοχή του
Κονγκό, της Ρουάντα και του Μπουρούντι κατά την περίοδο 1959-1979. O υπότυπος Β έφτασε στην
Αμερική με ενδιάμεσο σταθμό την Καραϊβική το 1969, περίπου 12 χρόνια πριν την επίσημη καταγραφή
των πρώτων κρουσμάτων AIDS. Στην Ευρώπη κυρίαρχος υπότυπος είναι ο Β, με εξαίρεση τη Ρωσία
όπου εκεί κυριαρχεί ο υπότυπος Α και τη Ρουμανία όπου κυριαρχεί ο υπότυπος F. Στην Ελλάδα έχει γίνει
εκτενής μελέτη της μοριακής επιδημιολογίας της HIV λοίμωξης τόσο όσον αφορά τον επιπολασμό των
υπότυπων, όσο και τη διαχρονική τους μεταβολή, του τρόπου διασποράς, τη χρονολόγηση της επιδημίας, της επιμέρους δυναμικής των διαφόρων υπότύπων, της φυλογεωγραφίας αλλά και χαρακτηρισμό
πλήρους μήκους γονιδιωμάτων πρωτότυπων στελεχών. Όπως και σε όλη την Ευρώπη έτσι και στην
Ελλάδα η επιδημία φαίνεται να ξεκίνησε με τον υπότυπο Β ο οποίος συνολικά φαίνεται να είναι ο κυρίαρχος υπότυπος αντιπροσωπεύοντας το 60% του συνόλου των κρουσμάτων. Διαχρονικά όμως παρατηρείται αύξηση των μη Β υποτύπων και ιδιαίτερα του υποτύπου Α ο οποίος φαίνεται ότι διαδίδεται σε
δίκτυα σεξουαλικής μετάδοσης στο γηγενή πληθυσμό σχηματίζοντας μονοφυλετική ομάδα. Δίκτυα
μετάδοσης παρατηρούνται και στον υπότυπο Β σε μικρότερο βαθμό καθώς και πολλαπλές εισαγωγές
στελεχών αυτού του υποτύπου στην Ελλάδα.

Εθνικό Κέντρο Αναφοράς
Ρετροϊών, Εργαστήριο
Υγιεινής, Επιδημιολογίας και
Ιατρικής Στατιστικής, Ιατρική
Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών
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Επιμελητής Α’ Παθολογίας,
Ε’ Παθολογική Κλινική,
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Μ. Σαμάρκος
Η βασική ανοσολογική διαταραχή στην HIV λοίμωξη είναι η μείωση του πληθυσμού των CD4+ T λεμφοκυττάρων. Το αρχικό μοντέλο ερμηνείας της εξάλειψης των CD4+ T λεμφοκυττάρων κατά την πορεία
της HIV λοίμωξης βασίστηκε στην προοδευτικά επιδεινούμενη αδυναμία του ανοσοποιητικού συστήματος να αντιρροπήσει ομοιοστατικά τις απώλειες των κυττάρων αυτών. Ωστόσο, η ερμηνεία της ανοσοπαθογένεσης της HIV λοίμωξης με βάση αυτό το μοντέλο έχει πολλά αδύνατα σημεία. Στο πλαίσιο
αυτό, με βάση ερευνητικά δεδομένα, διατυπώθηκε η ιδέα ότι η ανοσολογική δυσλειτουργία στην HIV
λοίμωξη οφείλεται σε ουσιαστικό βαθμό στην υπερβολική ή αποκλίνουσα ανοσολογική ενεργοποίηση.
Πραγματικά ορισμένοι δείκτες ανοσολογικής ενεργοποίησης, όπως π.χ. το CD38 φαίνεται να είναι προγνωστικοί δείκτες της πορείας της λοίμωξης, ανεξάρτητα από το ιικό φορτίο ή τον αριθμό των CD4.
Οι πιθανές υποθέσεις για την ανοσολογική ενεργοποίηση στην HIV λοίμωξη είναι η χρόνια ανοσολογική διέγερση από αντιγόνα του HIV ή άλλων μικροοργανισμών, η άμεση δράση πρωτεϊνών του HIV
(π.χ. Nef, Tat, Vpr), η διάβαση μικροβιακών προϊόντων διαμέσου του πάσχοντος γαστρεντερικού βλεννογόνου με αποτέλεσμα ανοσιακή διέγερση μέσω TLR-2/4/5, συμπαρομαρτούσες λοιμώξεις, διέγερση
Τ λεμφοκυττάρων μαρτύρων και τέλος, απώλεια των ρυθμιστικών CD4 Τ λεμφοκυττάρων.
Οι παραπάνω μηχανισμοί έχουν σαν αποτέλεσμα την παραγωγή προφλεγμονωδών κυτταροκινών
και τον ταχύ πολλαπλασιασμό των κυττάρων του ανοσοποιητικού συστήματος, ενώ ταυτόχρονα ευνοούν την αναπαραγωγή του HIV, εγκαθιστώντας έτσι ένα φαύλο κύκλο. Οι συνέπειες της παραγωγής των
κυτταροκινών είναι η χρόνια φλεγμονή, η οποία εκδηλώνεται π.χ. με πρώιμη εμφάνιση αθηροσκλήρυνσης και οστεοπόρωσης και έκπτωση των νευρολογικών και γνωσιακών λειτουργιών. Σε κυτταρικό επίπεδο υπάρχει κυτταρική γήρανση και απόπτωση που οδηγεί σε εξάντληση της δεξαμενής των CD4
κυττάρων, ανοσοανεπάρκεια, επιβράδυνση της ανοσοποιητικής ανασύστασης και ανοσογήρανση.
Ο επίδραση της HAART στη διαδικασία της ανοσολογικής ενεργοποίησης είναι ανεκτίμητη. Αν και δεν
δρα άμεσα στη διαδικασία της ανοσολογικής ενεργοποίησης, η HAART οδηγεί σε μεγάλη και διαρκή
μείωση της αναπαραγωγής του HIV και θα μπορούσε κανείς να πει ότι αποτελεί το ισχυρότερο μέσο
καταστολής της ανοσολογικής ενεργοποίησης στην HIV λοίμωξη. Αυτό τεκμηριώνεται από τη σημαντική μείωση της ενεργοποίησης και της απόπτωσης των Τ λεμφοκυττάρων, καθώς και σε μείωση των
επιπέδων των κυτταροκινών σε ασθενείς που λαμβάνουν HAART.
Ειδική μνεία πρέπει αν γίνει για τον αναστολέα του CCR5 Maraviroc ο οποίος πιθανολογείται ότι μπορεί να έχει μια περισσότερο ειδική δράση στην ανοσολογική ενεργοποίηση της HIV λοίμωξης. Οι τρέχουσες μελέτες δίνουν αντικρουόμενα αποτελέσματα σε επίπεδο δεικτών ενεργοποίησης, ενώ μέχρι
τώρα δεν έχει αναφερθεί κλινικό όφελος.
Άλλες παρεμβάσεις οι οποίες είχαν σχεδιαστεί ώστε να καταστείλουν την ανοσολογική ενεργοποίηση
σε ασθενείς με HIV λοίμωξη, με σημαντικότερη τη χρήση IL-2, δεν ήταν ιδιαίτερα επιτυχημένες, τουλάχιστον σε επίπεδο κλινικών εκβάσεων.
Συμπερασματικά, τα τρέχοντα δεδομένα δείχνουν ότι η ανοσολογική ενεργοποίηση αποτελεί βασικό
παθογενετικό μηχανισμό στην HIV λοίμωξη, και ειδικότερα σε κλινικά προβλήματα τα οποία αναδύονται με την αύξηση της επιβίωσης των ασθενών, όπως η πρώιμη αθηρωματική νόσος. Η HAART, σε
επίπεδο κλινικής πράξης, παραμένει η καλύτερη παρέμβαση για τη μείωση της ανοσολογικής ενεργοποίησης, ωστόσο είναι πιθανόν περισσότερο στοχευμένες παρεμβάσεις να συμπληρώσουν στο μέλλον
το θεραπευτικό μας οπλοστάσιο έναντι του HIV.
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HIV λοίμωξη και πρώιμο γήρας
Α. Αντωνιάδου
Αναμφισβήτητα, με την έλευση της δραστικής αντιρετροιϊκής αγωγής (HAART) το πρόσωπο της HIV
λοίμωξης άλλαξε, με σοβαρή μείωση της συνολικής θνητότητας και νοσηρότητας και παράταση του
προσδόκιμου επιβίωσης. Παρόλα αυτά, η θνητότητα των οροθετικών ατόμων παραμένει 3-15 φορές
μεγαλύτερη σε σχέση με το γενικό πληθυσμό και σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50% δεν οφείλεται στην
ανοσοκαταστολή, αλλά σε νοσηρότητες μη λοιμώδεις όπως τα καρδιαγγειακά νοσήματα, η υπέρταση,
η νεφρική ανεπάρκεια, ο σακχαρώδης διαβήτης, τα κατάγματα από οστεοπόρωση και νεοπλάσματα
που δεν έχουν σχέση με την HIV λοίμωξη. Όλα αυτά αποτελούν καταστάσεις που απαντώνται σε άτομα
μεγαλύτερης ηλικίας και συσχετίζονται με μεταβολές που αποδίδονται στο γήρας, το οποίο στον οροαρνητικό πληθυσμό, χαρακτηρίζεται από χρόνια, χαμηλού βαθμού φλεγμονώδη διεργασία (“inflammageing”) η οποία βρίσκεται υπό γενετικό έλεγχο και εμφανίζεται να είναι το αποτέλεσμα φόρτισης με
αντιγονικό φορτίο που διήρκεσε μια ολόκληρη ζωή. Υπάρχει έντονη, ως εκ τούτου, η υπόθεση ότι, είτε
η HIV λοίμωξη παρεμβαίνει στη φυσιολογική διεργασία της γήρανσης επιταχύνοντάς την, είτε δρα ξεχωριστά στα όργανα στόχους επιταχύνοντας τις εκδηλώσεις φθοράς, συνεπικουρούμενη και από άλλους παράγοντες που σχετίζονται με τον τρόπο ζωής αλλά και την αντιρετροιϊκή αγωγή. Πρόσφατες
επιδημιολογικές μελέτες κατέγραψαν ότι το πρώιμο γήρας εκφραζόμενο σαν μεγαλύτερη συχνότητα
καταστάσεων που εμφανίζονται σαν αποτέλεσμα της ηλικίας και της γήρανσης, παρατηρείται μεταξύ
νεωτέρων σε ηλικία οροθετικών ατόμων σε σχέση με το γενικό πληθυσμό (συγκεκριμένα κατά 12-15
χρόνια ενωρίτερα). Οι καταστάσεις αυτές έχουν συσχετισθεί με την υπολειπόμενη ιαιμία και το βαθμό
ανοσολογικής διέγερσης (παρά την HAART) και είναι εντονότερες σε άτομα χωρίς ιολογική και ανοσολογική ανταπόκριση στην HAART, φαίνεται δε να οδηγούν σε φαινόμενα παθοφυσιολογικά που έχουν
σχέση με τη «φυσιολογική» διεργασία της γήρανσης, όπως, η μείωση του μήκους των τελομερών, η
άθροιση μεταλλάξεων στο μιτοχονδριακό DNA, η αυξημένη συγκέντρωση prelamin A (διαταραχή που
παρατηρείται στα σύνδρομα προγηρίας). Η συσχέτιση της HIV λοίμωξης με ένα σύνδρομο πρώιμου
γήρατος βρίσκεται ακόμα σε βρεφική ηλικία. Απαιτεί ακριβείς ορισμούς και κατανόηση αρχικά των
φυσιολογικών μηχανισμών και στη συνέχεια των αλληλεπιδράσεων που προκαλεί η HIV λοίμωξη.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ AIDS, 2011; 19(Suppl 1):1-57

Επίκουρη Καθηγήτρια
Παθολογίας-Λοιμώξεων,
Δ’ Παθολογική Κλινική,
Π.Γ.Ν.Α. «Αττικόν»
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Μ. Ψυχογυιού
Η χρόνια ηπατίτιδα C αποτελεί μια από τις πλέον σημαντικές αιτίες χρόνιας ηπατικής νόσου. Ο αριθμός των προσβεβλημένων ατόμων εκτιμάται ότι είναι περίπου 130 εκατομμύρια παγκοσμίως.
Η συλλοίμωξη με τον ιό HIV συμβαίνει συχνά, λόγω της μετάδοσης των δύο ιών μέσω των ίδιων μονοπατιών (παρεντερική οδός, σεξουαλική, κάθετη). Εκτιμάται ότι 4-5 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν
HCV/HIV συλλοίμωξη. Στις ΗΠΑ και στη Δυτική Ευρώπη ο επιπολασμός του anti-HCV είναι στους μεν
χρήστες ενδοφλεβίων ναρκωτικών ουσιών μεταξύ 72% και 95%, στους ομοφυλόφιλους άνδρες 1-12%
και σε ετεροφυλόφιλους 9-27%. Στη Ρωσία, περίπου το 80% των ατόμων με HIV λοίμωξη έχουν και HCV
λοίμωξη εξαιτίας του υψηλού αριθμού χρηστών ενδοφλεβίων ναρκωτικών ουσιών. Άλλες χώρες αντιθέτως, όπως η Νότια Αφρική, έχουν χαμηλό επιπολασμό συλλοίμωξης, όπου μόνο το 1,9% των ασθενών με HIV λοίμωξη έχει προσβληθεί και από τον ιό της ηπατίτιδας C.
Η χρήση ενδοφλεβίων ναρκωτικών ουσιών αποτελεί το συχνότερο τρόπο μετάδοσης της HCV λοίμωξης. Έτσι, οι ασθενείς που έχουν μολυνθεί από τον ιό HIV παρεντερικά έχουν αυξημένες πιθανότητες να
έχουν προσβληθεί και από τον ιό της ηπατίτιδας C. Στην Ελλάδα το ποσοστό ανευρέσεως θετικού antiHCV φτάνει το 62% στα άτομα που κάνουν χρήση ναρκωτικών ουσιών. Έως πρόσφατα, η Ελλάδα συγκαταλεγόταν παραδόξως στις χώρες όπου η συχνότητα της HIV λοίμωξης σε χρήστες ενδοφλεβίων
ναρκωτικών ουσιών ήταν χαμηλή (1,5-4,5%). Στους πρώτους 7 μήνες του 2011 παρατηρήθηκε μια σημαντική αύξηση (δεκαπλάσια) στον αριθμό των νεοδιαγνωσθέντων περιπτώσεων ΗΙV λοίμωξης στους
χρήστες ενδοφλεβίων ναρκωτικών ουσιών.
Στις ανεπτυγμένες χώρες η μετάγγιση αίματος θεωρείται ασφαλής με ελάχιστο πλέον κίνδυνο μετάδοσης του HCV. Από τους HIV ασθενείς που μολύνθηκαν παλαιότερα μέσω μετάγγισης αίματος ή παραγώγων, το 70% έχει και ηπατίτιδα C.
Η μετάδοση μέσω σεξουαλικής επαφής δεν είναι ιδιαίτερα συχνή. Παρόλα αυτά, τα τελευταία χρόνια
έχει παρατηρηθεί αύξηση των περιπτώσεων οξείας ηπατίτιδας C σε ομοφυλόφιλους άνδρες, που πραγματοποιούν υψηλού κινδύνου σεξουαλικές πρακτικές.
Η συνύπαρξη HIV λοίμωξης σε ασθενείς με χρόνια ηπατίτιδα C σχετίζεται με ταχεία εξέλιξη της ηπατικής νόσου και μειωμένη επιβίωση. Άλλωστε, οι παράγοντες που έχουν ενοχοποιηθεί για την επιτάχυνση του ρυθμού ανάπτυξης ηπατικής ίνωσης και επιπλοκών από τη χρόνια ηπατοπάθεια και ηπατοκυτταρικού καρκίνου στην ηπατίτιδα C περιλαμβάνουν το αντρικό φύλο, τη μεγάλη ηλικία κατά τη μόλυνση από τον ιό C, την παχυσαρκία, τη χρήση αλκοόλ και τη συνυπάρχουσα λοίμωξη από HIV, ΗΒV. Οι
ασθενείς με συλλοίμωξη και χαμηλότερο αριθμό CD4 κυττάρων έχουν υψηλότερο κίνδυνο για σοβαρές
επιπλοκές (ασκίτης, αιμορραγία κιρσών οισοφάγου, ηπατική εγκεφαλοπάθεια) σε σύγκριση με εκείνους
που έχουν CD4 >200/μl. Η εξέλιξη σε κίρρωση είναι τρεις φορές υψηλότερη σε ασθενείς με συλλοίμωξη.
Σε μια πρόσφατη μετα-ανάλυση 17 μελετών, κίρρωση παρατηρήθηκε στο 21% των ασθενών μετά από
20 έτη λοίμωξης και στο 49% των ασθενών μετά από 30 έτη.
Η ηπατική στεάτωση, συχνή (40-75%) στους ασθενείς με ηπατίτιδα C, οδηγεί σε πιο γρήγορη εξέλιξη
της ηπατικής ίνωσης. Συσχετίζεται με αυξημένο δείκτη BMI, σακχαρώδη διαβήτη, HCV γονότυπο 3,
αυξημένη νεκροφλεγμονώδη δραστηριότητα και ηπατική ίνωση.
Η δράση του ιού της ηπατίτιδας C στην HIV λοίμωξη δεν είναι αποσαφηνισμένη και τα αποτελέσματα
διαφορετικών μελετών είναι αντικρουόμενα. Η Swiss Cohort Study αναφέρει αυξημένο κίνδυνο εξέλιξης σε AIDS σε ασθενείς με συλλοίμωξη. Αντίθετα, αντίστοιχη επιδημιολογική μελέτη από τις ΗΠΑ δεν
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διαπίστωσε διαφορές μεταξύ των ασθενών με HIV και συλλοίμωξη όσον αφορά την εξέλιξη σε AIDS, το
θάνατο ή τη μεταβολή των CD4 κυττάρων.
Η HCV συλλοίμωξη σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης HIV-σχετιζόμενης νεφρικής νόσου,
υψηλότερο επιπολασμό καρδιαγγειακής νόσου, αυξημένο κίνδυνο για εμφάνιση σακχαρώδη διαβήτη,
καθώς και πιο συχνή εμφάνιση νευρογνωσιακών διαταραχών. Συχνές είναι και οι εξωηπατικές εκδηλώσεις της ηπατίτιδας C (αγγειίτιδα, σπειραματονεφρίτιδα, κρυοσφαιριναιμία).
Με τη βελτίωση του προσδόκιμου ζωής των ασθενών με HIV λοίμωξη, λόγω της εφαρμογής της σύγχρονης αποτελεσματικής αντιρετροϊικής θεραπείας, η ηπατική ανεπάρκεια αποτελεί μία από τις συχνότερες αιτίες θανάτου των ασθενών με HIV λοίμωξη.
Η HAART επιβραδύνει την ηπατική ίνωση στους ασθενείς με συλλοίμωξη, ασκώντας ευεργετική δράση και στις δύο λοιμώξεις, ιδιαίτερα δε στους ασθενείς που επιτυγχάνουν ανοσολογική αναδόμηση. Για
το λόγο αυτό συνιστάται η πρώιμη έναρξη αντιρετροϊικής αγωγής.

Νεώτερα θεραπευτικά δεδομένα στην ηπατίτιδα C
Π. Κολλάρας
Οι κλασικές ενδείξεις θεραπείας στην HCV λοίμωξη αφορούν ασθενείς με αντιρροπούμενη ηπατική
νόσο και αυξημένο κίνδυνο εξέλιξης σε κίρρωση και είναι: α) HCV RNA θετικό (>50 IU/ml), β) αυξημένα
επίπεδα ALT (SGPT) και ή AST (SGOT) και γ) τουλάχιστον μετρίου βαθμού νεκροφλεγμονώδης δραστηριότητα (≥2 κατά Metavir) και/ή τουλάχιστον μετρίου βαθμού ίvωση (≥2 κατά Metavir).
Οι νεώτερες διευρυμένες ενδείξεις θεραπείας αναφέρουν ότι όλοι οι ασθενείς με χρόνια HCV λοίμωξη
είναι υποψήφιοι θεραπείας, ανεξαρτήτως επιπέδων ALT/AST και βαρύτητας ιστολογικώv αλλοιώσεων.
Στόχος της θεραπευτικής παρέμβασης είναι η επίτευξη μακροχρόνιας ιολογικής ανταπόκρισης (Sustained
Virologikal Response - SVR), δηλαδή αρνητικό HCV RNA στις 24 εβδομάδες μετά τη διακοπή της θεραπείας.
Η καθιερωμένη θεραπεία περιλαμβάνει πεγκυλιωμένη ιντερφερόνη (peg-INFa-2b ή 2a) μαζί με ριμπαβιρίνη (RBV) για διάρκεια 24 εβδομάδων στους γονότυπους 2,3 και 48 εβδομάδων στους γονότυπους 1,4 με παράταση θεραπείας σε ορισμένες περιπτώσεις. Κατά τη διάρκεια της αγωγής δεν πρέπει
να συγχορηγούνται διδανοσίνη (ddl), ενώ καλό είναι η αποφυγή χρήσης ζιδοβουδίνης (AZT) και η σταβουδίνης (d4T).
Όσον αφορά την έναρξη ART (αντιρετροϊικής αγωγής), τον αριθμό των CD4 και τη θεραπεία της χρόνιας HCV λοίμωξης ισχύουν τα εξής:

HCV όπου HCV θεραπεία
έχει δοθεί
HCV όπου HCV θεραπεία
δεν έχει δοθεί

CD4 350-500
ART
συνιστάται

CD4 >500
ART
αναβολή -προηγείται η HCV θεραπεία

συνιστάται

υπό σκέψη

Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος,
Επιμελητής Α’ Ε.Σ.Υ.,
Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ

Ιδιαίτερα θετικοί προγνωστικοί παράγοντες για ιολογική ανταπόκριση είναι η ύπαρξη C/C γονότυπου
για την IL-28B και ακολουθεί ο γονότυπος 2/3, το χαμηλό ιικό φορτίο προ έναρξης, η μικρή ηλικία <50,
το στάδιο Metavir 0,1,2.
Δύο νέα φάρμακα που ανήκουν στην κατηγορία των αναστολέων πρωτεασών έχουν δοκιμαστεί σε
ασθενείς με μονολοίμωξη από ηπατίτιδα C, με πολύ καλά αποτελέσματα και έχουν πάρει έγκριση σε
αρκετές Ευρωπαϊκές χώρες.
Λίγα δεδομένα (12 εβδομάδες θεραπεία) με τελαπριβίρη σε ασθενείς με συλλοίμωξη HCV-HIV, ενώ
αναμένονται τα αποτελέσματα από κλινικές μελέτες για την μποσεπριβίρη. Τα δύο αυτά φάρμακα έχουν
δράση μόνο στο γονότυπο 1.
Η τελαπριβίρη μπορεί να προστεθεί σε HIV ασθενείς με γονότυπο 1, στην peg-IFN/RBV για 12 εβδομάδες σε δόση 750 x 3, χωρίς όμως να υπάρχουν ακόμη μελέτες σε συλλοίμωξη για συντομότερη συνολική θεραπεία από τις 48 εβδομάδες. Επίσης, προσοχή χρειάζεται στην πιθανότητα ανάπτυξης αντοχής.
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Αλληλεπιδράσεις υπάρχουν με την αντιρετροϊική αγωγή. Η τελαπριβίρη μπορεί να συγχορηγηθεί
ασφαλώς μόνο με ATV/r ή EFV (με EFV πρέπει η τελαπριβίρη να αυξηθεί σε 1250 mg x 3) ή με τενοφοβίρη, αμπακαβίρη, FTC ή 3TC. Επίσης, συγχορήγηση με ραλτεγκραβίρη είναι εφικτή.
Υπάρχουν λίγα δεδομένα για τις αλληλεπιδράσεις αυτών των φαρμάκων με την αντιρετροϊική αγωγή
και περαιτέρω έρευνα είναι απαραίτητη.

Θεραπεία και πρόληψη HIV/HPV συλλοίμωξης
ΔερματολόγοςΑφροδισιολόγος,
Διευθυντής Ε.Σ.Υ.,
Νοσοκομείο «Α. Συγγρός»
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Ε. Δασκαλάκης
Χωρίς θεραπεία τα κονδυλώματα είναι δυνατό στον γενικό πληθυσμό σπάνια να αυτοϊαθούν, να παραμείνουν σταθερά ή, συνηθέστερα, να αυξηθούν σε μέγεθος και αριθμό. Σε HIV ασθενείς, αντιθέτως,
είναι πιθανότερη η εξέλιξη των βλαβών σε έκταση και όγκο και δυνητικά σε κακοήθεις βλάβες. Παρά
την ανασυγκρότηση του ανοσιακού συστήματος που επιτυγχάνεται με τη θεραπεία, η αυτόματη υποχώρηση των HPV αλλοιώσεων παραμένει εξαιρετικά αμφιλεγόμενη.
Η θεραπεία έχει σκοπό την απομάκρυνση των βλαβών, ενώ δεν μπορεί να εξαλείψει την HPV λοίμωξη.
Θεωρείται ότι η θεραπεία των βλαβών μειώνει τη μεταδοτικότητα, αν και αυτό δεν είναι επαρκώς τεκμηριωμένο. Καμία θεραπευτική μέθοδος δεν έχει απόλυτη αποτελεσματικότητα, ενώ οι υποτροπές είναι συχνές (20-30%). Στη βιβλιογραφία, δεν έχει αποδειχθεί μεγαλύτερη αναλογία υποτροπών σε HIV ασθενείς.
Η επιλογή θεραπευτικής μεθόδου εξαρτάται από τα διαθέσιμα μέσα, τη θέση, το μέγεθος και την
ηλικία των βλαβών, το ιστορικό προηγούμενων θεραπειών, το οικονομικό κόστος, την προτίμηση του
ασθενούς και την εμπειρία του θεράποντος ιατρού. Δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι κάποια από τις χρησιμοποιούμενες θεραπευτικές μεθόδους υπερτερεί γενικώς των άλλων, ενώ καμία μέθοδος δεν είναι ιδανική για όλους τους ασθενείς.
Γενικώς, οι μικρότερες και πιο πρόσφατες βλάβες (κάτω του έτους) ανταποκρίνονται καλύτερα σε
σχέση με τις μεγαλύτερες και παλαιότερες. Οι θεραπείες ταξινομούνται σε αυτές που μπορούν να εφαρμοσθούν από τον ίδιο τον ασθενή, όπως η τοπική χρήση ποδοφυλλοτοξίνης και ιμικουιμόδης και σε
εφαρμοζόμενες από τον ιατρό, όπως η κρυοθεραπεία, η διαθερμοπηξία, η εφαρμογή τριχλωροξεικού
οξέος, η χειρουργική αφαίρεση και η χρήση Laser. Η ιμικουιμόδη έχει περισσότερο εκτεταμένα εφαρμοσθεί σε σχέση με την ποδοφυλλοτοξίνη επί HIV ασθενών, με αποτελέσματα εφάμιλλα αυτών των που
επιτυγχάνονται σε ανοσοεπαρκείς ασθενείς.
Οι παρενέργειες των θεραπειών είναι συνήθως ο τοπικός ερεθισμός και ο πόνος, οι επιμολύνσεις, η
δημιουργία στενώσεων, η παραμονή υπέρ ή υπό-χρωμων αλλοιώσεων ή και ουλών και είναι γενικώς
κοινές σε όλες τις θεραπευτικές μεθόδους.
Οι υποτροπές εμφανίζονται, κατά μεγάλη πλειοψηφία, εντός τριμήνου από το τέλος της θεραπείας. Τα
επίπεδα των CD4 λεμφοκυττάρων και το HIV-ιικό φορτίο δεν έχουν αποδειχθεί καθοριστικοί παράγοντες για την πιθανότητα υποτροπών. Φαίνεται ότι και στους HIV ασθενείς, οι κυριότερες συνιστώσες
είναι η διάρκεια και το μέγεθος των βλαβών.
Η χρήση προφυλακτικού τεκμηριωμένα προστατεύει από τη μετάδοση της HPV λοίμωξης, αν και η
προστασία αυτή δεν είναι πλήρης, αφού το ανδρικό προφυλακτικό δεν καλύπτει περιοχές όπως το εφήβαιο, το όσχεο κ.λπ.
Τα υπάρχοντα έως τώρα εμβόλια κατά του HPV, τόσο το τετραδύναμο (έναντι των στελεχών 6, 11, 16
και 18) όσο και το διδύναμο (έναντι των στελεχών 16 και 18) έχουν αποδείξει υψηλή αποτελεσματικότητα
στην πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου και το τετραδύναμο στην πρόληψη και των κονδυλωμάτων.
Παρά την αποτελεσματικότητα των εμβολίων, η παρεχόμενη προστασία δεν είναι πλήρης και δεν μπορούν να εξαλείψουν την αναγκαιότητα για αποφυγή της συμπεριφοράς υψηλού κινδύνου. Δεν μπορούν
επίσης να αναιρέσουν την αναγκαιότητα των τακτικών τεστ Παπ στις γυναίκες. Περαιτέρω, δεν έχουν
τεκμηριώσει χρησιμότητα στη θεραπεία προϋπάρχουσας λοίμωξης. Σε HIV ασθενείς, περιορισμένος
αριθμός δημοσιευμένων μελετών απέδειξε ισχυρή αντισωματική απάντηση μετά από εμβόλιο κατά του
HPV, όμως η κλινική σημασία του παραμένει αδιευκρίνιστη. Περαιτέρω, η συχνή ταυτόχρονη παρουσία
πολλών διαφορετικών τύπων HPV στους HIV ασθενείς, πιθανώς μειώνει τις προσδοκίες από το εμβόλιο.
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Στρογγυλό τραπέζι
Αναδυόμενα προβλήματα της hiv λοίμωξης
στην Ελλάδα
Ψυχιατρικές εκδηλώσεις της HIV λοίμωξης
Κ. Ασημακόπουλος
Στην παρούσα εισήγηση θα αναφερθούμε στη σχέση μεταξύ HIV/AIDS και Ψυχιατρικής, η οποία είναι
ισχυρή και σύνθετη. Είναι γνωστό ότι οι επικίνδυνες συμπεριφορές ατόμων με ψυχικές παθήσεις παίζουν ρόλο στη μετάδοση και επιπλέκουν τις θεραπείες της λοίμωξης. Η λοίμωξη μπορεί να δημιουργήσει ψυχιατρικές εκδηλώσεις ή να επιδεινώσει ήδη υπάρχουσες. Κατάθλιψη, κατάχρηση ουσιών, αγχώδεις και ψυχωτικές διαταραχές αλλά και χαρακτηριολογικού τύπου αντιδράσεις, είναι συννοσηρές καταστάσεις, που συχνά συναντούμε σε ασθενείς με HIV. Καθεμία από αυτές τις καταστάσεις μπορεί να
υπονομεύσει τη θεραπεία και να παίξει σημαντικό ρόλο στην πρόγνωση.
Στις σύγχρονες μονάδες HIV λοιμώξεων είναι δεδομένη η χρησιμότητα της παροχής ψυχιατρικής
φροντίδας. Η έγκαιρη διάγνωση είναι ο θεμέλιος λίθος για καλή πρόληψη και θεραπεία (θα αναφερθούμε και στην εμπειρία μας στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πάτρας).
Η πορεία της νόσου στη μετα-HAART περίοδο έχει αλλάξει και η συμβολή των ψυχιατρικών υπηρεσιών έχει πολλά να προσφέρει στην καλή επιβίωση και ποιότητα ζωής των ασθενών. Τέλος, η εμπειρία μας
από την αντιμετώπιση βαρέων ψυχικών διαταραχών, δίνει ελπίδα για καλύτερο μέλλον, αποστιγματισμό, αισιοδοξία και προάσπιση των συμφερόντων των ασθενών HIV/AIDS, ώστε να έχουν ασφαλή πορεία για κοινωνική επανένταξη.
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Στρογγυλό Τραπέζι
Σύγχρονες τάσεις και προοπτικές στην haart
Τρέχουσα αντιρετροϊική θεραπεία Διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες
Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος,
Διευθυντής Β’ Παθολογικού
Τμήματος & Μονάδας
Λοιμώξεων, Γ.Ν. Πειραιά
«Τζάνειο»

Γ. Χρύσος
Οι διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες για τη θεραπεία της HIV λοίμωξης κατά τα τελευταία χρόνια παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στην αντιρετροϊική θεραπεία με βάση τις πιο πρόσφατες μελέτες και
ανανεώνονται συνεχώς τουλάχιστον μία φορά το χρόνο.
Αν και το 2011 δεν κυκλοφόρησαν στην Ευρώπη νέα φάρμακα για την αντιμετώπιση του HIV, η μεγάλη πλέον εμπειρία από τη συνδυασμένη αντιρετροϊική θεραπεία οδήγησε στην έκδοση νέων κατευθυντήριων οδηγιών τόσο στην Ευρώπη από την European AIDS Clinical Society, όσο και στην Αμερική από
το DHHS τον Οκτώβριο 2011.
Στο 13ο European AIDS Conference στο Βελιγράδι παρουσιάσθηκαν οι τροποποιήσεις που έχουν γίνει
στις νέες οδηγίες σχετικά με την αρχική και μετέπειτα εκτίμηση του ασθενούς, καθώς και με τη χρήση
των φαρμάκων και την αντιμετώπιση άλλων προβλημάτων που σχετίζονται με την αγωγή ή με την ίδια
τη λοίμωξη HIV.
Στις Αμερικανικές οδηγίες, προστέθηκε η Rilpivirine (TMC 278) ως ένα εναλλακτικό NNRTI για έναρξη
θεραπείας σε naive ασθενείς, αφού πήρε έγκριση από το FDA. Ως προς τα παλαιότερα φάρμακα, έγιναν
μικρές μεταβολές. Βελτιώθηκαν, επίσης, οι πίνακες των φαρμακευτικών αλληλεπιδράσεων.
Στις Ευρωπαϊκές οδηγίες γίνεται επίσης αναφορά στη δυνατότητα να χορηγούνται «generics» τα
οποία αντικαθιστούν το ίδιο φάρμακο χωρίς να διασπούν τους συνδυασμούς σταθερής δόσης.

