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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 χρησιμοποιήθηκαν στη μελέτη, πρέπει να αναφέρονται με την
κοινόχρηστη ονομασία τους.
Στα αποτελέσματα πρέπει να γράφονται τα αποτελέσματα με τρόπο σαφή. Η χρησιμοποίηση πινάκων και εικόνων, πρέπει να περιορίζεται στον
απόλυτα απαραίτητο αριθμό για την κατανόηση
της μελέτης.
Δεν πρέπει να αναγράφονται στο κείμενο όλα
τα δεδομένα πινάκων και εικόνων αλλά μόνο να
αναλύονται σ’ αυτό οι κύριες παρατηρήσεις.
Οι φωτογραφίες, τα σχήματα και τα διαγράμματα κ.λπ. ονομάζονται ως εικόνες και αριθμούνται με
αραβικούς αριθμούς, όπως και οι πίνακες (π. χ. Εικόνα 1, Εικόνα 2, Πίνακας 1 κ.ο.κ).
Στη συζήτηση επιχειρείται ερμηνεία των αποτελεσμάτων και σύγκριση με τα αποτελέσματα
άλλων δημοσιεύσεων. Δεν πρέπει να γίνεται λεπτομερειακή αναφορά στα αποτελέσματα.
Η βιβλιογραφία αναγράφεται διαδοχικά με τη
σειρά που αναφέρεται στο κείμενο, πίνακες και
επεξηγήσεις σχημάτων και φωτογραφιών. Η σημείωση των βιβλιογραφικών παραπομπών στα
σημεία αυτά γίνεται με αραβικούς αριθμούς σε παρένθεση (Σύστημα Vancouver, 4η έκδοση, 1991).
Σε ορισμένες περιπτώσεις που θεωρείται σκόπιμο από τους συγγραφείς να αναφερθούν στο όνομα του συγγραφέα ή των συγγραφέων (όταν είναι
2) ή του πρώτου συγγραφέα και συνέχεια η σύντμηση «και συν.», όταν οι συγγραφείς είναι περισσότεροι από 2, τότε σημειώνεται σε παρένθεση με
αραβικό αριθμό η παραπομπή χωρίς να γράφεται
η χρονολογία δημοσιεύσεως. Δεν επιτρέπεται η
αναφορά και η αναγραφή στο τμήμα της βιβλιογραφίας μελετών που δεν έχουν δημοσιευθεί,
όπως π.χ. αδημοσίευτα αποτελέσματα, εργασία
υποβληθείσα, εργασία υπό εκτύπωση. Ο τίτλος
των περιοδικών αναγράφεται με σύντμηση.
Για κάθε σχετική πληροφορία παρακαλούνται
οι ενδιαφερόμενοι να ανατρέχουν στον κατάλογο
των περιοδικών που καταχωρούνται στο «Index
Medicus» και αναναγράφονται στην έκδοση Ιανουαρίου κάθε χρόνο.
Το όνομα γράφεται πάντα μετά το επώνυμο.
Ακολουθεί ο τίτλος της εργασίας, ο τίτλος του περιοδικού, η χρονολογία, ο τόμος, η πρώτη σελίδα και η τελευταία σελίδα της δημοσίευσης.
Όταν οι συγγραφείς είναι 6 ή λιγότεροι, αναγράφονται όλοι. Όταν είναι περισσότεροι από 6
τότε αναγράφονται οι 6 πρώτοι και ακολουθεί η
ένδειξη «και συν» ή «et al».
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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
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να έχει έκταση 350-500 λέξεις, ενώ στα υπόλοιπα
άρθρα 200-300 λέξεις. Πρέπει να αναφέρει το
σκοπό της εργασίας, τη μέθοδο και το υλικό, τα
αποτελέσματα και τα συμπεράσματα. Στις 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.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ: Focus on Health
Ιωάννου Γενναδίου 16, 11521 Αθήνα, Τηλ.: 210 7223046, Fax: 210 7223220
E-mail: info@focusonhealth.gr, www.focusonhealth.gr
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ AIDS
Πρόεδρος:
Αντιπρόεδρος:
Γεν. Γραμματέας:
Ειδ. Γραμματέας:
Ταμίας:
Μέλη:

Μ.Κ. Λαζανάς
Χ. Γώγος
Π. Κολλάρας
A. Παπαδόπουλος
Μ. Γκίκα
Γ. Αδάμης
Β. Παπαρίζος
Δ. Παρασκευά
Β. Σπούλου

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
28ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ AIDS
Πρόεδρος:
Αντιπρόεδρος:
Μέλη:

Ν.B. Σύψας
Ν. Μαγκαφάς
Τ. Αντύπας
Ο. Γεωργίου
Α. Κοντός
Π. Κολλάρας
Μ. Κουφοπούλου
Ε. Λαζανά
Ε. Μπαρμπουνάκης
Χ. Ντάφλος

Ν. Παΐσιος
Β. Παπαρίζος
Δ. Παρασκευά
Θ. Πέππας
Κ. Πρωτοπαπάς
Γ. Τσιακαλάκης
Κ. Χατζημωράκης

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
28ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ AIDS
Πρόεδρος:
Αντιπρόεδροι:
Μέλη:

xii

Β. Σπούλου
Μ. Γκίκα, Γ. Ξυλωμένος
Α. Αντωνιάδου
Δ. Παρασκευής
Σ. Κουρκουντή
Β. Ραφτόπουλος
Α. Λουρίδα
Λ. Σκούρα
Σ. Μεταλλίδης
Μ. Χίνη
Γ. Νικολόπουλος
Γ. Χρύσος
Π. Παναγόπουλος
Μ. Ψυχογυιού
Γ. Πάνος

Mήνυμα του προέδρου της Ε.Ε.Μ.Α.Α.
και του προέδρου της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου
Αγαπητοί Συνάδελφοι, Φίλες και Φίλοι,
Το Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης και Αντιμετώπισης του AIDS (Ε.Ε.Μ.Α.Α.) και
η Οργανωτική Επιτροπή του 28ου Πανελληνίου Συνεδρίου AIDS έχουν την τιμή και την
ευχαρίστηση να σας προσκαλέσουν στο φετινό συνέδριο που θα διεξαχθεί στην Αθήνα από
2 έως 4 Δεκεμβρίου 2016.
Έχουμε την πεποίθηση ότι τόσο η Οργανωτική όσο και η Επιστημονική Επιτροπή του συνεδρίου
μας έχουν καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την κατάρτιση ενός Επιστημονικού προγράμματος
που θα καλύπτει όλα τα νεώτερα δεδομένα και τις τρέχουσες εξελίξεις, με στόχο την έγκυρη
και σφαιρική ενημέρωση των επαγγελματιών υγείας σε έναν τομέα που η πρόοδος και οι νέες
οδηγίες ανανεώνονται ταχύτατα.
Το φετινό μας συνέδριο πραγματοποιείται σε ένα σκηνικό διεθνών και ελληνικών προβλημάτων
που αντανακλούν στις αυξανόμενες μετακινήσεις πληθυσμών, στα οικονομικά προβλήματα,
στην αύξηση των ατόμων με HIV λοίμωξη, στις δυσκολίες πρόσβασης στις θεραπείες και στις
εργαστηριακές εξετάσεις.
Στο Συνέδριό μας καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια να συγκεράσει τα νεώτερα
επιστημονικά δεδομένα με τα νεώτερα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί, ενώ συγχρόνως
να ευαισθητοποιήσει για την πρόληψη της HIV λοίμωξης.
Σ’ αυτό το Συνέδριο απευθυνόμαστε σε όλους τους επαγγελματίες υγείας καθώς και σε
φοιτητές, καθηγητές σχολείων, σε στελέχη σωμάτων ασφαλείας, επιδιώκοντας τη σύγχρονη
επιστημονική ενημέρωση αλλά κυρίως την ευαισθητοποίησή τους και συμμετοχή τους στην
ενημέρωση για την HIV λοίμωξη.

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.
του Συνεδρίου

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
της Ε.Ε.Μ.Α.Α.