Θέματα αντοχής και τροπισμού Νεώτερες κατευθυντήριες οδηγίες
Λέκτορας Επιδημιολογίας και
Προληπτικής Ιατρικής, Ιατρική
Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών
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Δ. Παρασκευής
Η ανάπτυξη αντοχής του ιού HIV-1 στα αντιρετροϊικά φάρμακα μπορεί να προηγείται είναι να είναι
συνέπεια της αποτυχίας στη θεραπεία. Η αντοχή εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως η δραστικότητα των φαρμάκων, ο γενετικός φραγμός, τα επίπεδα συμμόρφωσης του ασθενή στη θεραπεία, γενετικοί παράγοντες του ξενιστή, καθώς και τα επίπεδα της πολλαπλασιαστικής ικανότητας ή αντοχής που
σχετίζονται με τις μεταλλαγές αντοχής που επιλέγονται κάθε φορά. Συνήθως μετά από επαναλαμβανόμενες αποτυχίες στη θεραπεία, αναπτύσσονται πολυναθεκτικά στελέχη σε παραπάνω από μία κατηγορίες φαρμάκων, περιορίζοντας έτσι τις μελλοντικές θεραπευτικές επιλογές.
Σύμφωνα με τις νεώτερες Ευρωπαϊκές συστάσεις ελέγχου αντοχής του ιού HIV-1 στα αντιρετροϊικά,
συστήνεται ο έλεγχος αντοχής σε οροθετικούς που έχουν διακόψει θεραπεία, όταν στο θεραπευτικό
σχήμα που έχει διακοπεί περιλαμβάνονται μη νουκλεοσιδικά ανάλογα (NNRTIs), αφού έχει διακοπεί η
θεραπεία, στο πρώτο διαθέσιμο δείγμα όταν το HIV-RNA είναι πάνω από το καθορισμένο όριο για τον
έλεγχο αντοχής. Επίσης αναφορικά με τους ανταγωνιστές CCR5, ο έλεγχος τροπισμού συστήνεται: i) σε
όλους τους οροθετικούς πριν τη χορήγηση φαρμάκων της συγκεκριμένης κατηγορίας, ii) μετά την αποτυχία θεραπείας με ανταγωνιστές CCR5 και iii) σε οροθετικούς υπό τροποποίηση θεραπείας ανεξάρτητα
από τα επίπεδα HIV-RNA. Για τους αναστολείς ενσωμάτωσης (integrase inhibitors) και αναστολείς σύντηξης (fusion inhibitors), ο έλεγχος αντοχής συστήνεται μόνο όταν φάρμακα των παραπάνω κατηγοριών
έχουν χορηγηθεί στο θεραπευτικό για το οποίο ταυτοποιήθηκε αποτυχία.
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Προοπτικές αντιρετροϊικής θεραπείας
Χ.Α. Γώγος
Τριάντα χρόνια μετά την αναγνώριση της επιδημίας του AIDS, έχουν υπάρξει εξαιρετικά σημαντικές
πρόοδοι στην κατανόηση της παθογένειας, τη θεραπεία και την πρόληψη της HIV λοίμωξης. Έχουν,
κατά συνέπεια, δημιουργηθεί οι απαραίτητες προϋποθέσεις για να εστιάζουμε σε μελλοντικές προοπτικές με στόχο την πραγματική θεραπεία και το τέλος της επιδημίας.
Οι μελλοντικοί στόχοι της αντιμετώπισης του HIV/AIDS εστιάζονται στην έγκαιρη ανίχνευση των πασχόντων, με δεδομένη την πολύ αποτελεσματική αντιρετροϊική θεραπεία, την ανάπτυξη θεραπευτικών
προσεγγίσεων με στόχο την οριστική ίαση και την αποφυγή διά βίου αγωγής και αποτελεσματική πρόληψη με στόχο την αποφυγή νέων λοιμώξεων. Αποτέλεσμα του συνδυασμού όλων αυτών θα είναι ο
οριστικός έλεγχος και η καταστολή της επιδημίας.
Μέχρι στιγμής έχουν επιτευχθεί σημαντικοί στόχοι, όπως η πρόοδος στη βασική έρευνα σε σχέση με
την παθογένεια της νόσου, η ταχεία και αποτελεσματική διάγνωση, η αποτελεσματική θεραπεία μέσω
της HAART, o έλεγχος της κάθετης μετάδοσης, η ευκολότερη πρόσβαση στη θεραπεία στις αναπτυσσόμενες χώρες κ.λπ. Η σημαντικότερη, φυσικά, πρόοδος στον έλεγχο της HIV λοίμωξης υπήρξε η HAART,
η οποία οδήγησε σε πλήρη και χρόνια καταστολή του ιού, αύξηση των CD4 κυττάρων, επιβίωση συγκρινόμενη με αυτή του γενικού πληθυσμού και εντυπωσιακή βελτίωση της ποιότητος ζωής.
Προβλήματα αποτελούν η αδυναμία διακοπής της αντιρετροϊικής αγωγής, η παρουσία μη καταγραφόμενου πολλαπλασιασμού του ιού (1-50 copies), η τοξικότητα της ART, η ανάπτυξη αντοχής, ο ρόλος
του KΝΣ, οι συνέπειες της χρόνιας φλεγμονής, η πρόσβαση στη θεραπεία, η αποτελεσματική πρόληψη,
το κόστος, κ.λπ. Με αυτά τα δεδομένα, λοιπόν, κεντρική μελλοντική προοπτική και στόχο της αντιρετροϊικής θεραπείας αποτελεί η ίαση ή/και η εκτός φαρμάκων μακροχρόνια ύφεση της νόσου. Φυσικά, η
ανάπτυξη νέων αντιρετροϊικών φαρμάκων ή συνδυασμών τους με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα,
ευκολότερη χορήγηση, λιγότερες παρενέργειες, λιγότερες αλληλεπιδράσεις αποτελεί πάντα έναν πραγματιστικό στόχο για το εγγύς μέλλον.
Νέα αντιρετροϊικά (NRTIs, NNRTIs, PIs, αναστολείς ιντεγκράσης και αναστολείς CCR5) είναι σε φάση
κλινικών μελετών. Μελετώνται επίσης νέοι συνδυασμοί αντιρετροϊικών φαρμάκων με την προσθήκη
αναστολέων CCR5 για καλύτερη αποτελεσματικότητα. Η προσθήκη φαρμάκων με μη αντιική δράση,
όπως ανοσοτροποποιητών, ανοσοενισχυτικών ή τροποποιητών της φλεγμονώδους απάντησης μπορεί
να αποτελέσουν μελλοντικούς θεραπευτικούς χειρισμούς.
Τέλος, διερευνάται η προσφορότερη έναρξη αγωγής και η πιθανότητα άμεσης αντιρετροϊικής αγωγής αμέσως μετά τη διάγνωση της οροθετικότητας.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί περιπτώσεις ίασης της νόσου, παρά την πολύ αποτελεσματική αντιρετροϊική θεραπεία, εκτός από περίπτωση ασθενούς που υπεβλήθη σε μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων για αντιμετώπιση λευχαιμίας. Ο μελλοντικός στόχος της ART μπορεί να είναι είτε η πλήρης
ίαση, με οριστική εξαφάνιση του ιού, είτε η λειτουργική ίαση, με οριστική καταστολή του ιού εκτός θεραπείας.
Οι μελλοντικές στρατηγικές προς την κατεύθυνση της ίασης από την HIV λοίμωξη περιλαμβάνουν
αφενός τη χρήση φαρμάκων και αφετέρου τη χρησιμοποίηση πλέον σύγχρονων θεραπευτικών προσεγγίσεων. Προς το παρόν, οι προσπάθειες αυτές είναι προκαταρτικές. Μελλοντικοί στόχοι έρευνας προς την
κατεύθυνση αυτή αποτελούν η δράση πάνω στη λανθάνουσα λοίμωξη που παραμένει στα μνημονικά
T-κύτταρα, η χορήγηση θεραπευτικών εμβολίων και η γονιδιακή θεραπεία. Φυσικά, παραμένει σημαντικό να ορίσουμε τι σημαίνει θεραπεία της HIV λοίμωξης και να στηρίξουμε τις θεραπευτικές προσεγγίσεις
όχι μόνο σε εξειδικευμένες πειραματικές μελέτες, αλλά σε καλά οργανωμένες κλινικές δοκιμές.

Καθηγητής Παθολογίας,
Πανεπιστήμιο Πατρών
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Νεώτερα επιδημιολογικά δεδομένα στην hiv λοίμωξη
Γ. Νικολόπουλος
Τριάντα έτη μετά την αναγνώριση του συνδρόμου της επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας, ο HIV
συνεχίζει να εξαπλώνεται σε παγκόσμια κλίμακα. Στην Ελλάδα, για πρώτη φορά από την εμφάνιση της
επιδημίας, παρατηρείται μία εξαιρετικά σημαντική αύξηση των περιστατικών HIV λοίμωξης σε άτομα
που λαμβάνουν ενδοφλέβια παράνομες ουσίες. Ειδικότερα, το πρώτο δεκάμηνο του 2011, αν και οι άνδρες που έχουν σεξουαλικές επαφές με άνδρες συνεχίζουν να αποτελούν την περισσότερο ευάλωτη
πληθυσμιακή ομάδα, ο δηλούμενος αριθμός περιστατικών HIV στους ενδοφλέβιους χρήστες παράνομων ουσιών, ήταν υπερδεκαπλάσιος του αντίστοιχου αριθμού την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου του
προηγούμενου χρόνου. Η σημαντική αυτή αλλαγή υποδηλώνει για άλλη μία φορά την ανάγκη συνεχούς επιτήρησης της HIV λοίμωξης με σύγχρονα επιδημιολογικά εργαλεία, του σχεδιασμού εμπεριστατωμένων προγραμμάτων πρόληψης και της άμεσης και αποτελεσματικής εφαρμογής των ενδεδειγμένων παρεμβάσεων.

Οδοντίατρος, Βιοστατιστικός,
Διδάκτωρ Επιδημιολογίας,
Γραφείο HIV Λοίμωξης και
Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενων
Νοσημάτων, ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.

Καταστέλλοντας τον hiv χωρίς φάρμακα
Α. Ψαρρά
Περισσότερο από 10 χρόνια μετά την έναρξη της επιδημίας του AIDS κατέστη σαφές ότι υπάρχει
ομάδα HIV+ ασθενών, των οποίων η νόσος δεν εξελίσσεται για μακρύ χρονικό διάστημα. Τα άτομα
αυτά, που ονομάσθηκαν τότε «long term non progressors», καθορίζονταν από την έλλειψη συμπτωμάτων σχετιζόμενων με τον HIV και από υψηλό απόλυτο αριθμό CD4+ λεμφοκυττάρων, που παρέμενε
σταθερός επί 7 έτη τουλάχιστον. Δυστυχώς, αρκετά άτομα από αυτά στη συνέχεια προχώρησαν προς
AIDS.
Όταν κατέστη δυνατή η μέτρηση του ιικού φορτίου του αίματος έγινε σαφές ότι μικρό ποσοστό αυτών των ασθενών έχουν την ικανότητα να διατηρούν μακροχρόνια καταστολή του ιού σε μη ανιχνεύσιμα ή σχεδόν μη ανιχνεύσιμα επίπεδα. Αυτοί οι «HIV controllers» αποτελούν μια υποομάδα των HIV+
ασθενών, που μπορούν να καταστέλλουν τον πολλαπλασιασμό του HIV χωρίς φάρμακα. Περίπου 1
στους 300 HIV+ ασθενείς είναι HIV controller.
Ως HIV controller ορίζεται ο ασθενής, ο οποίος δεν ευρίσκεται σε αντιρετροϊική θεραπεία, έχει μολυνθεί με τον HIV πριν τουλάχιστον 1 έτος, και διατηρεί σταθερά ιικό φορτίο λιγότερο από 2000 copies/ml.
Ως elite controller ή elite suppressor ορίζεται ο ασθενής, ο οποίος διατηρεί μη ανιχνεύσιμα επίπεδα ιικού φορτίου, δηλ. χαμηλότερα από 50 copies/ml. Οι elite controllers είναι δημογραφικά ετερογενής
ομάδα ποικίλης εθνικής προέλευσης και με ποικίλους τρόπους μετάδοσης του HIV, αν και οι γενετικές
μελέτες έδειξαν υψηλή συχνότητα προστατευτικών αλληλίων HLA (HLA-B57, HLA-B27) . Οι elite controllers παρουσιάζουν τυπικά υψηλό απόλυτο αριθμό CD4+ λεμφοκυττάρων, σταθερή διαδρομή CD4+
κυττάρων, και καλύτερη κλινική εξέλιξη σε σύγκριση με τους υπόλοιπους ασθενείς, αλλά ορισμένοι
ασθενείς τελικά μπορεί να παρουσιάσουν εξελισσόμενη νόσο με απώλεια του ιικού ελέγχου και ελάττωση των CD4+ λεμφοκυττάρων.
Τι οδηγεί σε elite control της HIV λοίμωξης; Μακροχρόνια παρακολούθηση ασθενών, που έχουν μολυνθεί με ελαττωματικό ιό έδειξε ότι αυτού του είδους η λοίμωξη δεν αρκεί για να οδηγήσει σε κατάσταση elite, αν και οι περισσότεροι ασθενείς που μολύνθηκαν με εξασθενημένο ιό έγιναν LTNP (πολύ
λιγότεροι έγιναν elite controllers). Αν και δεν έχει απομονωθεί από τους elite controllers πολύ ελαττωματικός ιός τα γονίδια gag, pol και env των ιών που απομονώθηκαν, φάνηκε να υποστηρίζουν λιγότερο
αποτελεσματικό τον ιικό πολλαπλασιασμό όταν κλωνοποιηθούν σε ένα σκελετό «ουδέτερου» HIV. Έτσι,
οι συνολικές ανεπάρκειες μπορεί να προκαλέσουν σημαντική ελάττωση της πολλαπλασιαστικής ικανότητας του ιού που προέρχεται από elite controllers σε σχέση με αυτόν που προέρχεται από άτομα με
προοδευτική νόσο. Η αιτία ή η προέλευση αυτής της ελαττωμένης ικανότητας παραμένει άγνωστη,

MSc, PhD, EurClinChem
Τμήμα Ανοσολογίας Ιστοσυμβατότητας,
Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»
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αλλά μπορεί να είναι ένας συνδυασμός οξείας λοίμωξης με εξασθενημένο στέλεχος του ιού και συσσώρευσης μεταλλάξεων διαφυγής στη συνέχεια που καθιστούν τον ιό ακόμη πιο εξασθενημένο.
Ένας από τους πλέον σημαντικούς παράγοντες καταστολής του πολλαπλασιασμού του HIV είναι η
απάντηση των CD8+ T λεμφοκυττάρων. Μελετώντας την απάντηση των controllers, αλλά και αυτών
που διατηρούν βραδεία εξέλιξη της λοίμωξης φάνηκε ότι δεν έχει σημασία η συχνότητα, το εύρος ή ο
φαινότυπος (όσον αφορά τους δείκτες διαφοροποίησης και ενεργοποίησης) των ειδικών για τον HIV
CD8+ T λεμφοκυττάρων παρά ποιοτικές παράμετροι της απάντησης των CD8+ T λεμφοκυττάρων. Αυτές οι παράμετροι φαίνεται να περιλαμβάνουν την πολυλειτουργικότητα των CD8+ T λεμφοκυττάρων
(δηλ. την ικανότητα παραγωγής ταυτόχρονα ποικίλων αντιικών παραγόντων -χημειοκινών, κυτταροκινών, αποκοκκίωσης), το δυναμικό του πολλαπλασιασμού τους, και την κατασταλτική τους ικανότητα.
Όλες, δε, οι παράμετροι αυτές εξαρτώνται από την ευαισθησία του αντιγόνου (Ag), δηλαδή τη συγκέντρωση του Ag (p24) που απαιτείται για το 50% της μέγιστης λειτουργικής απάντησης του T λεμφοκυττάρου, και τη χημική απληστία (avidity) του υποδοχέα του Τ λεμφοκυττάρου για το αντιγόνο (TCR), που
μάλιστα στους elite controllers φαίνεται να αφορά κύρια τα CD4+ T λεμφοκύτταρα.
Παρατηρήθηκε λοιπόν ότι οι elite controllers διατηρούν πληθυσμό πολυλειτουργικών μακρόβιων
μνημονικών CD4+ λεμφοκυττάρων ειδικών για τον HIV, με καλύτερη ικανότητα απάντησης σε μικρή
ποσότητα αντιγόνου. Αυτή η ικανότητα των ειδικών για τον HIV CD4+ λεμφοκυττάρων στους elite controllers να απαντούν σε ελάχιστες ποσότητες Ag μπορεί να συνεισφέρει σε ισχυρότερες απαντήσεις σε
σχέση με τους ασθενείς υπό ARΤ. Πρόσφατες μελέτες επικεντρώνονται στη σημασία της αυξημένης
παραγωγής IL-21 από τα ειδικά για τον HIV CD4+ T λεμφοκύτταρα στους elite controllers σε σχέση με
τους ασθενείς υπό ART. Βρέθηκε ότι η IL-21 αυξάνει την περφορίνη, τα κοκκιοένζυμα (granzymes) και το
δείκτη αποκοκκίωσης CD107 στα ειδικά για τον HIV CD8+ T λεμφοκύτταρα και την ικανότητά τους να
καταστέλλουν τον ιικό πολλαπλασιασμό in vitro. Επιπρόσθετα, ο εντοπισμός των CD8+ και CD4+ ειδικών για τον HIV κυττάρων φαίνεται να παίζει σημαντικό ρόλο και πιο συγκεκριμένα, το μέγεθος και η
ποιότητα των ειδικών για τον HIV απαντήσεων των Τ λεμφοκυττάρων του γαστρεντερικού βλεννογόνου φαίνεται να συσχετίζονται θετικά με την κατάσταση των controllers. Οι απαντήσεις των Τ λεμφοκυττάρων στη σωστή θέση και τη σωστή χρονική στιγμή, δηλαδή στο γαστρεντερικό σύστημα κατά τη
χρόνια λοίμωξη και πιθανά επίσης στη διάρκεια της οξείας λοίμωξης, μπορεί να αποτελούν ένα σημαντικό συστατικό του ελέγχου του HIV. Πρέπει εξάλλου να σημειωθεί ο σημαντικός ρόλος των Th17 κυττάρων του γαστρεντερικού συστήματος στον αρχικό ταχύ έλεγχο της φλεγμονώδους αντίδρασης στην
HIV λοίμωξη, αλλά και στον περιορισμό της ενεργοποίησης του ανοσιακού συστήματος. Ο λόγος των
Th17/Tregs στους elite controllers βρέθηκε 5 έως 10 φορές μεγαλύτερος παρά στους ασθενείς με προοδευτική νόσο, δείχνοντας τη σημασία του συνδυασμού αυτών των δύο υποπληθυσμών των Τ λεμφοκυττάρων στον έλεγχο του ιικού πολλαπλασιασμού.
Όσον αφορά τα ΝΚ κύτταρα μεγάλες γενετικές μελέτες έχουν συνδέσει ειδικούς συνδυασμούς υποδοχέων των ΝΚ κυττάρων και HLA με την έκβαση της HIV λοίμωξης, ενέχοντας σημαντικά τα ΝΚ κύτταρα στον έλεγχο του ιού. Τα ΝΚ κύτταρα των controllers δείχνουν έναν ξεχωριστό φαινότυπο, που χαρακτηρίζεται από ενισχυμένη λειτουργικότητα και φαίνεται να αντιστέκεται στην ανεργία, που παρατηρείται στους ασθενείς με προοδευτική νόσο. Τα μη εξουδετερωτικά ADCC αντισώματα είναι εμπλουτισμένα στους controllers, παρέχοντάς τους πιθανά την ειδικότητα να διατηρούν μακρόχρονο έλεγχο
του ιικού πολλαπλασιασμού.
Τα χαρακτηριστικά των controllers και elite controllers μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο σχεδιασμό
εμβολίων, που θα οδηγήσουν πιθανά στον έλεγχο του ιικού πολλαπλασιασμού στους HIV+ ασθενείς.
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Γενετική και hiv λοίμωξη
Π. Παναγόπουλος
Η πλήρης ανάλυση και χαρτογράφηση του ανθρωπίνου γονιδιώματος αποτέλεσε μία από τις σημαντικότερες επιστημονικές ανακαλύψεις και οδήγησε σε πλημμυρίδα μελετών, ερευνών και δημοσιεύσεων. Φαίνεται ότι η μοναδικότητα κάθε ανθρώπου και οι πολυάριθμοι γενετικοί πολυμορφισμοί σχετίζονται τόσο με τη διαφορετική πιθανότητα μόλυνσης μετά από έκθεση ενός ατόμου, όσο και με την
ποικιλομορφία ελέγχου της HIV λοίμωξης αυτής καθεαυτής (μέσω του ιικού πολλαπλασιασμού). Παράλληλα, αποτελούν προγνωστικό παράγοντα εκδήλωσης ή όχι ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από
χορήγηση συγκεκριμένων φαρμακευτικών σκευασμάτων. Παρά το μειονέκτημα του αρκετά υψηλού
κόστους των εξετάσεων αυτών, ίσως αποτελέσουν σε διαγνωστικό ή και θεραπευτικό επίπεδο τα εργαλεία του μέλλοντος.

Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος,
Επιμελητής Β’ Ε.Σ.Υ.,
Δ’ Παθολογική Κλινική
Π.Γ.Ν.Α. «Αττικόν», Λέκτορας
Παθολογίας Δημοκρίτειου
Πανεπιστημίου Θράκης

Αυτοανοσία και hiv λοίμωξη
Ν. Σύψας
H δυσλειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος, σε ασθενείς με HIV λοίμωξη και AIDS, οδηγεί συχνά στην ανάπτυξη αυτοανόσων νοσημάτων, το φάσμα των οποίων συνεχώς διευρύνεται. Συμμετοχή
στην επαγωγή της αυτοανοσίας στην HIV λοίμωξη έχουν τόσο τα Τ όσο και τα Β λεμφοκύτταρα. Οι μηχανισμοί που συμμετέχουν στην εμφάνιση αυτοανόσων νοσημάτων είναι, η άμεση επίδραση του HIV
στα ενδοθηλιακά, μεμβρανικά και άλλα αιμοποιητικά κύτταρα με αποτέλεσμα την καταστροφή των
CD4, η αυξημένη κυτταροτοξική αντίδραση των κυττάρων και η αυξημένη έκφραση αυτοαντιγόνων.
Το σύνολο των αυτονόσων εκδηλώσεων σχετίζεται τόσο με τις εκδηλώσεις του HIV/AIDS όσο και με τον
αριθμό των CD4+ Τ. Η συχνότητα των ρευματολογικών νοσημάτων στους ασθενείς με HIV ποικίλει από
1 έως και 60. Ρευματολογικά νοσήματα που εμφανίζονται κατά τη διάρκεια της λοίμωξης είναι ο συστηματικός ερυθηματώδης λύκος, το αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο, η θρομβοπενική πορφύρα, η πολυμυοσίτιδα/δερματομυοσίτιδα, η μεικτή κρυοσφαιριναιμία, η αυτοάνοση θυρεοειδίτιδα και οι διαφόρων
τύπων αγγειίτιδες. Επίσης, σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν και τα διάφορα αυτοαντισώματα που ανιχνεύονται (anti-α myosin, anti-Epo, anti-TPO, anti-TSHR, anti-cardiolipin, anti-PS, anti-PI, anti-PC, anti-β2
CPI, anti-prothrombin, anti-DNA, anti-snRNP) και των οποίων η παρουσία σχετίζεται με χαμηλότερους
αριθμούς CD4 λεμφοκυττάρων και αυξημένη θνησιμότητα. Εν κατακλείδι, τα αυτοάνοσα νοσήματα και
τα αυτοαντισώματα είναι παρόντα στην HIV λοίμωξη και μπορούν να εκδηλωθούν κατά τη διάρκεια της
οξείας ιογενούς λοίμωξης ή/και κατά την εξέλιξή της με φυσιολογικό ή μειωμένο αριθμό CD4+ Τ λεμφοκυττάρων. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της προϊούσας πορείας της νόσου, η οποία συνοδεύεται από σταδιακή αλλά μη αναστρέψιμη μείωση του αριθμού των CD4, τα αυτοάνοσα νοσήματα δεν μπορούν να
αναπτυχθούν. Η εισαγωγή της HAART και η αποκατάσταση που επιτυγχάνεται στο ανοσοποιητικό σύστημα μπορεί να οδηγήσει στην ανάδυση αυτοανόσων νοσημάτων και σε πιο προχωρημένα στάδια
της HIV λοίμωξης.
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Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος,
Επίκουρος Καθηγητής
Ιατρικής Σχολής
Πανεπιστημίου Αθηνών
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EA01
Νεφρική νόσος και ηιv λοίμωξη
Β. Σακκά,1 Γ. Μπακογιάννης,2 Μ. Χίνη,1 Π. Γαργαλιάνος-Κακολύρης,3 Ε. Σαμπατάκου,4
Α. Αντωνιάδου,5 Γ. Χρύσος,6 Β. Παπαρίζος,7 Γ. Δαΐκος,8 Ό. Κατσαρού,9 Γ. Τουλούμη,2 Μ.Κ. Λαζανάς 1
Σκοπός: Ο αυξημένος κίνδυνος νεφρικής δυσλειτουργίας, που παρατηρείται σε ασθενείς με HIV λοίμωξη, μπορεί να σχετίζεται τόσο με κλασικούς παράγοντες κινδύνου όσο και με την ίδια τη λοίμωξη και
την αντιρετροϊική αγωγή. Σκοπός της μελέτης ήταν ο προσδιορισμός της επίπτωσης και των παραγόντων κινδύνου εμφάνισης νεφρικής δυσλειτουργίας σε έναν πληθυσμό Ελλήνων ασθενών.
Υλικό και Μέθοδοι: Μελετήθηκαν αναδρομικά ασθενείς της ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων
ΑΜΑCS (Athens Multicenter AIDS Cohort Study), στους οποίους διαγνώσθηκε HIV λοίμωξη μετά την
1/1/1996 και για τους οποίους υπήρχαν διαθέσιμες τουλάχιστον δύο τιμές κρεατινίνης. Έγινε καταγραφή
των τιμών της υπολογιζόμενης κάθαρσης κρεατινίνης (eGFR) βάσει του τύπου Cockcroft-Gault και ως
νεφρική δυσλειτουργία ορίστηκε τιμή eGFR <90 mL/min/1,73 m2. Ασθενείς με αρχική τιμή eGFR <90
mL/min/1,73 m2 εξαιρέθηκαν της μελέτης. Η επίπτωση και οι παράγοντες κινδύνου εμφάνισης νεφρικής δυσλειτουργίας κατά την πορεία της HIV λοίμωξης εκτιμήθηκε με τη χρήση των εκτιμητών KaplanMeier καθώς και του μοντέλου αναλογικών κινδύνων του Cox.
Αποτελέσματα: Από τους 1.073 ασθενείς που συμμετείχαν στη μελέτη, 255 (23,76%) είχαν αρχική
eGFR <90 mL/min/1,73 m2 και εξαιρέθηκαν. Από τους υπόλοιπους 818 ασθενείς, 88,4% ήταν άνδρες,
62,6% ομοφυλόφιλοι/αμφιφυλόφιλοι και 26,3% ετεροφυλόφιλοι. Οι διάμεσες τιμές ηλικίας, CD4+ και
ιικού φορτίου κατά τη διάγνωση ήταν 32,6 έτη, 413 κυτ./μl και 3,77 log10 αντιστοίχως. Νεφρική δυσλειτουργία ανέπτυξαν 240 (29,3%) ασθενείς. Από τη μονοπαραγοντική ανάλυση ανιχνεύτηκαν διαφορές
στην ανάπτυξη νεφρικής νόσου σε σχέση με την ηλικία (p<0,001), το θήλυ φύλο (p<0,001), την πηγή
μόλυνσης (ετεροφυλοφιλική, p<0,001), την αρχική τιμή eGFR (p<0,001), τα αρχικά επίπεδα CD4+
(p=0,001), το στάδιο C (p=0,023), τη λήψη cART (p<0,001) ή νεφροτοξικού φαρμάκου πλην αντιρετροϊικών (p=0,035). Από την πολυπαραγοντική ανάλυση διαπιστώθηκε ότι η μεγαλύτερη ηλικία [hazard
ratio (HR) 1,289 ανά 10 έτη, p<0,001) και το θήλυ φύλο (HR 1,899 σε σχέση με το άρρεν, p<0,001), συνδυάζονται με ανάπτυξη νεφρικής νόσου, ενώ η αρχική τιμή eGFR ≥110 (HR 0,245, p<0,001) και τα τρέχοντα
επίπεδα CD4+ ≥350 κυτ./μl (HR 0,564, p=0,003) δρουν προστατευτικά στην ανάπτυξη νεφρικής νόσου.
Δεν παρατηρήθηκε συσχέτιση με κλασικούς παράγοντες κινδύνου, όπως ο σακχαρώδης διαβήτης και
η αρτηριακή υπέρταση, πιθανόν λόγω χαμηλής επίπτωσής τους στον πληθυσμό της μελέτης.
Συμπεράσματα: Από τη μελέτη μας προκύπτει ότι σχεδόν ένας στους τρεις (29,3%) ασθενείς εμφανίζει έκπτωση νεφρικής λειτουργίας στην πορεία της HIV λοίμωξης. Οι κλασικοί παράγοντες κινδύνου,
όπως η ηλικία και το θήλυ φύλο συσχετίστηκαν με αυξημένο κίνδυνο νεφρικής δυσλειτουργίας ενώ
αντιθέτως, η καλή ανοσολογική κατάσταση, δηλαδή επίπεδα CD4+ ≥350 κυτ./μl, και η καλή αρχική νεφρική λειτουργία φαίνεται να δρουν προστατευτικά.

Γ’ Παθολογικό ΤμήμαΜονάδα Λοιμώξεων,
Γ.Ν.Α. «ΚοργιαλένειοΜπενάκειο Ε.Ε.Σ.»
2
Εργαστήριο Υγιεινής,
Επιδημιολογίας και Ιατρικής
Στατιστικής, Ιατρική Σχολή,
Πανεπιστήμιο Αθηνών
3
Α’ Παθολογικό ΤμήμαΜονάδα Ειδικών Λοιμώξεων,
Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»
4
Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων,
Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
5
Δ’ Παθολογική Κλινική,
Πανεπιστήμιο Αθηνών,
Π.Γ.Ν.Α. «Αττικόν»
6
Γ.Ν. Πειραιά «Τζάνειο»
7
Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων,
Νοσοκομείο Αφροδίσιων &
Δερματικών Νόσων
«Α. Συγγρός»
8
Α’ Προπαιδευτική Κλινική,
Πανεπιστήμιο Αθηνών,
Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»
9 ο
2 Περιφερειακό Κέντρο
Αιμοδοσίας, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»
1

EA02
Νεοεισαχθέντες hiv χρήστες ενδοφλέβιων ουσιών
σε μονάδα ειδικών λοιμώξεων κατά το παρελθόν έτος
Π. Λουρίδα, Ν.Π. Παΐσιος, Π. Σταυρουλάκης, Κ. Ευαγγελίου, Γ. Ξυλωμένος, Π. Γαργαλιάνος-Κακολύρης
Εισαγωγή: Μέχρι τα τέλη του 2010, η επιδημία του HIV στην Ελλάδα αφορούσε κυρίως στους MSM. Από
το χρονικό σημείο αυτό, έχει διαπιστωθεί αλλαγή του τρόπου μετάδοσης του ιού με τουλάχιστον 10πλάσια
αύξηση του ποσοστού των νέων περιστατικών που αφορούν στους χρήστες ενδοφλέβιων ουσιών.

Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων,
Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»
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Σκοπός: Η περιγραφική ανάλυση του πληθυσμού των νεοεισαχθέντων HIV χρηστών ενδοφλεβίων
ουσιών κατά το παρελθόν έτος.
Υλικό και Μέθοδοι: Αναδρομική καταγραφή των νεοεισαχθέντων χρηστών κατά το διάστημα
1/10/2010 έως 01/10/2011.
Αποτελέσματα: Κατεγράφησαν 89 νέοι ασθενείς, από τους οποίους 17 (19,1%) αφορούν σε χρήστες
ενδοφλέβιων ουσιών. Από τους 17 νέους ασθενείς: 12 είναι άνδρες (70,58%) και 5 γυναίκες (29,41%). 2
ασθενείς (11,76%) είναι οικονομικοί μετανάστες από την Ασία. Η μέση ηλικία ήταν τα 30,82 έτη με διάμεση τιμή τα 31 έτη. Από αυτούς, 12 (70,58%) είχαν τιμή CD4+ T λεμφoκυττάρων πάνω από 350 U/μl και 5
(29,41%) κάτω από 350 U/μl, με 2 περιστατικά (11,76%) να έχουν τιμή CD4+ κάτω από 100 U/μl. Μόνο 1
(5,8%) ασθενής είχε συλλοίμωξη με HBV, με τη συντριπτική πλειοψηφία (94,11%) να εμφανίζουν συλλοίμωξη με HCV και με 1 ασθενή (5,8%) να έχει συλλοίμωξη HBV/HCV. Σε 11 ασθενείς (64,7%) η αιτία προσέλευσης ήταν η διαπίστωση της οροθετικότητας κατά τον έλεγχο ένταξης σε πρόγραμμα θεραπευτικής κοινότητας, ενώ στους υπόλοιπους 6 (35,29%) η οροθετικότητα διαπιστώθηκε διαγνωστικά κατά τη
διάρκεια νοσηλείας σε άλλα τμήματα του Νοσοκομείου μας, λόγω ενδοκαρδίτιδας/σπονδυλοδισκίτιδας/σηπτικής αρθρίτιδας ή συνδυασμών τους. Κατά την παρακολούθηση των ασθενών, ART χορηγήθηκε σε 6 (35,29%). Οι οικονομικοί μετανάστες από την Ασία, διέκοψαν τη λαμβανόμενη ART μετά τη νοσηλεία τους, λόγω έλλειψης στέγης και ασφάλισης, 2 ακόμα ασθενείς διέκοψαν την ART λόγω παρόμοιων προβλημάτων ή μη επαναπροσέλευσης, 1 ασθενής συνεχίζει να νοσηλεύεται στη Μονάδα μας, και
1 λαμβάνει κανονικά την αγωγή του σε κλειστό πρόγραμμα θεραπευτικής κοινότητας.
Συμπεράσματα: Σε σύγκριση με ανάλογα χρονικά διαστήματα (1/10/2009-1/10/2010 και 1/10/20081/10/2009) όπου η σχέση νέων ασθενών συνολικά προς νέους HIV χρήστες ήταν 63/1 και 46/0 αντίστοιχα, παρατηρείται 15πλάσια αύξηση του αριθμού των IVDU νεοκαταγραφέντων οροθετικών. Παρότι τα
ως άνω αποτελέσματα αφορούν μόνο σε 1 ΜΕΛ, νομίζουμε ότι σκιαγραφείται αρκετά καλά το προφίλ
του οροθετικού IVDU της πρόσφατης κρίσης: πρόκειται για άνδρα 30 ετών, με πρόσφατη λοίμωξη και
συλλοίμωξη με HCV. Παράλληλα, επισημαίνεται το λίαν σύνθετο πρόβλημα, θεραπευτικό και κοινωνικό, που αποτελούν οι ασθενείς που χρήζουν νοσηλείας αλλά που στη συνέχεια διακόπτουν την αγωγή
λόγω έλλειψης στέγης και ασφάλισης.

EA03
Βασικά χαρακτηριστικά 46 ασθενών χρηστών
ενδοφλεβίως ναρκωτικών (χεν) κατά την εμφάνισή
τους στη μονάδα λοιμώξεων του Ευαγγελισμού μετά
τη διάγνωση της hiv λοίμωξης
Ε’ Παθολογικό Τμήμα,
Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων,
Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»
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Κ. Παπανικολάου, Ε. Κάκαλου, Σ. Γιαλή, Ο. Γεωργίου, Β. Παπασταμόπουλος, Α. Σκουτέλης
Σκοπός: Να περιγραφούν τα βασικά χαρακτηριστικά 46 ασθενών χρηστών ενδοφλεβίως ναρκωτικών (ΧΕΝ) κατά την εμφάνισή τους στη Μονάδα Λοιμώξεων του Ευαγγελισμού μετά τη διάγνωση της
HIV λοίμωξης.
Υλικό και Μέθοδοι: 46 ΧΕΝ που διαγνώστηκαν HIV θετικοί από το 10/2010 ως το 10/2011.
Αποτελέσματα: Οι 39 ασθενείς ήταν άνδρες και οι 7 γυναίκες. Η διάμεση ηλικία ήταν τα 29 έτη (εύρος
18-49). Ο διάμεσος αριθμός CD4 κυττάρων κατά τη διάγνωση ήταν 395/μl (εύρος 102–1649), ενώ το διάμεσο ποσοστό των CD4 ήταν 23%. Οι 5/45 (ποσοστό 11%) είχαν CD4 <200/μl, ενώ οι 22/45 (49%) είχαν λιγότερα από 350 CD4 κύτταρα/μl. Το ιικό φορτίο (διαθέσιμο σε 38 ασθενείς) εμφάνισε εύρος από <50 ως
500.000 c/ml. Οι 7/38 (18,4%) είχαν υψηλό φορτίο >100.000 c/ml, εκ των οποίων μόνο οι 2 είχαν συμπτώματα πρωτολοίμωξης. Από τους 43 ασθενείς που έχουν ελεγχθεί για HCV λοίμωξη, όλοι εκτός από μία
ασθενή είχαν αντισώματα έναντι του HCV. Σε 20 από αυτούς με διαθέσιμο HCV RNA, ο συχνότερος γονότυπος ήταν ο 3 (10/17, 58%) ενώ οι 3 είχαν μη ανιχνεύσιμο HCV RNA λόγω επιτυχούς πρότερης θεραπείας.
HELLENIC ARCHIVES of AIDS, 2011; 19(Suppl 1):1-57
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Έξι ασθενείς είχαν θετικό HBsAg, από τους 43 που εξετάστηκαν (13,9%). Δεκαέξι νοσηλεύτηκαν για μη
σχετιζόμενα με το HIV νοσήματα όπως πνευμονία, εν τω βάθει φλεβοθρόμβωση, ενδοκαρδίτιδα και αποστήματα. Από αυτούς οι 2 κατέληξαν. Μόλις οι 8/22 (36%) με ένδειξη θεραπείας, λαμβάνουν αντιρετροϊική
θεραπεία (ART). Η ασυνέπεια στην παρακολούθηση ήταν το βασικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε
με τους ΧΕΝ.
Συμπεράσματα: Η αύξηση των περιπτώσεων HIV λοίμωξης στους ΧΕΝ συνοδεύεται από την εμφάνιση τους με χαμηλούς αριθμούς CD4 κυττάρων. Στη μονάδα μας, οι μισοί από αυτούς παρουσιάστηκαν
με τιμές <350 κ/μl, χρήζοντες ART. Παρότι αρκετοί νοσηλεύτηκαν, κανείς δεν εμφάνισε ευκαιριακή λοίμωξη ή σχετιζόμενο με τον HIV νόσημα. Τα προβλήματα εξάρτησης και συνέπειας στην παρακολούθηση ήταν ανασταλτικός παράγοντας για τη χορήγηση ART.

EA04
Συγκριτική αναδρομική μελέτη ασφάλειας και
αποτελεσματικότητας ατz vs efv με βασικό σχήμα ftc/
tdf σε naïve ασθενείς
Κ. Ευαγγελίου, Π. Λουρίδα, Π. Σταυρουλάκης, Ν.Π. Παΐσιος, Γ. Ξυλωμένος, Γ. Αδάμης,
Π. Γαργαλιάνος-Κακολύρης

Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων,
Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»

Εισαγωγή: Με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες, την τελευταία πενταετία τα θεραπευτικά σχήματα
FTC/TDF/EFV και FTC/TDF/ATZ με την προσθήκη ή όχι RTV, αποτελούν ευρέως διαδεδομένες επιλογές
στα πλαίσια της ART.
Σκοπός: Η σύγκριση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας των ανωτέρω συνδυασμών σε
naïve θεραπευτικά ασθενείς.
Υλικό και Μέθοδοι: Αναδρομική μελέτη των φακέλων παρακολούθησης naïve θεραπευτικά ασθενών με παρόμοιο ανοσιακό και ιολογικό προφίλ που έλαβαν FTC/TDF/EFV και FTC/TDF/ATZ±RTV, με
καταγραφή επιπέδων CD4 T λεμφοκυττάρων, ιικού φορτίου και βιοχημικών παραμέτρων, προ ενάρξεως και μετά από 48 εβδομάδες θεραπείας.
Αποτελέσματα: Στην ομάδα FTC/TDF/EFV κατεγράφησαν 20 ασθενείς (Α: 18, Θ: 2) με μέση ηλικία τα
40,65 έτη, μέση τιμή αρχικών CD4 279,1 U/μl, μέση τιμή αρχικού ιικού φορτίου 222.626,8 αντίγραφα/ml
και διάμεση τιμή 49.738 αντίγραφα/ml, με μέσες τιμές βιοχημικών παραμέτρων εντός φυσιολογικών
ορίων. Μετά πάροδο 48 εβδομάδων παρακολούθησης, η μέση τιμή των CD4 διαμορφώθηκε στα 573,15
U/μl και διάμεση τιμή τα 607,5 U/μl, με 17 (85%) ασθενείς να εμφανίζουν μη ανιχνεύσιμο ιικό φορτίο και
3 (15%) με ιικό φορτίο <100 αντίγραφα/ml, ενώ δεν μεταβλήθηκαν ουσιωδώς όλες οι βιοχημικές παράμετροι. Στην ομάδα FTC/TDF/ATZ κατεγράφησαν 12 ασθενείς (Α: 11, Θ: 1) με μέση ηλικία τα 46,41 έτη,
μέση τιμή αρχικών CD4 261,67 U/μl, μέση τιμή αρχικού ιικού φορτίου 273.318,8 αντίγραφα/ml και διάμεση τιμή 100.450 αντίγραφα/ml, με μέσες τιμές βιοχημικών παραμέτρων εντός φυσιολογικών ορίων.
Μετά πάροδο 48 εβδομάδων παρακολούθησης, η μέση τιμή των CD4 διαμορφώθηκε στα 541,41 U/μl,
με το 100% των ασθενών να εμφανίζουν μη ανιχνεύσιμο ιικό φορτίο, ενώ και στην ομάδα αυτή δεν
μεταβλήθηκαν ουσιωδώς όλες οι βιοχημικές παράμετροι. Στην ομάδα FTC/TDF/ATZ+RTV κατεγράφησαν 10 ασθενείς (Α: 6, Θ: 4) με μέση ηλικία τα 39,2 έτη, μέση τιμή αρχικών CD4 184,2 U/μl και διάμεση
τιμή 223 U/μl, μέση τιμή αρχικού ιικού φορτίου 136.921 αντίγραφα/ml και διάμεση τιμή 85.169 αντίγραφα/ml, με μέσες τιμές βιοχημικών παραμέτρων εντός φυσιολογικών ορίων. Μετά πάροδο 48 εβδομάδων νοσηλείας, η μέση τιμή των CD4 διαμορφώθηκε στα 492,2 U/μl με διάμεση τιμή 507 U/μl, με το 70%
των ασθενών να εμφανίζουν μη ανιχνεύσιμο ιικό φορτίο, 20% των ασθενών να εμφανίζουν ιικό φορτίο
<100 αντίγραφα/ml και 10% με ιικό φορτίο 350 αντίγραφα/ml. Και στην ομάδα αυτή δεν μεταβλήθηκαν
ουσιωδώς οι βιοχημικές παράμετροι πλην της χολερυθρίνης με μέση τιμή, μετά από 48 εβδομάδες θεραπείας, 3 mg.dl και διάμεση τιμή 2,35 mg.dl.
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Συμπεράσματα: Η ιολογική, ανοσιακή ανταπόκριση και ασφάλεια των ασθενών δεν εμφάνισαν αξιόλογες διαφορές, αλλά επισημαίνεται η ήπια άνοδος της χολερυθρίνης στην ομάδα των ασθενών που
έλαβαν ΑΤΖ με φαρμακοενίσχυση RTV. Τα αποτελέσματα είναι συγκρίσιμα με τις υπάρχουσες διεθνείς
μελέτες.

EA05
Παράγοντες που επηρεάζουν τη σχετιζόμενη με την
υγεία ποιότητα ζωής (συπζ) σε άτομα με hiv λοίμωξη:
Η εποχή των συννοσηροτήτων
Δ’ Παθολογική Κλινική
Πανεπιστημίου Αθηνών,
Π.Γ.Ν.Α «Αττικόν»
2
Σχολή Κοινωνικών
Επιστημών, Ελληνικό Ανοικτό
Πανεπιστήμιο, Πάτρα
1
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Ι. Κατσαρόλης,1,2 Κ. Πρωτοπαπάς,1 Ά. Παπαδόπουλος,2 Π. Παναγόπουλος,1 Α. Παπαδόπουλος,1
Γ. Ζαμπέτας,1 Δ. Καββαθά,1 Γ. Πουλάκου,1 Ε. Κορατζάνης,1 Δ. Νιάκας,2 Α. Αντωνιάδου,1 Γ. Πετρίκκος1
Σκοπός: Ο προσδιορισμός των παραγόντων που επηρεάζουν τη σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα
ζωής (ΣΥΠΖ) σε άτομα με HIV λοίμωξη.
Υλικό και Μέθοδοι: Συγχρονική μελέτη παρατήρησης σε HIV+ άτομα κατά τη διάρκεια 3 μηνών
(Απρίλιος-Ιούνιος 2011). Κριτήρια αποκλεισμού ήταν: ηλικία <18 έτη, διάγνωση οροθετικότητας <3 μήνες, αναλφαβητισμός, έλλειψη εγγράφου συγκαταθέσεως, οξεία νόσηση ανεξαρτήτως αιτιολογίας.
Χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο MOS-HIV για την αξιολόγηση της ΣΥΠΖ (http://www.mapi-trust.
org/services/questionnairelicensing/catalog-questionnaires/116-mos-hiv). Καλύπτει 11 διαστάσεις της
υγείας, από τις οποίες υπολογίζονται οι αθροιστικές κλίμακες ψυχικής-MHS και σωματικής υγείας-PHS
(βαθμολογία 0-100, υψηλότερη βαθμολογία= καλύτερη ΣΥΠΖ με θεωρητικό διακριτικό όριο 50). Η συμμόρφωση στην αντιρετροϊική αγωγή αξιολογήθηκε με το ερωτηματολόγιο SMAQ (Simplified Medication
Adherence Questionnaire, AIDS 2002;16:605). Δημογραφικά και κλινικοεργαστηριακά δεδομένα ανακτήθηκαν από τους ιατρικούς φακέλους. Διενεργήθηκε πολυπαραγοντική ανάλυση λογιστικής παλινδρόμησης για τον προσδιορισμό των παραγόντων που επηρεάζουν σημαντικά τη ΣΥΠΖ (Ρ<0,05).
Αποτελέσματα: Περιελήφθησαν 144 άτομα: 91% άνδρες, μέση ηλικία 37,6 έτη, μέση διάρκεια οροθετικότητας 5,5 έτη, αντιρετροϊική αγωγή-ART 86,8%, CD4 >500/mm3 61,8%, ιικό φορτίο <50 c/ml 81,9%,
κατανομή ανά στάδιο Α-73,6%/Β-15,3%/C-11,1%. Συννοσηρότητες καταγράφηκαν στο 32,6%. Η ανάλυση αξιοπιστίας του MOS-HIV ήταν ικανοποιητική (συντελεστής Cronbach 0,8). Η συμμόρφωση στην
αγωγή (≥99% δόσεων) ήταν 63,2%, σημαντικά καλύτερη σε πρωτοθεραπευόμενους ασθενείς (P=0,03)
και αρνητικά συσχετιζόμενη με τον αυξανόμενο αριθμό χαπιών ημερησίως (P=0,05). Ως προς τις κλίμακες PHS και MHS, το ποσοστό των ασθενών με βαθμολογία >50 ήταν αντιστοίχως 61,2% και 54,3%. Οι
διαστάσεις της ΣΥΠΖ δεν διέφεραν ανάλογα με το φύλο, στάδιο, ανοσολογική κατάσταση, λήψη ART,
είδος/προηγούμενα σχήματα ART. Η ύπαρξη συννοσηροτήτων συσχετίστηκε αρνητικά με τις περισσότερες διαστάσεις της ΣΥΠΖ (εκτός από την κοινωνική λειτουργικότητα και τη μεταβολή υγείας) και με τις
κλίμακες PHS και MHS. Η PHS επιπλέον συσχετίστηκε αρνητικά με την αυξανόμενη ηλικία και την ανεργία. Η άριστη συμμόρφωση στην ART σχετίστηκε σημαντικά με καλύτερη βαθμολογία στη γνωστική
λειτουργία, τον πόνο, την ποιότητα ζωής και την MHS.
Συμπεράσματα: Η ΣΥΠΖ επηρεάζεται σημαντικά στα άτομα με HIV λοίμωξη. To MOS-HIV είναι αξιόπιστο εργαλείο μέτρησης ΣΥΠΖ σε HIV+ άτομα, χωρίς όμως να διακρίνει μεταξύ ατόμων διαφορετικού
ανοσολογικού προφίλ/θεραπείας. Η ύπαρξη συννοσηροτήτων αποτέλεσε σταθερό και ανεξάρτητο επιβαρυντικό παράγοντα για τους περισσότερους τομείς της ποιότητας ζωής. Η συμμόρφωση στην αντιρετροϊική αγωγή μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής σε άτομα με HIV λοίμωξη.
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EA06
Συσχέτιση ψυχομετρικών και βιοχημικών παραμέτρων
σε ασθενείς με ηιv
Κ. Κοντοάγγελος,1,3 Χ. Παπαγεωργίου,1,3 Γ. Πουλάκου,2 Κ. Πρωτοπαπάς,2 Β. Σακκά,2 Δ. Καββαθά,2
Π. Παναγόπουλος,2 Ι. Κατσαρόλης,2 Γ.Ν. Παπαδημητρίου,1 Α. Ραμπαβίλας,3 Γ. Πετρίκκος,2
Α. Παπαδόπουλος,2 Α. Αντωνιάδου2
Εισαγωγή-Σκοπός: Σοβαρές ψυχοπαθολογικές εκδηλώσεις (μείζονα κατάθλιψη, δυσθυμία, γενικευμένη αγχώδη διαταραχή και διαταραχή πανικού) αναφέρονται σε ποσοστό ως 47,8% των ΗΙV ασθενών.
Σκοπός της παρούσας μελέτης, είναι η συσχέτιση ψυχομετρικών παραμέτρων με παραμέτρους παρακολούθησης της ΗΙV λοίμωξης.
Υλικό και Μέθοδοι: Η μελέτη πραγματοποιήθηκε σε ασθενείς της Μονάδας Ειδικών Λοιμώξεων του
Νοσοκομείου «Αττικόν». Σε 128 ΗΙV οροθετικά άτομα (ΗΙV+) και σε 70 υγιείς μάρτυρες χορηγήθηκαν
πέντε ψυχομετρικά εργαλεία εκ των οποίων οι κλίμακες μετατραυματικής διαταραχής άγχους (PTSD)
αποπρoσωποποίησης (CDS) για πρώτη φορά σε ελληνικό πληθυσμό. Έγινε συσχέτιση των αποτελεσμάτων με παραμέτρους της ιολογικής και ανοσολογικής πορείας της ΗΙV λοίμωξης καθώς και με ορολογικές και βιοχημικές παραμέτρους των οροθετικών ασθενών.
Αποτελέσματα: Κατά τη σύγκριση των ψυχομετρικών εργαλείων ανάμεσα στον υγιή πληθυσμό και
στην ομάδα των ΗΙV(+) διαπιστώθηκε ότι οι τελευταίοι παρουσιάζουν στατιστικά σημαντική διαφορά
(p<0,05) στην καταθλιπτική συμπτωματολογία (καταθλιπτικό συναίσθημα, διαταραχές ύπνου, διαταραχή προσωπικότητας σχετιζόμενη με την εξωστρέφεια και το νευρωτισμό, διαταραχές σωματοποίησης
σχετιζόμενες με το άγχος, το θυμό, την επιθετικότητα και την παράνοια. Δεν βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στις κλίμακες PTSD και CDS των υγιών μαρτύρων και των ΗΙV(+). Στη στατιστική ανάλυση των ερωτηματολογίων των ΗΙV(+) σε σχέση με τα δημογραφικά τους στοιχεία βρέθηκε
στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ χρονιότητας της λοίμωξης και της υποκλίμακας ψεύδους της
ΕPQ και μεταξύ υποκλίμακας εξωστρέφειας της ΕPQ και ύπαρξης σταθερού συντρόφου. Το συνολικό
άθροισμα της PTSD σχετίζεται σημαντικά με τη λήψη efaverinz κατά το παρελθόν.
Συμπεράσματα: Η ψυχομετρική αξιολόγηση των ασθενών με ΗΙV οροθετικότητα ανέδειξε καταθλιπτική συμπτωματολογία, σωματοποίηση και συσχέτιση με στοιχεία της προσωπικότητας.

Α’ Ψυχιατρική Κλινική
Πανεπιστημίου Αθηνών,
Αιγινήτειο Νοσοκομείο
2
Δ’ Παθολογική Κλινική
Πανεπιστημίου Αθηνών,
Π.Γ.Ν.Α. «Αττικόν»
3
Ερευνητικό Πανεπιστημιακό
Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής
1

EA07
Hiv λοίμωξη και προκαταρκτικά ευρήματα
από τη διεξαγωγή της ευρωπαϊκής msm διαδικτυακής
έρευνας (emis) στην Ελλάδα
Ν. Δέδες,1 Γ.Κ. Νικολόπουλος,2 Ν. Δήμου,3 Κ. Σπηλιώτης,4 Π. Δαμάσκος,2 Λ. Καλοβυρνάς,5
Δ. Παρασκευά,2 Μ. Κλώκα1
Σκοπός: Ο πληθυσμός των ανδρών που έχουν σεξουαλικές επαφές με άλλους άνδρες (Men who have
Sex with Men - MSM) αποτελεί το επίκεντρο της επιδημίας από τον HIV σε αρκετές δυτικές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδος. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας συστήνει την τακτική διεξαγωγή
βιολογικών και συμπεριφορικών ερευνών στους MSM, με απώτερο στόχο την άντληση έγκυρης πληροφορίας για την υλοποίηση των κατάλληλων προληπτικών παρεμβάσεων. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η συλλογή των απαραίτητων στοιχείων για τον πληθυσμό των MSM στην Ελλάδα, χρησιμοποιώντας σύγχρονες ερευνητικές μεθόδους, όπως είναι το διαδίκτυο.
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Θετική Φωνή - Σύλλογος
Οροθετικών Ελλάδος
2
Κέντρο Ελέγχου και
Πρόληψης Νοσημάτων
3
Τμήμα Πληροφορικής με
Εφαρμογές στη Βιοϊατρική,
Πανεπιστήμιο Στερεάς
Ελλάδος
4
Ομοφυλοφιλική Λεσβιακή
Κοινότητα Ελλάδος (ΟΛΚΕ)
5
Σύνθεση - Ενημέρωση,
Ευαισθητοποίηση, Έρευνα
για το HIV/AIDS
1
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Υλικό και Μέθοδοι: Η EMIS (European MSM Internet Survey) αποτελεί μία ερευνητική προσπάθεια
ευρωπαϊκών επιστημονικών κέντρων, στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι από 180.000 MSM. Η μελέτη υποστηρίχθηκε από τοπικές, εθνικές και διεθνείς Ομοφυλοφιλικές/Λεσβιακές και HIV οργανώσεις,
και από κοινωνικά οn-line δίκτυα, όπως το Gay Romeo και το Manhunt. Το ερωτηματολόγιο της EMIS
ήταν διαθέσιμο διαδικτυακά σε 25 διαφορετικές γλώσσες την περίοδο Ιουνίου-Αυγούστου 2010. Η
έρευνα υλοποιήθηκε στην Ελλάδα από τη Θετική Φωνή και ενισχύθηκε οικονομικά από το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.).
Αποτελέσματα: Στην έρευνα EMIS στην Ελλάδα, έλαβαν μέρος 2.944 άτομα με διάμεση ηλικία τα 30
έτη, ενώ περισσότεροι από τους μισούς MSM (n=1485) κατοικούσε στην περιφέρεια της Αττικής. Επί του
συνόλου των συμμετεχόντων, το 8,1% (n=237) δήλωσε ότι έχει μολυνθεί από τον HIV, ενώ μεταξύ αυτών
που είχαν προβεί στην ειδική για τον HIV εξέταση (n=1857), το αντίστοιχο ποσοστό ανήλθε στο 12,8%.
Περίπου το 1/3 των ατόμων (n=932) έλαβε, κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους, αποτέλεσμα διαγνωστικού έναντι του HIV, ελέγχου, ενώ σχεδόν το 40% (n=1162) των MSM έμεινε εκτός επιρροής των
εφαρμοζόμενων προληπτικών παρεμβάσεων. Ένα στα τέσσερα άτομα της μελέτης (n=739) δεν χρησιμοποίησε προφυλακτικό κατά την τελευταία πρωκτική επαφή με άλλο άνδρα. Το ποσοστό ορθής γνώσης για τους τρόπους μετάδοσης του HIV ανήλθε στο 37% (n=1093).
Συμπεράσματα: Είναι σαφές ότι η HIV λοίμωξη παραμένει ένα σημαντικό πρόβλημα στον πληθυσμό
των MSM στην Ελλάδα, με σχεδόν ένα στα δέκα άτομα να δηλώνει τη μόλυνσή του από τον ιό. Παρά τις
προσπάθειες των τελευταίων ετών, είναι εμφανές ότι υπάρχουν κενά στην πρόσβαση των MSM στα
προληπτικά προγράμματα, στη σωστή ενημέρωση και στην υιοθέτηση ασφαλών σεξουαλικών συμπεριφορών. Η έρευνα EMIS, εκτός της χρησιμότητά της ως σύγχρονου και οικονομικού εργαλείου HIV
επιτήρησης δεύτερης γενιάς, παρέχει πληθώρα πρόσθετων δεδομένων και σε άλλες παραμέτρους της
ζωής των MSM, τα οποία θα πρέπει να ληφθούν υπόψη για να είναι αποτελεσματικές οι παρεμβάσεις
στη συγκεκριμένη πληθυσμιακή ομάδα.

EA08
Καλές πρακτικές πρόληψης του aids Η χρήση του γρήγορου τεστ ανίχνευσης αντισωμάτων
hiv 1,2 σε δείγμα σιέλου
ΜΚΟ PRAKSIS, Ιατρός,
Υπεύθυνη Ιατρικής
Υπηρεσίας Πολυϊατρείου
Αθήνας
2
ΜΚΟ PRAKSIS,
Κοινωνιολόγος, Υπεύθυνη
Προγράμματος ΠρόληψηςΕξέτασης HIV, Πολυϊατρείο
Αθήνας
1
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Μ. Μέλιου,1 Α. Κανακάρη2
Σκοπός: Το AIDS παρουσιάζει αυξητικές τάσεις στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια και η ανάγκη γρήγορης και έγκαιρης εξέτασης καθίσταται επιτακτική. Το στίγμα που συνοδεύει το σύνδρομο, ο φόβος
της εξέτασης και το ψυχικό φορτίο που επιβαρύνει την αναμονή των αποτελεσμάτων καθιστά απαραίτητη τη χρήση μιας ανώνυμης, ανώδυνης, γρήγορης και αξιόπιστης μεθόδου εξέτασης και διάγνωσης.
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση της χρησιμότητας του γρήγορου τεστ ανίχνευσης
αντισωμάτων HIV 1,2 ως ένα μέτρο δευτερογενούς πρόληψης. Παράλληλα, ερευνήθηκε ο βαθμός της
ενημέρωσης του κοινού σχετικά με τον ιό και εμμέσως η αποτελεσματικότητα της πρωτογενούς πρόληψης μέχρι σήμερα. Η συγκεκριμένη δράση δεν είχε σκοπό να εστιάσει μόνο στο γηγενή πληθυσμό αλλά
και να προσεγγίσει το μεταναστευτικό ρεύμα σε όλο το εύρος των εθνικοτήτων που την τελευταία 6ετία
έχει επηρεάσει τη χώρα.
Υλικό και Μέθοδοι: Το δείγμα αποτελείται από 992 άτομα που εξετάστηκαν συνολικά σε περίοδο
ενός έτους με χρήση του γρήγορου τεστ ανίχνευσης αντισωμάτων HIV 1,2 σε δείγμα σιέλου. Τα άτομα
που συμμετείχαν ήταν 18-61 ετών και συμμετείχαν εθελοντικά. Εξετάστηκαν οι ακόλουθες παράμετροι:
φύλο, εθνικότητα, προηγούμενη επικίνδυνη συμπεριφορά (όσον αφορά την έκθεση στον ιό), πραγματοποίηση εξέτασης για τον ιό στο παρελθόν και αποτέλεσμα της δοκιμασίας.
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Αποτελέσματα: Το 69,56% των εξεταζομένων ήταν άνδρες. Η συντριπτική πλειοψηφία των εξεταζομένων (85,48%) ήταν Έλληνες. 144 από τα άτομα που εξετάστηκαν ήταν μετανάστες. Περίπου
οι μισοί (50,81%) είχαν επιδείξει κάποιου τύπου επικίνδυνη συμπεριφορά και το 44,35% του συνόλου είχε επανεξεταστεί στο παρελθόν. Τέλος, το 2,92% (29 άτομα) εμφάνισε θετικό αποτέλεσμα
στη δοκιμασία.
Συμπεράσματα: Άτομα με επικίνδυνη συμπεριφορά διατρέχουν υψηλότερο σχετικό κίνδυνο
ενός θετικού αποτελέσματος. Οι άνδρες έχουν λιγότερες αναστολές στο να εξετασθούν. Παρόλο
που ένας στους δύο έχει ξαναεξεταστεί στο παρελθόν, πολύ υψηλό ποσοστό συνεχίζει να επιδεικνύει κάποιου είδους επικίνδυνη συμπεριφορά. Ο αριθμός των θετικών αποτελεσμάτων δεν φαίνεται
να μειώνεται, γεγονός που καθιστά αναγκαία τη συνέχιση των προσπαθειών για πρωτογενή και δευτερογενή πρόληψη καθώς το όφελος τόσο σε κοινωνικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο δεν είναι
διόλου αμελητέο.