Νικόλαος Β. Σύψας

Μάριος Κ. Λαζανάς
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 28ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ AIDS
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
9:00-11:00 Κλινικό Φροντιστήριο Νοσηλευτών επικεντρωμένο στην πρόληψη
και τη θεραπεία (Διαδραστική Συνεδρία)
Προεδρείο: Α. Καλοκαιρινού, Γ. Κασνακτσόγλου
Εισηγητές: Μ. Γκίκα, Ζ. Μάτσου, Χ. Ντάφλος, Β. Ραφτόπουλος,
Α. Σιδηροπούλου, Ε. Φύτρου
11:00-12:30 Ελεύθερες Ανακοινώσεις
Προεδρείο: Ε. Κωστής, Ν. Παΐσιος
ΕΑ01
Μοριακή επιτήρηση της HIV-1 αντοχής σε μη θεραπευμενους οροθετικούς στην Ελλάδα:
Η πρόσθετη συνεισφορά της μοριακής επιδημιολογίας στη δημόσια υγεία
Δ. Παρασκευής, Ε. Κωστάκη, Ε. Μαγιορκίνης, Π. Γαργαλιάνος-Κακολύρης,
Γ. Ξυλωμένος, Μ.Κ. Λαζανάς, Μ. Χίνη, Α. Σκουτέλης, Β. Παπασταμόπουλος,
Α. Αντωνιάδου, Α. Παπαδόπουλος, Μ. Ψυχογυιού, Γ.Λ. Δαΐκος, Α. Ζαβιτσάνου,
Γ. Χρύσος, Β. Παπαρίζος, Σ. Κουρκουντή, Ε. Σαμπατάκου, Ν.Β. Σύψας, Μ. Λαδά,
Π. Παναγόπουλος, Ε. Μαλτέζος, Σ. Δριμής, Ά. Χατζάκης
ΕΑ02
Πρότυπα διασποράς των ανθεκτικών στελεχών του HIV-1 υπότυπου Α
στην Ελλάδα: Διασπορά του ιού σε τοπικά δίκτυα μετάδοσης
Δ. Παρασκευής, Λ. Σκούρα, Ε. Κωστάκη, Π. Γαργαλιάνος-Κακολύρης, Γ. Ξυλωμένος,
Μ.Κ. Λαζανάς, Μ. Χίνη, Σ. Μεταλλίδης, Α. Σκουτέλης, Β. Παπασταμόπουλος,
Α. Αντωνιάδου, Α. Παπαδόπουλος, Μ. Ψυχογυιού, Γ.Λ. Δαΐκος, Δ. Πιλάλας,
Α. Ζαβιτσάνου, Γ. Χρύσος, Β. Παπαρίζος, Σ. Κουρκουντή, Δ. Χατζηδημητρίου,
Ε. Παπαδημητρίου, Ό. Τσαχουρίδου, Ε. Σαμπατάκου, Ν.Β. Σύψας, Μ. Λαδά,
Π. Παναγόπουλος, Ε. Μαλτέζος, Σ. Δριμής, Ά. Χατζάκης
ΕΑ03
Το προφίλ των HIV οροθετικών το 2003 και το 2013: Αποτελέσματα από
τη μελέτη AMACS
Ν. Πανταζής, Μ. Χίνη, Α. Αντωνιάδου, Ε. Σαμπατάκου, Α. Σκουτέλης, Π. ΓαργαλιάνοςΚακολύρης, Β. Παπαρίζος, Χ. Γώγος, Γ. Χρύσος, Μ. Ψυχογυιού, Ν.Β. Σύψας,
Ό. Κατσαρού, Π. Παναγόπουλος, Γ. Τουλούμη εκ μέρους της AMACS
ΕΑ04
Εκτίμηση των σταδίων φροντίδας (Cascade of Care) των HIV οροθετικών
ατόμων συνδυάζοντας δεδομένα της μελέτης AMACS και δεδομένα επιτήρησης
του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.
Γ. Βουρλή, Γ. Νικολόπουλος, Β. Παπαρίζος, Α. Σκουτέλης, Σ. Μεταλλίδης,
Π. Γαργαλιάνος-Κακολύρης, Α. Αντωνιάδου, Μ. Χίνη, Ν.Β. Σύψας, Μ. Ψυχογυιού,
Γ. Χρύσος, Ε. Σαμπατάκου, Χ. Γώγος, Ό. Κατσαρού, Π. Παναγόπουλος, Δ. Παρασκευά,
Χ. Τσιάρα, Μ. Πύλλη, Ν. Δέδες, και Γ. Τουλούμη εκ μέρους της AMACS
ΕΑ05
Προγνωστικοί δείκτες συμμόρφωσης και διατήρησης στην ιατρική παρακολούθηση
και τη φροντίδα υγείας σε ασθενείς με HIV λοίμωξη στη Β. Ελλάδα
Ό. Τσαχουρίδου, Ε. Χριστάκη, Λ. Σκούρα, Θ. Χρυσανθίδης, Δ. Βασδέκη,
Α.Μ. Ντζιοβάρα, Π. Τσούκρα, Γ. Κοτορένη, Ε. Φοροζίδου, Δ. Χατζηδημητρίου,
Π. Κολλάρας, Π. Ζεμπεκάκης, Σ. Μεταλλίδης
ΕΑ06
Παράγοντες κινδύνου για καθυστερημένη διάγνωση της HIV λοίμωξης Η εμπειρία μιας μονάδας λοιμώξεων (2009-2015)
Α. Σπανού, Κ. Πρωτοπαπάς, Δ. Καββαθά, Γ. Σιακαλλής, Χ. Μοσχόπουλος,
Μ. Αργυροπούλου, Π. Φράγκου, Ν. Μαλαχροινόπουλος, Χ. Οικονομοπούλου,
Α. Παπαδόπουλος, Α. Αντωνιάδου
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 28ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ AIDS
ΕΑ07
Χορήγηση προφυλακτικής αγωγής μετά την έκθεση: Η εμπειρία Μ.Ε.Λ.
της Αττικής κατά τα έτη 2014 και 2015
Α. Κατσαρού, Ε. Κάκαλου, Β. Παπασταμόπουλος, Χ. Βαδάλα, Θ. Κακκαβάς, Σ. Γιαλή,
Θ. Ρόζενμπεργκ, Α. Σκουτέλης
ΕΑ08
Παράγοντες κοινωνικής πίεσης για ασθενείς οροθετικούς στον HIV
την περίοδο της οικονομικής κρίσης
Ε. Λιάρας
ΕΑ09
Δημογραφικά χαρακτηριστικά και συμπεριφορές έκθεσης στην HIV λοίμωξη
εξεταζόμενων σε Κέντρο Ανώνυμου Ελέγχου δημόσιου νοσοκομείου της Αττικής
Δ. Δήμας, Ε. Κάκαλου, Β. Παπασταμόπουλος, Θ. Κακκαβάς, Ε. Ζούζια, Ο. Γεωργίου,
Θ. Ρόζενμπεργκ, Α. Σκουτέλης
12:30-13:00 Διάλειμμα
13:00-14:30 Κλινικό Φροντιστήριο Γενικών Ιατρών, Φοιτητών Ιατρικής,
Φοιτητών Βιολογίας (Διαδραστική Συνεδρία)
Προεδρείο: Μ. Σαμάρκος, Ε. Σαμπατάκου
• Δομή του ιού της HIV λοίμωξης: Έ. Μουχταρίδη, Σ. Οικονομίδης
• Επιδημιολογία, παθογένεια και διάγνωση της λοίμωξης από τον HIV:
Ε. Μπαρμπουνάκης
• Ο κύκλος ζωής του ιού της HIV λοίμωξης: Π. Σαμαρά, Κ. Ταουξή
• Κλινικές εκδηλώσεις HIV - Κύριες ευκαιριακές λοιμώξεις: Γ. Πουλάκου,
Λ. Βυτινιώτης-Μαρκοβίτσης
• Μόρια - Πιθανοί θεραπευτικοί στόχοι της HIV λοίμωξης: Ι. Εφραιμίδης,
Ε. Κωστούλα
• Θεραπεία - Βασικές γνώσεις για τα αντιρετροϊκά: Γ. Πουλάκου,
Λ. Βυτινιώτης-Μαρκοβίτσης
• Σύγχρονα προβλήματα για τη δημιουργία εμβολίου για την HIV λοίμωξη:
Σ. Γκοτζαμάνη, Κ. Ατσόνιου
• Η λοίμωξη HIV στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας: Ι. Τσαγκαράκη
14:30-16:00 Διαλέξεις: Η HIV λοίμωξη σε ευάλωτους πληθυσμούς
Προεδρείο: Γ. Αδάμης, Δ. Παρασκευά
Διάλεξη Ι: Μετανάστες - Ανασφάλιστοι: Μ. Πύλλη
Διάλεξη ΙΙ: Χρήστες ενδοφλεβίων ουσιών: Δ. Καββαθά
16:00-16:30 Διάλεξη: Νέες επιδημιολογικές προσεγγίσεις και εφαρμογή στην πρόληψη
Πρόεδρος: Ν. Μαλισιόβας
Ομιλήτρια: Γ. Τουλούμη
16:30-17:00 Διάλειμμα
17:00-18:00 Διαξιφισμοί: Prep: Αποτελεσματική πρόληψη ή ένα καινούργιο ρίσκο;
Συντονιστές: Α. Γκίκας, Θ. Πέππας
Υπέρ: Β. Σακκά
Κατά: Λ. Λεωνίδου

xv

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 28ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ AIDS

18:00-19:30 Στρογγυλό τραπέζι: Σύγχρονη αντιρετροϊκή αγωγή
Προεδρείο: Π. Κολλάρας, Α. Σκουτέλης
• Επιλογή νουκλεοσιδικών και μη αναλόγων στην έναρξη
της αντιρετροϊκής θεραπείας:
Γ. Ξυλωμένος
• Οι αναστολείς πρωτεασών έχουν θέση στην έναρξη της αντιρετροϊκής
θεραπείας;: Σ. Μεταλλίδης
• Ο ρόλος των αναστολέων της ιντεγκράσης κατά την έναρξη
της αντιρετροϊκής θεραπείας: Α. Παπαδόπουλος
• Το μέλλον της αντιρετροϊκής θεραπείας: Γ. Χρύσος
19:30 Τελετή έναρξης
Προεδρείο: Μ.Κ. Λαζανάς, Ν.Β. Σύψας
Διάλεξη
«Μετακίνηση πληθυσμών, HIV και κοινωνικός αποκλεισμός»: Α. Κορτώ
Τιμητική Βράβευση Καθηγήτριας Μ. Θεοδωρίδου
Βραβεύσεις εργασιών
Δείπνο

Παράλληλες Συνεδρίες
11:00-13:00 Εκπαίδευση σε προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας: Ε. Κάκαλου, Δ. Καραπιπέρης
14:00-16:00 Σεμινάριο Εκπαιδευτικών: Κ. Ακινόσογλου, Ε. Μητροπούλου, Π. Πετρίδης
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 28ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ AIDS
ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
9:00-10:00

Ελεύθερες Ανακοινώσεις
Προεδρείο: Α. Λουρίδα, Γ. Πλουμίδης
ΕΑ10
Ενδοκρινικές διαταραχές σε νεοδιαγνωσθέντες ασθενείς με HIV λοίμωξη
Μ. Νέζη, Ν. Καλογερής, Μ. Χίνη, Α. Λιονή, Β. Σακκά, Γ. Τσεκές, Μ. Μπομπολή,
Ν. Μαγκαφάς, Σ. Καούστου, Α. Μπίσια, Θ. Νιτσοτόλης, Β. Λόη, Ο. Καραγιάννη,
Α. Βρυωνίδου, Μ.Κ. Λαζανάς
ΕΑ11
Συσχέτιση μεταξύ διεθνών προγνωστικών μοντέλων καρδιαγγειακού κινδύνου
και προόδου υποκλινικής αγγειακής νόσου σε ασθενείς με ΗΙV λοίμωξη: Μελέτη
παρακολούθησης 3 ετών
Χ. Καπέλιος, Α. Πρωτογέρου, Μ. Παπαδοπούλου, Κ. Αρίδα, Θ. Παπαϊωάννου,
Γ. Κωνσταντώνης, Γ.Λ. Δαΐκος, Γ. Κίτας, Π. Σφηκάκης, Μ. Ψυχογυιού
ΕΑ12
Σύγκριση παραγόντων κινδύνου για ανάπτυξη καρδιαγγειακών νοσημάτων μεταξύ
HIV οροθετικών και του γενικού πληθυσμού στην Ελλάδα
Α. Καλπουρτζή, Α. Σκουτέλης, Μ. Χίνη, Α. Αντωνιάδου, Α. Καρακώστα, Γ. Στεργίου,
Α. Μπένος, Α. Βανταράκης, Ε. Σαμπατάκου, Β. Παπαρίζος, Γ. Χρύσος,
Χ. Χατζηχριστοδούλου, Π. Βούλγαρη, Π. Γαργαλιάνος-Κακολύρης, Ό. Κατσαρού,
Χ. Γώγος, Γ. Χλουβεράκης, Γ. Τριψιάνης, Ι. Αλαμάνος, Γ. Τουλούμη, εκ μέρους
της AMACS και της Ε.ΜΕ.ΝΟ
ΕΑ13
Η δημιουργία ανοσολογικής μνήμης μετά από συνδυασμένη χορήγηση
13δύναμου συζευγμένου (PCV13) και 23δύναμου πολυσακχαριδικού (PPV23)
πνευμονιοκοκκικού εμβολίου σε ασθενείς με HIV λοίμωξη
Π. Φαρμάκη, Μ. Χίνη, Ν. Μαγκαφάς, Σ. Καούστου, Μ. Τζανουδάκη, Χ. Πιπέρη,
Π.Μ. Ζώρζου, Μ. Θεοδωρίδου, Μ.Κ. Λαζανάς, Β. Σπούλου
ΕΑ14
Ποσοτικοποίηση του κινδύνου κατάγματος στην κλινική πράξη:
Η θεραπεία για οστεοπόρωση θα πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν σε 1 στους 4
οροθετικούς ασθενείς άνω των 40 ετών
Γ. Σιακαλλής, Κ. Πρωτοπαπάς, Π. Μάκρας, Δ. Καββαθά, Α. Παπαδόπουλος, Α. Αντωνιάδου
ΕΑ15
Επίδραση της αντιρετροϊκής θεραπείας (cART) και της διατροφής στον μεταβολισμό
του παράγοντα ενεργοποίησης αιμοπεταλίων (PAF) σε μη προθεραπευμένους
ασθενείς (naïve) με HIV λοίμωξη
Μ. Χίνη, Β.Δ. Παπακωνσταντίνου, Α. Λιονή, Π. Ντετοπούλου, Γ. Σταματάκης,
Ε. Φραγκοπούλου, Σ. Καούστου, Ν. Μαγκαφάς, Π. Γαργαλιάνος-Κακολύρης,
Σ. Αντωνοπούλου, Κ.Α. Δημόπουλος, Μ.Κ. Λαζανάς
ΕΑ16
Σκελετική υγεία παιδιών και εφήβων με HIV. Η εμπειρία από την παρακολούθηση
σε κέντρο αναφοράς
Ε. Μπότσα, Ά. Δουλγεράκη, Α. Λουρίδα, Γ. Πολυζώης, Ι. Μονόπωλης, Β. Σπούλου
ΕΑ17
Καταγραφή των κυήσεων στις οροθετικές γυναίκες στη Μ.Ε.Λ.
του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου
Ά. Αριστοδήμου, Ι. Γεωργακάκης, Ε. Μπαρμπουνάκης, Α. Γκίκας
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10:00-12:00