EA09
Διαφορές στα επίπεδα ανοσολογικής απάντησης
στη θεραπεία αναλόγως των τιμών έναρξης
B. Παπαρίζος, Κ. Καραθανάσης, Κ. Λόιο, Σ. Κουρκουντή, Ε. Δασκαλάκης, Κ. Κυριάκης, Χ. Αντωνίου
Σκοπός: Η αξιολόγηση των μεταβολών στα επίπεδα των CD4 λεμφοκυττάρων, ως δείκτη ανοσολογικής απάντησης σε επιτυχή αντιρετροϊική θεραπεία, αναλόγως των επιπέδων τους κατά την έναρξή της.
Υλικό και Μέθοδοι: Το δείγμα απετέλεσαν 318 naïve ασθενείς που έλαβαν συνδυασμένη αντιρετροϊική θεραπεία επί τουλάχιστον τρία έτη, με επιτυχή ιολογική ανταπόκριση (μη ανιχνεύσιμο HIV-RNA
φορτίο), καλή συμμόρφωση στην αγωγή και χωρίς ανάπτυξη αντοχών. Από αυτούς, 117 ξεκίνησαν θεραπεία με CD4 λεμφοκύτταρα <200/μL (όψιμα προσελθόντες–ομάδα Α), 154 έλαβαν αγωγή σύμφωνα
με τις ισχύουσες σήμερα κατευθυντήριες οδηγίες, με CD4 200-350 (ομάδα Β). Επιπλέον, 28 ασθενείς
άρχισαν θεραπεία με CD4 350-500 (ομάδα Γ) και 19 με CD4 >500 (παλαιότερες κατευθυντήριες οδηγίες,
υψηλό ιικό φορτίο ή άλλες καταστάσεις). Συγκρίθηκαν οι τιμές των CD4 λεμφοκυττάρων ένα και τρία
έτη μετά την έναρξη.
Αποτελέσματα: Από την επεξεργασία προέκυψαν σημαντικές διαφορές στα αριθμητικά αποτελέσματα μεταξύ όλων των ομάδων ασθενών, τόσο μετά το πρώτο έτος, όσο και μετά τρία έτη θεραπείας.
Το πρώτο έτος, η μέση τιμή CD4 στην ομάδα Α ήταν 301,3±11,04 και στην ομάδα Β 498,3±10,84
(p<0,0001) και η διαφορά ήταν -196,9±15,72. Στα τρία χρόνια, η διαφορά παρέμενε σχεδόν αναλλοίωτη
(-188,7±20,16) με την ομάδα Α να επιτυγχάνει μέση τιμή 453,7±14,24 και την ομάδα Β 642,3±14,15
(p<0,0001). Κατά συνέπεια, οι όψιμα παρουσιαζόμενοι ασθενείς, ακόμη και τρία χρόνια μετά από επιτυχή θεραπεία, δεν έδειξαν τάση εξομάλυνσης της διαφοράς με αυτούς που ξεκίνησαν μεταξύ 200-350,
αλλά ούτε επέτυχαν επίπεδα CD4 εντός των αδρών φυσιολογικών ορίων (>500/μL). Μεταξύ της ομάδας
Β και των ομάδων Γ και Δ υπήρξε σημαντική διαφορά τον πρώτο χρόνο (μέση τιμή 498,3±10,84,
744,0±37,92 και 933,7±50,54 αντιστοίχως) και επίσης τον τρίτο (642,3±14,15, 1032±43,05 και 1183±59,54).
Εντούτοις, α) ιδιαίτερα τον τρίτο χρόνο, οι τιμές ήταν όλες εντός των φυσιολογικών ορίων και β) οι διαφορές ανάμεσα στις τιμές αυτές δεν στοιχειοθετούν διαφορά σε κίνδυνο και δεν φαίνεται να έχουν
κλινική σημασία.
Συμπεράσματα: Αν και η έναρξη θεραπείας σε υψηλά επίπεδα CD4 λεμφοκυττάρων (>350) οδηγεί σε μεγαλύτερες τελικές τιμές, δεν παρουσιάζει εμφανές έως τώρα ουσιαστικό όφελος. Αντιθέτως, η έναρξη με καθυστέρηση (<200) οδηγεί σε βραδεία και ποσοτικά μειονεκτική ανασυγκρότηση
και είναι πιθανό ότι μεγάλος αριθμός ασθενών δεν θα φθάσει ποτέ σε φυσιολογικά επίπεδα CD4
λεμφοκυττάρων.
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EA10
Μεταβολές στις αιτίες θανάτου των hiv ασθενών
υπό haart
Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων,
Νοσοκομείο Αφροδίσιων &
Δερματικών Νόσων
«Α. Συγγρός»
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Σ. Κουρκουντή, Κ. Λόιο, Ε. Δασκαλάκης, Ε. Παπαρίζου, B. Παπαρίζος, Χ. Αντωνίου
Eισαγωγή-Σκοπός: Οι συντελεστές θνητότητας των HIV ασθενών έχουν μειωθεί σημαντικά με την
εξέλιξη των θεραπευτικών και διαγνωστικών μέσων. Σκοπός της εργασίας ήταν η διερεύνηση των αιτιών θανάτου των HIV ασθενών, από την εποχή της καθιέρωσης της συνδυασμένης αντιρετροϊικής θεραπείας έως σήμερα.
Υλικό και Μέθοδοι: Δείγμα της μελέτης ήταν 173 ασθενείς με HIV λοίμωξη, που απεβίωσαν κατά την
παρακολούθησή τους στο Νοσοκομείο «Α. Συγγρός» από 1/1/1997 έως 31/10/2011 (15 έτη). Καταγράφηκαν και αξιολογήθηκαν τα αίτια θανάτου και οι μεταβολές στις αναλογίες των αιτίων, σχετιζομένων ή μη
με την υποκείμενη νόσο.
Αποτελέσματα: Κατά τη δεκαπενταετία που εξετάσθηκε, σημειώθηκε σημαντική συνολική μείωση της σχετικής συχνότητας των θανάτων. Το 1997 υπήρξαν 16 θάνατοι επί συνόλου 362 παρακολουθούμενων ασθενών (4,42%), ενώ το 2010 μόλις 5 θάνατοι επί 1.211 ασθενών (0,41%). Κατά την
πρώτη πενταετία της περιόδου αυτής (1996-2000) απεβίωσαν 65 ασθενείς, από τους οποίους οι 53
από αίτια περιλαμβανόμενα στον ορισμό του AIDS (καιροσκοπικές λοιμώξεις, HIV-εγκεφαλοπάθεια,
λεμφώματα κ.λπ.). Την πενταετία 2001-2006 οι αντίστοιχοι αριθμοί ήταν 64 και 40. Την τελευταία
πενταετία (2007-2011) καταγράφεται αναστροφή της αναλογίας και πλειοψηφία αιτιών θανάτου από
μη ΑIDS αιτίες: 23 εκ των 44 θανάτων αυτής της περιόδου δεν είχαν άμεση σχέση με τη νόσο. Στους
θανάτους που δεν σχετίζονται άμεσα με AIDS επικρατούν τα καρδιαγγειακά επεισόδια (15 περιπτώσεις) και οι διάφορες μορφές καρκίνου (συνολικά 17 περιπτώσεις - 8 πνεύμονος, 3 εντέρου, 2 στομάχου και από μία περίπτωση καρκίνου ήπατος, λάρυγγα, οξείας μυελογενούς λευχαιμίας και κακοήθους μελανώματος). Σημειώθηκαν επίσης 7 θάνατοι από overdose ναρκωτικών, 10 βίαιοι θάνατοι (5
τροχαία ατυχήματα, 4 αυτοκτονίες, μία δολοφονία) και δύο από ΧΝΑ. Όλοι οι ασθενείς που απεβίωσαν κατά την τελευταία πενταετία άμεσα εξαιτίας της βασικής νόσου ήταν αρνητές της φαρμακευτικής αγωγής ή διαγνωσθέντες αργά, σε πολύ προχωρημένα στάδια. Οι αντίστοιχες περιπτώσεις της
πρώτης και δεύτερης πενταετίας περιελάμβαναν σημαντική αναλογία ασθενών με πολυανθεκτικά
στελέχη.
Συμπεράσματα: Οι διαφοροποιήσεις αυτές αναδεικνύουν την ευεργετική επίδραση της σύγχρονης
αντιρετροϊικής θεραπείας στην τελική έκβαση της νόσου. Πρακτικώς, οι ασθενείς που λαμβάνουν με
σχετική επάρκεια την αγωγή τους, έχουν πολύ μικρό κίνδυνο νόσησης και θανάτου από AIDS. Εντούτοις, δεν πρέπει να υποτιμάται η έμμεση, αλλά σαφής σχέση άλλων καταστάσεων, και ιδιαιτέρως των
καρδιαγγειακών νοσημάτων, με την υποκείμενη ανοσιακή διαταραχή και ίσως, εν μέρει, και με κάποια
από τα φάρμακα.
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EA11
Επίδραση διαφορετικών σχημάτων haart στα επίπεδα
δεικτών φλεγμονής σε ασθενείς με hiv λοίμωξη
Μ. Χίνη,1 Β.Δ. Παπακωνσταντίνου,2 Α. Τσούπρας,2 Ν. Μαγκαφάς,1 Γ. Σταματάκης,2 Ν. Τσόγκας,1
Ε. Φραγκοπούλου,3 Π. Γαργαλιάνος-Κακολύρης,4 Α. Ψαρρά,5 Χ. Παπαστεριάδη,5 Σ. Αντωνοπούλου,3
Κ.Α. Δημόπουλος,2 Μ.Κ. Λαζανάς1
Σκοπός: Η χρόνια ανοσολογική ενεργοποίηση, που χαρακτηρίζει την HIV λοίμωξη, συνδέεται με
αυξημένο κίνδυνο καρδιαγγειακών επιπλοκών, μη καιροσκοπικών νεοπλασμάτων, νεφρικής νόσου
κ.ά. Έχουμε δείξει αυξημένη βιοσύνθεση του Παράγοντα Ενεργοποίησης Αιμοπεταλίων (PAF), σε μη
προθεραπευμένους (naïve) ασθενείς με HIV λοίμωξη σε σχέση με υγιείς μάρτυρες καθώς και τη διαφορετική επίδραση των σχημάτων HAART στον μεταβολισμό του PAF. Η παρούσα εργασία μελετά την
κλινική σημασία και χρησιμότητα του PAF και άλλων φλεγμονωδών παραγόντων στο πλαίσιο της HIV
λοίμωξης.
Υλικό και Μέθοδοι: Μελετήθηκαν 26 άρρενες naïve ασθενείς οι οποίοι χωρίστηκαν σε 3 ομάδες.
Η ομάδα Α (n=8, ηλικία 46±11 έτη, CD4+ 277±95 κυτ./μl, ιικό φορτίο 39028±44521 αντ./ml) περιελάμβανε τους ασθενείς που έλαβαν το σχήμα tenofovir DF/emtricitabine/efavirenz, η ομάδα Β (n=10,
ηλικία 35±10 έτη, CD4+ 296±80 κυτ./μl, ιικό φορτίο 80150±92050 αντ./ml) όσους έλαβαν abacavir/
lamivudine/efavirenz και η ομάδα Γ (n=8, ηλικία 33±12 έτη, CD4+ 521±76 κυτ./μl, ιικό φορτίο
16432±15669 αντ./ml) τους naïve ασθενείς. Προσδιορίστηκαν τα επίπεδα PAF (όλες οι ομάδες), οι
κυτταροκίνες IL-1β, ΙL-6, IL-8, IL-10p70, IL-12, TNFa και ο αυξητικός παράγοντας VEGF (ομάδες Α και Β)
στο αίμα των ασθενών πριν την έναρξη HAART ή στην έναρξη της μελέτης (ομάδα Γ) και μετά 1, 3,
6, 9 και 12 μήνες. Για τη σύγκριση της μεταβολής των δεικτών φλεγμονής μεταξύ των ομάδων για
όλη τη διάρκεια της μελέτης χρησιμοποιήθηκε η ανάλυση διακύμανσης επαναλαμβανόμενων μετρήσεων.
Αποτελέσματα: Τα επίπεδα κυτταροκινών δεν διαφοροποιούνται μεταξύ των ομάδων της HAART
(ptrials >0,05) στο διάστημα των 12 μηνών. Εντούτοις, τα επίπεδα των IL-1β και TNFa εμφάνισαν άνοδο
στην ομάδα Β σε σχέση με την Α, κυρίως τους 1ο και 3ο μήνα μετά την έναρξη θεραπείας. Τα επίπεδα
του PAF διαφοροποιήθηκαν μεταξύ των τριών ομάδων (ptrial=0,001). Πιο συγκεκριμένα, οι ασθενείς
υπό HAART εμφάνισαν μειωμένα επίπεδα PAF σε σχέση με τους naïve (ptrials=0,001), ενώ υπήρξε διαφοροποίηση μεταξύ των ομάδων HAART (ptrial=0,05) με τους ασθενείς υπό abacavir να εμφανίζουν
σημαντικά υψηλότερες τιμές τον 3ο μήνα (p=0,01) και οριακή αύξηση τον 1ο (p=0,06) και τον 12ο μήνα
(p=0,06).
Συμπεράσματα: Και τα δύο σχήματα HAART μείωσαν τα επίπεδα PAF σε σχέση με τους ασθενείς που
δεν έλαβαν αντιρετροϊική θεραπεία. Το σχήμα που περιέχει abacavir φαίνεται να είναι λιγότερο αποτελεσματικό από το σχήμα που περιέχει tenofovir όσον αφορά στη μείωση των επιπέδων PAF, γεγονός
που σχετίζεται, πιθανόν, με την παρατηρούμενη αρχική αύξηση των κυτταροκινών IL-1β και TNFa. Η
αρχική αύξηση των επιπέδων PAF πιθανόν να συνδέεται με την παροδική αύξηση καρδιαγγειακού κινδύνου σε ασθενείς που λαμβάνουν abacavir.
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EA12
Μελέτη των διπλά θετικών cd4+cd8+ t λεμφοκυττάρων
σε hiv(+) ασθενείς με κυτταρομετρία ροής
Τμήμα Βιολογίας, Εθνικό και
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών
2
Τμήμα ΑνοσολογίαςΙστοσυμβατότητας,
Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»
3
Εργαστήριο Μικροβιολογίας,
Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου
Αθηνών
4
Ε’ Παθολογική Κλινική &
Μονάδα Λοιμώξεων,
Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»
1

Ε. Βαλαντή,1,2 Α. Ψαρρά,2 Ε. Γρηγορίου,2 Β. Καψιμάλη,3 Β. Παπασταμόπουλος,4 Ο. Γεωργίου,4
Α. Σκουτέλης, 4 Χ. Παπαστεριάδη2
Σκοπός: Η μελέτη των διπλά θετικών CD4+CD8+ Τ λεμφοκυττάρων σε HIV(+) ασθενείς και η συσχέτισή τους με την εξέλιξη της νόσου καθώς ο ρόλος των κυττάρων αυτών, που απαντώνται στο περιφερικό αίμα (Peripheral Blood, PB) των φυσιολογικών ατόμων με μέση τιμή απόλυτου αριθμού 20 κύτταρα/μL, δεν έχει ακόμα διευκρινιστεί στην παθογένεση της HIV λοίμωξης.
Υλικό και Μέθοδοι: Αναλύθηκαν δείγματα PB φυσιολογικών μαρτύρων (n=20) και HIV(+) ασθενών
(n=339). Οι ασθενείς ταξινομήθηκαν με βάση τον απόλυτο αριθμό (ΑA=κύτταρα/μL) των CD4+ T λεμφοκυττάρων στις εξής κατηγορίες: ομάδα Ι (n=180, AA>500), ομάδα ΙΙ (n=141, AA=200-500) και ομάδα
ΙΙΙ (n=18, AA<200). Περαιτέρω, παρακολουθήθηκαν κατά το 2010-2011 οι 20 ασθενείς που εμφάνισαν
αυξημένο ΑΑ CD4+CD8+ T λεμφοκυττάρων (AA>40, όπου 40=μέση τιμή συν 2 τυπικές αποκλίσεις).
Εφαρμόστηκε κυτταρομετρία ροής (ΚΡ) εξαπλού φθορισμού και το πρωτόκολλο CD3/CD16+56/CD45/
CD4/CD19/CD8.
Αποτελέσματα: Το σύνολο των HIV(+) ασθενών σε σχέση με τους φυσιολογικούς μάρτυρες παρουσίασαν στατιστικά σημαντικά μειωμένο ΑΑ CD4+CD8+ Τ λεμφοκυττάρων (15,91±15,39 vs 19,15±10,24,
p=0,023). O AA των CD4+CD8+ Τ λεμφοκυττάρων βρέθηκε μειωμένος και σε ασθενείς των ομάδων ΙΙ
και ΙΙΙ σε σχέση με τους φυσιολογικούς μάρτυρες (10,72±8,44, και 5,46±5,13 vs 19,15±10,24, p<0,001,
αντίστοιχα). Οι ασθενείς της ομάδας Ι εμφάνισαν σημαντικά αυξημένο ΑΑ CD4+CD8+ Τ λεμφοκυττάρων σε σχέση με τους ασθενείς των ομάδων ΙΙ και ΙΙΙ (21,02±18,18 vs 10,72±8,44 και 5,46±5,13, p<0,001,
αντίστοιχα). O AA των CD4+CD8+ Τ λεμφοκυττάρων παρουσιάστηκε αυξημένος και σε ασθενείς της
ομάδας ΙΙ σε σχέση με τους ασθενείς της ομάδας ΙΙΙ (10,72±8,44 vs 5,46±5,13, p=0,001). Τέλος, βρέθηκε
μία στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση με συντελεστή συσχέτισης R=0,411 και p=0,001, μεταξύ
του ΑΑ των CD4+CD8+ και του ΑΑ των CD4+ Τ λεμφοκυττάρων. Από τους 20 ασθενείς που εμφάνισαν
παθολογικό ΑΑ CD4+CD8+ T λεμφοκυττάρων, οι 19 ανήκαν στην ομάδα Ι και στην πλειοψηφία τους
διατηρούσαν τον αυξημένο ΑΑ των CD4+CD8+ Τ λεμφοκυττάρων στη διάρκεια της παρακολούθησής
τους αλλά και το φυσιολογικό ΑΑ των CD4+ T λεμφοκυττάρων.
Συμπεράσματα: Οι ασθενείς που παρουσιάζουν αυξημένο ΑΑ των CD4+CD8+ Τ λεμφοκυττάρων >40/
μl, τον οποίο και φαίνεται να διατηρούν κατά την παρακολούθησή τους ανήκουν στους HIV+ ασθενείς με
ΑΑ CD4+ T λεμφοκυττάρων >500/μl. Περαιτέρω μελέτη της λειτουργικότητας των CD4+CD8+ Τ λεμφοκυττάρων ίσως βοηθήσει στην εξαγωγή συμπερασμάτων για το ρόλο τους στην εξέλιξη της HIV νόσου.

EA13
Ο μεταγραφικός παράγοντας ets-2 καταστέλλει
την έκφραση του hiv-1
Εργαστήριο
Ανοσοαιματολογίας,
Αιματολογικό Τμήμα,
Παθολογική Κλινική,
Τμήμα Ιατρικής,
Πανεπιστήμιο Πατρών
2
Ε΄ Παθολογική Κλινική,
Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»
1
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A. Μουζάκη,1 Ι. Παναγούλιας,1 Τ. Γεωργακόπουλος,1 A. Σκουτέλης2
Σκοπός: Στα εν ηρεμία CD4+ Τ-κύτταρα, ο ιός HIV-1 παρουσιάζει μηδενική μεταγραφική ενεργότητα σε
σχέση με τα ενεργοποιημένα CD4+ Τ-κύτταρα. Πειράματά μας ανέδειξαν τον μεταγραφικό παράγοντα
ets-2 ως πιθανό καταστολέα της ενεργότητας του γονιδίου της IL-2 στα παρθενικά CD4+ Τ-κύτταρα. H
αλληλουχία πρόσδεσης του ets-2 στον υποκινητή του γονιδίου της IL-2 περιέχεται και στην LTR αλληλουχία του HIV-1. Σκοπός μας είναι η μελέτη της δράσης του ets-2 στην καταστολή της έκφρασης του HIV-1.
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Υλικό και Μέθοδοι: Χρησιμοποιήσαμε CD3+ Τ-κύτταρα από αίμα υγιών δοτών απομονωμένα με
αρνητική επιλογή χρησιμοποιώντας ανοσομαγνητικά σφαιρίδια, την Τ λευχαιμία Jurkat και τη μονοκυτταρική λευχαιμία U937. Τα κύτταρα καλλιεργήθηκαν (1,5-2x106/ml) ± 6h ενεργοποίηση με ionomycin
(2µΜ) και PMA (20 ng/ml). Τα Τ-κύτταρα διαμολύνθηκαν με λιποσώματα αναμεμειγμένα με 10 μg του
πλασμιδίου pUC-BENN-CAT (περιέχει ολόκληρη την LTR αλληλουχία του HIV-1) ή 2xRATS-CAT (περιέχει
2 αντίγραφα της περιοχής πρόσδεσης του παράγοντα ets-2 στην HIV-LTR) ή IL-2-CAT (περιέχει τις 300
πρώτες βάσεις της αλληλουχίας του υποκινητή της IL-2) ή CMV-CAT (γονίδιο ελέγχου της διαμόλυνσης).
Τα Jurkat και U937 διαμολύνθηκαν με τη μέθοδο DEAE-dextran με 20 μg από τα παραπάνω πλασμίδια.
Τα Jurkat διαμολύνθηκαν επίσης με 2xmutantRATS-CAT (φέρει μετάλλαξη στην περιοχή πρόσδεσης
του ets-2) ± αυξανόμενες συγκεντρώσεις του πλασμιδίου pcDNA3-ETS2 (0-50 μg) που κωδικοποιεί τον
ets-2. Η αποτύπωση των αποτελεσμάτων έγινε με τη μέθοδο CAT. Με RT-PCR ανιχνεύτηκε η έκφραση
του γονιδίου ets-2, με γονίδιο ελέγχου τη β2m.
Αποτελέσματα: Τα RT-PCR πειράματα έδειξαν ότι ο ets-2 εκφράζεται σε όλα τα κύτταρα ενώ όταν
αυτά ενεργοποιούνται η έκφρασή του μειώνεται x3 στα Τ-κύτταρα, x2 στα Jurkat και καθόλου στα U937.
Στα Τ-κύτταρα, τα pUC-BENN-CAT, IL-2-CAT και 2xRATS-CAT είχαν μηδενική μεταγραφική δραστηριότητα (0%) και το CMV-CAT χαμηλή (7-10%). Μετά την κυτταρική ενεργοποίηση αυξήθηκε η μεταγραφική
δραστηριότητα του pUC-BENN-CAT (4-6%), 2xRATS-CAT (3-7%), IL-2-CAT (4-6%) αλλά όχι του CMV-CAT
(7-10%). Στα Jurkat, το pUC-BENN-CAT είχε μεταγραφική δραστηριότητα (2,5-9%), τα IL-2-CAT και
2xRATS-CAT είχαν ελάχιστη (<1%), ενώ το CMV-CAT υψηλή (85-95%). Μετά την κυτταρική ενεργοποίηση αυξήθηκε η μεταγραφική δραστηριότητα του pUC-BENN-CAT και του 2xRATS-CAT (10-24%) και του
IL-2-CAT (37-49%) και ελάχιστα του CMV-CAT (84-98%). Στα U937 μεταγραφική δραστηριότητα είχε
μόνο το CMV-CAT (18-42% χωρίς ενεργοποίηση, 47-62% στα ενεργοποιημένα κύτταρα). Συνδιαμόλυνση των Jurkat κυττάρων με pUC-BENN-CAT ή 2xRATS-CAT και αυξανόμενες συγκεντρώσεις του
pcDNA3-ETS2, οδήγησε σε διαδοχική μείωση της μεταγραφικής τους ενεργότητας. Τα 2xmutantRATSCAT και CMV-CAT δεν παρουσίασαν καμία στατιστικώς σημαντική διαφορά.
Συμπεράσματα: Τα πειράματα αναδεικνύουν την κατασταλτική δράση του ets-2 στη μεταγραφική
δραστηριότητα του HIV-1 και τον πολλαπλασιασμό του ιού στα Τ-κύτταρα και μονοκύτταρα. Η δράση
αυτή είναι ειδική για το ets2 καθώς η έκφραση του 2xmutantRATS-CAT δεν παρουσίασε καμία μεταβολή. Η δράση του ets-2 πιθανώς συμβάλλει στη λανθάνουσα κατάσταση του ιού στα κύτταρα αυτά, που
δρουν σαν αποθήκες ιικού αποθέματος ακόμα και υπό μακράς διαρκείας θεραπεία.

EA14
Η επίδραση της αντιρετροϊικής αγωγής στα επίπεδα
της ασύμμετρης διμεθυλαργινίνης (adma) και
την ενδοθηλιακή λειτουργία
Ε. Σαμπατάκου,1 Η. Μαριόλης,1 Π. Ξαπλαντέρης,2 Χ. Βλαχόπουλος,2 Α. Μήλιου,2 Χ. Στεφανάδης,2
Δ. Πεκτασίδης1
Σκοπός: H λοίμωξη HIV έχει συσχετιστεί με υψηλό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Η αύξηση των καρδιαγγειακών συμβαμάτων μπορεί να διαμεσολαβείται από μηχανισμούς ενδοθηλιακής δυσλειτουργίας. Κεντρικό ρόλο στη λειτουργία του ενδοθηλίου παίζει η παραγωγή αγγειοδιασταλτικών ουσιών, όπως το μονοξείδιο του αζώτου (ΝΟ) και ουσίες που αναστέλλουν την παραγωγή του. Η ασύμμετρη διμεθυλ-αργινίνη (asymmetric dimethyl arginine, ADMA) είναι ο κύριος αναστολέας του ΝΟ.
Χαμηλότερα επίπεδα ADMA σχετίζονται με καλύτερη ενδοθηλιακή λειτουργία. Ο σκοπός της μελέτης ήταν η σύγκριση των επιπέδων ADMA σε ασθενείς με HIV λοίμωξη ανάλογα με το είδος αντιρετροϊικής θεραπείας (ART) που λαμβάνουν, σε ασθενείς HIV χωρίς ART (naïve) και σε υγιή ομάδα
ελέγχου.
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Υλικό και Μέθοδοι: Μελετήθηκαν 110 άτομα: 82 με HIV λοίμωξη και 28 υγιείς ως ομάδα ελέγχου
(αναλογία 3 ΗΙV:1 υγιείς). Από τα άτομα με ΗΙV λοίμωξη οι 34 δεν ελάμβαναν ART, οι 32 ελάμβαναν συνδυασμό NRTI/NΝRTI και οι 16 ελάμβαναν συνδυασμό NRTI/PI. Τα επίπεδα ADMA μετρήθηκαν από δείγματα αίματος. Σε μια υπο-ομάδα 75 ατόμων (30 naïve, 10 NRTI/NNRTI, 7 NRTI/PI και 28 υγιείς) προσδιορίστηκε η ενδοθηλιακή λειτουργία με τη βοήθεια υπερηχογραφήματος της βραχιόνιας αρτηρίας με τη
μέθοδο flow-mediated dilatation (FMD). Χαμηλότερες τιμές FMD υποδηλώνουν δυσμενέστερη ενδοθηλιακή λειτουργία. Η στατιστική ανάλυση έγινε με τις μεθόδους Kruskal-Wallis και Mann-Whitney.
Αποτελέσματα: Τα χαρακτηριστικά των ομάδων φαίνονται στον Πίνακα. Παρατηρείται στατιστική
τάση για διαφοροποίηση των επιπέδων ADMA ανά ομάδα (P=0,06) (Γράφημα). ΗΙV ασθενείς υπό ART
έχουν χαμηλότερα επίπεδα ADMA από τους υγιείς (P=0,025). Ασθενείς naïve έχουν παρόμοια επίπεδα
ADMA με τους υγιείς (P=0,336). Στην υπο-ομάδα που εκτιμήθηκε η ενδοθηλιακή λειτουργία, το FMD
δεν διάφερε μεταξύ των κατηγοριών θεραπείας και των υγιών (P=0,594).

Συμπεράσματα: Οι ασθενείς με HIV λοίμωξη που λαμβάνουν ART έχουν χαμηλότερα επίπεδα ADMA
από υγιείς, κάτι που δεν παρατηρείται στους naïve ασθενείς. Η ενδοθηλιακή λειτουργία δεν επηρεάζεται από την HIV λοίμωξη ή τη λήψη ART.

EA15
Τα κυκλοφορούντα αντισώματα έναντι της
ερυθροποιητίνης, αποτελούν έναν νέο παθοφυσιολογικό
μηχανισμό της hiv-1 συνδεόμενης αναιμίας οφειλόμενο
στη μοριακή ομοιότητα ενός επίτοπου
της ερυθροποιητίνης με την p17 πρωτεΐνη του hiv-1
Τμήμα Παθολογικής
Φυσιολογίας, Ιατρική Σχολή,
Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών
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Α.Π. Τσιάκαλος, Ι.Γ. Ρούτσιας, Θ. Κορδόσης, Α.Γ. Τζιούφας, Χ.Μ. Μουτσόπουλος, Ν.Β. Σύψας
Σκοπός: Τα κυκλοφορούντα αντισώματα έναντι της ενδογενούς ερυθροποιητίνης (αντι-Epo) ανιχνεύονται σε ασθενείς με HIV-1 λοίμωξη, αντιπροσωπεύοντας έναν παράγοντα κινδύνου για την εμφάνιση αναιμίας. Σκοπός της μελέτης, είναι η διευκρίνιση του λειτουργικού ή όχι ρόλου των αντι-Εpo στην
παθοφυσιολογία της HIV-1 αναιμίας, μέσω της αναζήτησης ύπαρξης ειδικών Β κυτταρικών επιτόπων
του μορίου της ερυθροποιητίνης (Epo) στους οποίους δρουν τα αυτοαντισώματα.
Υλικό και Μέθοδοι: Χρησιμοποιήθηκαν οι οροί 32 ασθενών με HIV-1 λοίμωξη [16 αντι-Epo(+), 16
αντι-Epo(-)], καθώς και 16 οροί υγιών αιμοδοτών, ως αρνητικοί μάρτυρες. Ο έλεγχος της ύπαρξης επιτόπων πραγματοποιήθηκε μέσω της σύνθεσης 12 αλληλεπικαλυπτόμενων εικοσαμερών συνθετικών πεπτιδίων, που κάλυπταν το σύνολο της αλληλουχίας του μορίου της ερυθροποιητίνης. Η ανίχνευση των
αντι-Epo, η χαρτογράφηση των επιτόπων καθώς και τα ομόλογα και ετερόλογα πειράματα αναστολής
έγιναν με τη χρησιμοποίηση της τεχνικής ELISA.
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Αποτελέσματα: Οι οροί των αντι-Epo(+) ασθενών εμφάνισαν σημαντική δραστικότητα έναντι των
επιτόπων Ep1, Ep5 και Εp12 της ερυθροποιητίνης, με τα πεπτίδια Ep1 (1-20aa) και Ep12 (147-166aa) να
επιδεικνύουν δραστικότητα στους 13 από τους 16 ορούς ασθενών και την ευαισθησία και ειδικότητα
της ELISA να είναι 81,2% και 93,7% αντίστοιχα, ενώ 14 οροί ασθενών εμφάνισαν σημαντική δραστικότητα έναντι του Ep5 (53-72aa) με υψηλή ευαισθησία (87,5%) και ειδικότητα (93,7%). Η δομική ανάλυση
της ερυθροποιητίνης φανέρωσε πως οι ανοσοεπικρατείς επίτοποι Ep1 και Ep12, καταλαμβάνουν το τμήμα του μορίου της ερυθροποιητίνης που αλληλεπιδρά με τον υποδοχέα της (EpoR). Η σύνδεση των
αυτοαντισωμάτων σε αυτή την ειδική περιοχή πιθανώς αναστέλλει την αλληλεπίδραση της Epo με τον
υποδοχέα της ΕpoR και οδηγεί σε αναποτελεσματική ερυθροποίηση; φαινόμενο που υποδεικνύεται και
από τα σημαντικά υψηλότερα επίπεδα Epo και χαμηλότερα επίπεδα αιμοσφαιρίνης των αντι-Ep1 οροθετικών ασθενών, εν σχέσει με τους οροαρνητικούς. Επιπροσθέτως, ο επίτοπος Ep1 εμφάνισε κατά 63%
ομολογία στην αλληλουχία του με το 34LVCASRELERFAVNPGLLE52 πρωτεϊνικό θραύσμα της p17 στρωματικής πρωτεΐνης του HIV-1. Επίσης, διαπιστώθηκε ότι οι ασθενείς με αντισώματα έναντι του επιτόπου
Ep1 σε σχέση με αυτούς που δεν είχαν, εμφάνιζαν σημαντικά υψηλότερα επίπεδα Epo [53,63 (27,32) vs.
25,15 (9,49) ng/ml, p<0,001] και χαμηλότερα επίπεδα αιμοσφαιρίνης [11,8 (1,7) vs. 14 (1,4) g/dl, p<0,001].
Συμπεράσματα: Τα παραπάνω αποτελέσματα υποδεικνύουν πως το κύριο σώμα των αντι-Epo κατευθύνεται έναντι του λειτουργικού τμήματος της Epo, παρεμποδίζoντας τη σύνδεση Epo-EpoR, οδηγώντας σε ανταποδοτική ερυθροποίηση και αντιδραστική παραγωγή μεγαλύτερων ποσοτήτων ερυθροποιητίνης. Επιπροσθέτως, η παρουσία των αντι-Epo μπορεί να θεωρηθεί ως αποτέλεσμα μηχανισμού μοριακής μίμησης, οφειλόμενο στην ομοιότητα της περιοχής Ep1 της Epo και της p17 πρωτεΐνης.

EA16
Προοπτική μελέτη πρωτογενούς αντοχής
σε νεοδιαγνωσθέντες ασθενείς με hiv-1 λοίμωξη
στη βόρεια Ελλάδα: 2009-2010
Ζ.-Ά. Αντωνιάδου,1 Λ. Σκούρα,1 Σ. Μεταλλίδης,2 Δ. Πιλάλας,2 Α. Κουρελής,1 Δ. Βαλαγκούτη,2
Θ. Χρυσανθίδης,2 Ι. Μπακαΐμη,2 Π. Κολλάρας,2 Π. Νικολαΐδης,2 Ν. Μαλισιόβας1
Σκοπός: Ο προσδιορισμός της πρωτογενούς αντοχής σε νεοδιαγνωσθέντες ασθενείς με HIV-1 λοίμωξη στη Βόρεια Ελλάδα κατά τα έτη 2009-2010.
Υλικό και Μέθοδοι: Στην παρούσα μελέτη εντάχθηκαν 94 νεοδιαγνωσθέντες ασθενείς με HIV-1 λοίμωξη οι οποίοι προσήλθαν στο Κέντρο Αναφοράς AIDS Βορείου Ελλάδας κατά τη χρονική περίοδο
2009-2010 και οι οποίοι δεν είχαν υποβληθεί σε αντιρετροϊική θεραπεία στο παρελθόν. Πραγματοποιήθηκε αλληλούχιση τμημάτων της pol περιοχής του γονιδιώματος του ιού (αντίστροφη μεταγραφάση
και πρωτεάση). Ο προσδιορισμός του υπότυπου και της αντοχής στελεχών του HIV-1 στα αντιρετροϊικά
φάρμακα βασίστηκε στην HIV Drug Resistance Database (http://hivdb.stanford.edu). Επιδημιολογικά
στοιχεία συγκεντρώθηκαν με χρήση τυποποιημένου ερωτηματολογίου στα εξωτερικά ιατρεία της Μονάδας Ειδικών Λοιμώξεων του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ.
Αποτελέσματα: Ο υπό μελέτη πληθυσμός είχε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 89,4% άνδρες, 80,9%
ελληνικής καταγωγής, μέση ηλικία 32 έτη, διάμεση τιμή CD4 λεμφοκυττάρων κατά τη διάγνωση 468,5/
mm3 και μέσο ιικό φορτίο 4,8 log10 cop/ml. Ο πιο συχνός παράγοντας κινδύνου για HIV λοίμωξη ήταν η
ομοφυλοφιλική σεξουαλική επαφή (73,4%), και ακολουθούσαν σε συχνότητα η ετεροφυλοφιλική επαφή (17%) και η ενδοφλέβια χρήση ναρκωτικών (4,3%). Ο υπότυπος Β του ιού ήταν συχνότερος (47,8%),
ακολουθούμενος από τον υπότυπο Α (41,5%). Τουλάχιστον μία μετάλλαξη πρωτογενούς αντοχής στα
αντιρετροϊικά φάρμακα εντοπίστηκε σε ποσοστό 17,4%. Η αντοχή στις επιμέρους κατηγορίες αντιρετροϊικών ήταν 12,2% στα NRTI, 16,7% στα NNRTI και 1,1% στα PI. Συνολικά, 10 στελέχη που ανήκαν στον
υπότυπο Α έφεραν μεταλλάξεις διπλής αντοχής (NRTI και NNRTI).
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 ’ Μικροβιολογικό Εργαστήριο,
Α
Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ.
2
Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων,
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Συμπεράσματα: Το ποσοστό εμφάνισης πρωτογενούς αντοχής (17,4%) κατά την περίοδο της μελέτης παρουσιάζεται αυξημένο σε σχέση με προηγούμενες μελέτες που πραγματοποιήθηκαν στη Βόρεια
Ελλάδα. Στην αύξηση των περιστατικών πρωτογενούς αντοχής συνεισφέρει σημαντικά η διάδοση στελεχών HIV-1 υπότυπου Α με μεταλλάξεις αντοχής στα NRTI και NNRTI.

EA17
Ορολογική μελέτη της ανταπόκρισης ασθενών με hiv
νόσο έναντι του αντιπνευμονιοκοκκικού εμβολιασμού
με το 23-δύναμο πολυσακχαριδικό εμβόλιο
Τμήμα Λοιμώξεων,
Α’ Παθολογική Κλινική,
Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ.
2
Εργαστήριο Μικροβιολογίας,
Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ.
1

Ό. Τσαχουρίδου,1 Σ. Μεταλλίδης,1 Δ. Πιλάλας,1 Λ. Σκούρα,2 Α. Μαργαρίτη,2 Θ. Χρυσανθίδης,1
Ι. Μπακαΐμη,1 Π. Κολλάρας,1 Ν. Μαλισιόβας,2 Π. Νικολαΐδης1
Εισαγωγή: Οι ασθενείς με HIV νόσο είναι ιδιαίτερα επιρρεπείς σε πνευμονιοκοκκικές λοιμώξεις, γι’
αυτό και ο εμβολιασμός με το 23-δύναμο πολυσακχαριδικό εμβόλιο ανήκει στα προτεινόμενα εμβόλια.
Ο σκοπός αυτός της μελέτης ήταν να αξιολογήσει την επίδραση της HAART στην αντισωματική απάντηση μετά τον εμβολιασμό.
Υλικό και Μέθοδοι: 68 HIV θετικοί ασθενείς εμβολιάστηκαν έναντι του πνευμονιοκόκκου με το 23-δύναμο πολυσακχαριδικό εμβόλιο (23-PPV). Οι ασθενείς χωρίστηκαν σε δύο ομάδες με βάση το εάν ελάμβαναν θεραπεία ή όχι. Οι 38 ελάμβαναν θεραπεία για ≥6 μήνες και οι 30 ήταν HAART naïve. Τα επίπεδα
της ανοσοσφαιρίνης G (IgG) μετρήθηκαν με ELISA (Binding Site “VaccZyme Anti-PCP IgG”) πριν και μετά
από 4 εβδομάδες από την πρώτη δόση του PV (n=30) ή μετά τον επανεμβολιασμό (n=38) σύμφωνα με τις
οδηγίες. Ικανοποιητική ανοσολογική απάντηση ορίστηκε ως ο διπλασιασμός του τίτλου των αντισωμάτων. Διερευνήθηκε η συσχέτιση μεταξύ της ανοσολογικής ανταπόκρισης και της λήψης αντιρετροϊικής
αγωγής, του αριθμού των CD4, των ‘nadir’ CD4, της ηλικίας και της διάρκειας της HIV νόσου.
Αποτελέσματα: 50 ασθενείς ανταποκρίθηκαν στον εμβολιασμό (responders), ενώ 18 ασθενείς δεν
ανταποκρίθηκαν (non-responders). Η μεγάλη πλειοψηφία των non-responders ελάμβαναν HAART και
εμβολιάστηκαν για δεύτερη φορά. Ούτε ο επανεμβολιασμός (p=0,097), ούτε η λήψη HAART (p=0,166)
ήταν στατιστικά σημαντικοί παράγοντες για την ανταπόκριση στον εμβολιασμό. Δεν υπήρξε συσχέτιση
της ανταπόκρισης με τον αριθμό των CD4 ή τον αριθμό των nadir CD4. Η μικρότερη περίοδος της οροθετικότητας (p=0,04) και η νεότερη ηλικία (p=0,038) φάνηκε να καθορίζουν την ανταπόκριση.
Συμπεράσματα: Παρά την ανοσολογική αναδόμηση που προκαλεί η λήψη αντιρετροϊικής αγωγής, η
ανταπόκριση στον εμβολιασμό με το PPV μπορεί να είναι μέτρια, ιδίως στους ασθενείς που έχουν μεγάλη περίοδο οροθετικότητας. Τα αποτελέσματα αυτά αποτελούν προκαταρτικά δεδομένα μιας μελέτης
της ποσοτικής και ποιοτικής ανοσολογικής ανταπόκρισης HIV ασθενών στον εμβολιασμό με το 23-PPV.

EA18
Ορολογικός έλεγχος για σύφιλη με fta-abs σε ασθενείς
με hiv λοίμωξη
Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων,
Γ.Ν. Πειραιά «Τζάνειο»
2
Μικροβιολογικό Τμήμα,
Γ.Ν. Πειραιά «Τζάνειο»
3
Τμήμα Αιμοδοσίας,
Γ.Ν. Πειραιά «Τζάνειο»
1
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Δ.Ε. Καραγεωργόπουλος,1 Α. Λαζαρίδου,2 Π. Χατζηάστρος,1 Π. Σπυροπούλου,3 Χ. Πουλοπούλου,2
Δ. Παρασκευά,1 Ε. Φριλίγκου,1 Κ. Χρύσου,1 Κ. Θέμελη-Διγαλάκη,2 Γ. Χρύσος1
Σκοπός: Ο σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα ορολογικού
προσυμπτωματικού ελέγχου για σύφιλη με τη μέθοδο απορρόφησης φθορίζοντος τρεπονηματικού
αντιγόνου (FTA-Abs) σε ασθενείς με HIV λοίμωξη.
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Υλικό και Μέθοδοι: Λόγω της αύξησης της συχνότητας σύφιλης στις ομάδες ασθενών υψηλού κινδύνου στην Ελλάδα, η κλινική πρακτική για τον ορολογικό έλεγχο για σύφιλη των ασθενών με HIVλοίμωξη της Μονάδας Ειδικών Λοιμώξεων (ΜΕΛ) του Γενικού Νοσοκομείου Πειραιά «Τζάνειο» συμπεριέλαβε τον έλεγχο με FTA-Abs από την έναρξη του 2010. Ελέγξαμε αναδρομικά τα δεδομένα του Μικροβιολογικού Τμήματος του Νοσοκομείου, ώστε να ανευρεθούν οι ασθενείς της ΜΕΛ που είχαν υποβληθεί
σε εξέταση FTA-Abs από 1/1/2010–1/10/2011. Οι ιατρικοί φάκελοι των ασθενών αυτών ανασκοπήθηκαν
ώστε να εξαχθούν σχετικά δημογραφικά, κλινικά και εργαστηριακά δεδομένα.
Αποτελέσματα: Κατά την περίοδο της μελέτης, 171 ασθενείς με HIV-λοίμωξη υποβλήθηκαν τουλάχιστον μια φορά σε προσυμπτωματικό έλεγχο για σύφιλη με FTA-Abs. Από αυτούς, 135 (78,9%) ασθενείς
είχαν αρνητικό αποτέλεσμα. Κανένας εκ των 135 ασθενών δεν είχε θετική μη τρεπονηματική δοκιμασία
με Rapid Plasma Reagin (RPR). Εικοσιτρείς (13,5%) από τους συνολικά 171 ασθενείς είχαν θετικό αποτέλεσμα FTA-Abs, ενώ επιπλέον 13 (7,6%) ασθενείς είχαν αμφίβολο/ασθενώς θετικό αποτέλεσμα. Από
τους 23 ασθενείς με θετική FTA-Abs, 9 (39,1%) είχαν επίσης θετική RPR, εκ των οποίων οι 5 είχαν συμπτωματική πρωτογόνο/δευτερογόνο σύφιλη. Οι υπόλοιποι 14/23 (60,9%) ασθενείς είχαν αρνητική
RPR. Εκ των 14 αυτών ασθενών, 3 (21,4%) υποβλήθηκαν σε περαιτέρω έλεγχο σε εργαστήριο αναφοράς
και δεν είχαν θετική άλλη ειδική τρεπονηματική δοκιμασία (ανίχνευση αντισωμάτων έναντι Treponema
pallidum με αιμοσυγκόλληση ή ανοσοενζυμική μέθοδο) και ως εκ τούτου, το αποτέλεσμα της FTA-Abs
θεωρήθηκε ψευδώς θετικό. Άλλοι 4 (28,6%) εκ των 14 ασθενών με θετική FTA-Abs και αρνητική RPR είχαν θετικό κλινικό (n=1) ή ορολογικό (n=3) ιστορικό για σύφιλη. Εκ των 13 ασθενών με αμφίβολη/ασθενώς θετική FTA-Abs, 1 (7,7%) είχε θετική RPR και συμπτωματική δευτερογόνο σύφιλη, 6 (50,0%) είχαν
αρνητική RPR, ενώ για τους υπόλοιπους 6 δεν υπήρχαν πρόσφατα δεδομένα για RPR.
Συμπεράσματα: Η χρήση του FTA-Abs στον προσυμπτωματικό έλεγχο για σύφιλη σε ασθενείς με
HIV-λοίμωξη είχε ως αποτέλεσμα την ανίχνευση/επιβεβαίωση όλων των ασθενών που είχαν θετική RPR.
Επίσης, 20/171 (11,7%) ασθενείς είχαν θετική ή αμφίβολη FTA-Abs και αρνητική RPR. Οι ασθενείς αυτοί
θα μπορούσαν να έχουν θεραπευθείσα σύφιλη, ψευδώς θετική FTA-Abs, ή λανθάνουσα σύφιλη (ψευδώς αρνητική RPR). Η χρήση FTA-Abs στον ορολογικό προσυμπτωματικό έλεγχο ασθενών με HIVλοίμωξη μπορεί να ανιχνεύσει περισσότερους ασθενείς σε σχέση με την RPR, που χρήζουν επιβεβαιωτικού ελέγχου με άλλη τρεπονηματική μέθοδο.

EA19
Η επίδραση της haart στην εξέλιξη της hcv λοίμωξης
σε κοορτή αιμορροφιλικών ασθενών με hiv συλλοίμωξη
Ό. Κατσαρού,1 Π. Ιωαννίδου,1 Γ. Μπακογιάννης,2 Α. Κουραμπά,1 Γ. Τουλούμη2
Εισαγωγή: Η ηπατίτιδα C είναι συχνή αιτία νοσηρότητας και θνησιμότητας στα άτομα με αιμορροφιλία. Η συλλοίμωξη με HIV είναι γνωστό ότι επιταχύνει την πορεία της HCV λοίμωξης προς ηπατική ανεπάρκεια ή ΗΚΚ. Παρόλο που η HAART οδήγησε σε δραματική αλλαγή της φυσικής ιστορίας της HIV
λοίμωξης, η επίδρασή της στην πορεία της HCV λοίμωξης παραμένει ασαφής.
Σκοπός: Η εκτίμηση της ηπατικής νοσηρότητας σε μία κοόρτη HCV+ αιμορροφιλικών, με ή χωρίς HIV
συλλοίμωξη και η διερεύνηση παραγόντων κινδύνου που πιθανώς επηρεάζουν την εμφάνιση σοβαρής
ηπατικής νοσηρότητας.
Υλικό και Μέθοδοι: Το δείγμα της παρούσας μελέτης αποτελείτο από 324 HCV+ αιμορροφιλικούς
ασθενών, από τους οποίους 160 (49,4%) με HIV συλλοίμωξη, με γνωστό χρόνο HCV ορομετατροπής. Για
την εκτίμηση της αθροιστικής επίπτωσης του σχετιζόμενου με το ήπαρ συμβάντος και του μη σχετιζόμενου με το ήπαρ θανάτου, χρησιμοποιήθηκαν μέθοδοι ανάλυσης δεδομένων επιβίωσης υπό ανταγωνιστικούς κινδύνους. Για τη διερεύνηση των παραγόντων που σχετίζονται με τον ανά-αιτία κίνδυνο των
δύο εκβάσεων εφαρμόστηκε το μοντέλο του Cox.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ AIDS, 2011; 19(Suppl 1):1-57

Κέντρο Αίματος Εθνικό Κέντρο Αναφοράς
Αιμορραγικών Διαθέσεων,
Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»
2
Τμήμα Υγιεινής,
Επιδημιολογίας και Ιατρικής
Στατιστικής, Ιατρική Σχολή
Πανεπιστημίου Αθηνών
1
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Αποτελέσματα: Ο αριθμός των σοβαρών ηπατικών συμβαμάτων ήταν μεγαλύτερος στους ασθενείς
με HCV/HIV συλλοίμωξη από τους ασθενείς με μόνο HCV λοίμωξη [22 (13,8%) προς 12 (7,3%) αντίστοιχα]. H αθροιστική επίπτωση (95% CI) σοβαρού ηπατικού συμβάντος ήταν υψηλότερη στους ασθενείς
με συλλοίμωξη σε 20 (1,29% και 8,12%), 25 (3,92% και 12,37%) και 30 (7,64% και 14,61%) χρόνια από την
HCV ορομετατροπή. Η ηλικία κατά την HCV ορομετατροπή και η HCV/HIV συλλοίμωξη συσχετίστηκε
με αυξημένη πιθανότητα σοβαρού ηπατικού συμβάντος (HR: 1,44 ανά 5 έτη, p<0,001 και 9,58, p<0,001
αντίστοιχα) και μη σχετιζόμενου με το ήπαρ θανάτου (HR: 1,33 ανά 5 έτη, p<0,001 και 15,29, p<0,001
αντίστοιχα). Η χορήγηση σταθερού σχήματος HAART ελάττωσε σημαντικά τον κίνδυνο και για τα δύο
γεγονότα (p=0,011 και p=0,029 αντίστοιχα) στους ασθενείς με HCV/HIV συλλοίμωξη.
Συμπεράσματα: Η πιθανότητα εμφάνισης σοβαρού ηπατικού συμβάντος είναι μεγαλύτερη στους
ασθενείς με συλλοίμωξη. Αποτελεσματικό σχήμα HAART μπορεί να ελαττώσει τον κίνδυνο για εξέλιξη
σε μη αντιρροπούμενη κίρρωση και για HCV σχετιζόμενο θάνατο στους HCV/HIV αιμορροφιλικούς
ασθενείς.
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ΔΑ01
Ασυνήθης εντόπιση αφροδίσιου λεμφοκοκκιώματος
σε ασθενή με hiv νόσο
Γ. Πάνος,1 Δ. Δημητροπούλου,1 Κ. Ακινόσογλου,1 Δ. Κουμουνδούρου,2 Δ. Κανούτος,3 Α. Λέκκου,1
Ι. Συροκώστα,1 Μ. Μαραγκός,1 Δ. Παπαβασιλείου,3 Χ.Α. Γώγος1
Εισαγωγή: Το αφροδίσιο λεμφοκοκκίωμα είναι ένα αποκλειστικά σεξουαλικά μεταδιδόμενο νόσημα,
που οφείλεται στα C. trachomatis και εκδηλώνεται συνήθως με έλκη στην περιοχή των έξω γεννητικών
οργάνων και βουβωνική λεμφαδενοπάθεια. Αν και σπάνιο νόσημα, η συχνότητά του φαίνεται ότι αυξάνει τελευταία, ειδικά σε ασθενείς με HIV λοίμωξη. Στη συνέχεια περιγράφεται περιστατικό με ασυνήθη
εντόπιση της νόσου.
Περιγραφή περιστατικού: Άνδρας 36 ετών, Νιγηριανής καταγωγής με διάγνωση HIV νόσου από το
2005 υπό αντιρετροϊική αγωγή χωρίς ανταπόκριση, λόγω μη συμμόρφωσης (CD4=9), προσήλθε στα
τακτικά ιατρεία λόγω εμφάνισης ελκωτικής περιοχής, ανώδυνης, σκληρής και υπεγερμένης μεγέθους 2
εκ. στην εσωτερική επιφάνεια του Δ. κάτω χείλους. Δεν αναφέρεται πυρετός ή άλλα συστηματικά συμπτώματα, ενώ κλινικά δεν διαπιστώθηκε τραχηλική λεμφαδενοπάθεια. Ο ασθενής βρισκόταν σε προφυλακτική αγωγή με αζιθρομυκίνη και δαψόνη. Ελήφθη βιοψία από τη βλάβη και ο ασθενής ετέθη σε
αγωγή με τετρακυκλίνη. Η βιοψία ανέδειξε ανάπτυξη κοκκιώδους ιστού. Ένα μήνα αργότερα, ο ασθενής επανήλθε λόγω επιδείνωσης του έλκους στην περιοχή του χείλους και εμφάνιση εκτεταμένων και
επώδυνων ελκωτικών βλαβών στο όσχεο και περιπρωκτικά, χωρίς συνοδό βουβωνική λεμφαδενοπάθεια. Ο ασθενής ανέφερε μη συμμόρφωση στη θεραπεία με τετρακυκλίνη. Ελήφθησαν νέες βιοψίες
από τις βλάβες του χείλους και της περιγεννητικής περιοχής. Λίγες ημέρες αργότερα, ο ασθενής επανήλθε με πυρετό και επιμόλυνση των γεννητικών βλαβών, από τις οποίες απομονώθηκε Staph. aureus
(MRSA) και έλαβε αγωγή με τιγεκυκλίνη για 21 ημέρες με υποχώρηση της φλεγμονής αλλά και του έλκους στην περιοχή του χείλους. Η βιοψία ανέδειξε λεμφοκυτταρικό και πλασματοκυτταρικό διήθημα με
συνοδό καταστροφή των σωληναρίων των σιελογόνων και επιφανειακή εξέλκωση, ευρήματα συμβατά
με αφροδίσιο λεμφοκοκκίωμα. Τα έλκη στην περιγεννητική περιοχή, η βιοψία των οποίων ήταν μη διαγνωστική, υποχώρησαν σημαντικά μετά από χορήγηση ακυκλοβίρης για 14 ημέρες ως επί πιθανής HSV
λοίμωξης.
Συμπεράσματα: Η αύξηση των περιστατικών αφροδίσιου λεμφοκοκκιώματος σε άτομα με HIV νόσο
που επιδεικνύουν μη ασφαλή σεξουαλική συμπεριφορά (π.χ. στοματογεννητική επαφή χωρίς προφυλάξεις) μπορεί να οδηγήσει σε ασυνήθεις εντοπίσεις της νόσου που χρήζουν υψηλής υποψίας από τον
κλινικό ιατρό για να τεθεί η διάγνωση.

Τμήμα Λοιμώξεων,
Π.Γ.Ν. Πατρών
2
Παθολογοανατομικό Τμήμα,
Π.Γ.Ν. Πατρών
3
Τμήμα Γναθοχειρουργικής,
Π.Γ.Ν. Πατρών
1

ΔΑ02
Διερεύνηση του επιπολασμού του ιού hiv στον αιμοδοτικό
πληθυσμό του Νομού Καστοριάς τα τελευταία 12 έτη
Σ. Πατιάκας
Σκοπός: Να καταγραφεί ο επιπολασμός του ιού HIV στον αιμοδοτικό πληθυσμό του νομού Καστοριάς τη χρονική περίοδο από 1/1/2000 έως σήμερα.
Υλικό και Μέθοδοι: Μελετήθηκαν τα στοιχεία του αρχείου του τμήματος Αιμοδοσίας του Γ.Ν. Καστοριάς, τα οποία αφορούσαν στον έλεγχο 34.340 αιμοδοτών. Επρόκειτο για εθελοντές αιμοδότες του
νοσοκομείου, για αιμοδότες του συγγενικού ή φιλικού περιβάλλοντος, καθώς και για εθελοντές αιμοδότες των διάφορων συλλόγων του νομού μας. Ο προσδιορισμός των αντισωμάτων έναντι του ιού της

Ιατρός, Ειδικός Ιατρικής
Βιοπαθολογίας, Συντονιστής
Διευθυντής Υπηρεσίας
Αιμοδοσίας, Γ.Ν. Καστοριάς
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ανοσοανεπάρκειας τύπου HIV-1,2 έγινε με μικροσωματιδιακή ανοσοενζυμική μέθοδο, ενώ η επιβεβαίωση των θετικών δειγμάτων έγινε στο Εθνικό Κέντρο Αναφοράς AIDS της Βόρειας Ελλάδας με τη μέθοδο Western Blot.
Αποτελέσματα:
Έτος
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011 (έως 10/9)

Αριθμός αιμοληψιών
2.977
3.289
2.914
3.035
3.028
2.873
2.900
2.638
3.200
2.840
2.559
2.087

Θετικά δείγματα
(Elisa)
0
1
6
7
5
8
11
6
6
9
8
4

Επιβεβαίωση
με Western Blot
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Συμπεράσματα: Αν και το χρονικό διάστημα που κάλυψε η μελέτη μας ήταν αρκετά μεγάλο, εντούτοις, δεν βρέθηκε τελικά κανένα θετικό δείγμα, αφού όλα τα θετικά δείγματα με ELISA στο νοσοκομείο
μας (συνολικά 71), αποδείχτηκε ότι ήταν όλα αρνητικά με την Western Blot στο Κέντρο Αναφοράς AIDS.
Βεβαίως, το πολύ θετικό αυτό γεγονός, σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογεί τον εφησυχασμό μας. Αντιθέτως, επιβάλλεται η εγρήγορσή μας, τόσο με τη συνεχή ενημέρωση του κοινού, όσο και με τη σωστή
λήψη του ιστορικού και τον αποκλεισμό από την αιμοδοσία των ατόμων που ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου, έτσι ώστε να διασφαλιστεί μια όσο το δυνατόν ασφαλέστερη πηγή προέλευσης αίματος
προς μετάγγιση.

ΔΑ03
Καταγραφή ενημέρωσης και συμπεριφοράς του αιμοδοτικού
πληθυσμού του Νομού Καστοριάς σχετικά με το aids
Ιατρός, Ειδικός Ιατρικής
Βιοπαθολογίας, Συντονιστής
Διευθυντής Υπηρεσίας
Αιμοδοσίας, Γ.Ν. Καστοριάς
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Σ. Πατιάκας
Σκοπός: Να διερευνηθούν-αξιολογηθούν τόσο οι γνώσεις του αιμοδοτικού πληθυσμού της περιοχής
μας (και ιδίως των νέων στην ηλικία αιμοδοτών), όσο και η συμπεριφορά τους σχετικά με το AIDS.
Υλικό και Μέθοδοι: Μελετήθηκαν συνολικά 215 απαντήσεις εθελοντών αιμοδοτών (εκ των οποίων
184 ηλικίας μικρότερης των 35 ετών), οι οποίοι ανταποκρίθηκαν σε ανώνυμο ερωτηματολόγιο κλειστού
τύπου. Διερευνήθηκε, τόσο το επίπεδο των γνώσεών τους όσο και η συμπεριφορά τους. Η επεξεργασία
έγινε με το SPSS v.12.0.
Aποτελέσματα: Οι γνώσεις τους σχετικά με τον τρόπο μετάδοσης και προφύλαξης από το AIDS κρίνονται ικανοποιητικές στο 85%. Για τα φάρμακα του AIDS έχει κάποια στοιχειώδη ενημέρωση μόνον το 23%.
Προφυλακτικό χρησιμοποιεί το 72% των σπουδαστών, ενώ από νέους μεγαλύτερης ηλικίας 25-35 ετών
μόνο το 28% (μεγάλο ποσοστό όμως αυτών (88%) δηλώνει ότι έχει μονογαμικές σχέσεις). Πηγή πληροφόρησης για τη μεταδοτική αυτή ασθένεια είναι σε ποσοστό 68% τα ΜΜΕ, στο 14% το ευρύτερο οικογενειακό περιβάλλον, ενώ μόλις ένα ποσοστό της τάξης του 9% αναφέρει ως σημαντική πηγή πληροφόρησης
και το σχολείο όταν ακόμη φοιτούσε σε αυτό. Συνολικά, δηλώνει ότι επιθυμεί περαιτέρω πληροφόρηση
για το AIDS το 55%, ενώ αδικαιολόγητες φοβίες και προκαταλήψεις σχετικά με τον τρόπο μετάδοσης και
προφύλαξης διαπιστώνονται σε ένα όχι ευκαταφρόνητο ποσοστό της τάξης του 10% περίπου.
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Συμπεράσματα: Αν και η ενημέρωση των εθελοντών αιμοδοτών φαίνεται περισσότερο επαρκής
σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό, εντούτοις αποδεικνύεται ότι, ακόμη και σε αυτήν την κατά τεκμήριο «ευαισθητοποιημένη» ομάδα του ελληνικού πληθυσμού, εξακολουθούν ακόμη και σήμερα (τουλάχιστον στην ελληνική ύπαιθρο) να υπάρχουν αρκετές φοβίες και προκαταλήψεις. Γεγονός που βέβαια υπογραμμίζει την ευθύνη των δικών μας υπηρεσιών. Παράλληλα, η σεξουαλική συμπεριφορά
που ακολουθεί ένα όχι ευκαταφρόνητο ποσοστό της ίδιας ομάδας (των νέων κυρίως αιμοδοτών),
παραμένει «επικίνδυνη». Απαιτείται επομένως, περαιτέρω ενημέρωση και προς την κατεύθυνση
αυτή, πολύ περισσότερο μάλιστα, αφού ένα σημαντικό μέρος των νέων αιμοδοτών φαίνεται και το
ίδιο να κατανοεί την αναγκαιότητά της (γεγονός βεβαίως αρκετά παρήγορο!). Οπωσδήποτε όμως,
στην κρίσιμη αυτή «μάχη» της ενημέρωσης, επιβάλλεται να συμβάλλει περισσότερο ενεργά και κάποιος άλλος σύμμαχος (μάλλον όχι τόσο πολύ ενεργοποιημένος μέχρι σήμερα, τουλάχιστον στον
βαθμό που θα μπορούσε), το σχολείο, που στη δική μας περιοχή, μάλλον παρουσιάζεται στο σημείο
αυτό να «υστερεί».