Δορυφορικές διαλέξεις
Προεδρείο: Χ. Γώγος, Μ.Κ. Λαζανάς
MSD
Το προφίλ ανοχής των αναστολέων ιντεγκράσης από τις κλινικές μελέτες
στην καθημερινή πρακτική: ομοιότητες και διαφορές. Τι νεότερο αναδύεται;: Γ. Χρύσος
Janssen
Η διαχρονική αξία της δαρουναβίρης στην κλινική πράξη: Π. Γαργαλιάνος-Κακολύρης
GSK
Η σημασία του γενετικού φραγμού στην ανάπτυξη αντοχής έναντι
των αντιρετροϊκών φαρμάκων: Δ. Παρασκευής
Gilead Sciences Ελλάς
Progress and unresolved issues in HIV treatment: A. Pozniak

12:00-12:30

Διάλειμμα

12:30-14:30

Στρογγυλό τραπέζι: Γυναίκα και HIV λοίμωξη
Προεδρείο: Μ. Θεοδωρίδου, Μ. Χίνη
•
•
•
•

Επιδημιολογικά Δεδομένα - Ειδικοί πληθυσμοί: Μ. Ψυχογυιού
Ιδιαιτερότητες της νόσου σχετιζόμενες με το φύλο: Α. Λιονή
Σεξουαλική υγεία και αναπαραγωγή: Σ. Παππάς
Ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις και φραγμοί στην περίθαλψη: Μ. Κουλεντιανού

14:30-17:00

Εκλογοαπολογιστική συνέλευση - Γεύμα

17:00-18:30

Στρογγυλό Τραπέζι: Αντιρετροϊκή αγωγή στην κρίση
Προεδρείο: Π. Γαργαλιάνος-Κακολύρης, Π. Νικολαΐδης
• Το κόστος της αντιρετροϊκής αγωγής: Κ. Αθανασάκης
• Διαξιφισμοί: Ο δρόμος από τα πρωτότυπα στα γενόσημα
Υπέρ: Π. Λουρίδα
Κατά: Π. Παναγόπουλος

18:30-19:00

Διάλεξη: Νεοπλάσματα μη εμπίπτοντα στον ορισμό AIDS
Πρόεδρος: Ο. Κοσμοπούλου
Ομιλητής: Β. Παπαρίζος

19:00-20:30

Στρογγυλό τραπέζι: Πρωτόκολλα παρακολούθησης του οροθετικού ασθενούς
Προεδρείο: Μ. Θεοδωρίδου, Σ. Κουρκουντή
• Το check up του οροθετικού ασθενούς: Γ. Τσεκές
• Εμβολιαστικά σχήματα: Κ. Πρωτοπαπάς
• Το οροθετικό παιδί στο δρόμο για την ενηλικίωση: Χ. Λιάκου

Παράλληλες Συνεδρίες
10:00-12:00 Κλινικό Φροντιστήριο Ψυχολόγων και Κοινωνικών Λειτουργών
Ζώντας με την HIV Λοίμωξη το 2016
Προεδρείο: Μ. Γκίκα, Φ. Τσαλίκογλου
Η ιατρική πραγματικότητα σήμερα: Μ. Μπομπολή
Ανακρίνοντας τις προσωπικές μου αναμνήσεις: Λ. Βακερλής
Ζώντας με τον HIV: Η επόμενη ημέρα: Ν. Πιτσούνης
Εκφράσεις ψυχικής οδύνης κατά τη νοσηλεία στη Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων:
Μ. Αθανασοπούλου
• Η HIV λοίμωξη ως κοινωνική πρόκληση: Ά. Καβούρη
• Ιστορίες ζωής: Όψεις της ψυχικής πραγματικότητας της λοίμωξης: Ε. Νικολοπούλου
• Τιμωρείται ο έρωτας;: Φ. Τσαλίκογλου
•
•
•
•
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ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
9:30-11:00

Κλινικό Φροντιστήριο Οδοντιάτρων
Προεδρείο: Ο. Νικολάτου-Γαλίτη, Γ. Πάνος
•
•
•
•

11:00-12:00

Επιδημιολογία, θεραπεία, πρόληψη HIV λοίμωξης: Θ. Χρυσανθίδης
Η HIV λοίμωξη στο οδοντιατρείο: Συμβολή στην πρώιμη διάγνωση: Ε. Παπαδοπούλου
Οδοντιατρική αντιμετώπιση στο οδοντιατρείο: Ε. Βάρδας
Πρωτόκολλα αποφυγής τραυματισμών στο οδοντιατρείο: Ι.Γ. Τζούτζας

Τι νεώτερο στο AIDS
Προεδρείο: Β. Καψιμάλη, Ν.Β. Σύψας
• Στο Εργαστήριο: Δ. Παρασκευής
• Στην Κλινική: Ε. Σαμπατάκου

12:00-12:30

Διάλεξη: Συλλοίμωξη HIV/HCV: Επιδημιολογία και θεραπευτικές δυνατότητες το 2016
Πρόεδρος: Μ. Μαραγκός
Ομιλήτρια: Α. Λέκκου

12:30-12:45

Διάλειμμα

12:45-14:15

Στρογγυλό Τραπέζι ΜΗ.ΚΥ.Ο.
Σύγχρονα προβλήματα ασθενών με HIV λοίμωξη
Προεδρείο: Δ. Καραγιώργος, Ν. Μαγκαφάς
• Χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών και HIV/AIDS: 5 χρόνια μετά:
Λ. Καψάσκη, Μ. Κλώκα
• Οροθετικοί κρατούμενοι με HIV λοίμωξη και πρόσβαση σε κοινωνικά δικαιώματα:
Η μελέτη του Κέντρου Ζωής: Χ. Παπαγεωργίου
• Πρόσβαση στη θεραπεία και συνθήκες στις Μονάδες Λοιμώξεων:
Αποτιμώντας το 2016: Α. Μαζαράκης

14:15-15:45

Στρογγυλό τραπέζι: Ψυχική υγεία και HIV λοίμωξη
Προεδρείο: Φ. Γουρζής, Χ. Γώγος
• Τα προβλήματα της ψυχικής υγείας του οροθετικού ασθενή: Δ. Σαμαρτζής
• Νέες κοινωνικές συμπεριφορές υψηλού κινδύνου: K. Ασημακόπουλος
• Ψυχιατρικές διαταραχές στους ΧΕΝ και η διαχείρισή τους στις ΜΕΛ: Π. Γεωργιλά

15:45-16:00

Διάλειμμα

16:00-16:30

Διάλεξη: Νέες θεραπευτικές δυνατότητες στην 4η δεκαετία της HIV λοίμωξης:
Λανθάνον ιικό φορτίο και θεραπευτικά εμβόλια
Πρόεδρος: Λ. Σκούρα
Ομιλήτρια: Β. Σπούλου

16:30-18:30

Διαδραστική Συνεδρίαση: Παρουσίαση κλινικών περιπτώσεων
Προεδρείο: Χ. Μιχαηλίδης, Β. Παπασταμόπουλος
•
•
•
•
•

18:30

Μονάδα Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»: Ν. Μουσσάς
Μονάδα Π.Γ.Ν.Α. «Αττικόν»: Γ. Σιακαλλής
Μονάδα Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»: Β. Βίγλας
Μονάδα Γ.Ν.Α. «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο Ε.Ε.Σ.»: Μ. Ζώρζου
Μονάδα Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ»: Κ. Καρόζης

Λήξη Συνεδρίου
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Διαξιφισμοί: Prep: Αποτελεσματική πρόληψη
ή ένα καινούργιο ρίσκο;
Β. Σακκά
Η προ της έκθεσης προφύλαξη (Pre-exposure prophylaxis - PrEP) είναι μια νέα μορφή παρέμβασης
για την πρόληψη της μετάδοσης του ιού HIV σε HIV-οροαρνητικά άτομα υψηλού κινδύνου, με τη
χρήση αντιρετροϊκών φαρμάκων πριν από την έκθεση στον ιό. Η καθημερινή χρήση ενός χαπιού
συνδυασμού tenofovir disoproxil fumarate (TDF)/emtricitabine (FTC) έχει αποδειχθεί σε μεγάλες μελέτες ασφαλής και αποτελεσματική για την ουσιαστική μείωση της μετάδοσης του ιού HIV μεταξύ
σεξουαλικά ενεργών ενηλίκων, συμπεριλαμβανομένων των ανδρών που έχουν σεξουαλικές σχέσεις
με άνδρες (MSM), και ετεροφυλόφιλων ανδρών και γυναικών. Παρά της αποδεδειγμένης αποτελεσματικότητας της PrEP, υπάρχουν ακόμη σημαντικές προκλήσεις στη γενίκευση της χρήσης της. Ο
FDA το 2012, και ο WHO το 2015 ενέκριναν την καθημερινή από του στόματος λήψη FTC/TDF για PrEP.
Σε παγκόσμιο επίπεδο στα μέσα του 2016, η γενίκευση της χρήσης της PrEP μόλις αρχίζει. Μέχρι σήμερα, περίπου 50.000 άνθρωποι βρίσκονται σε PrEP στις Ηνωμένες Πολιτείες, τη χώρα με τη μεγαλύτερη εμπειρία. Πρόσφατα, κάποιες χώρες στην Ευρώπη όπως η Γαλλία, έχουν αρχίσει να λαμβάνουν
μέτρα που θα επιτρέψουν την εφαρμογή της PrEP, όμως οι περισσότερες χώρες δεν έχουν λάβει κανένα μέτρο ακόμα, λόγω ανησυχιών σε τοπικό επίπεδο για το κόστος και μια βιώσιμη χρηματοδότηση, την ασφάλεια, την ανάπτυξη αντοχής στα φάρμακα και τη συμμόρφωση. Στίγμα και διακρίσεις εις
βάρος ορισμένων πληθυσμών έχουν συχνά ως αποτέλεσμα την ελλιπή πρόσβαση ή τη χαμηλή ευαισθητοποίηση ατόμων υψηλού κινδύνου. Αντίθετα, ορισμένες κοινότητες MSM, έχουν πολύ μεγαλύτερη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση και έχουν ήδη θεσπίσει ανεπίσημους διαύλους για την απόκτηση φαρμάκων σε περιοχές όπου η PrEP δεν είναι επίσημα διαθέσιμη, ενώ ασκούν ιδιαίτερη πίεση για
τη διαθεσιμότητα της. Η εφαρμογή της PrEP θα πρέπει να αποτελεί μέρος ενός ολοκληρωμένου προγράμματος πρόληψης της μετάδοσης του HIV, το οποίο θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει τακτικό
έλεγχο για HIV, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία και καταστολή του ιού, έλεγχο για άλλα σεξουαλικώς
μεταδιδόμενα νοσήματα και προώθηση της χρήσης προφυλακτικού.

Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος,
Επιμελήτρια Α’ ΕΣΥ,
Γ’ Παθολογικό Τμήμα
& Μονάδα Λοιμώξεων,
Γ.Ν.Α. «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο Ε.Ε.Σ.»

Στρογγυλό Τραπέζι: Σύγχρονη αντιρετροϊκή αγωγή
Το μέλλον της αντιρετροϊκής θεραπείας
Γ. Χρύσος
Η εξέλιξη της αντιρετροϊκής θεραπείας (ART) και η πρόληψη της μετάδοσης του HIV με τη χρήση της
ART έχει αλλάξει τη ζωή πολλών ανθρώπων που ζουν με τον HIV. Οι προσπάθειες συνεχίζονται για νέα
φάρμακα με διαφορετικό μηχανισμό δράσης, λιγότερες ανεπιθύμητες ενέργειες, διαφορετικούς μηχανισμούς ανάπτυξης αντοχής και νέους συνδυασμούς δύο ή τριών φαρμακευτικών ουσιών σε ένα δισκίο
που να περιλαμβάνουν νεώτερα φάρμακα, καθώς και παρατεταμένης δράσης ενέσιμα φάρμακα που θα
απαλλάσσουν τον ασθενή από το καθημερινό άγχος της συμμόρφωσης στην αγωγή.
Το TAF, που αποτελεί τη νέα μορφή του Tenofovir με λιγότερες ανεπιθύμητες ενέργειες από τα οστά
και τους νεφρούς, αναμένεται να προκαλέσει σημαντικές αλλαγές στα θεραπευτικά σχήματα και τους
συνδυασμούς σταθερής δόσης μαζί με το Elvitegravir, το Darunavir και το Rilpivirine.
Τα παρατεταμένης δράσης ενέσιμα αντιρετροϊκά συνεχίζουν τις μελέτες με πολύ καλά αποτελέσματα. Το Cabotegravir πιθανόν μετά από 2 χρόνια να πάρει έγκριση για προφύλαξη πριν την έκθεση στον
ιό και μετά 4 περίπου χρόνια ίσως κυκλοφορήσει ο συνδυασμός του με Rilpivirine σε ενέσιμη μορφή για
χορήγηση κάθε 4 ή 8 εβδομάδες, σε ασθενείς που έχουν πετύχει μη ανιχνεύσιμο ιικό φορτίο μετά από
προηγηθέν τριπλό σχήμα.

Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος,
Διευθυντής Β΄ Παθολογικής Κλινικής
και Μονάδας Λοιμώξεων,
Γ.Ν. Πειραιά «Τζάνειο»

1

Στρογγυλά τραπέζια

Το Doravirine, ένα νέο NNRTI, αναμένεται να κυκλοφορήσει μετά 3 περίπου χρόνια, πιθανόν σε συνδυασμό σταθερής δόσης με γενόσημα TDF και 3TC, οπότε θα έχει και μειωμένη τιμή.
Μια νέα κατηγορία φαρμάκων, οι αναστολείς προσκόλλησης (attachment inhibitors) μπορεί να κυκλοφορήσουν σε 1-2 χρόνια και αρκετά αργότερα (2020) οι αναστολείς ωρίμανσης (maturation inhibitors) πιθανόν να αποτελούν τα νέα προτεινόμενα φάρμακα.
Οι νέες διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες, βασιζόμενες σε τελευταίες μελέτες που δείχνουν λιγότερους
θανάτους και λιγότερες επιπλοκές σχετιζόμενες ή μη σχετιζόμενες με το AIDS, προτείνουν άμεση έναρξη
ART σε όλα τα οροθετικά άτομα, μειώνοντας επίσης τον κίνδυνο μετάδοσης του ιού σε άλλα άτομα.

Στρογγυλό Τραπέζι: Γυναίκα και HIV λοίμωξη
Ιδιαιτερότητες της νόσου σχετιζόμενες με το φύλο
Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος,
Διευθύντρια Ε.Σ.Υ,
Γ’ Παθολογικό ΤμήμαΜονάδα Λοιμώξεων,
Γ.Ν.Α. «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο Ε.Ε.Σ.»

Α. Λιονή
Στην αρχή της επιδημίας του AIDS, το ανδρικό φύλο κυριαρχούσε στον πληθυσμό των πασχόντων.
Σήμερα, 17,8 εκατομμύρια γυναίκες πάσχουν από HIV λοίμωξη και αποτελούν το 51% των ενηλίκων με
HIV λοίμωξη παγκοσμίως (UNAIDS 2015).
Οι γυναίκες είναι ιδιαίτερα ευάλωτες στον HIV. Προσβάλλονται όλες οι ηλικιακές ομάδες, με κύριο
τρόπο μετάδοσης την ετεροφυλοφιλική σεξουαλική επαφή.
Ενώ οι κλινικές εκδηλώσεις της HIV λοίμωξης στις γυναίκες δεν διαφέρουν από αυτές των ανδρών,
υπάρχουν άλλες διαφορές, σχετιζόμενες με το φύλο, που χρήζουν διερεύνησης και δημιουργούν ιδιαίτερες προκλήσεις στην αντιμετώπιση της νόσου. Στις διαφορές αυτές περιλαμβάνονται:
• Διαφορές στον κίνδυνο μετάδοσης του HIV
• Διαφορές στη φυσική ιστορία της HIV λοίμωξης
• Διαφορές στο ιικό φορτίο στην πρώιμη λοίμωξη
• Διαφορά στην επίπτωση ορισμένων καιροσκοπικών λοιμώξεων
• Διαφορές σχετιζόμενες με ART
• Επιπλοκές σχετιζόμενες αποκλειστικά με το γυναικείο φύλο
• Θέματα που αφορούν κύηση και τοκετό
• Ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις και συνθήκες μετάδοσης της νόσου
• Δυνατότητα πρόσβασης σε εξειδικευμένη και υψηλού επιπέδου υγειονομική φροντίδα.
Χρειάζονται περισσότερες μελέτες, ιδιαίτερα στον τομέα των ARVs, για την καλύτερη κατανόηση των
διαφορών μεταξύ ανδρών και γυναικών με HIV λοίμωξη.
Η μητρότητα και η γέννηση ενός υγιούς παιδιού δεν αποτελεί πλέον απραγματοποίητο στόχο για τη
γυναίκα με HIV λοίμωξη, με την προϋπόθεση της πρόσβασης και παραμονής σε υψηλής ποιότητας υγειονομική φροντίδα.
Απαιτείται συνεργασία πολλών ειδικοτήτων για την επίτευξη του στόχου της βέλτιστης παροχής υπηρεσιών υγείας και γενικότερα φροντίδας στη γυναίκα με HIV λοίμωξη. Η αντιμετώπιση πρέπει να εξατομικεύεται ανάλογα με τις συνθήκες ζωής και τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε γυναίκας ξεχωριστά.

Σεξουαλική υγεία και αναπαραγωγή
Γυναικολόγος, Ιατρός ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.,
Υπεύθυνος Μονάδας Ειδικών
Λοιμώξεων Κύησης,
Γ.Ν.Ν.Α. «Έλενα Βενιζέλου»
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Σ. Παππάς
H σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία των γυναικών που ζουν με τον ιό HIV/AIDS είναι θεμελιώδους
σημασίας για την ευημερία των ιδίων, των συντρόφων και των παιδιών τους. Το φύλο παίζει σημαντικό
ρόλο στον καθορισμό της ευπάθειας μιας γυναίκας από τον ιό HIV, την ανταπόκριση στη θεραπεία και
την πρόγνωση.
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Όλες οι γυναίκες έχουν τα ίδια δικαιώματα όσον αφορά την αναπαραγωγή και τη σεξουαλικότητα,
αλλά οι γυναίκες που ζουν με τον ιό HIV/AIDS απαιτούν επιπλέον φροντίδα και παροχή συμβουλών κατά
τη διάρκεια της αναπαραγωγικής τους ζωής με άξονες την αποφυγή ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης και
την ασφαλή ολοκλήρωση της επιθυμητής κύησης.
Οι πολιτικές παρεμβάσεων του HIV πρέπει να συμπεριλάβουν την ισότητα των φύλων, καθώς η βία και
η σεξουαλική βία κατά των γυναικών συσχετίζονται έντονα με τη μετάδοση της νόσου αλλά και επηρεάζουν την πρόσβαση στη θεραπεία, την τήρηση της αντιρετροϊκής θεραπείας και την κάθετη μετάδοση.
Η αποτελεσματικότητα της αντιρετροϊκής αγωγής σε συνδυασμό με την ενίσχυση θετικών παρεμβάσεων στοχεύουν στη βεβαίωση στις γυναίκες που ζουν με τον ιό HIV/AIDS ότι μπορούν έχουν υπεύθυνη,
ασφαλή και ικανοποιητική σεξουαλική ζωή χωρίς τον κίνδυνο μετάδοσης της νόσου.
H σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία των γυναικών που ζουν με τον ιό HIV/AIDS πρέπει να υποστηριχθεί από υψηλής ποιότητας υπηρεσίες που θα συμβάλλουν, μέσω της καθοδήγησης και της ενημέρωσης, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής αλλά και στην καλύτερη πρόληψη.

Ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις και φραγμοί στην περίθαλψη
Μ. Κουλεντιανού

Ψυχολόγος, Υπεύθυνη Ψυχολογικής
Υπηρεσίας Κέντρο Ζωής

Περίπου το 50% των ανθρώπων που ζουν με HIV παγκοσμίως είναι γυναίκες. Οι γυναίκες είναι ένας
πληθυσμός ιδιαίτερα ευάλωτος στον HIV, τόσο λόγω βιολογικών όσο και λόγω ψυχοκοινωνικών παραγόντων. Στην Ελλάδα, περίπου το 17% των συνολικών διαγνώσεων HIV είναι σε γυναίκες, ποσοστό το
οποίο είναι αρκετά χαμηλότερο σε σχέση με το αντίστοιχο του παγκόσμιου χάρτη, με αποτέλεσμα οι
γυναίκες που ζουν με αυτή τη λοίμωξη στην Ελλάδα να αποτελούν έναν μάλλον «κρυφό» πληθυσμό.
Ωστόσο, πρόκειται για μια πληθυσμιακή ομάδα η οποία αντιμετωπίζει ποικίλες ψυχοκοινωνικές δυσκολίες και σημαντικούς φραγμούς στην περίθαλψη, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις που, εκτός του HIV, έχουν να
διαχειριστούν και άλλους παράγοντες ευαλωτότητας (π.χ. στις περιπτώσεις γυναικών μεταναστών ή
προσφύγων κ.ά.). Ψυχολογικά ζητήματα, όπως συμπτώματα άγχους, κατάθλιψης, δυσκολιών διαχείρισης σχέσεων, ανακοίνωση οροθετικότητας, αγωνία για τη μητρότητα, απομόνωση, φόβος και στιγματοποίηση, αποτελούν ορισμένες ενδεικτικές περιπτώσεις δυσκολιών. Επιπρόσθετα, εμπόδια στην πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και φαρμακευτικής περίθαλψης, θέματα στέγασης και ασφάλειας, κάλυψη
βασικών βιοτικών αναγκών και πολλές άλλες δυσκολίες, αποτελούν τις προκλήσεις που συχνά αντιμετωπίζουν οι οροθετικές γυναίκες, σε επίπεδο κοινωνικής πρόνοιας. Στην παρούσα εισήγηση, θα παρουσιαστούν οι ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις που μπορεί να έχει στη ζωή μιας γυναίκας η HIV λοίμωξη, όπως
και οι φραγμοί τους οποίους αντιμετωπίζει, μέσα από τις περιπτώσεις που, κατά καιρούς, έχουν αναζητήσει και βρει υποστήριξη στο Κέντρο Ζωής στην 25πενταετή πορεία του στον χώρο της στήριξης και
ενδυνάμωσης των ανθρώπων που ζουν με HIV ή/και AIDS στην Ελλάδα.