ΔΑ04
Στάσεις και συμπεριφορές απέναντι σε hiv οροθετικά
άτομα στο χώρο εργασίας
Μ. Λειβαδάρα,1 Ε. Κορνάρου,1 Γ. Χρύσος,2 Δ. Παρασκευά,2 Ε. Φριλίγκου,2 Π. Χατζηάστρος,2
Κ. Χρύσου,2 Χ. Κουτής3
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση των στάσεων και των συμπεριφορών των
συναδέλφων HIV οροθετικών ατόμων και ασθενών με AIDS, στο χώρο εργασίας τους.
Υλικό και Μέθοδοι: Μεθοδολογικά με ανώνυμο ερωτηματολόγιο, διερευνήθηκαν παράμετροι που
αφορούσαν συμπεριφορές συναδέλφων προς HIV/AIDS άτομα. Συμμετείχαν 64 ασθενείς, 53 άντρες
(82,2%) και 11 γυναίκες (18%), ηλικίας 21-60 ετών, εκ των οποίων το 78,12% είναι 21-50 χρόνων. Το μορφωτικό επίπεδο των μισών περίπου ερωτηθέντων (34 άτομα, 53,13%), είναι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Λύκειο) και 60 (93,75%) από τα 64 άτομα μένουν σε αστικά κέντρα. Επιλεκτικά, αξιολογήθηκαν και
αναλύθηκαν εκείνες οι ερωτήσεις που εκφράζουν το σκοπό της παρούσας μελέτης.
Αποτελέσματα: Από τα 64 άτομα που ερωτήθηκαν τα 52 (81,25%) πιστεύουν πως δεν πρέπει κανείς
να γνωρίζει για την ασθένειά τους στο χώρο εργασίας τους. Από αυτά, μόνο το 4,68% δήλωσε ότι το έχει
αναφέρει στον προϊστάμενό του, ενώ μόνο το 9,37% το έχει αναφέρει στους συναδέλφους του. Από τα
συμμετέχοντα άτομα, 37 (67,27%) ανέφεραν πως ο λόγος για τον οποίο δεν επιθυμούν να γίνει αναφορά
στο χώρο εργασίας τους είναι ο φόβος στιγματισμού λόγω της προκατάληψης, 49 άτομα (76,56%) πως
αν μαθευτεί η ασθένειά τους θα υπάρχουν αρνητικά σχόλια εις βάρος τους, ενώ 53 άτομα (82,8%) εξέφρασαν την άποψη πως οι ευκαιρίες ανέλιξής τους στο χώρο της εργασίας τους δεν θα είναι ισότιμες αν
γίνει γνωστή η ασθένειά τους. Από τα ερωτηθέντα άτομα, 34 (53,1%) δεν εργάζονται πλέον, για διάφορους λόγους, στον ίδιο χώρο που εργάζονταν και πριν την ασθένειά τους, ενώ 16 άτομα (53,3%) δήλωσαν πως η αλλαγή της θέσης εργασίας τους, δεν έγινε με δική τους πρωτοβουλία. Ωστόσο, ένα μεγάλο
ποσοστό, 70,31% (45 άτομα) δήλωσε πως δεν γνωρίζει το νομικό πλαίσιο και τα δικαιώματα που καλύπτουν τα οροθετικά άτομα στο χώρο της εργασίας, ούτε το πού μπορούν να απευθυνθούν σε περιπτώσεις άνισης μεταχείρισης στο χώρο της εργασίας.
Συμπεράσματα: Μετά από 30 χρόνια, η προκατάληψη εξακολουθεί να υφίσταται στο χώρο της εργασίας έχοντας ως συνέπεια το φόβο ανακοίνωσης της οροθετικότητας στο εργασιακό περιβάλλον. Για
αυτό το λόγο, υπάρχει ανάγκη συνεχούς οργάνωσης και υποστήριξης εκστρατειών ενημέρωσης και
ευαισθητοποίησης του γενικού πληθυσμού γύρω από το HIV/AIDS, με στόχο την πρόληψη, αλλά και την
καταπολέμηση του κοινωνικού στιγματισμού.
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Εθνική Σχολή Δημόσιας
Υγείας
2
Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων,
Γ.Ν. Πειραιά «Τζάνειο»
3
Τμήμα Δημόσιας Υγιεινής,
Τ.Ε.Ι. Αθήνας
1
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ΔΑ05
Καταγραφή ασθενών με hiv λοίμωξη σε Μονάδα Ειδικών
Λοιμώξεων (μ.Ε.Λ.) Δημόσιου Γενικού Νοσοκομείου
(1987-2007)
Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων,
Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»
2
Επιτροπή Ελέγχου
Λοιμώξεων, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»
3
Γραφείο Ποιότητας,
Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»
4
Γραφείο Έρευνας και
Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης,
Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»
5 ος
1 Χειρουργικός
Νοσηλευτικός Τομέας,
Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»
1

Μ. Ρούσσης,1 Μ. Τότσικα,1 Α. Παπαδημητρίου,1 Α. Καραπάνου,2 Μ. Κούρτη,3 Μ. Χατζοπούλου,4
Τ. Δημητράκη5
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διαχρονική παρουσίαση επιδημιολογικών δεδομένων ασθενών που νοσηλεύθηκαν σε Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων (Μ.Ε.Λ.) Γενικού Νοσοκομείου της
Αθήνας, κατά τη χρονική περίοδο 1989-2007.
Υλικό και Μέθοδοι: Η Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων λειτουργεί από το 1986 μέχρι και σήμερα με δύναμη 8 κλινών. Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε αναδρομικά από το μητρώο ασθενών
που τηρείται από τους νοσηλευτές του τμήματος. Συγκεντρώθηκαν δεδομένα που αφορούν την αιτία
εισαγωγής, την ημερομηνία εισόδου και εξόδου του κάθε ασθενούς καθώς και την έκβαση θανάτου. Η
στατιστική επεξεργασία πραγματοποιήθηκε με το SPSS 13.0.
Αποτελέσματα: Για την περίοδο 1989-2007 νοσηλεύθηκαν 694 οροθετικοί ασθενείς για HIV σε 1.896
εισαγωγές, με μέση διάρκεια νοσηλείας 20,71+-36,9 ημέρες (ελάχιστη 1-404 μέγιστη). Αναλογούν 2,7
εισαγωγές ανά ασθενή. Το 16,2% των εισαγωγών είχαν διάρκεια 1 ημέρα, 36,7% 2-10 ημέρες, 19,8% 1020 ημέρες, 9,9% 20-30 ημέρες, 11,20% 30-50 ημέρες και 6,20% περισσότερες από 50 ημέρες. Μόνο το
8,2% των ασθενών που προσήλθαν είχε ως έκβαση το θάνατο. Οι συχνότερες αιτίες εισόδου ήταν η
υποτροπή της νόσου (31,8%), πυρετός αγνώστου αιτιολογίας (18,9%), διάφορες μορφές καρκίνου (9,2%),
λοίμωξη (8,6%) και χορήγηση χημειοθεραπείας (7,8%).
Συμπεράσματα: Η μελέτη είναι σε εξέλιξη για την καταγραφή δεδομένων και για τη χρονική περίοδο
2008-2011. Τα κύρια προβλήματα που εμφανίζουν οι ασθενείς με AIDS αφορούν σε λοιμώξεις, εμφάνιση
διαφόρων μορφών καρκίνου με συχνότερα το σάρκωμα Kaposi και τα λεμφώματα. Επίσης, ανάμεσα
στα συμπτώματα της νόσου περιλαμβάνονται οι πυρετοί, οι εφιδρώσεις, η κόπωση-αδυναμία και η
απώλεια βάρους. Τα παραπάνω προβλήματα αποτελούν και τις συχνότερες αιτίες εισόδου των ασθενών με HIV λοίμωξη στη Μονάδα. Σημαντικός περιορισμός της παρούσας μελέτης είναι η δυσκολία
ανάκτησης και επεξεργασίας των δεδομένων λόγω της χαμηλής ποιότητας καταγραφών, της απουσίας
ηλεκτρονικής καταχώρησης και του μεγάλου χρονικού διαστήματος που μεσολαβεί από την αρχική
καταχώρηση των δεδομένων.

ΔΑ06
Μεταδιδόμενη αντοχή σε δύο ομάδες αντιρετροϊικών σε
πρωτοθεραπευόμενο ασθενή. Ένα αναδυόμενο πρόβλημα;
Δ’ Παθολογική Κλινική ΕΚΠΑ,
Π.Γ.Ν.Α. «Αττικόν»
2
Εργαστήριο Υγιεινής και
Επιδημιολογίας, Ιατρική
Σχολή, ΕΚΠΑ
1
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Π. Παναγόπουλος,1 Δ. Παρασκευής,2 Κ. Πρωτοπαπάς,1 Ι. Κατσαρόλης,1 Α. Χάιδα,2 Α. Παπαδόπουλος,1
Α. Αντωνιάδου,1 Ά. Χατζάκης2
Εισαγωγή: Η αντοχή στα αντιρετροϊικά φάρμακα διακρίνεται σε πρωτογενή (μεταδιδόμενη) και δευτερογενή (επίκτητη). Σοβαρό και συχνότερο πρόβλημα αποτελεί η επίκτητη η οποία και σχετίζεται με
μη ανταπόκριση στην αντιρετροϊική αγωγή. Η μεταδιδόμενη αντοχή παρατηρείται συνήθως σε μια
κατηγορία φαρμάκων. Η κλινική σημασία της είναι μεγαλύτερη για τα NNRTIs λόγω του χαμηλού γενετικού φραγμού των φαρμάκων αυτής της κατηγορίας.
Σκοπός: Η παρουσίαση ενός ασθενούς με πρωτογενή αντοχή σε δύο κατηγορίες αντιρετροϊικών και η
ανάδειξη του προβλήματος της επιλογής του αρχικού αντιρετροϊικού σχήματος στις περιπτώσεις αυτές.
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Παρουσίαση περιστατικού: To περιστατικό αφορά οροθετικό άνδρα, 47 ετών, με καθυστερημένη
διάγνωση (later presenter) λόγω χαμηλού αριθμού Τ4 λεμφοκυττάρων (<100 cells/mm3) ενώ συνυπήρχε
μυκητιασική οισοφαγίτις (Στάδιο C3 κατά CDC). Ο γονοτυπικός έλεγχος ανέδειξε τις εξής μεταλλαγές:
Περιοχή Αντίστροφης Μεταγραφάσης: L210W, M41L, T215E, V106I, V118I, V179T.
Περιοχή Πρωτεάσης: G73A, I13V, I62V, I84V, I93L, K20I, L10I, L63P, M36L.
Η εκτιμώμενη ανθεκτικότητα σε σχέση με τις παρατηρούμενες μεταλλαγές είχε ως εξής:
R: IDV/R
I: ATV/R, FPV/R, SQV/R, DRV/R, AZT, DDI, 3TC, D4T, ABC, FTC
S: TPV/R, LOP/R, TDF, EFV, ETV, NVP.
Η ερμηνεία των ανωτέρω αποτελεσμάτων οδηγεί στο συμπέρασμα ότι έχουμε ένα στέλεχος με πρωτογενή αντοχή τόσο στους NRTIs, όσο και τους PIs παρά το γεγονός ότι αυτό είναι ιδιαίτερα σπάνιο.
Επίσης η ευαισθησία στην ομάδα των NNRTIs δεν αποτελεί ασφαλιστική δικλείδα λόγω του ήδη μεγάλου αριθμού των μεταλλαγών στην περιοχή της ανάστροφης μεταγραφάσης και του χαμηλού γενετικού φραγμού της συγκεκριμένης ομάδος. Στον ασθενή χορηγήθηκε συνδυασμός TDF+FTC+LOP/R, ενώ
αναμένεται το αποτέλεσμα του τροπισμού για πιθανή ενίσχυση του σχήματος με MVC.
Συμπεράσματα: Η πρωτογενής αντοχή σε δύο ή περισσότερες ομάδες αντιρετροϊικών είναι αρκετά
σπάνια (<1%) και ειδικά στην κατηγορία των PIs. Καθιστά αναγκαία τόσο τη βέλτιστη επιλογή του αντιρετροϊικού σχήματος όσο και το σχεδιασμό εναλλακτικών λύσεων μεσομακροπρόθεσμα όσον αφορά
στο δεύτερο ή και το τρίτο διαδοχικό σχήμα, ενώ αναδεικνύει την αξία του γονοτυπικού ελέγχου ως
απαραίτητο εργαλείο για τις επιλογές αυτές.

Βιβλιογραφία
Vercauteren J, et al., Transmission of drug-resistant HIV-1 is stabilizing in Europe. J Infect Dis. 2009 Nov 15; 200(10):1503-8.

ΔΑ07
Όψιμης έναρξης διάρροια σε hiv(+) ασθενή
συσχετιζόμενη με λήψη λoπιναβίρης/ριτοναβίρης
Α. Σκαρμέα,1 Ι. Κοροβέση,1 Χ. Βαδάλα,2 Μ. Σαμάρκος,1 Σ. Γιαλή,2 Β. Παπασταμόπουλος,2 Α. Σκουτέλης2
Εισαγωγή-Σκοπός: Η διάρροια είναι μία από τις συχνότερες ανεπιθύμητες ενέργειες σε HIV(+) ασθενείς (7-28%) μετά από λήψη λoπιναβίρης/ριτοναβίρης (Kaletra). Εμφανίζεται συνήθως κατά την έναρξη
χορήγησης του φαρμάκου και ιδιαίτερα σε ασθενείς που βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο νόσου.
Σκοπός μας είναι η παρουσίαση μιας περίπτωσης HIV(+) ασθενούς με σύνδρομο Susac (εγκεφαλοπάθεια συνοδευόμενη από απώλεια όρασης και ακοής) που εμφάνισε διαρροϊκό σύνδρομο ενάμιση έτος
μετά την έναρξη χορήγησης Kaletra.
Περίπτωση: Ασθενής 44 ετών, ελληνικής καταγωγής, MSM, με σύνδρομο Susac εισήχθη λόγω διαρροϊκών κενώσεων (υδαρείς, μεγάλου όγκου, χωρίς πρόσμειξη αίματος) και σημαντικής απώλειας βάρους
(15 kgr) από τριμήνου. Δεν ανέφερε πυρετό, εμέτους, κοιλιακό άλγος ή απώλεια όρεξης. Η κλινική του
εξέταση ήταν φυσιολογική, χωρίς σημεία αφυδάτωσης. Από τον εργαστηριακό του έλεγχο σημειώνονται
CD4: 244/mm3, ιικό φορτίο: μη ανιχνεύσιμο, λευκά αιμοσφαίρια: 5,8x103 και CRP <0,5 mg/dl. Ο ασθενής
ελάμβανε: ζιδοβουδίνη/λαμιδουβίνη (Combivir), λoπιναβίρη/ριτοναβίρη (Kaletra) και σουλφομεθοξαζόλη/τριμεθοπρίμη (Bactrimel) (από ενάμιση έτος), ενώ για την αγγειίτιδα ελάμβανε σχήματα μεθυλπρεδνιζολόνης (Solu-Medrol), κυκλοφωσφαμίδης (Endoxan) και ανθρώπινης ανοσοσφαιρίνης (Intratect) (από
έτους). Λόγω της μακροχρόνιας λήψης HAART, διερευνήθηκε κατ’ αρχάς προς τις κατευθύνσεις αποκλεισμού λοιμώξεων, νεοπλασμάτων και λοιπών παθήσεων του γαστρεντερικού συστήματος (με καλλιέργειες-παρασιτολογικές κοπράνων, ορολογικό έλεγχο για πιθανά παθογόνα, αξονική τομογραφία κοιλιάς,
ενδοσκοπικό έλεγχο πεπτικού: γαστροσκόπηση/κολονοσκόπηση/εντερόκλυση/ενδοσκοπική κάψουλα
λεπτού εντέρου). Ο έλεγχος απέβη αρνητικός. Ακολούθησε δοκιμαστική διακοπή της λοπιναβίρης/ριτοναβίρης. Το διαρροϊκό σύνδρομο υποχώρησε τις επόμενες 3-4 ημέρες. Προσπάθεια επαναχορήγησης
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5 Παθολογική Κλινική,
Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»
2
Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων,
5η Παθολογική Κλινική,
Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»
1 η
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του ανωτέρω φαρμάκου οδήγησε σε επανεμφάνιση των διαρροιών. Κατόπιν αυτού έγινε διακοπή του
Κaletra και τροποποίηση της αντιρετροϊικής του αγωγής. Ο ασθενής δεν παρουσίασε διάρροιες, ενώ
ανέκτησε το σωματικό του βάρος.
Συμπέρασμα: Παρόλο που η χορήγηση λοπιναβίρης/ριτοναβίρης σχετίζεται κυρίως με πρώιμης
έναρξης διαρροϊκό σύνδρομο, ο ασθενής μας παρουσίαζε όψιμη διάρροια αποδεδειγμένα οφειλόμενη
στο Kaletra. Αυτό πρέπει να λαμβάνεται υπ’ όψιν από τους κλινικούς ιατρούς, ειδικά όταν ο ασθενής έχει
αρνητικό τον υπόλοιπο έλεγχο.

ΔΑ08
Σπάνια εντόπιση λοίμωξης από Cryptococcus neoformans
σε hiv(+) ασθενή
5 Παθολογική Κλινική,
Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»
2
Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων,
5η Παθολογική Κλινική,
Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»
3
Ακτινολογικό τμήμα,
Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»
1 η

42

Ι. Κοροβέση,1 Α. Σκαρμέα,1 Χ. Βαδάλα,2 Β. Παΐσης,1 Ο. Γεωργίου,2 Ε. Αντύπα,3 Β. Παπασταμόπουλος,2
Α. Σκουτέλης2
Εισαγωγή-Σκοπός: Ο ελυτροφόρος μύκητας Cryptoccocus neoformans προκαλεί λοιμώξεις κυρίως σε
ανοσοκατεσταλμένα άτομα, με κύριες εντοπίσεις τον πνεύμονα και το κεντρικό νευρικό σύστημα. Η αιματογενής του διασπορά προκαλεί εντοπίσεις κυρίως στο δέρμα και στα οστά, ενώ έχουν περιγραφεί ασυνήθεις εντοπίσεις στους λεμφαδένες, στο περιτόναιο και στο ήπαρ. Παρουσιάζεται περίπτωση διάσπαρτης λοίμωξης από κρυπτόκοκκο, με μυκηταιμία και πολλαπλές βλάβες στον σπλήνα σε HIV(+) ασθενή.
Περίπτωση: Ασθενής 51 ετών, ελληνικής καταγωγής, MSM, με πρόσφατη διάγνωση λοίμωξης HIV,
υπό θεραπεία με ριτοναβίρη (Norvir), αταζαναβίρη (Reyataz), εμτρισιταβίνη/τενοφοβίρη (Truvada) και
σουλφομεθοξαζόλη/τριμεθοπρίμη (Bactrimel) χωρίς πλήρη συμμόρφωση στην αγωγή, εισήχθη λόγω
εμπύρετου, κεφαλαλγίας, και γενικευμένης αδυναμίας από διημέρου. Η αντικειμενική εξέταση ανέδειξε πυρετό (max 39,6ºC), μη-μουσικά στοιχεία αριστερής βάσης και ηπατοσπληνομεγαλία, χωρίς αυχενική δυσκαμψία ή εξάνθημα. Από τον εργαστηριακό έλεγχο σημειώνονται CD4: 44/mm3, ιικό φορτίο:
>500.000 copies/ml, λευκά αιμοσφαίρια: 3,67x103, Ht: 18,9% (MCV 89,2 fl), PLT: 179x103μl και CRP <0,5
mg/dl. Αρχικά ετέθη σε εμπειρική αντιμικροβιακή αγωγή, ενώ εστάλησαν καλλιέργειες αίματος, ούρων και ορολογικός έλεγχος για πιθανά παθογόνα. Η οσφυονωτιαία παρακέντηση δεν παρουσίαζε
παθολογικά ευρήματα. Η αξονική τομογραφία κοιλίας ανέδειξε ηπατοσπληνομεγαλία και πολλαπλές
υπόπυκνες εστίες σπληνός. Λόγω θετικού τίτλου για αντιγόνο κρυπτόκοκου στο αίμα και θετικής αιμοκαλλιέργειας για Cryptococcus neoformans, έγινε έναρξη αρχικά λιποσωμιακής αμφοτερικίνης B
(Ambisome), με διακοπή της λοιπής αγωγής και εν συνεχεία και φλουκοναζόλη (Fungostatin). Ο ασθενής απυρέτησε 6 ημέρες μετά την έναρξη της αγωγής. Την 15η ημέρα εμφάνισε οξύ άλγος αριστερού
υποχονδρίου με αντανάκλαση στην αριστερή ωμική ζώνη. Το υπερηχογράφημα σπληνός με ενδοφλέβιο σκιαγραφικό ανέδειξε εκ νέου τη διόγκωση σπληνός 16x7,5 και πολλαπλά υπόηχα, υποστρόγγυλα
μορφώματα παρεγχύματος χωρίς εικόνα εμφράκτου, στη διαφορική διάγνωση των οποίων περιλήφθησαν τα μικροαποστημάτια και η νόσος του λεμφικού ιστού. Ο ασθενής παρά τη βελτίωση της
κλινικής του εικόνας με τη συνέχιση της αντιμυκητιασικής αγωγής, επιδείνωνε την αιματολογική του
εικόνα, γεγονός που έθεσε την υποψία λεμφώματος σπληνός. Υπερηχογραφήματα σπληνός που ακολούθησαν ανέδειξαν ελάττωση του αριθμού/μεγέθους των εστιών και για αυτό αποφασίστηκε συνέχιση της αντιμυκητιασικής αγωγής. Ο ασθενής έλαβε την αγωγή του επί εξάμηνο με πλήρη αποκατάσταση της κλινικής και της εργαστηριακής εικόνας, ενώ νέο υπερηχογράφημα ανέδειξε πλήρη εξάλειψη
των βλαβών του σπλήνα.
Συμπέρασμα: Η σπληνική εντόπιση λοίμωξης από Cryptoccocus neoformans είναι σπάνια νοσολογική
οντότητα. Η απεικόνισή της ως πολλαπλά μορφώματα χαμηλής ηχογένειας δεν διαφοροποιείται εύκολα
από μεταστατικές εστίες και λέμφωμα σπληνός. Οι κλινικοί ιατροί πρέπει να τη λαμβάνουν υπ’ όψιν στη
διαφοροδιάγνωση σε περιπτώσεις μυκηταιμίας από κρυπτόκοκκο, ώστε να αποφεύγονται άσκοπες κι
επικίνδυνες θεραπευτικές παρεμβάσεις (π.χ. σπληνεκτομή) και να παρατείνεται η διάρκεια αγωγής.
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ΔΑ09
Εντατικοποίηση αντιρετροϊικής θεραπείας με Μaraviroc
Κ. Χρύσου, Α. Σωτηρόπουλος, Δ. Παρασκευά, Ε. Φριλίγκου, Δ. Καραγεωργόπουλος, Π. Χατζηάστρος,
Γ. Χρύσος

Μονάδα Λοιμώξεων,
Γ.Ν. Πειραιά «Τζάνειο»

Εισαγωγή: Η εντατικοποίηση ή αλλαγή θεραπείας είναι κοινή πρακτική σε ασθενείς που ενώ λαμβάνουν
HAART δεν επιτυγχάνουν ικανοποιητική αύξηση των CD4+ κυττάρων ή πλήρη καταστολή του HIV. Η εντατικοποίηση της αντιρετροϊικής θεραπείας με Maraviroc δεν έχει συσχετιστεί με κλινικά σημαντική αύξηση των
CD4+ κυττάρων σε HIV ασθενείς με ιολογική καταστολή, αλλά μη ικανοποιητικό αριθμό CD4+ κυττάρων.
Παρουσίαση περιστατικού: Παρουσιάζουμε μία 35χρονη HIV ασθενή που είναι σε HAART επί 5 χρόνια. Μετά 2 χρόνια ιολογικής και ανοσολογικής απάντησης και παρά την απουσία μεταλλαγών, δεν επιτεύχθηκε σταθερή ανταπόκριση. Πρωτοεμφανίσθηκε για παρακολούθηση λόγω κύησης και πρόσφατης διάγνωσης HIV/HCV συλλοίμωξης. Η αρχική μέτρηση των CD4 ήταν 190 κύτταρα/mm3 και HIV-RNA 17.591
αντίγραφα/ml. Άρχισε θεραπεία με ζιδοβουδίνη/λαμιβουδίνη και νελφιναβίρη. Ο γονότυπος δεν έδειξε
αντοχή σε κανένα αντιρετροϊικό. Ανταποκρίθηκε καλά με μοναδικό πρόβλημα την αναιμία, για την οποία
χρειάσθηκε μετάγγιση. Την 38η εβδομάδα της κύησης γέννησε οροαρνητικό παιδί με καισαρική τομή.
CD4 Viral Load
(c/ml) (copies/ml)
6/2006 Zidovudine/Lamivudine +
17591
190
κύηση
Nelfinavir
Από

12/2006

ART σχήματα

Abacavir/Lamivudine +
Saquinavir/Ritonavir

Tenofovir/Emtricitabine +
Saquinavir/Ritonavir
Tenofovir/Emtricitabine +
7/2008
Lopinavir/Ritonavir

12/2006

11/2009

Tenofovir/Emtricitabine +
Lopinavir/Ritonavir

11/2009
1/2010
5/2011

Tenofovir/Emtricitabine
+ Lopinavir/Ritonavir +
Maraviroc

Λόγος αλλαγής
Αναιμία, λευκοπενία, ναυτία

218

<50

Πιθανή αντίδραση υπερευαισθησίας
HLA-B*5701 αρνητική

326

2503

Γαστρεντερικές διαταραχές

411

93

20370
228 CCR5 -τρόπος
ιός
273
239
330
<50
541
<50

Εντατικοποίηση

Συζήτηση: Αποφασίσαμε να προσθέσουμε Maraviroc στο αποτυχημένο σχήμα αντί να στραφούμε
σε άλλες κατηγορίες, γιατί δεν υπήρχαν μεταλλαγές. Τα αποτελέσματα αλλαγής σε άλλες αντιπρωτεάσες θα ήταν αμφίβολα και προτιμήσαμε να αποφύγουμε την εφαβιρένζη λόγω της πιθανότητας μιας
νέας εγκυμοσύνης. Η αύξηση των CD4+ κυττάρων της ασθενούς (88 κύτταρα/mm3) από την έναρξη
έως την εβδομάδα 48 ήταν παρόμοια με τις μέσες αυξήσεις των μελετών MOTIVATE 1 και 2. Δεν παρουσιάσθηκαν νέες ή μη αναμενόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες ή ηπατοτοξικότητα στην ασθενή μας. Μετά
από περίπου 2 χρόνια με ανιχνεύσιμο HIV-1 RNA επιτύχαμε μη ανιχνεύσιμο ιικό φορτίο και αύξηση των
CD4+ κυττάρων μόλις 2 μήνες μετά την προσθήκη του Maraviroc. Ο μεγαλύτερος αριθμός δισκίων με
την προσθήκη του Maraviroc δεν είχε καμία αρνητική επίδραση στη συμμόρφωσή της.
Συμπεράσματα: Το Maraviroc, όταν συνδυάζεται με βέλτιστη βασική αντιρετροϊική αγωγή, είναι
ασφαλές και καλά ανεκτό. Το πλήρες όφελος του Maraviroc θα μπορούσε να προκύψει από την έγκαιρη
έναρξη της χορήγησής του και πριν την εμφάνιση αντοχής σε πολλές κατηγορίες αντιρετροϊικών φαρμάκων. Απαιτούνται περισσότερες κλινικές μελέτες για να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα της εντατικοποίησης της αντιρετροϊικής αγωγής με Μaraviroc και η σημασία της στην τροποποίηση των ανοσολογικών και ιολογικών παραμέτρων.
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Ενθέσεις

ΔΑ10
Νέες θεραπευτικές επιλογές με συνδυασμό φαρμάκων
από δύο νέες κατηγορίες αντιρετροϊικών
Μονάδα Λοιμώξεων,
Γ.Ν. Πειραιά «Τζάνειο»

Κ. Χρύσου, Α. Σωτηρόπουλος, Δ. Παρασκευά, Ε. Φριλίγκου, Δ. Καραγεωργόπουλος, Π. Χατζηάστρος, Γ. Χρύσος
Εισαγωγή: Προθεραπευμένοι HIV-1 ασθενείς με τις μεταλλαγές M184V και Κ103Ν έχουν περιορισμένες επιλογές αντιρετροϊικών φαρμάκων για ένα νέο επιτυχημένο σχήμα. Αντοχή και σε αντιπρωτεάσες
(PIs), μειώνει περαιτέρω τις επιλογές. Φάρμακα από νέες κατηγορίες προσφέρουν μια εναλλακτική θεραπευτική επιλογή για μια επιτυχημένη αγωγή, ακόμη και σε ασθενείς με μεταλλαγές αντοχής σε τρεις
κατηγορίες αντιρετροϊικών φαρμάκων.
Από
1/1997
3/1999
1/2002
2/2003
4/2003 (TBC)
12/2004
9/2006 (H. zoster)
6/2008
CCR5-τρόπος
2/2009
3/2011

Έως
3/1999
2/2003
4/2003
12/2004
9/2006
6/2008

Σχήμα
ZVD/ddI
d4T/3TC/RTV
d4T/3TC/RTV
-----------d4T/3TC/NFV
d4T/3TC/NFV
ZVD/TDF/SQV/rit

CD4
217
250
142
70
115
101
83

VL (copies/ml)
<500 (2/1997)
807
130,016
2,190,000
1586
11,000
45308

2/2009

EFV/MVC/DRV/rit

77

23,279

RGV/MVC/DRV/rit
RGV/MVC/DRV/rit

229
334

<50
<50

Παρουσίαση περιστατικού: Πρόκειται για άνδρα 51 ετών που λαμβάνει HAART για 12
χρόνια. Αρχική καταμέτρηση CD4 ήταν 217 κύτταρα/ml και άρχισε AZT+ddI το 1997. Υπήρχε
μόνο μια αρχική (για περίπου 2 χρόνια) ιολογική και ανοσολογική απάντηση, αλλά δεν επέτυχε σταθερή απάντηση μέχρι το 2008. Η μη συμμόρφωση λόγω ήπιων ανεπιθύμητων ενεργειών
ήταν ο κύριος λόγος για τη θεραπευτική αποτυχία. Επαναλαμβανόμενες τροποποιήσεις θεραπευτικών σχημάτων με βάση το γονότυπο απέτυχαν επί 9 έτη. Αρχικά, οι M184V και Κ103Ν
απέκλεισαν τη χρήση 3TC και NNRTIs από τα θεραπευτικά σχήματα και τέλος, υπήρχε αντοχή σε όλα τα νουκλεοσιδικά ανάλογα (NRTIs) και τις αντιπρωτεάσες, εκτός από το Darunavir. Η
μόνη πιθανή νέα αγωγή ήταν να συνδυάσει Darunavir/ritonavir (DRV/r) με τους δύο νέους παράγοντες Raltegravir και Maraviroc. Τα τελευταία 2 χρόνια έχει μη ανιχνεύσιμο ιικό φορτίο και
τελευταία μέτρηση CD4 334 κύτταρα/mm3. Με την εισαγωγή των νέων αντιρετροϊικών παραγόντων, έχουμε πλέον τα φάρμακα για να επιτευχθεί ο στόχος της καταστολής του HIV
RNA σε μη ανιχνεύσιμα επίπεδα ακόμα και σε προθεραπευμένους ασθενείς με πολλαπλές μεταλλαγές του ιού. Σε HIV-1 ασθενείς με πολυανθεκτικό ιό, ο συνδυασμός του Maraviroc,
Raltegravir και Darunavir/Ritonavir είναι καλά ανεκτός και αποτελεσματικός ως θεραπεία διάσωσης.
Συμπεράσματα: Σε ασθενείς με αντοχή σε NRTIs και NNRTIs, ο συνδυασμός φαρμάκων από νέες
κατηγορίες, όπως οι αναστολείς CCR5 και ιντεγκράσης μαζί με PIs μπορεί να έχει μακροχρόνια ανταπόκριση. Ο συνδυασμός Maraviroc/Raltegravir με DRV/r είναι ένα πολύ αποτελεσματικό και καλά ανεκτό
σχήμα διάσωσης σε ασθενείς που έχουν μολυνθεί από πολυανθεκτικό HIV-1. Απαιτούνται όμως περισσότερες μελέτες για την εκτίμηση της μακροπρόθεσμης αποτελεσματικότητας, ανεπιθύμητων
ενεργειών και φαρμακευτικών αλληλεπιδράσεων.
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Ενθέσεις