Στρογγυλό Τραπέζι: Αντιρετροϊκή αγωγή στην κρίση
Διαξιφισμοί: Ο δρόμος από τα πρωτότυπα στα γενόσημα
Υπέρ
Π. Λουρίδα
Από το 2000 τα δεδομένα για την HIV λοίμωξη και την πρόσβαση των ασθενών σε θεραπεία άλλαξαν
εντυπωσιακά. Σήμερα βρίσκονται υπό αντιρετροϊκή θεραπεία πάνω από 17 εκατομμύρια ασθενείς παγκοσμίως, δηλαδή πάνω από τους μισούς διαγνωσμένους. Ο στόχος της WHO και του UNAIDS είναι να
βρίσκεται σε θεραπεία το 90% των διαγνωσμένων ασθενών έως το 2020.
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Ο στόχος αυτός είναι εφικτός αφενός λόγω της αύξησης της χρηματοδότησης για την κάλυψη του
κόστους των αντιρετροϊκών φαρμάκων, αλλά κυρίως λόγω της χρήσης γενοσήμων αντιρετροϊκών, κυρίως στις αναπτυσσόμενες χώρες. Υπολογίζεται ότι, ενώ το 2000 το ετήσιο κόστος της ART ανά ασθενή
ήταν 10.000$ στις ΗΠΑ, σήμερα υπάρχουν χώρες που το μέσο ετήσιο κόστος της ART ανά ασθενή μπορεί να είναι της τάξης των 100$ (δεδομένα UNAIDS).
Ήδη υπάρχουν γενόσημα NRTIs, NNRTIs και 2 PIs. Η επόμενη πενταετία θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον
αφού λήγει η πατέντα πολλών αντιρετροϊκών φαρμάκων που χρησιμοποιούνται από εκατομμύρια
ασθενείς, όπως TDF/FTC, DRV, ATV. Ήδη από τον ΕΜΕΑ το δεύτερο 6μηνο του 2016 έχουν εγκριθεί 2
γενόσημα σκευάσματα TDF/FTC και αναμένεται συνέχεια. Ως εκ τούτου, η στροφή στα σκευάσματα
αυτά είναι κάτι που προγραμματίζεται από τα συστήματα υγείας των ΗΠΑ και της Ευρώπης.
Με δεδομένη την ασφάλεια και αποτελεσματικότητα των γενοσήμων αντιρετροϊκών φαρμάκων,
υπολογίζεται ότι εάν μέσα στα επόμενα έτη αντικατασταθούν όλα τα πρωτότυπα αντιρετροϊκά από τα
διαθέσιμα γενόσημά τους, το κέρδος για τα εθνικά συστήματα υγείας θα είναι εντυπωσιακό. Για παράδειγμα στην περίπτωση της Μεγάλης Βρετανίας θα υπερβαίνει το 1 δις $ σε 5 έτη.
Παράλληλα, έχει υπολογιστεί πως η PrEP είναι cost-effective στους πληθυσμούς υψηλού κινδύνου
που αφορά, με την προϋπόθεση ότι η τιμή του φαρμάκου θα είναι 50-75% χαμηλότερη από την τρέχουσα τιμή του πρωτοτύπου TDF/FTC, άρα πρακτικά μόνο με τη χρήση γενοσήμου σκευάσματος. Αφετέρου, είναι γνωστό ότι η ευρεία χρήση γενοσήμων πιέζει τις τιμές των πρωτοτύπων φαρμάκων συνολικά
χαμηλότερα.
Σε μια Ευρώπη που οι μισές σχεδόν νέες διαγνώσεις HIV λοίμωξης αφορούν late presenters, τα χρήματα που θα εξοικονομηθούν από τη χρήση γενοσήμων μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διευρυμένα
προγραμμάτων έγκαιρης διάγνωσης της HIV λοίμωξης, για τη βελτίωση και επέκταση των μονάδων
υγείας που φροντίζουν τους ασθενείς με HIV ώστε αυτοί να παραμένουν υπό συχνή παρακολούθηση
και να έχουν καλή συμμόρφωση στην ART, για χρηματοδότηση έρευνας και νέων καινοτόμων θεραπειών, για προγράμματα κοινωνικής στήριξης των ασθενών κ.λπ.
Ο στόχος που έχει τεθεί από την WHO και την παγκόσμια κοινότητα ώστε το 90% των ασθενών με HIV
λοίμωξη που είναι διαγνωσμένοι να βρίσκονται υπό θεραπεία είναι απόλυτα εφικτός και βασίζεται στη
χρήση γενοσήμων αντιρετροϊκών φαρμάκων.

Κατά
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Π. Παναγόπουλος
Στα χρόνια της κρίσης ο τομέας της Υγείας και ακόμη ειδικότερα το Φάρμακο δεν θα μπορούσαν να
μείνουν ανεπηρέαστοι. Οι περικοπές για να μην ζημιώσουν τη Δημόσια Υγεία και το κοινωνικό συμφέρον μπορούν να λάβουν χώρα μέσω χορήγησης φθηνότερου φαρμάκου. Και τα γενόσημα, έχοντας τιμή
που μπορεί να είναι μέχρι και 90% φθηνότερη του πρωτοτύπου, μπορεί να αποτελέσουν μία επιλογή.
Από την άλλη, οι αλλαγές των οδηγιών και η ένδειξη έναρξης αντιρετροϊκής αγωγής ανεξαρτήτως του
αριθμού των Τ4 λεμφοκυττάρων αυξάνουν το κόστος του φαρμάκου και επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό του κάθε νοσοκομείου. Μολαταύτα, η επιλογή δεν μπορεί να είναι επιπόλαια, αφού ένα γενόσημο
πρέπει να είναι εξίσου καλό με το πρωτότυπο, ενώ η αντικατάσταση πρωτοτύπου συνδυασμού με κάποιον άλλο εναλλακτικής επιλογής από αντίγραφα ίσως δεν είναι ορθολογική.
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Στρογγυλό Τραπέζι: Πρωτόκολλα παρακολούθησης
οροθετικού ασθενούς
Το check up του οροθετικού ασθενούς
Γ. Τσεκές
Με την έγκαιρη χορήγηση της αντιρετροϊκής αγωγής, η λοίμωξη από τον HIV έχει πλέον μετατραπεί
από θανατηφόρο νόσημα σε μία χρόνια νόσο. Η παράταση της επιβίωσης των ασθενών, σε συνδυασμό
με τη γήρανση του πληθυσμού των ατόμων με HIV λοίμωξη, έχει αναδείξει στην επιφάνεια ποικίλες
παθολογικές καταστάσεις (συννοσηρότητες), οι οποίες επιδρούν αρνητικά στην ποιότητα της ζωής και
στο προσδόκιμο επιβίωσης. Ενδεικτικά μόνο αναφέρονται η αρτηριακή υπέρταση, οι μεταβολικές διαταραχές (δυσλιπιδαιμία και σακχαρώδης διαβήτης), η καρδιαγγειακή νόσος, η χρόνια νεφρική νόσος, η
οστεοπόρωση, οι νευρογνωσιακές διαταραχές και οι νεοπλασίες. Οι παθολογικές αυτές καταστάσεις
μπορεί εν μέρει να σχετίζονται με τον HIV (χρόνια φλεγμονή λόγω ανοσιακής διέγερσης αλλά και ανοσοκαταστολή) και τη θεραπεία του (τοξικότητα αντιρετροϊκής αγωγής). Πλην των συννοσηροτήτων,
συχνές στον πληθυσμό των ατόμων με HIV λοίμωξη είναι και οι συλλοιμώξεις (ιογενείς ηπατίτιδες, σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα, φυματίωση κ.λπ.). Για την πρόληψη, αλλά και την έγκαιρη διάγνωση
και αντιμετώπιση όλων των παθολογικών καταστάσεων που αναφέρθηκαν παραπάνω, είναι απαραίτητος ο συχνός, συστηματικός και στοχευμένος προσυμπτωματικός έλεγχος (check up). Πλην των ενδεδειγμένων παρακλινικών εξετάσεων, είναι αυτονόητη η λήψη ενός πλήρους ιατρικού ιστορικού και η
ενδελεχής κλινική εξέταση. Είναι επίσης απαραίτητη η καταγραφή όλων των χορηγουμένων φαρμάκων
για την πιθανότητα φαρμακευτικών αλληλεπιδράσεων, αλλά και ο σχολαστικός έλεγχος του εμβολιασμού του ατόμου και η συμπλήρωση τυχόν ελλείψεων ή η διενέργεια αναμνηστικών δόσεων. Η παροχή
συμβουλευτικής σχετικά με την πρόληψη και τον υγιεινό τρόπο ζωής είναι μία ακόμα συνιστώσα του
προσυμπτωματικού ελέγχου. Λόγω του φόρτου εργασίας που αντιμετωπίζουν πλέον όλες οι Μονάδες
Λοιμώξεων, το check up του ατόμου με HIV λοίμωξη θα μπορούσε ίσως να το αναλάβει ο οικογενειακός
γιατρός του ασθενή, σε συνεργασία πάντα με τους θεράποντες λοιμωξιολόγους.

Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος,
Διευθυντής Ε.Σ.Υ.,
Γ΄ Παθολογικό Τμήμα
& Μονάδα Λοιμώξεων,
Γ.Ν.Α. «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο
Νοσοκομείο Ε.Ε.Σ.»