ΔΑ11
Μεταβολισμός και επίπεδα του παράγοντα ενεργοποίησης
αιμοπεταλίων (paf) σε μη προθεραπευμένους ασθενείς
(naïve) με hiv λοίμωξη
Β.Δ. Παπακωνσταντίνου,1 Μ. Χίνη,2 Α. Τσούπρας,1 Ν. Μαγκαφάς,2 Γ. Σταματάκης,1 Ν. Τσόγκας,2
Π. Παπαδόπουλος,2 Ε. Φραγκοπούλου,3 Π. Γαργαλιάνος-Κακολύρης,4 Σ. Αντωνοπούλου,3
Κ.Α. Δημόπουλος,1 Μ.Κ. Λαζανάς2
Σκοπός: Ο PAF εμπλέκεται στην παθογένεση της αθηροσκλήρυνσης και ορισμένων εκδηλώσεων της
HIV λοίμωξης στις οποίες έχουν χορηγηθεί ανταγωνιστές του με θετικά αποτελέσματα. Σε προηγούμενη μελέτη μας έχουμε δείξει αυξημένη βιοσύνθεση του PAF σε naïve ασθενείς με HIV λοίμωξη σε σχέση
με υγιείς μάρτυρες. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν ο προσδιορισμός των επιπέδων του PAF στο
αίμα naïve ασθενών σε συνδυασμό με τις διαταραχές του μεταβολισμού του στην HIV λοίμωξη.
Υλικό και Μέθοδοι: Προσδιορίστηκαν in vivo το αποικοδομητικό ένζυμο του PAF στα λευκοκύτταρα
(PAF-AH) και στο πλάσμα (LpPLa2), τα βιοσυνθετικά του ένζυμα (PAF-CPT, Lyso-PAF-AT) στα λευκοκύτταρα καθώς και τα επίπεδα PAF στο αίμα 8 naïve, ασυμπτωματικών, αρρένων ασθενών με ΗIV λοίμωξη,
που δεν πληρούσαν κριτήρια έναρξης HAART. Η μέση ηλικία των ασθενών ήταν 33±12 έτη, τα CD4+
521±76 κυτ./μL και το ιικό φορτίο 16432±15669 αντ./mL. Ελήφθησαν δείγματα αίματος στην έναρξη
καθώς και στον 1ο, 3ο, 6ο, 9ο και 12ο μήνα της μελέτης. O έλεγχος κανονικής κατανομής έγινε με τη μέθοδο Kolmogorov-Smirnov, ενώ η στατιστική ανάλυση με τη μέθοδο Repeated-Measures-ANOVA.
Αποτελέσματα: Η δραστικότητα της PAF-CPT στα λευκοκύτταρα αυξήθηκε σημαντικά από τον 1ο
μήνα και παρέμεινε αυξημένη μέχρι και τον 12ο μήνα παρακολούθησης (p=0,006 p=0,01 p=0,029
p=0,03 p=0,015). Η δραστικότητα της Lyso-PAF-AT στα λευκοκύτταρα μειώθηκε σημαντικά τον 3ο
(p=0,009), 6ο (p=0,004) και 9ο (p=0,027) μήνα παρακολούθησης σε σχέση με τα αρχικά επίπεδα. H δραστικότητα της PAF-AH στα λευκοκύτταρα παρουσίασε αυξητική τάση από τον 3ο μήνα (p=0,2). Αντίθετα, η δραστικότητα της LpPLA2 στο πλάσμα μειώθηκε από τον 1ο μήνα και παρέμεινε σε χαμηλά επίπεδα
μέχρι και τον 12ο μήνα (ps <0,001). Κατά συνέπεια, τα επίπεδα του PAF παρέμειναν σχετικά σταθερά
μέχρι τον 12ο μήνα, οπότε εμφανίστηκε στατιστικώς σημαντική αύξησή τους (p=0,07).
Συμπεράσματα: Οι naïve ασθενείς εμφανίζουν αύξηση των επιπέδων PAF στην πορεία της HIV λοίμωξης, η οποία οφείλεται, πιθανόν, στην αυξημένη βιοσύνθεση και τη μειωμένη αποικοδόμησή του. Η
χορήγηση ανταγωνιστών του PAF με στόχο τη μείωση των επιπέδων του, θα μπορούσε να συντελέσει
στην επιβράδυνση της εξέλιξης της HIV λοίμωξης.
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Ενθέσεις

ΔΑ12
Επίδραση της haart στον μεταβολισμό του
παράγοντα ενεργοποίησης αιμοπεταλίων (paf) σε μη
προθεραπευμένους ασθενείς (naïve) με hiv λοίμωξη
Γ’ Παθολογικό ΤμήμαΜονάδα Λοιμώξεων,
Γ.Ν.Α. «KοργιαλένειοΜπενάκειο Ε.E.Σ.»
2
Εργαστήριο Βιοχημείας,
Τμήμα Χημείας,
Πανεπιστήμιο Αθηνών
3
Εργαστήριο Βιοχημείας,
Τμήμα Επιστήμης
Διαιτολογίας-Διατροφής,
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
4
Α’ Παθολογικό ΤμήμαΜονάδα Λοιμώξεων,
Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»
1
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Μ. Χίνη,1 Β.Δ. Παπακωνσταντίνου,2 Α. Τσούπρας,2 Ν. Μαγκαφάς,1 Ν. Τσόγκας,1 Α. Λιονή,1
Σ. Χαραλάμπους,1 Ε. Φραγκοπούλου,3 Π. Γαργαλιάνος-Κακολύρης,4 Σ. Αντωνοπούλου,3
Κ.Α. Δημόπουλος,2 Μ.Κ. Λαζανάς1
Σκοπός: Η χρόνια φλεγμονή είναι επακόλουθο της ενεργοποίησης του ανοσοποιητικού συστήματος
στο πλαίσιο της μακροχρόνιας HIV λοίμωξης. Ο PAF, ισχυρός διαμεσολαβητής της φλεγμονής, εμπλέκεται στην παθογένεση της αθηροσκλήρυνσης και ορισμένων εκδηλώσεων της HIV λοίμωξης. Προηγούμενες μελέτες μας έχουν καταδείξει αυξημένη βιοσύνθεση PAF σε naïve ασθενείς, συνηγορώντας στην
εμπλοκή του σε κλινικές εκδηλώσεις της HIV λοίμωξης. Σκοπός μας ήταν η μελέτη της επίδρασης δύο
σχημάτων HAART, με διαφορετική επίπτωση στον καρδιαγγειακό κίνδυνο, στο μεταβολισμό του PAF.
Υλικό και Μέθοδοι: Μελετήθηκαν 26 naïve ασθενείς οι οποίοι χωρίστηκαν σε 3 ομάδες. Η ομάδα Α
(n=8, ηλικία 46±11 έτη, CD4+ 277±95 κυτ./μL, ιικό φορτίο 39028±44521 αντ./mL) έλαβε το σχήμα
tenofovir DF/emtricitabine/efavirenz, η ομάδα Β (n=10, ηλικία 35±10 έτη, CD4+ 296±80 κυτ./μL, ιικό φορτίο 80150±92050 αντ./mL) έλαβε το σχήμα abacavir/lamivudine/efavirenz και η ομάδα αναφοράς Γ
(n=8, ηλικία 33±12 έτη, CD4+ 521±76 κυτ./μL, ιικό φορτίο 16432±15669 αντ./mL) παρέμεινε χωρίς αντιρετροϊική αγωγή. Προσδιορίστηκαν τα μεταβολικά ένζυμα του PAF, PAF-CPT, Lyso-PAF-AT, PAF-AH στα
λευκοκύτταρα και LpPLA2 στο πλάσμα των ασθενών πριν την έναρξη της HAART (ομάδες Α, Β) ή της
μελέτης (ομάδα Γ) και μετά από 1, 3, 6, 9 και 12 μήνες. Για τη σύγκριση της μεταβολής των συνεχών μεταβλητών χρησιμοποιήθηκε η ανάλυση διακύμανσης επαναλαμβανόμενων μετρήσεων.
Αποτελέσματα: Η δραστικότητα της PAF-CPT διαφοροποιείται μεταξύ των τριών ομάδων (ptrial<0,00).
Οι ομάδες HAART εμφάνισαν μειωμένη ενζυμική δραστικότητα σε σχέση με την ομάδα αναφοράς
(ps<0,00), ενώ δεν διαφοροποιήθηκαν μεταξύ τους (p=0,2). Η δραστικότητα της Lyso-PAF-AT εμφανίζει
τάση διαφοροποίησης μεταξύ των τριών ομάδων (ptrial=0,07). Οι HAART ομάδες εμφάνισαν αυξημένη
δραστικότητα του ενζύμου σε σχέση με την ομάδα αναφοράς (pΑ=0,03, pΒ=0,06), ενώ δεν διαφοροποιήθηκαν μεταξύ τους (p=0,2). Εντούτοις, στις ομάδες HAART οι δραστικότητες των PAF-CPT και LysoPAF-AT παρουσίασαν σημαντική διαφοροποίηση ως προς το χρόνο (ptrial*time<0,05) με μείωση στην ομάδα Α και αύξηση στην ομάδα Β. Η δραστικότητα της PAF-AH παρουσίασε τάση διαφοροποίησης
(ptrial=0,07) και της LpPLA2 διαφοροποιήθηκε (ptrial<0,00) μεταξύ των τριών ομάδων. Οι ομάδες HAART
διαφοροποιήθηκαν μεταξύ τους ως προς τη δραστικότητα της LpPLA2 και ως προς την αλληλεπίδραση
με το χρόνο (ptrial=0,01, ptrial*time<0,05) με μείωση στην ομάδα Α και αύξηση στην ομάδα Β.
Συμπεράσματα: Το σχήμα tenofovir DF/emtricitabine/efavirenz μειώνει τη βιοσύνθεση και αυξάνει
την αποικοδόμηση του PAF, ενώ το σχήμα abacavir/lamivudine/efavirenz παρουσιάζει τα αντίθετα αποτελέσματα. Φαίνεται, επομένως, ότι τα διαφορετικά σχήματα HAART επιδρούν διαφορετικά στον μεταβολισμό του PAF. Το γεγονός αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει έναν από τους μηχανισμούς της διαφορετικής επίδρασης που έχουν τα σχήματα HAART στον καρδιαγγειακό κίνδυνο.
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Ενθέσεις

ΔΑ13
Ουρηθρίτιδα από Neisseria gonorrhoeae σε hiv(+) και
hiv(-) ασθενείς
Ε. Μπελεσιώτου,1 Ο. Γεωργίου,2 Χ. Κουτρουμπή,1 Ε. Περιβολιώτη,1 Μ. Νέπκα,1 Α. Αργυροπούλου,1
Ι. Μπαραμπούτης,2 Β. Παπασταμόπουλος,2 Α. Σκουτέλης2
Σκοπός: Η γονόρροια, μία από τις παλαιότερες βακτηριακές λοιμώξεις του ανθρώπου οφείλεται στη
Neisseria gonorrhoeae. Η μετάδοση γίνεται σχεδόν αποκλειστικά με τη σεξουαλική επαφή ή περιγεννητικά και αρχικά επηρεάζει τον βλεννογόνο της ουρήθρας και του τραχήλου της μήτρας και λιγότερο
συχνά το ορθό, τον στοματοφάρυγγα και τον επιπεφυκότα. Η συχνότητα εμφάνισής της είναι ενδεικτική της συχνότητας εμφάνισης όλων των σεξουαλικώς μεταδιδομένων νοσημάτων και η αύξηση των
HIV/AIDS περιστατικών την τελευταία διετία ταυτίζεται με την αύξηση όλων των ΣΜΝ. Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση της συχνότητας της γονόρροιας μέσω των δειγμάτων ουρηθρικού εκκρίματος
τόσο HIV(+) όσο και HIV(-) ανδρών.
Υλικό και Μέθοδοι: Το υλικό αποτελείται από δείγματα ουρηθρικών εκκριμάτων ασθενών, οι οποίοι
προσήλθαν με κλινική συμπτωματολογία ουρηθρίτιδας είτε στη Μ.Ε.Λ. όπου παρακολουθούνται ως
HIV(+) ασθενείς είτε στα επείγοντα ιατρεία είτε από νοσηλευόμενους. Ο έλεγχος των δειγμάτων έγινε α)
με άμεση επίστρωση, χρώση κατά Gram και μικροσκοπική εξέταση (ανεύρεση εντός και εκτός των
πολυμορφοπύρηνων αρνητικών καφεοειδών διπλόκοκκων: βέβαιη λοίμωξη) και β) καλλιέργεια σε ειδικά υλικά (Thayer Martin) στους 37ºC σε συνθήκες CO2 επί 48 ώρες.
Αποτελέσματα: Κατά την τελευταία πενταετία παρελήφθησαν συνολικά 45 δείγματα και σε 38
(84,4%) διαπιστώθηκε N. gonorrhoeae, από τα οποία τα 15 (39,4%) ήταν επιβεβαιωμένα από HIV(+) ασθενείς. Τα 26 (68,4%) θετικά για N. gonorrhoeae δείγματα, αφορούν την τελευταία διετία και από αυτά τα
13 (50%) ήταν από HIV(+) ασθενείς. Την προηγούμενη τριετία στα 12 (31,6%) συνολικά δείγματα ασθενών με N. gonorrhoeae μόνο 2 (32,1 %) ήταν από HIV(+) ασθενείς. Σε όλους τους ασθενείς η απάντηση
εδόθη άμεσα από τη χρώση κατά Gram (90-95% ευαισθησία και 95-100% ειδικότητα) και ακολούθησε η
απάντηση της καλλιέργειας και το αντιβιόγραμμα. Τα απομονωθέντα στελέχη ήταν ευαίσθητα στα
αντιβιοτικά.
Συμπεράσματα: Το μεγαλύτερο ποσοστό των δειγμάτων που φθάνουν στο εργαστήριο είναι θετικά
λόγω της τυπικής οξείας ουρηθρίτιδας με δυσουρία και έκκριμα που προκαλεί η λοίμωξη τους άνδρες.
Για τον ίδιο λόγο, πολλοί ασθενείς θεραπεύονται χωρίς ποτέ να επιβεβαιωθεί από το εργαστήριο η λοίμωξη. Όλοι οι ασθενείς υπεβλήθησαν σε θεραπεία οξείας γονοκοκκικής ουρηθρίτιδας και ακολούθησε
θεραπεία και λοίμωξη από C. trachomatis λόγω συχνότατης συνύπαρξης. Η λοίμωξη από N. gonorrhoeae
χωρίς θεραπεία, λίγες ημέρες ή εβδομάδες μετά την εκδήλωση συμπτωμάτων, μπορεί να γίνει ασυμπτωματική και οι χρόνιοι φορείς συνεχίζουν να μεταδίδουν. Επίσης, σε ποσοστά 10-20% των ανδρών
και 60-80% των γυναικών παραμένει ασυμπτωματική. Απαιτείται ίσως μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση
και περισσότερη προσοχή στην ανεύρεση της, αφού καταγράφεται αύξηση τόσο των νέων περιστατικών με HIV λοίμωξη όσο και της συλλοίμωξης αυτών καθώς και του υπόλοιπου πληθυσμού από λοίμωξη με N. gonorrhoeae κατά την τελευταία διετία.
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Μικροβιολογικό Τμήμα,
Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»
2
Μ.Ε.Λ. &
Ε’ Παθολογική Κλινική,
Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»
1
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Ενθέσεις

ΔΑ14
Πλασμαβλαστικό λέμφωμα της στοματικής κοιλότητας,
ενα λέμφωμα β-κυτταρικής αρχής που σχετίζεται με
την hiv νόσο: Παρουσίαση δύο περιπτώσεων
Τμήμα Λοιμώξεων,
Α’ Παθολογική Κλινική,
Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ.
2
Αιματολογικό Τμήμα,
Α’ Παθολογική Κλινική,
Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ.
3
Τμήμα Στοματολογίας,
Οδοντιατρική Σχολή Α.Π.Θ.
1

Ό. Τσαχουρίδου,1 Σ. Μεταλλίδης,1 Θ. Χρυσανθίδης,1 Μ. Παπαϊωάννου,2 Δ. Πιλάλας,1
Δ. Βαλαγκούτη,1 Ι. Μπακαΐμη,1 Α. Κολοκοτρώνης,3 Π. Κολλάρας,1 Π. Νικολαΐδης1
Εισαγωγή: Το πλασμαβλαστικό λέμφωμα (Plasmablastic lymphoma - PBL) της στοματικής κοιλότητας είναι μια σπάνια μορφή non-Hodgkin lymphoma (NHL) που συχνότερα παρατηρείται σε ασθενείς
με σύνδρομο επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας. Αυτά τα λεμφώματα αποτελούνται από μεγάλα
κύτταρα με βασεόφιλο κυτταρόπλασμα και θετικά για CD138 και Epstein-Barr virus (EBV). Μόνο λίγες
περιπτώσεις έχουν περιγραφεί παγκόσμια από το 1997. Αυτή η κλινική οντότητα μπορεί να διαφεύγει
της προσοχής εξαιτίας του ασυνήθους ανοσοφαινότυπου και της σπανιότητας του.
Παρουσίαση περιπτώσεων: Περιγράφουμε δύο περιπτώσεις πλασμαβλαστικών λεμφωμάτων
σε ασθενείς με HIV-νόσο οι οποίοι παρουσιάστηκαν με μια επεκτεινόμενη ανώδυνη βλάβη στη στοματική κοιλότητα. Οι δύο περιπτώσεις αφορούσαν ασθενείς οι οποίοι βρίσκονταν υπό αντιρετροϊική αγωγή και ήταν μη ανιχνεύσιμοι. Τα χαρακτηριστικά των ασθενών φαίνονται στον πίνακα που
ακολουθεί.
Ιατρικό
Βλάβες
ιστορικό
Άρρεν
HIV+
Σκληρή υπερώα
HBV +
Όγκος

Ηλικία Φύλο
43

50

Άρρεν

HIV+

Όγκος στην
κάτω γνάθο

Εργαστηριακά
Φυσιολογική
ηλεκτροφόρηση
πρωτεϊνών ορού, ούρων
<40 copies of HIV RNA/ml
Φυσιολογική
ηλεκτροφόρηση
πρωτεϊνών ορού, ούρων
<40 copies of HIV RNA/ml

Ιστολογία
Ανοσοϊστοχημεία
Plasma cells
positive to CD138,
kappa light chain
positivity
Plasma cells
positive to CD138,
CD45, CD43, CD79a

Συμπεράσματα: Λόγω της συνεχούς επιδημιολογικής συσχέτισης των PBL με την HIV-νόσο και
την ανοσοκαταστολή, όλοι οι ασθενείς που διαγιγνώσκονται με PBL θα πρέπει να ελέγχονται για HIV.
Οι δύο περιπτώσεις που περιγράφονται εμφανίστηκαν σε ασθενείς με γνωστή HIV νόσο που παρουσιάστηκαν με μια ανώδυνη μάζα. Η κλινική εικόνα των PBL που περιλαμβάνει συσχέτιση με HIV
λοίμωξη, ανδρικό φύλο και την προτίμηση για τη στοματική κοιλότητα μπορεί να βοηθήσουν στη
διαφορική διάγνωση. Όποια μάζα εμφανίζεται στη στοματική κοιλότητα ασθενών με ανοσοκαταστολή, θα πρέπει να παραπεμφθεί για βιοψία γιατί η πρώιμη διάγνωση αυτών των όγκων οδηγεί σε
καλύτερη πρόγνωση.
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Ενθέσεις

ΔΑ15
Προσδιορισμός της διαφοροποίησης των hiv-ειδικών
cd8+ τ-κυττάρων μέσω προσδιορισμού της έκφρασης των
δεικτών cd27, cd45ra, cd45ro, με κυτταρομετρία ροής
Δ. Χατζοπούλου,1 Α. Ψαρρά,2 Β. Καψιμάλη,3 Ε.Μ. Θεοδωράκη,4 Ο. Γεωργίου,5 Α. Σκουτέλης,5
Χ. Παπαστεριάδη2
Σκοπός: Η αποτυχία των HIV-ειδικών CD8+ T κυττάρων να ελέγξουν τη χρόνια HIV λοίμωξη ίσως να
οφείλεται στη μείωση της ικανότητάς τους για πλήρη διαφοροποίηση σε ώριμα δραστικά κύτταρα.
Σκοπός της μελέτης είναι ο έλεγχος της διαφοροποίησης των HIV-ειδικών CD8+ T κυττάρων μέσω της
σύγκρισης της έκφρασης των δεικτών επιφανείας CD27, CD45RA, CD45RO στα HIV-ειδικά και CMVειδικά κύτταρα των HIV(+) ασθενών.
Υλικό και Μέθοδοι: Μελετήθηκαν 36 δείγματα HIV+ ασθενών (θετικών για το HLA-A2). Έγινε χρώση
πλήρους αίματος (σε EDTA) με τετραμερή, δηλ. διαλυτά συμπλέγματα από τέσσερα MHC μόρια συνδεδεμένα με αντιγονικό πεπτίδιο και φθορίζουσα ουσία που επιτρέπει την άμεση μέτρηση των ειδικών
CD8+ T λεμφοκυττάρων. Χρησιμοποιήθηκαν τετραμερή σύμπλοκα MHC-Ι με πεπτίδια του HIV (HLA-A
0201 HIV pol, HLA-A 0201 HIV gag) και του CMV (HLA-A 0201 CMV pp65). Παράλληλα, μελετήθηκαν οι
ακόλουθοι υποπληθυσμοί των ειδικών για τον HIV και τον CMV CD8+ T λεμφοκυττάρων: CD27-CD45RA+,
CD27+CD45RA+, CD27+CD45RA-, CD27-CD45RO+, CD27+CD45RO+, CD27+CD45RO- (τετραπλός φθορισμός).
Αποτελέσματα: Διαπιστώθηκε ότι τα HIV-ειδικά CD8+ T λεμφοκύτταρα, θετικά για τα πεπτίδια pol και
gag, αποτελούνται από ποικιλία υποπληθυσμών με υπεροχή των CD27+ κυττάρων όσον αφορά στο πεπτίδιο gag, ανεξάρτητα από την έκφραση των CD45RA ή CD45RO. Αντίθετα, στα CMV-ειδικά CD8+ T
λεμφοκύτταρα, υπερέχουν σαφώς τα CD27(-) κύτταρα, ανεξάρτητα από την έκφραση των CD45RA ή
CD45RO.
Συμπεράσματα: Η έκφραση ή μη, του CD27 αντανακλά διαφορετικά στάδια μιας γραμμικής διαφοροποίησης από ένα τυπικό μνημονικό Τ κύτταρο (CD27+) σε ένα υψηλής διαφοροποίησης Τ κύτταρο (CD27-), με ισχυρές δραστικές λειτουργίες. Η υπεροχή των CD27+ HIV-ειδικών CD8+ T λεμφοκυττάρων σε αντίθεση με αυτή των CD27(-) CMV-ειδικών CD8+ T λεμφοκυττάρων, μπορεί να σημαίνει ότι τα πρώτα δεν ωριμάζουν επαρκώς και δεν είναι ικανά να αναστείλουν τον ιικό πολλαπλασιασμό, διότι αποτυγχάνουν να διαφοροποιηθούν σε πλήρως ώριμα δραστικά κύτταρα. Επειδή οι δείκτες επιφανείας είναι ενδεικτικοί και δεν μπορούν να προβλέψουν με ακρίβεια τον βαθμό διαφοροποίησης και τη λειτουργική ικανότητα των κυττάρων, περαιτέρω μελέτες θα προσδιορίσουν τον
ακριβή ρόλο τους.
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Τμήμα ΑνοσολογίαςΙστοσυμβατότητας,
Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»
2
Τμήμα ΑνοσολογίαςΙστοσυμβατότητας,
Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»
3
Εργαστήριο Μικροβιολογίας
Ιατρικής Σχολής, Ε.Κ.Π.Α.
4
Τμήμα Στατιστικής και
ΧρηματοοικονομικώνΑναλογιστικών
Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο
Αιγαίου, Καρλόβασι, Σάμος
5
Ε’ Παθολογική Κλινική και
Μονάδα Λοιμώξεων,
Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»
1
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Ενθέσεις

ΔΑ16
Συσχέτιση της έκφρασης των δεικτών cd27, cd45ra,
cd45ro με τους δείκτες παρακολούθησης της hiv λοίμωξης
Τμήμα ΑνοσολογίαςΙστοσυμβατότητας,
Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»
2
Τμήμα ΑνοσολογίαςΙστοσυμβατότητας,
Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»
3
Εργαστήριο Μικροβιολογίας
Ιατρικής Σχολής, Ε.Κ.Π.Α.
4
Τμήμα Στατιστικής και
ΧρηματοοικονομικώνΑναλογιστικών
Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο
Αιγαίου, Καρλόβασι, Σάμος
5
Ε’ Παθολογική Κλινική και
Μονάδα Λοιμώξεων,
Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»
1

50

Δ. Χατζοπούλου,1 Β. Καψιμάλη,3 Α. Ψαρρά,2 Ε.Μ. Θεοδωράκη,4 Ο. Γεωργίου,5 Α. Σκουτέλης,5
Χ. Παπαστεριάδη2
Σκοπός: Σκοπός της μελέτης είναι ο έλεγχος της διαφοροποίησης των HIV-ειδικών CD8+ T κυττάρων
μέσω της έκφρασης των δεικτών CD27, CD45RA, CD45RO στα HIV-ειδικά κύτταρα των HIV(+) ασθενών
και η συσχέτισή της με τους δείκτες παρακολούθησης της HIV λοίμωξης.
Υλικό και Μέθοδοι: Μελετήθηκαν 36 δείγματα HIV+ ασθενών (θετικών για το HLA-A2). Έγινε χρώση
πλήρους αίματος (σε EDTA) με τετραμερή, δηλ. διαλυτά συμπλέγματα από τέσσερα MHC μόρια συνδεδεμένα με αντιγονικό πεπτίδιο και φθορίζουσα ουσία που επιτρέπει την άμεση μέτρηση των ειδικών
CD8+ T λεμφοκυττάρων. Χρησιμοποιήθηκαν τετραμερή σύμπλοκα MHC-Ι με πεπτίδια του HIV (HLA-A
0201 HIV pol, HLA-A 0201 HIV gag). Παράλληλα, μελετήθηκαν οι υποπληθυσμοί των ειδικών για τον HIV
CD8+ T λεμφοκυττάρων: CD27-CD45RA+, CD27+CD45RA+, CD27+CD45RA-, CD27-CD45RO+,
CD27+CD45RO+, CD27+CD45RO- (τετραπλός φθορισμός και μέτρηση στον κυτταρομετρητή ροής). Παράλληλα, προσδιορίσθηκαν ο απόλυτος αριθμός των CD4+ T λεμφοκυττάρων και το HIV ιικό φορτίο.
Αποτελέσματα: Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, ο απόλυτος αριθμός των CD4+ T λεμφοκυττάρων
σχετίζεται στατιστικά σημαντικά με το ποσοστό των CD27+CD45RA+CD8+pol+ (Spearman’s correlation,
p-value=0.03), των CD27+CD45RA-CD8+pol+ (p-value=0,04) και των CD27+CD45RO+CD8+pol+
(p-value=0,02) κυττάρων. Όσο αυξάνεται ο απόλυτος αριθμός των CD4+ T λεμφοκυττάρων, μειώνεται
σημαντικά ο υποπληθυσμός CD27+CD8+pol+, ανεξάρτητα από την έκφραση των δεικτών CD45RA ή
CD45RO. Επίσης, βρέθηκε ότι το HIV ιικό φορτίο σχετίζεται στατιστικά σημαντικά με το ποσοστό των
CD27+CD45RA+CD8+pol+ κυττάρων. Όσο αυξάνεται το ιικό φορτίο, αυξάνεται ο CD27+CD45RA+ υποπληθυσμός των CD8+pol+ λεμφοκυττάρων.
Συμπεράσματα: Η παραμονή του δείκτη CD27 στα HIV-ειδικά CD8+ T λεμφοκύτταρα έχει συσχετιστεί με μειωμένη ωρίμανσή τους. Στην παρούσα μελέτη η παραμονή του πληθυσμού των CD27+ κυττάρων συσχετιζόταν με επιδείνωση των δεικτών παρακολούθησης της HIV λοίμωξης. Συνεπώς, η διαφοροποίηση των HIV-ειδικών CD8+ T κυττάρων προς ένα δραστικό υποπληθυσμό ήταν μειωμένη.
Αυτή η έλλειψη φυσιολογικής διαφοροποίησής τους μπορεί να συμμετέχει στην αποτυχία της κυτταρικής ανοσίας να ελέγξει την HIV λοίμωξη.
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Ενθέσεις

ΔΑ17
Αξιολόγηση της αποδοχής και σκοπιμότητας εφαρμογής
ταχείας μεθόδου για τη διάγνωση του ιού hiv
σε πληθυσμό ενήλικων ανδρών στις ελληνικές φυλακές.
Προκαταρκτικά αποτελέσματα
Ε. Βρυώνης,1,2 Ε. Κάκαλου,1,2 Α. Ντάνης,2 Γ. Πίννα,2 Ι. Περτσινίδου,2 Δ. Δοντσίδης,3 Κ. Γεωργούλας,4
Θ. Ρόζενμπεργκ,2 Α. Σκουτέλης1
Εισαγωγή: Ελάχιστοι νεοεισερχόμενοι κρατούμενοι έχουν την δυνατότητα να υποβληθούν σε εξέταση για HIV στην πράξη. Τα τελευταία χρόνια μέθοδοι ταχείας διάγνωσης (ή αλλιώς εξέταση στο σημείο
φροντίδας), έχουν χρησιμοποιηθεί ευρέως σε δύσκολα προσεγγίσιμους πληθυσμούς σε εξωνοσοκομειακό περιβάλλον στοχεύοντας στην βελτιστοποίηση της σχέσης κόστους-αποτελεσματικότητας.
Σκοπός: Η αξιολόγηση της αποδοχής μεθόδων ταχείας διάγνωσης HIV ως μέρος μίας διαδικασίας
διαλογής κατά την είσοδο στα σωφρονιστικά ιδρύματα.
Υλικό και Μέθοδοι: Η μελέτη γίνεται σε τυχαιοποιημένο δείγμα εγκλείστων στις ανδρικές φυλακές
Κορυδαλλού. Χρησιμοποιείται το τεστ ταχείας διάγνωσης OraQuick και τα αποτελέσματα δίνονται άμεσα. Οι συμμετέχοντες υποβάλλονται σε συνέντευξη με χρήση σταθμισμένου ερωτηματολογίου ανίχνευσης παραγόντων κινδύνου σε σχέση με την HIV λοίμωξη.
Αποτελέσματα: Τα προκαταρκτικά αποτελέσματα παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:
Ελληνική
Παρουσία
Χρήση προφυλακτικού
Μέσο μηνιαίο
%
Ηλικία
υπηκοότητα υγειονομικής
κατά την τελευταία
εισόδημα €
IV χρήση
%
κάλυψης
ερωτική επαφή
18-29
(n=47)
14,2%
30,6%
13%
42,8%
N=49
788
30-45
(n=38)
38,0%
40,4%
28,2%
N=42
920
23,4%
(n=14)
80,0%
60%
33,3%
40,0%
>45
N=15
3,144
Όλες ηλικίες
32,9% (31/94)

Ε’ Παθολογικό Τμήμα &
Τμήμα Λοιμώξεων,
Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»
2
MSc «Διεθνής ΙατρικήΔιαχείριση Κρίσεων Υγείας»,
Ιατρική Σχολή,
Εθνικό & Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών
3
Ιατρείο Ανδρικού
Σωφρονιστικού
Καταστήματος Κορυδαλλού
4
Νοσοκομείο Φυλακών
Κορυδαλλού «Άγιος Παύλος»
1

STDs κατά Χρήση προφυλακτικού
δήλωση στο τελευταία ερωτική
παρελθόν
επαφή
WE & EE
62,5%
64,0%
21,0%
46,0%
12,5%
31,5%
ME & NA
71%
68,4%
15,7%
23,8%
00,00%
53,0%
CAS
100%
100%
28,5%
28,5%
00,00%
28,5%
WE&EE = Δυτ. & Αν. Ευρώπη, ME&NA = Μ. Ανατολή & Β. Αφρική, CAS = Κ. Ασία, SSA = Υπ. Αφρική
Περιοχή Χρήση Χρήση
IV χρήση
καταγωγής ουσιών ουσιών