Το οροθετικό παιδί στο δρόμο προς την ενηλικίωση
Χ. Λιάκου
Το οροθετικό παιδί που ενηλικιώνεται αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα, που υποδηλώνει την επιτυχία στη θεραπεία της HIV λοίμωξης. Η εφαρμογή συνδυασμένης αντιρετροϊκής αγωγής
(cART) στα παιδιά κατά τις 2 τελευταίες δεκαετίες έχει μεταβάλει σημαντικά τη θνησιμότητα και την
ποιότητα ζωής τους. Η μετάβαση του οροθετικού ασθενούς προς την ενηλικίωση είναι ιδιαίτερος σταθμός, καθώς ως ενήλικας πλέον βιώνει οργανικές και ψυχοσυναισθηματικές μεταβολές και αναλαμβάνει
νέους ρόλους και υπευθυνότητες. Παράλληλα, ορισμένα από τα προβλήματα που ανακύπτουν είναι η
ευθύνη διαχείρισης της νόσου του, πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες λόγω μακροχρόνιας αντιρετροϊκής
αγωγής, ο θάνατος άλλου μέλους της οικογένειας λόγω HIV και ο κοινωνικός αποκλεισμός.
Οι 2 χωριστοί υποπληθυσμοί, τα παιδιά με περιγεννητική μετάδοση και οι έφηβοι με επίκτητη λοίμωξη
HIV μετά από σεξουαλική επαφή, φέρουν κοινά χαρακτηριστικά αλλά και διαφοροποιούνται σε ό,τι αφορά τις ανάγκες και τις προκλήσεις στην πορεία προς την ενηλικίωση. Συζητούνται οι ιδιαιτερότητες που
αφορούν στην ανακοίνωση της νόσου, την ομαλή κοινωνική ένταξη, τη συμμόρφωση στη θεραπεία, τη
νευροφυσιολογική και πνευματική εξέλιξη καθώς και τη σεξουαλική και αναπαραγωγική δραστηριότητα
του οροθετικού παιδιού. Επιπλέον, γίνεται συστηματική ανασκόπηση των βασικών αρχών και συστηνόμενων πρακτικών για την ομαλή μετάβαση από μια παιδιατρική μονάδα παρακολούθησης HIV/AIDS σε ένα
οργανωμένο σύστημα φροντίδας ενηλίκων. Η προετοιμασία ένταξης στην ενήλικο ζωή αποτελεί μακρόχρονη διαδικασία, η οποία είναι απαραίτητο να εξατομικεύεται σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε ασθενούς και να υποστηρίζεται τόσο από την οικογένεια όσο και από τις δομές υγείας που την πλαισιώνουν.
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Στρογγυλό Τραπέζι ΜΗ.ΚΥ.Ο.:
Σύγχρονα προβλήματα ασθενών με HIV λοίμωξη
Οροθετικοί κρατούμενοι με HIV λοίμωξη και πρόσβαση
σε κοινωνικά δικαιώματα: Η μελέτη του Κέντρου Ζωής
Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω,
LLM Law and Society-Criminal
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Χ. Παπαγεωργίου
Στην εισήγηση θα παρουσιασθούν και θα αναλυθούν τα βασικά συμπεράσματα της μελέτης που διεξάγει το Κέντρο Ζωής ήδη από Μάρτιο 2016 έως και σήμερα στο Νοσοκομείο Φυλακών Κορυδαλλού,
στο Παράρτημα των Γυναικείων Φυλακών Κορυδαλλού, στις Φυλακές Διαβατών και στις Διευθύνσεις
Αλλοδαπών Αττικής και Θεσσαλονίκης.
Η ανωτέρω μελέτη λαμβάνει υπόψη τα ήδη διατυπωθέντα συμπεράσματα των επιστημονικών και
επαγγελματικών φορέων που δραστηριοποιούνται στο πεδίο, καθώς και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών αναφορικά με την πρόσβαση των οροθετικών κρατουμένων στα κοινωνικά δικαιώματα, όπως αυτά κατοχυρώνονται από τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας και από τους κανόνες του διεθνούς και ενωσιακού δικαίου.
Επικεντρώνεται δε στην άντληση εμπειρίας μέσω της άμεσης επαφής και οργανωμένης συζήτησης
με κρατούμενους-συμμετέχοντες στη μελέτη, παρεμβάσεων νομικής συνδρομής και κοινωνικής αρωγής τόσο σε κρατούμενους, όσο και σε αποφυλακισμένους και της παρατήρησης της τηρούμενης διοικητικής πρακτικής και συζήτησης με παράγοντες των αρμοδίων φορέων για το ζήτημα.
Αντικείμενο της εισήγησης θα είναι αφενός η ανάδειξη των θετικών εξελίξεων στο συγκεκριμένο πεδίο, αφετέρου η αποτύπωση των ελλείψεων από τις οποίες χαρακτηρίζεται το υπάρχον σύστημα με
στόχο να καταστούν ορατές οι αδυναμίες και περιορισμοί του. Απώτερος στόχος της μελέτης είναι η
διατύπωση προτάσεων προς την κατεύθυνση της επίλυσης τυχόν προβλημάτων, της ομαλότερης κοινωνικής επανένταξης των αποφυλακισμένων, καθώς και της καλυτέρευσης των συνθηκών κράτησης
των κρατουμένων ως φορέων των συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων της υγείας, της εργασίας, της παιδείας, της κοινωνικής ασφάλισης, της προστασίας της οικογένειας και του γάμου, της κατοικίας και προστασίας της αναπηρίας.

Στρογγυλό Τραπέζι: Ψυχική υγεία και HIV λοίμωξη
Νέες κοινωνικές συμπεριφορές υψηλού κινδύνου
Τμήμα Ιατρικής,
Σχολή Επιστημών Υγείας,
Πανεπιστήμιο Πατρών
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Κ. Ασημακόπουλος
Το σύνδρομο επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας (AIDS) αποτέλεσε, μετά το τέλος του 20ου αιώνα,
μια επικίνδυνη νόσο με μεγάλες επιπτώσεις στη σωματική και στην ψυχική υγεία, κυρίως των νέων
ανθρώπων. Αυτή η νόσος έθεσε σημαντικά ερωτήματα σε σχέση με τις σύγχρονες κοινωνικές και πολιτισμικές συνθήκες, που όσο περνάει ο καιρός είναι ιδιαίτερα δύσκολο να απαντηθούν. Η ανθρώπινη
σεξουαλικότητα αποτελεί το συνδετικό κρίκο μεταξύ του βιολογικού κορμιού και του ψυχικού σώματος. Ο Freud έδειξε ότι η σεξουαλικότητα δεν ενυπάρχει με την γέννηση του ανθρώπου, αλλά εξελίσσεται καθώς το υποκείμενο οργανώνεται ψυχικά. Οι υψηλού κινδύνου κοινωνικές συμπεριφορές μας ξαφνιάζουν αρκετά συχνά με την ευρηματικότητά τους, είναι θορυβώδεις και προκλητικές και συχνά φτάνουν στα όρια του αποτρόπαιου. Είναι σωματικές ενέργειες που βραχυκυκλώνουν ή αποκλείουν τη
σκέψη, αρνούνται το ψυχικό γίγνεσθαι και ανάγουν τον άλλο στο επίπεδο του πράγματος. Παρόλη την
προσπάθεια που γίνεται για την αντιμετώπιση του AIDS, τα προβλήματα που τίθενται συνεχώς παραμένουν πολλά και σύνθετα, και έχουν σχέση κυρίως με επικίνδυνες σεξουαλικές συμπεριφορές. Ο τρόπος
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Στρογγυλά τραπέζια

μετάδοσης του ιού και κυρίως μεταξύ των ομοφυλοφίλων, η αναπηρία που προκαλεί η νόσος σε άτομα
νεαρής ηλικίας που κυρίως προσβάλλονται και ο θάνατος, καθιστά επιτακτική τη λήψη μέτρων για την
άμεση αντιμετώπιση των παραγόντων κινδύνου, με σκοπό τον περιορισμό της νόσου. Ο ιός αποτελεί
μια καταστροφική παρεκτροπή για τις σύγχρονες κοινωνίες, τόσο για τους ασθενείς, όσο και για τους
θεραπευτές. Για πολλούς ομοφυλόφιλους, η σχέση με το ετερόφυλα προσανατολισμένο περιβάλλον,
μέσα στο οποίο μεγάλωσαν και οι συμπεριφορές αυτού του κοινωνικού περιβάλλοντος απέναντί τους,
βιώνονται ιδιαίτερα εχθρικές, αν όχι διωκτικές. Κάποιες νέες συμπεριφορές υψηλού κινδύνου, ξεπερνούν τα όρια της ελευθερίας και ανοίγουν τις πόρτες μετάδοσης του AIDS. Η καλύτερη κατανόηση των
νέων κοινωνικών συμπεριφορών υψηλού κινδύνου, θα οδηγήσει την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της νόσου.

Ψυχιατρικές διαταραχές στους ΧΕΝ και η διαχείρισή τους
στις ΜΕΛ
Π. Γεωργιλά

Διευθύντρια Ψυχιατρικού Τμήματος,
Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»

Οι μελέτες δείχνουν ότι οι οροθετικοί HIV ασθενείς, σε μεγαλύτερο ποσοστό από τον γενικό πληθυσμό, εκδηλώνουν ψυχικές διαταραχές όπως αγχώδη διαταραχή και κατάθλιψη.
Νευροψυχιατρικές εκδηλώσεις είναι δυνατόν να εμφανιστούν πέραν τη συννοσηρότητα, στα πλαίσια
της ίδιας της νόσου (HIV), με πιο κοινή διαταραχή την ήπια γνωσιακού τύπου διαταραχή και την HAD
(HIV Associated Dementia).
Μελέτες σε ασθενείς που εμφανίζουν, μείζονος χαρακτήρα, χρόνια ψυχικά νοσήματα όπως σχιζοφρένεια ΔΔ, δείχνουν υψηλό κίνδυνο επίπτωσης HIV με υψηλότερα ποσοστά σε αυτούς που έχουν συννοσηρότητα με εξάρτηση από ενέσιμες ουσίες και διαταραχές προσωπικότητας.
Οι ψυχικές διαταραχές αυξάνουν τον κίνδυνο επίπτωσης μόλυνσης HIV και η εμφάνιση HIV επιπλέκει
τη νόσο από πλευράς πρόγνωσης.
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ΔΙΑΛΈΞΕΙΣ

Η HIV λοίμωξη σε ευάλωτους πληθυσμούς
Χρήστες ενδοφλεβίων ουσιών
Δ. Καββαθά

Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος,
Διευθύντρια Ε.Σ.Υ., Π.Γ.Ν.Α. «Αττικόν»

Η χρήση ενδοφλεβίων ναρκωτικών (ΕΝ) αποτελεί σημαντικό παράγοντα εξάπλωσης του HIV. Υπολογίζεται ότι 5-10% των συνολικών μολύνσεων οφείλεται στη χρήση ΕΝ παγκοσμίως, ενώ σε ορισμένα
μέρη του κόσμου το ποσοστό αυτό ανέρχεται σε 30-80%.
Η εξάπλωση του HIV μεταξύ των χρηστών μπορεί να πάρει επιδημικό χαρακτήρα, κυρίως σε συνθήκες πολλαπλών χρήσεων συρίγγων, όπως συνέβη στη χώρα μας το 2011.
Ο τριπλός στόχος της διάγνωσης της οροθετικότητας, της ένταξης και της διατήρησης στην αντιρετροϊκή θεραπεία σε υψηλά ποσοστά (90, 90, 90) μεταξύ των χρηστών παρουσιάζει ιδιαιτερότητες
και δυσκολίες οι οποίες μπορεί να αντιμετωπισθούν μόνο μέσω απαρτιωμένων προγραμμάτων. Τα
απαρτιωμένα προγράμματα στοχεύουν στην παράλληλη αντιμετώπιση της χρήσης ουσιών, των κοινωνικοοικονομικών προβλημάτων που συνδέονται με τη χρήση, των ψυχιατρικών διαταραχών, του
HIV και άλλων κοινών συννοσηροτήτων στους χρήστες μεταξύ των οποίων η αντιμετώπιση της καθολικής σχεδόν συλλοίμωξης με την ηπατίτιδα C και της φυματίωσης αποτελούν προτεραιότητες για
τη δημόσια υγεία. Στα απαρτιωμένα προγράμματα αντιμετώπισης της χρήσης ΕΝ και του HIV απαραίτητη είναι η συμμετοχή και η συνεργασία πολλών επαγγελματιών υγείας, όπως γιατρών με εξειδίκευση στον HIV, γιατρών με εξειδίκευση στην αντιμετώπιση των εξαρτήσεων, κοινωνικών λειτουργών,
ψυχολόγων κ.λπ. Η υλοποίηση τέτοιων προγραμμάτων σε διάφορες χώρες εξαρτάται από την υλικοτεχνική υποδομή, την επάρκεια και κατάρτιση των επαγγελματιών υγείας καθώς και τη διαθεσιμότητα οικονομικών πόρων
Στη χώρα μας, μετά την εμφάνιση της επιδημίας μεταξύ των χρηστών υπήρξε εντατικοποίηση του
ελέγχου για HIV, καθώς και της σύνδεσης με τις Μ.Ε.Λ. για έναρξη αντιρετροϊκής θεραπείας τόσο από
θεσμικούς φορείς όσο και από μη κυβερνητικές οργανώσεις, με αποτέλεσμα τη διαχρονική μείωση των
νέων κρουσμάτων. Παράλληλα, έγινε μεγάλη αύξηση των διαθέσιμων θέσεων στα προγράμματα μείωσης βλάβης για τους χρήστες με προτεραιότητα στους οροθετικούς ασθενείς. Παρά ταύτα, πρόβλημα
παραμένει η διατήρηση των ασθενών αυτών στη θεραπεία και η συμμόρφωση με την αντιρετροϊκή
αγωγή καθώς και η ένταξή τους σε θεραπευτικά πρωτόκολλα έναντι της ηπατίτιδας C.