Ασφ.
κάλυψη

Από τα στοιχεία προκύπτει ότι η πλειονότητα των νέων κρατουμένων (ηλικία 18-29) έχουν γεννηθεί
εκτός Ελλάδας. Σημαντικό εύρημα επίσης είναι το χαμηλό ποσοστό χρήσης προφυλακτικού (32,9%). Η
αποδοχή της ταχείας εξέτασης για HIV είναι πολύ υψηλή (94,3%), ενώ η αποδοχή της εξέτασης με λήψη
αίματος κυμαίνεται στο 85,7% με βάση τις απαντήσεις των συμμετεχόντων. Έως τώρα το τεστ ταχείας
διάγνωσης έχει προσφερθεί σε 52 συμμετέχοντες, >95% έχουν αποδεχθεί να κάνουν την εξέταση, όλοι
οι συμμετέχοντες παρέλαβαν το αποτέλεσμα της εξέτασης και όλες ήταν αρνητικές.
Συμπεράσματα: Με βάση τα προκαταρτικά μας αποτελέσματα προκύπτει ότι η αποδοχή της μεθόδου ταχείας διάγνωσης για HIV είναι υψηλότερη της κλασικής μεθόδου στο περιβάλλον των φυλακών.
Η χρήση ενός τεστ ταχείας διάγνωσης στις φυλακές, θα ήταν ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο στην προσπάθεια δημιουργίας ενός συστήματος έγκαιρης διάγνωσης για την HIV λοίμωξη.
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Ενθέσεις

ΔΑ18
Χαρακτηριστικά πληθυσμού και παράγοντες κινδύνου
για HIV λοίμωξη σε άρρενες έγκλειστους σωφρονιστικού
καταστήματος. Προκαταρκτικά αποτελέσματα
Ε’ Παθολογικό Τμήμα &
Τμήμα Λοιμώξεων,
Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»
2
MSc «Διεθνής ΙατρικήΔιαχείριση Κρίσεων Υγείας»,
Ιατρική Σχολή,
Εθνικό & Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών
3
Ιατρείο Ανδρικού
Σωφρονιστικού
Καταστήματος Κορυδαλλού
4
Νοσοκομείο Φυλακών
Κορυδαλλού «Άγιος Παύλος»
1

Ε. Κάκαλου,1,2 Ε. Βρυώνης,1,2 Γ. Πίννα,2 Α. Ντάνης,2 Δ. Δοντσίδης,3 Ε. Θεμελή,2 Α. Τερζίδης,2
Θ. Ρόζενμπεργκ,2 Α. Σκουτέλης1
Εισαγωγή: Παραδοσιακά οι έγκλειστοι είναι κατά πλειοψηφία άνδρες δύσκολα προσεγγίσιμοι ή και
αποκλεισμένοι από το σύστημα δημόσιας υγείας με συμπεριφορές υψηλού ρίσκου για λοιμώδη νοσήματα. Τις τελευταίες δεκαετίες στα σωφρονιστικά ιδρύματα παρατηρείται μια δυσανάλογα αυξημένη
αντιπροσώπευση ατόμων που έχουν γεννηθεί εκτός Ελλάδας, με συμπεριφορές υψηλού κινδύνου ή
προερχόμενα από χώρες υψηλής επίπτωσης HIV.
Σκοπός: Η καταγραφή δημογραφικών χαρακτηριστικών και παραγόντων κινδύνου ως προς τον κίνδυνο HIV λοίμωξης σε αντιπροσωπευτικό δείγμα κρατούμενων των ανδρικών φυλακών στην Ελλάδα.
Υλικό και Μέθοδοι: Συνέντευξη με χρήση σταθμισμένου ερωτηματολογίου σε τυχαιοποιημένο δείγμα εγκλείστων στις ανδρικές φυλακές Κορυδαλλού.
Αποτελέσματα: Προκαταρκτικά αποτελέσματα από τις πρώτες 107 συνεντεύξεις παρουσιάζονται
στον παρακάτω πίνακα:
Ηλικία
18-29
N=49
30-45
N=42
>45
N=15

(n=47) 788

Ελληνική
υπηκοότητα
%
14,2%

Παρουσία
υγειονομικής
κάλυψης
30,6%

Χρήση προφυλακτικού
κατά την τελευταία
ερωτική επαφή
42,8%

(n=38) 920

38,0%

40,4%

28,2%

(n=14) 3,144

80,0%

60%

40,0%

Μέσο μηνιαίο
εισόδημα €

34% (36/107) είναι Έλληνες, 31% (33/107) κατάγονται από την Α. Ευρώπη, 20,5% (22/107) από την Β.
Αφρική & την Μ. Ανατολή, 5,6% (6/107) από την υπο-Σαχάρια Αφρική και 6,5% (7/107) από την Κ. και ΝΑ
Ασία. Κατάχρηση αλκοόλ αναφέρεται από το 23,3% (25/107). Χρήση ουσιών αναφέρεται ως εξής: Κάνναβις 60,9% (64/105), ηρωίνη 38,6% (41/106), κοκαΐνη 24,5% (26/106), άλλες ουσίες 14,2% (15/105). Το
18,44% (19/103) ανέφερε ενδοφλέβια χρήση ουσιών. Χρήση προφυλακτικού κατά την τελευταία σεξουαλική επαφή αναφέρει το 32,9% (31/94). Το 32,7% (35/107) αναφέρει ότι έχουν έστω και μια φορά εξετασθεί για HIV στο παρελθόν, από αυτούς το 40% ήταν ΧΕΝ.
Συμπεράσματα: Από τα προκαταρκτικά μας αποτελέσματα παρατηρούμε αυξημένη παρουσία παραγόντων κινδύνου για HIV λοίμωξη όπως χρήση ναρκωτικών (61% συνολικά και 18,4% IV), γέννηση
εκτός της Ελλάδας (66,3%) και μη ασφαλών σεξουαλικών συμπεριφορών στο δείγμα μας με χαμηλό
ποσοστό χρήσης προφυλακτικού (32,9%). Ένα στοχευμένο πρόγραμμα παρέμβασης στις φυλακές, θα
παρείχε ευκαιρίες για έγκαιρη διάγνωση της HIV λοίμωξης, αύξηση της γνώσης για τους τρόπους προφύλαξης και τροποποίηση επικίνδυνων συμπεριφορών. Μία παρέμβαση σε αυτόν τον πληθυσμό, θα
έδινε τα μεγαλύτερα ανταποδοτικά οφέλη τόσο σε επίπεδο ατομικής όσο και σε επίπεδο δημόσιας
υγείας.
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ΔΑ19
Πότε διενεργείται οσφυονωτιαία παρακέντηση σε άτομα
με hiv και συφιλίδα;
Ι. Κατσαρόλης, Κ. Πρωτοπαπάς, Ε. Κορατζάνης, Ά. Οικονόμου, Π. Παναγόπουλος, Β. Σακκά,
Γ. Πουλάκου, Δ. Καββαθά, Α. Παπαδόπουλος, Α. Αντωνιάδου

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

Σκοπός: Η διερεύνηση παραγόντων που συσχετίζονται με τη διάγνωση της νευροσυφιλίδας σε άτομα με HIV λοίμωξη και θετικό ορολογικό έλεγχο για συφιλίδα.
Υλικό και Μέθοδοι: Συμπεριελήφθησαν 46 άρρενες ασθενείς (40/46 MSM) με HIV λοίμωξη (αναδρομική μελέτη 2008-10) με θετικό ορολογικό έλεγχο για συφιλίδα. Σε 12/46 (26,1%) η διάγνωση της HIV
λοίμωξης έγινε με αφορμή το θετικό έλεγχο για συφιλίδα. Μέση ηλικία του δείγματος ήταν τα 36,3 έτη,
ενώ μέση τιμή CD4 ήταν τα 564/mm3 (IQR1-3= 385-737). Σε 25/46 ασθενείς το ιικό φορτίο ήταν μη ανιχνεύσιμο (IQR1-3= <50-10,511 copies/ml). Ο διάμεσος τίτλος RPR και της VDRL ορού ήταν 1/8, ενώ της
TPHA ορού ήταν 1/2560. Όλοι οι ασθενείς ήταν θετικοί σε αντισώματα TEIA IgG (60% θετικοί σε ΤΕΙΑ
IgM). Σε 26/46 (56,5%) ασθενείς διενεργήθηκε ΟΝΠ είτε λόγω συμπτωμάτων ΚΝΣ (6/26) είτε επειδή είχαν άγνωστο χρόνο θετικοποίησης της RPR ή και δεν είχαν λάβει ποτέ θεραπεία για σύφιλη (20/26). Η
διάμεση τιμή κυττάρων ΕΝΥ (IQR1-3) ήταν 5/μL (2-10) και της γλυκόζης ΕΝΥ 66 mg/dl (58-72).
Αποτελέσματα: Σε 8 ασθενείς τα κύτταρα ΕΝΥ ήταν ≥10/μL και σε 3 ευρέθη θετική VDRL στο ΕΝΥ
(όλοι με κύτταρα ΕΝΥ >10/μL). Οι ασθενείς που υπεβλήθησαν σε ΟΝΠ δεν διέφεραν ως προς τους τίτλους RPR/VDRL/TPHA ορού σε σχέση με τον υπόλοιπο πληθυσμό της μελέτης, ενώ υπήρχε διαφορά ως
προς τα θετικά TEIA IgM (p=0,026) και το χαμηλότερο αριθμό CD4 (p=0,035). Οι ασθενείς με θετική
VDRL ΕΝΥ παρουσίαζαν διαφορές ως προς: την περίπτωση ανακάλυψης της HIV οροθετικότητας με
αφορμή τον έλεγχο για συφιλίδα (p=0,032), τίτλο RPR ορού ≥1/32 (p=0,021), CD4 <300/mm3 (p=0,006)
και τον αριθμό κυττάρων ΕΝΥ ≥10/μL (p<0,001).
Συμπεράσματα: Σε ασθενείς με CD4 <300/mm3 και τίτλο RPR ορού ≥1/32 η πιθανότητα ανεύρεσης
θετικής VDRL ΕΝΥ μεγιστοποιείται, ανεξαρτήτως συμπτωμάτων από το ΚΝΣ.

ΔΑ20
Πληθυσμός προσερχόμενων σε μονάδα ειδικών
λοιμώξεων τριτοβάθμιου νοσοκομείου για έλεγχο hiv
Ν.Π. Παΐσιος, Δ. Μαζαράκης, Π. Λουρίδα, Κ. Ευαγγελίου, Γ. Ξυλωμένος, Π. Γαργαλιάνος-Κακολύρης
Εισαγωγή: H τέταρτης γενιάς ELISA HIV είναι, από το 1997, ο ακρογωνιαίος λίθος της διάγνωσης της
HIV λοίμωξης, λόγω της υψηλής ευαισθησίας και ειδικότητάς της. Η χρήση της είναι ευρεία: σε όσους
προσέρχονται για έλεγχο, στους MSM, IVDU και τους συντρόφους τους, στη διαφοροδιάγνωση λοιμώξεων και νοσολογικών οντοτήτων (PCP, σάρκωμα Kaposi) και στον προγεννητικό έλεγχο.
Σκοπός: Η διερεύνηση της πληθυσμιακής σύστασης των προσερχόμενων για ELISA HIV, ιδιαίτερα σε
περίοδο μεταβαλλόμενων οικονομικών δεδομένων και έντονων κοινωνικών αλλαγών.
Υλικό και Μέθοδοι: Για το χρονικό διάστημα από 01/06/2011 μέχρι 01/10/2011, έγινε καταγραφή του
συνόλου των προσερχόμενων για διενέργεια ELISA HIV στη Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων του Γ.Ν.Α. «Γ.
Γεννηματάς», με καταγραφή: φύλου, ηλικίας, παραγόντων κινδύνου και λόγου εξέτασης.
Αποτελέσματα: Προσήλθαν συνολικά 49 άτομα με μέση ηλικία 31,4 έτη: 31 άνδρες (63,26%) με μέση
ηλικία 32,35 έτη και 18 γυναίκες (36,73%) με μέση ηλικία 29,7 έτη. Οι MSM ήταν 19 (38,77% του συνόλου
και το 61,29% των ανδρών), οι χρήστες ενδοφλεβίων ουσιών ήταν 3 (6,12%), σύντροφοι οροθετικών
ήταν 11 (22,44%) και οικονομικοί μετανάστες 5 (10,2%). Οι διενεργηθείσες ELISA HIV λόγω ατυχημάτων
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Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων,
Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»
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εν συνόλω ήταν 7 (14,28%), με 3 (6,12%) να αφορούν επαγγελματικό, και 4 (8,16%) μη επαγγελματικό
ατύχημα. Μόνο 3 περιστατικά (6,12%) παραπέμφθηκαν από άλλα τμήματα του νοσοκομείου μας. Οι
θετικές για HIV ELISA ήταν 6 (12,24%).
Συμπεράσματα: Παρόλο που τα ανωτέρω δεδομένα είναι χωροχρονικά περιορισμένα και δεν υπάρχει δυνατότητα σύγκρισης με ανάλογα διαστήματα του παρελθόντος, διαπιστώνεται η γνωστή υπεροχή του πληθυσμού των MSM: είναι πολύ χαρακτηριστικό το ότι αν έλειπε ο πληθυσμός αυτός, η αναλογία ανδρών/γυναικών θα ήταν 1:1 ή και θα υπήρχε υπεροχή των γυναικών. Ο μικρός αριθμός των χρηστών ενδοφλεβίων ουσιών στην παρούσα καταγραφή που δεν ανταποκρίνεται στη γνωστή, από έτους
τουλάχιστον κατακόρυφη άνοδο του ποσοστού οροθετικότητας στην ομάδα αυτή, πιθανά οφείλεται
στη χαρακτηριολογική συμπεριφορά των χρηστών που, με την εξαίρεση της πιθανότητας ένταξης σε
προγράμματα απεξάρτησης, αποφεύγουν τις υπάρχουσες δομές υγείας.

ΔΑ21
Κίνδυνος εμφάνισης μη καιροσκοπικών νεοπλασιών
σε ασθενείς με hiv λοίμωξη
Γ’ Παθολογικό ΤμήμαΜονάδα Λοιμώξεων,
Γ.Ν.Α. «ΚοργιαλένειοΜπενάκειο Ε.Ε.Σ.»
2
Εργαστήριο Υγιεινής,
Επιδημιολογίας και Ιατρικής
Στατιστικής, Ιατρική Σχολή,
Πανεπιστήμιο Αθηνών
3
Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων,
Νοσοκομείο Αφροδίσιων &
Δερματικών Νόσων
«Α. Συγγρός»
4
Α’ Παθολογικό ΤμήμαΜονάδα Ειδικών Λοιμώξεων,
Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»
5
Δ’ Παθολογική Κλινική,
Πανεπιστήμιο Αθηνών,
Π.Γ.Ν.Α «Αττικόν»
6
Γ.Ν. Πειραιά «Τζάνειο»
7
Α’ Προπαιδευτική Κλινική,
Πανεπιστήμιο Αθηνών,
Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»
8
Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων,
Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
9
Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων,
1ο Θεραπευτήριο ΙΚΑ Αθηνών
10
Κλινική Παθολογικής
Φυσιολογίας, Πανεπιστήμιο
Αθηνών, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»
11 ο
2 Περιφερειακό Κέντρο
Αιμοδοσίας, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»
1
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Β. Σακκά,1 Γ. Μπακογιάννης,2 Μ. Χίνη,1 Β. Παπαρίζος,3 Π. Γαργαλιάνος-Κακολύρης,4 Α. Αντωνιάδου,5
Γ. Χρύσος,6 Γ. Δαΐκος,7 Ε. Σαμπατάκου,8 Γ. Πάνος,9 Θ. Κορδόσης,10 Ό. Κατσαρού,11 Μ.Κ. Λαζανάς1
Σκοπός: Το ποσοστό μη καιροσκοπικών νεοπλασιών (non-AIDS defining malignancies, NADM), αυξάνεται συνεχώς σε ασθενείς με HIV λοίμωξη ως αποτέλεσμα της παράτασης της επιβίωσης και της μείωσης των καιροσκοπικών νεοπλασιών μετά την εισαγωγή της αντιρετροϊικής θεραπείας. Σκοπός της μελέτης αποτελεί η καταγραφή της επίπτωσης και των παραγόντων κινδύνου για ανάπτυξη NADM.
Υλικό και Μέθοδοι: Μελετήθηκαν αναδρομικά ασθενείς της ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων
ΑΜΑCS (Athens Multicenter AIDS Cohort Study), στους οποίους διαγνώσθηκε HIV λοίμωξη μετά την
1/1/1996. Καταγράφηκαν όλες οι περιπτώσεις NADM, δηλαδή Hodgkin λεμφώματος, non-Hodgkin λεμφώματος μη προσδιοριστικού του AIDS, καρκίνου πνεύμονος, ήπατος, παχέος εντέρου, πρωκτού, μαστού και άλλων σπανιότερων νεοπλασιών. Η επίπτωση νεοπλασιών εκτιμήθηκε με κατανομή Poisson. Η
στατιστική συσχέτιση μεταξύ παρουσίας νεοπλάσματος και διαφόρων χαρακτηριστικών έγινε με τις
δοκιμασίες X2 κατά Pearson και Mann-Whitney.
Αποτελέσματα: Από τους 2.477 ασθενείς, που συμμετείχαν στη μελέτη, 38 (1,5%) εμφάνισαν NADM
με επίπτωση: 2,87 (95% CI: 2,09-3,95) ανά 1.000 ανθρωποέτη. Αναλυτικά καταγράφηκαν: 6 (15,8%) λεμφώματα Hodgkin, 12 (31,6) λεμφώματα non-Hodgkin (μη προσδιοριστικά του AIDS), 6 (15,8%) νεοπλασίες πνεύμονος και 3 (7,9%) νεοπλασίες αναπνευστικού (πλην πνεύμονος), 1 (2,6%) ήπατος, 2 (5,3%)
παχέος εντέρου, 3 (7,9%) πρωκτού, 2 (5,3%) μαστού και 3 άλλες σπανιότερες νεοπλασίες. Συγκριτικά με
αυτούς που δεν ανέπτυξαν NADM και αξιολογώντας τους κατά την τελευταία επίσκεψη, οι ασθενείς που
εμφάνισαν NADM είχαν μεγαλύτερη διάμεση ηλικία [45,1 (IQR 37,7- 55,0) vs 39,7 (IQR 32,8-47,9) p=0,013],
και χαμηλότερη διάμεση τιμή CD4+ κατά τη διάγνωση της νεοπλασίας [378 κυτ./μl (IQR 222-527) vs 521
(IQR 352-720) p=0,007]. Δεν παρατηρήθηκε συσχέτιση με άλλους παράγοντες κινδύνου όπως το φύλο,
ο τρόπος μετάδοσης της HIV λοίμωξης, οι συλλοιμώξεις, το στάδιο C, το ιικό φορτίο και η λήψη cART.
Συμπεράσματα: Η πολυκεντρική μελέτη AMACS αναδεικνύει τη σημαντική επίπτωση των μη καιροσκοπικών νεοπλασμάτων στην πορεία της HIV λοίμωξης στην Ελλάδα. Η εμφάνισή τους συσχετίζεται με
μεγαλύτερη ηλικία και χαμηλότερα επίπεδα CD4+ κατά τη διάγνωση της νεοπλασίας.

HELLENIC ARCHIVES of AIDS, 2011; 19(Suppl 1):1-57

Ενθέσεις

ΔΑ22
Λοίμωξη αναπνευστικού από Pneumocystis carinii
και Mycobacterium Avium complex στα πλαίσια
πρωτοδιάγνωσης hiv
Κ. Σερέτη, Ε. Αρμένη, Γ. Καρλής, Κ. Κονναρή, Α.Μ. Σταματούλη, Β. Μυλωνά, Μ. Λαδά, Γ. Κορατζάνης

Μ.Ε.Λ., Γ.Ν.Α. «Σισμανόγλειο»

Σκοπός: Παρουσίαση κλινικού περιστατικού οροθετικού ασθενούς, με πνευμονία από Pneumocystis
Jiroveci και Mycobacterium Avium, στα πλαίσια πρωτοδιάγνωσης HIV, με ιδιαίτερα επιβαρυμένη ακτινολογική εικόνα χωρίς αντίστοιχη κλινική και βαρειά ανοσοανεπάρκεια.
Υλικό και Μέθοδοι: Άνδρας 48 ετών, ομοφυλόφιλος, προσέρχεται προ διμήνου αιτιώμενος επεισόδια αιμόπτυσης και εμπυρέτου από δεκαπενθημέρου και συνεχίζει να νοσηλεύεται. Πραγματοποιήθηκαν αξονικές τομογραφίες θώρακος, εγκεφάλου και κοιλίας, βρογχοσκοπήσεις, οστεομυελική βιοψία
(ΟΜΒ), ανοσολογικός και ιολογικός έλεγχος, καλλιέργειες των βιολογικών υγρών ενώ ελέγχεται κλινικοεργαστηριακά σε καθημερινή βάση. Επίσης, γίνεται μέτρηση των CD4 και του ιικού φορτίου σε τακτά
χρονικά διαστήματα.
Αποτελέσματα: Ασθενής, με ελεύθερο ατομικό αναμνηστικό, εκτιμάται αρχικά σε τακτικό πνευμονολογικό ιατρείο. Συνεστήθη CT Θώρακος η οποία αναδεικνύει πολλαπλές κοιλοτικές αλλοιώσεις,
με παχύ και ανομοιογενές τοίχωμα, κυρίως στους άνω λοβούς με μέγιστη εγκάρσια διάμετρο περίπου 3 cm. Από τον εργαστηριακό έλεγχο προκύπτει ήπια λευκοκυττάρωση με πολυμορφοπυρηνικό
τύπο, ηωσινοφιλία, θρομβοπενία και αύξηση των CRP και TKE. Ο ασθενής έλαβε κλαρυθρομυκίνη,
με ύφεση της συμπτωματολογίας ήδη από τη πρώτη εβδομάδα θεραπείας, οπότε διακόπτει από
μόνος του την αγωγή. Μετά από δέκα ημέρες λόγω επανεμφάνισης του εμπυρέτου ο ασθενής επικοινωνεί με τον θεράποντα ο οποίος γνωστοποιεί την οροθετικότητα και τον παραπέμπει στη Μ.Ε.Λ
του νοσοκομείου μας. Με την εισαγωγή του υποβάλλεται σε νέα CT θώρακος και βρογχοσκόπηση
με καλλιέργεια του BAL θετική για Pneumocystis Jiroveci και έναρξη αγωγής με τριμεθοπρίμησουλφαμεθοξαζόλη. Από τον κλινικο-εργαστηριακό έλεγχο δεν προκύπτουν ιδιαίτερα ευρήματα.
Τα CD4 είναι 12/μL και το ιικό φορτίο 37.000. Μετά από είκοσι ημέρες νοσηλείας, κατά τη διάρκεια
των οποίων ήταν ελεύθερος συμπτωμάτων και πυρετού, παρουσιάζει πτώση των λευκών με ουδετεροπενία και πυρετική κίνηση έως 40. Υποβάλλεται σε αγωγή με πολλαπλό θεραπευτικό σχήμα και
διενεργείται εκ νέου βρογχοσκόπηση με BAL θετικό για Pneumocystis Jiroveci και Mycobacterium
Avium με άμεση έναρξη αντιφυματικής αγωγής και αντιρετροϊικής αγωγής (ATV, NRV, TRUVADA). Ο
ασθενής παρουσιάζει ανάκαμψη του εργαστηριακού του προφίλ και πτώση του πυρετού με νέες
εξάρσεις και υφέσεις μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα και απεικονιστικό έλεγχο που δεν σημειώνει ιδιαίτερη διαφοροποίηση. Ο ίδιος έχει ένα πολύ καλό κλινικό προφίλ που δεν αντικατοπτρίζει
τη βαρεία εργαστηριακή και ακτινολογική του εικόνα, ενώ το επίπεδο των CD4 σε επανέλεγχο παραμένει πρακτικά αμετάβλητο (20/μL).
Συμπεράσματα: Επιβεβαιώνεται ότι όταν ο αριθμός των CD4 είναι πολύ χαμηλός είναι ενδεικτικό
βαρειάς ανοσοκαταστολής με αιματολογικές δυσκρασίες, όπως ουδετεροπενία και θρομβοπενία, καθώς και παροδικής ανταπόκρισης στην ειδική αντιμικροβιακή θεραπεία.
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ΔΑ23
Θνησιμότητα και αίτια θανάτου στον hiv πληθυσμό
της Β. Ελλάδας. Μελέτη της περιόδου 1996-2008
Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων,
Α΄ Παθολογική Κλινική,
Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ.
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Ό. Τσαχουρίδου,1 Δ. Πιλάλας,1 Θ. Χρυσανθίδης,1 Ι. Μπακαΐμη,1 Δ. Βαλαγκούτη,1 Ι. Νικολαΐδης,1
Λ. Σκούρα,2 Π. Κολλάρας,1 Ν. Μαλισιόβας,2 Σ. Μεταλλίδης,1 Π. Νικολαΐδης1
Εισαγωγή: Η είσοδος της HAART στην αντιμετώπιση της HIV λοίμωξης έχει αυξήσει σημαντικά την
επιβίωση των οροθετικών ασθενών και φαίνεται να τροποποιεί τα αίτια θανάτου αυτών.
Σκοπός: Η μελέτη της θνησιμότητας και των αιτίων θανάτου στον HIV πληθυσμό της Β. Ελλάδας την
περίοδο 1996-2008.
Υλικό και Μέθοδοι: Μελετήθηκαν συνολικά τα στοιχεία από 587 ασθενείς (105 γυναίκες και 482 άνδρες) που προσήλθαν στη Μ.Ε.Λ. του Π.Γ.Ν. ΑΧΕΠΑ την παραπάνω περίοδο. Από αυτούς καταγράφηκαν,
ο μέσος όρος ηλικίας κατά τη διάγνωση, ο αριθμός ναδίρ CD4 κυττάρων και το ιικό φορτίο κατά την
προσέλευση, η διάρκεια νόσου, η λήψη ή όχι HAART, οι νοσηλείες, καθώς και ο τρόπος μετάδοσης της
λοίμωξης. Από τους ασθενείς που απεβίωσαν κατά την παραπάνω χρονική περίοδο καταγράφηκε η
αιτία θανάτου.
Αποτελέσματα: Από τους 587 ασθενείς, 513 είναι εν ζωή. Από αυτούς 89 (9 Γ,80 Α) δεν λαμβάνουν
HAART. Ο μέσος όρος ηλικίας τους κατά τη διάγνωση είναι 34,53 έτη, ενώ η μέση επιβίωση ανέρχεται
σε 62,05 μήνες. Ο μέσος όρος ναδίρ CD4 ήταν 562,01 κύτταρα και το μέσο ιικό φορτίο προσέλευσης
116.850,9 c/ml. 424 ασθενείς (336 Α, 88Γ) είναι θεραπευόμενοι με μέσο όρο ηλικίας 37,02 έτη και επιβίωση που φτάνει τους 98,31 μήνες. Ο μέσος όρος ναδίρ CD4 ήταν 287,46 κύτταρα και το μέσο ιικό φορτίο
προσέλευσης 402.227,1 c/ml. 74 ασθενείς (66 Α, 8Γ) απεβίωσαν την ίδια χρονική περίοδο. Ο μέσος όρος
ηλικίας κατά τη διάγνωση ήταν 45,39 έτη και η μέση διάρκεια νόσου 68,09 μήνες. Ο μέσος όρος ναδίρ
CD4 ήταν 176,03 κύτταρα και το μέσο ιικό φορτίο προσέλευσης 770.568,26 c/ml. Κύρια αιτία θανάτου
(35 ασθενείς, 47,3%) ήταν οι λοιμώξεις και η σήψη, ακολουθούν οι κακοήθειες (12 ασθενείς, 16,2%), τα
καρδιαγγειακά συμβάματα (12 ασθενείς, 16,2%), τα λεμφώματα (9 ασθενείς, 12,1%) και τέλος, η ηπατική
νόσος (6 ασθενείς, 8,1%).
Συμπεράσματα: Οι ασθενείς που απεβίωσαν τη μελετούμενη χρονική περίοδο ήταν μεγαλύτεροι σε
ηλικία και είχαν καθυστερημένη διάγνωση σε σχέση με τους εν ζωή ασθενείς. Κύρια αιτία θανάτου παραμένουν οι λοιμώξεις, ενώ σημαντικό ποσοστό θανάτων φαίνεται να οφείλεται σε αίτια μη σχετιζόμενα με την HIV λοίμωξη.
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ΔΑ24
Έλεγχος της αποκατάστασης του ανοσιακού συστήματος
σε hiv(+) ασθενείς σε σχέση με την haart,
μέσω ενδοκυττάριας ανίχνευσης κυτταροκινών
με κυτταρομετρία ροής
Δ. Χατζοπούλου,1 Α. Ψαρρά,2 Β. Καψιμάλη,3 Ε.Μ. Θεοδωράκη,4 Ο. Γεωργίου,5 Α. Σκουτέλης,5
Χ. Παπαστεριάδη2
Σκοπός: Σκοπός της μελέτης είναι η εκτίμηση της αποκατάστασης του ανοσιακού συστήματος με
μέτρηση των ΗΙV-ειδικών CD4+ T και CD8+ T λεμφοκυττάρων μέσω ενδοκυττάριας ανίχνευσης κυτταροκινών τύπου 1 (IFN-γ, IL-2), με κυτταρομετρία ροής, σε σχέση με τη χορήγηση θεραπείας (HAART).
Υλικό και Μέθοδοι: Μελετήθηκαν 32 δείγματα HIV+ ασθενών, 20 από τους οποίους ήταν υπό ισχυρή
αντιρετροϊική αγωγή. Σε κάθε δείγμα έγινε διέγερση πλήρους αίματος με πεπτίδια HIV και με σταφυλοκοκκική εντεροτοξίνη Β (SEB) ως θετικό μάρτυρα. Για συνδιέγερση χρησιμοποιήθηκαν αντισώματα
CD28 και CD49d. Μετά επώαση έξι ωρών ακολούθησε χρώση των ενδοκυττάριων κυτταροκινών και
μέτρηση στον κυτταρομετρητή ροής των CD4+CD69+IL-2, CD4+CD69+IFN-γ+ και των CD8+CD69+IL-2+
και CD8+CD69+IFN-γ+ κυττάρων. Το CD69 χρησιμοποιήθηκε ως πρώιμος δείκτης ενεργοποίησης.
Αποτελέσματα: Βρέθηκαν τα εξής στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα: α) Τα CD8+CD69+T λεμφοκύτταρα των ασθενών, υπό θεραπεία, παράγουν συχνότερα κυτταροκίνες IL-2 και IFNγ μετά από διέγερση με σταφυλοκοκκική εντεροτοξίνη Β (SEB), σε σχέση με τους ασθενείς χωρίς θεραπεία (Pearson
chi-square=6,6, p-value=0,01), β) η συνδυασμένη παραγωγή IL-2 και IFNγ από τα CD8+CD69+T λεμφοκύτταρα μετά από διέγερση με πεπτίδια HIV ήταν σημαντικά αυξημένη σε ασθενείς υπό θεραπεία σε
σχέση με τους ασθενείς που δεν είχαν λάβει θεραπεία (Pearson chi-square=8,56, p-value=0,03).
Συμπεράσματα: Η HAART ελέγχει τον πολλαπλασιασμό του ιού και στις περισσότερες περιπτώσεις,
επιτρέπει την ποσοτική και λειτουργική αποκατάσταση του ανοσιακού συστήματος. Η ικανότητα παραγωγής των κυτταροκινών IL-2 και IFNγ από τα CD8+ T λεμφοκύτταρα στους ασθενείς υπό αγωγή ήταν
μεγαλύτερη μετά διέγερση τόσο με SEB, όσο και με HIV πεπτίδια. Η ενδοκυττάρια ανίχνευση κυτταροκινών, με κυτταρομετρία ροής, είναι μια μέθοδος που παρέχει σημαντικές πληροφορίες για την εκτίμηση της ειδικής ανοσιακής απάντησης έναντι του HIV και της ανάκαμψης του ανοσιακού συστήματος
των ασθενών υπό θεραπεία.
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