Νεοπλάσματα μη εμπίπτοντα στον ορισμό του AIDS
B. Παπαρίζος
Με τη συνεχώς εξελισσόμενη αντιρετροϊκή θεραπεία, η νοσηρότητα από καιροσκοπικές λοιμώξεις ή
άλλες εκδηλώσεις AIDS έχει σαφώς μειωθεί, ενώ η επιβίωση έχει θεαματικά αυξηθεί σε ασθενείς με HIV
λοίμωξη. Οι εκδηλώσεις AIDS δεν είναι πλέον η συχνότερη αιτία θανάτου, αλλά νοσήματα και διαταραχές που δεν σχετίζονται άμεσα με αυτό. Μεταξύ αυτών, σημαντική θέση κατέχουν οι νεοπλασίες εκτός
αυτών που υπάγονται στον ορισμό του AIDS.
Συχνότερες μη AIDS νεοπλασίες (Non-AIDS Defining Cancers, NADC) είναι ο καρκίνος του πνεύμονα,
του ήπατος, του εντέρου, του πρωκτού και το λέμφωμα Hodgkin. Οι νεοπλασίες αυτές εμφανίζονται
στους HIV ασθενείς λίγο ή πολύ συχνότερα σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό, σε νεώτερες ηλικίες, με
επιθετικότερη έκφραση και σε πιο προχωρημένα στάδια, καταλήγοντας σε μικρότερη επιβίωση και
αυξημένη θνητότητα.
Οι αιτίες για την αυξημένη έκφραση αυτών των νεοπλασιών στους HIV ασθενείς είναι πολλαπλές και
μη επαρκώς αποσαφηνισμένες. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:
• Η μακρά επιβίωση και η γήρανση των ασθενών
• Η προϊούσα ανοσοανεπάρκεια
• Η χρόνια ανοσολογική διέγερση και φλεγμονή

Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος,
Διευθυντής ΕΣΥ, Νοσοκομείο
Αφροδίσιων και Δερματικών Νόσων
«Α. Συγγρός»
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Διαλέξεις

• Η ανοσογήρανση
• Οι συλλοιμώξεις από ογκογόνους ιούς (HPV, HBV, HCV, EBV)
• Παράγοντες σχετιζόμενοι με τον τρόπο ζωής (κάπνισμα, χρήση αλκοόλ ή άλλων ουσιών κ.λπ.).
Περαιτέρω, η εμφάνιση νεοπλασιών έχει συσχετισθεί με όψιμη διάγνωση της HIV λοίμωξης, χαμηλά
επίπεδα ή χαμηλό ναδίρ CD4 λεμφοκυττάρων, μακροχρόνια ανιχνεύσιμο ιικό φορτίο, μη λήψη αντιρετροϊκής θεραπείας και μεγαλύτερη ηλικία.
Η αποτελεσματικότητα της αντιρετροϊκής αγωγής επιτρέπει συνήθως την αντιμετώπιση των νεοπλασιών αυτών με χημειοθεραπευτικά σχήματα ή άλλες μεθόδους ανάλογες με αυτές που χρησιμοποιούνται σε μη HIV ασθενείς, και με την έκβαση να είναι συχνά αίσια. Πολλά από τα νεώτερα αντιρετροϊκά
φάρμακα έχουν περιορισμένες αλληλεπιδράσεις και η συγχορήγησή τους με χημειοθεραπευτικούς παράγοντες είναι εφικτή.
Προληπτικά, μέθοδοι screening σε ασθενείς υπό στενή παρακολούθηση, όπως συνήθως οι HIV ασθενείς, θα ήταν εφικτό να εφαρμοσθούν, και έχουν προταθεί αρκετές, αναλόγως του είδους της νεοπλασίας. Εντούτοις, τέτοιες μέθοδοι άλλοτε δεν είναι πάντοτε ευχερείς ή έστω διαθέσιμες, άλλοτε στερούνται ακρίβειας και αποτελεσματικότητας και άλλοτε έχουν δυσανάλογο κόστος.
Καλύτερες προληπτικές παρεμβάσεις σήμερα θεωρούνται:
• Η έγκαιρη διάγνωση και έναρξη αντιρετροϊκής θεραπείας.
• Η πρόληψη ή η θεραπευτική αντιμετώπιση των λοιμώξεων με ιούς όπως HPV, HBV και HCV.
• Η διακοπή του καπνίσματος και της κατάχρησης αλκοόλ.
• Η επαγρύπνηση των θεραπόντων ιατρών, αλλά και των ασθενών, που τουλάχιστον στη χώρα μας,
έχουν δυνατότητα άμεσης και ευχερούς πρόσβασης σε αυτούς.

Συλλοίμωξη HIV/HCV: Επιδημιολογία και θεραπευτικές
δυνατότητες το 2016
Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος,
Διευθύντρια Ε.Σ.Υ.,
Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική,
Π.Γ.Ν. Πατρών
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Α. Λέκκου
Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, σε 10-30% των ατόμων με HIV λοίμωξη συνυπάρχει HCV λοίμωξη. Σε HIV/HCV συλλοίμωξη η εξέλιξη σε ηπατική ίνωση και μη αντιρροπούμενη κίρρωση είναι επιταχυνόμενη συγκριτικά με απλή λοίμωξη HCV. H σύγχρονη αντιρετροϊκή αγωγή, παρά τη βελτίωση στην
επιβίωση, δεν φαίνεται να ελαχιστοποιεί την αποδιδόμενη σε ηπατική νόσο θνησιμότητα σε άτομα με
συλλοίμωξη.
Οι σύγχρονες θεραπευτικές επιλογές για την ηπατίτιδα C προσφέρουν τη δυνατότητα μη ανίχνευσης του ιού την 24η εβδομάδα (SVR24) μετά το τέλος της θεραπείας, που ισοδυναμεί με πλήρη ίαση.
Πολλαπλές μελέτες, αλλά και η καθημερινή κλινική πραγματικότητα, σε άτομα με HCV/HIV συλλοίμωξη, πολυθεραπευόμενους και μη, παρουσιάζουν σημαντικά υψηλά ποσοστά SVR12 και 24 με τα
νεώτερα DAAs (Direct Acting Antivirals), ανεξαρτήτως γονοτύπου (GT) του ιού ΗCV και χωρίς σημαντικές παρενέργειες.
Πρόσφατα στα ήδη χρησιμοποιούμενα ΙFN-free σχήματα, όπως ο συνδυασμός sofosbuvir και
daclatasvir (GT1, 2, 3, 4, 5, 6), ο σταθερής δόσης συνδυασμός sofosbuvir/ledipasvir (GT 1, 4, 5, 6), o συνδυασμός των ombitasvir/paritaprevir/ritonavir και dasabuvir (GT 1, και 4 χωρίς dasabuvir), sofosbuvir και
simeprevir (GT1 και 4), έχουν προστεθεί και άλλες θεραπευτικές επιλογές: oι σταθερής δόσης συνδυασμοί elbasvir/grazoprevir (GT 1 και 4) και sofosbuvir/velpatasvir (GT 1, 2, 3, 4, 5, 6). Η προσθήκη ριμπαβιρίνης (RBV) δίνει τη δυνατότητα μείωσης του ποσοστού υποτροπής και συντόμευσης της διάρκειας
αγωγής με τους συνδυασμούς των DAAs.
Απαραίτητα θα πρέπει να εκτιμάται η συμβατότητα των DAAs με την αντιρετροϊκή αγωγή για την
αποφυγή πιθανών αλληλεπιδράσεων αλλά και με στόχο τη διατήρηση της καταστολής του ιού HIV,
χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τις μελλοντικές επιλογές.
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ΚΛΙΝΙΚΆ ΦΡΟΝΤΙΣΤΉΡΙΑ

Κλινικό Φροντιστήριο Νοσηλευτών
(Διαδραστική Συνεδρία)
Επικεντρωμένο στην πρόληψη και στη θεραπεία
της HIV λοίμωξης
Μ. Γκίκα,1 Ζ. Μάτσου,2 Χ. Ντάφλος,3 Β. Ραφτόπουλος,4 Eλ. Φύτρου,5 Α. Σιδηροπούλου 6
Μέσα από μια σειρά ερωτήσεων που περιέχουν μελέτη περιστατικών, κλινικές περιπτώσεις, σύνθετα ερωτήματα, ανιχνεύονται οι γνώσεις των νοσηλευτών στο πεδίο HIV/AIDS. Οι απαντήσεις δημιουργούν ένα προσωπικό σκόρ, μέσα από το οποίο οι συμμετέχοντες θα κρίνουν την επάρκεια γνώσεων τους. Εξειδικευμένοι ομιλητές θα δώσουν απαντήσεις, θα προσφέρουν λύσεις και θα καταθέσουν
την επικαιροποιημένη γνώση. Οι σωστές απαντήσεις θα είναι όλες evidence based, βασισμένες στην
ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία και στα πλέον πρόσφατα guidelines. Αντιπροσωπευτικά, το ερωτηματολόγιο που θα χρησιμοποιηθεί στη διαδραστική συνεδρία περιλαμβάνει ερωτήσεις που αφορούν κάθε επαγγελματία υγείας, είτε εργάζεται στην αιμοδοσία, στο τμήμα επειγόντων περιστατικών, στο χειρουργείο, στο αναισθησιολογικό τμήμα, στη μονάδα ειδικών λοιμώξεων ή σε γενικό νοσηλευτικό τμήμα. Η ορθή συμπλήρωση του ερωτηματολογίου απαιτεί εξειδικευμένες και επικαιροποιημένες γνώσεις σχετικά με το Rapid Test, τις δοκιμασίες Elisa 4ης γενιάς, Western Blot και PCR, την
PEP και την PrEP προφυλακτική αγωγή, τα μέτρα ασφάλειας, την πολιτική απομόνωσης των νοσηλευτικών ιδρυμάτων για λοιμώδη νοσήματα, την ορθολογική χρήση αντισηπτικών και απολυμαντικών
και τα σύγχρονα θεραπευτικά σχήματα.

Θεολόγος-Νοσηλεύτρια,
SRN, BSc., Ph.D, Προϊσταμένη Γ.Ν.Α.
«Κοργιαλένειο-Μπενάκειο» Ε.Ε.Σ.
2
Νοσηλεύτρια, Υπεύθυνη Μονάδας
Λοιμώξεων, Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»
3
Νοσηλευτής ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.,
Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων Γ.Ν.Α.
«Κοργιαλένειο-Μπενάκειο Ε.Ε.Σ»
4
RN, MSc, PhD, ΤΕΠΑΚ
5
MS, Προϊσταμένη Μονάδας
Λοιμώξεων, Δ’ Παθολογική Κλινική,
Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο
«Αττικόν»
6
Νοσηλεύτρια -ΤΕ, Προϊσταμένη
της Μονάδας Άσηπτης Νοσηλείας
Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ»
1

Κλινικό Φροντιστήριο Γενικών Ιατρών, Φοιτητών
Ιατρικής, Φοιτητών Βιολογίας (Διαδραστική Συνεδρία)
Επιδημιολογία, παθογένεση και διάγνωση της λοίμωξης
από τον HIV
Ε. Μπαρμπουνάκης
Η λοίμωξη με τον Ιό Ανθρώπινης Ανοσοανεπάρκειας (Human Immunodeficiency Virus Infection)
και το Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσοανεπάρκειας (AIDS) είναι μια νόσος του ανθρώπινου ανοσοποιητικού συστήματος που προκαλείται από τον ιό της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας (HIV).
Ο ιός επεμβαίνει στη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος και κάνει τα άτομα με AIDS περισσότερο ευπαθή σε ευκαιριακές λοιμώξεις και σε κακοήθειες που συνήθως δεν προσβάλλουν τα άτομα
με λειτουργικά ανοσοποιητικά συστήματα.

Διευθυντής ΕΣΥ, Παθολόγος,
Παθολογική Κλινική ΠΑΓΝΗ,
ΜΕΛ Κρήτης

Επιδημιολογία
Το HIV/AIDS είναι πλέον μια παγκόσμια πανδημία.
Παγκοσμίως, υπολογίζεται ότι ζουν >37,0 εκατομμύρια άνθρωποι με HIV, ενώ μόνο το 2015 οι νέες
λοιμώξεις ήταν >2,0 εκατομμύρια. Επίσης, υπήρξαν 1,2 εκατομμύρια θάνατοι από τον HIV.
Ο μεγαλύτερος αριθμός συναντάται στην Υπο-Σαχάρια Αφρική με >25,8 ανθρώπους με HIV.
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Η πρώτη πιστοποίηση του HIV έγινε από δείγμα του 1959. Το 1961 διάγνωση Νορβηγού ναυτικού με
ανοσοανεπάρκεια. Το 1981 μυστηριώδης ανοσοανεπάρκεια σε MSM. Το 1982 το επίκτητο σύνδρομο
ανοσοανεπάρκειας ονομάζεται AIDS. To 1983 απομόνωση του HIV-1 ρετροϊού στη Γαλλία από Montagnier και Sinnoussi.
Στην Ελλάδα μέχρι το 2014 είχαν δηλωθεί 14.434 περιστατικά HIV/AIDS. Το 1981 καταγράφηκε το
πρώτο κρούσμα AIDS, το 1983 ο πρώτος θάνατος και το 1984 τα πρώτα δηλωθέντα περιστατικά μόλυνσης από HIV.
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Παθογένεση
Ο HIV ανήκει στην lentivirus family, μια υποομάδα των ρετροϊών. Απομονώθηκε πρώτη φορά από
λεμφαδένα ασθενούς στο Παρίσι.

Τρόποι μετάδοσης
• Σεξουαλική επαφή (Κολπική: receptive 0,08-0,2%, insertive 0,03-0,09% πιθανότητες Πρωκτική:
receptive 0,1-0,5% insertive 0,03-0,09% πιθανότητες Στοματική: χαμηλός κίνδυνος)
• Αίμα και παράγωγα (και αιματηρές διαδικασίες π.χ. χρήση κοινής σύριγγας)
• Κάθετη μετάδοση (τοκετός, γαλουχία).
Είσοδος HIV στον οργανισμό
1. Τοπικά μέσω βλεννογόνων
• (κόλπος, ουρήθρα, ΓΕΣ-ορθό, μολυσμένο γάλα, γενν. εκκρίσεις)
• Δενδριτικά κύτταρα όργανα λεμφικού συστήματος
2. Άμεσα στην κυκλοφορία
• (μετάγγιση, εμβρυομητρική μετάδοση - κύηση, τοκετός, τραυματισμός με μολυσμένα αντικείμενα, IVDU, σεξουαλική επαφή με ικανή δερματική βλάβη)
• σπλην, λεμφαδένες, λεμφικό σύστημα εντέρου-GALT
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ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ ΗΙV
1. Binding (δέσμευση του HIV στους επιφανειακούς υποδοχείς των CD4 κυττάρων)
2. Fusion (τήξη τοιχώματος HIV και μεμβράνης CD4 κυττάρων - Είσοδος στο κύτταρο)
3. Reverse Transcription (ανάστροφη μεταγραφή ιικού RNA σε c-DNA με την ανάστροφη μεταγραφάση)
4. Integration (ενσωμάτωση του ιικού c-DNA στο DNA του ξενιστή με την ιντεγκράση)
5. Replication (ενεργοποίηση ιικού DNA – δημιουργία πρωτεϊνικών αλυσίδων)
6. Assembly (συναρμολόγηση πρωτεϊνικών αλυσίδων και HIV RNA)
7. Budding (ωρίμανση και εκβλάστηση [έξοδος] με την πρωτεάση).
Διάγνωση
Κλινική υποψία
• Συμπεριφορά υψηλού κινδύνου
• Ασθενείς με σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα
• Οξύ ρετροϊκό σύνδρομο (primary infection)
• Καταστάσεις καθοριστικές ή σχετιζόμενες με AIDS.
Διαγνωστικές Εξετάσεις
Τo HIV-RNA ανιχνεύεται περίπου τη 10η ημέρα μετά τη λοίμωξη, φτάνει στη μέγιστη συγκέντρωση
(peak) την 30η και αρχίζει να ελαττώνεται μετά την 40η ημέρα, όπου και σταθεροποιείται (plateau).
Το p-24 αντιγόνο του HIV ανιχνεύεται περίπου τη 14η ημέρα, εμφανίζει peak περίπου την 30η και
εξαφανίζεται μέχρι την 45η.
Τα αντισώματα του ανθρώπινου οργανισμού παράγονται ανάμεσα στην 3η και την 8η εβδομάδα.
Αρχικά συντίθενται αντισώματα της τάξης IgM περίπου την 22η ημέρα και ακολουθούν τα IgG περίπου
την 38η ημέρα.
Το 1985 το πρώτο test για την ανίχνευση των αντισωμάτων αλλά από τότε μέχρι σήμερα έχουν γίνει
βελτιώσεις, τόσο με τις ορολογικές όσο και με τις μοριακές τεχνικές.
• 1st generation ELISA (1985). Ανίχνευε μόνο IgG-αντισώματα, περίπου 30-40 ημέρες μετά τη λοίμωξη.
• 2nd generation ELISA (1987). Ανίχνευε IgG-αντισώματα του HIV I group O, αλλά και του HIV IΙ.
• 3rd generation ELISA (1990). Ανιχνεύει IgG και IgΜ αντισώματα την 22η περίπου ημέρα.
• 4th generation ELISA (2010). Ανιχνεύει ταυτόχρονα τα IgG, IgM αντισώματα και το αντιγόνο p24.
Μικρότερος χρόνος παραθύρου περίπου 3 εβδομάδες. Ευαισθησία 100%, Ειδικότητα 99,69-99,93%.
• Επιβεβαίωση με WESTERN BLOT (ανιχνεύονται ειδικά αντισώματα πρoς τoν HIV, αλλά καθoρίζεται
και τo είδoς των αντισωμάτων πρoς ειδικά αντιγόνα τoυ ιoύ σε 2 τoυλάχιστoν από τα αντιγόνα p24,
gp41, gp120/160).
• HIV RNA: PCR. Σε αιμοδοσίες.
• ELISA HIV ψευδώς θετικά αποτελέσματα. Δείγματα που δίνουν κατ’ επανάληψη θετικό αποτέλεσμα με την ELISA που όμως δεν επιβεβαιώνονται από τις Western Blot και HIV-RNA.
• Συνήθως εμφανίζουν τιμές κοντά στο cut-off της μεθόδου και παραμένουν ασθενώς θετικά και
μετά την παρέλευση εξαμήνου, ενώ εξακολουθούν να μην επιβεβαιώνονται.
Πιθανά οφείλονται: Στην παρουσία ρευματοειδών παραγόντων, αυτοάνοσα νοσήματα, αιμοκάθαρση, πολλαπλό μυέλωμα, πρόσφατο αντιγριπικό εμβολιασμό, ιογενή λοίμωξη, νεφρική ανεπάρκεια, κυστική ίνωση, πολλαπλές εγκυμοσύνες, παρεντερική χρήση ουσιών, εμβόλιο ενάντια στην ηπατίτιδα Β,
μετάγγιση αίματος
• Οι ταχείες δοκιμασίες ανίχνευσης αντισωμάτων HIV (Rapid test)
Βασίζονται σε μεθοδολογίες συγκόλλησης, ανοσοχρωματογραφίας, ανοσοδιήθησης, ανοσοκηλίδων
κ.λπ. Ανιχνεύουν αντι-HIV IgG και IgM σε σάλιο, πλήρες αίμα, πλάσμα και ορό. Τo αποτέλεσμα εκτιμάται
οπτικά σε λιγότερο από 30’. Το 2012 το πρώτο self test (OraQuick In-Home HIV Test). Το 2013 η ταχεία
δοκιμασία για την ταυτόχρονη ανίχνευση του αντι-HIV 1/2 και του αντιγόνου Ρ24 (Alere HIV 1/2 Ag/Ab
Combo test) για χρήση από επαγγελματίες υγείας.
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Κλινικές εκδηλώσεις HIV - Κύριες ευκαιριακές λοιμώξεις
Γ. Πουλάκου
Στάδιο 1 της πρωτογενούς προσβολής: Οξεία λοίμωξη ή πρωτολοίμωξη
Με την είσοδο του ιού HIV στον οργανισμό αρχίζει ο πολλαπλασιασμός του με καταιγιστικούς ρυθμούς: παράγονται δισεκατομμύρια νέοι ιοί καθημερινά και καταστρέφονται ταυτόχρονα δισεκατομμύρια CD4 Τ-λεμφοκύτταρα τα οποία ο οργανισμός προσπαθεί να μάταια να αποκαταστήσει. Εντός ολίγων εβδομάδων από τη μόλυνση, ένα σημαντικό ποσοστό των ασθενών (περίπου το 87%) εμφανίζει
συμπτώματα που μοιάζουν με αυτά του κρυολογήματος ή της γρίπης (πυρετό, φαρυγγίτιδα, εξάνθημα,
μυϊκούς πόνους και αρθραλγίες, πονόλαιμο, πονοκέφαλο, υπνηλία, εξάντληση). Μπορεί επίσης να εκδηλωθεί διόγκωση των τραχηλικών και βουβωνικών λεμφαδένων. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου,
τα άτομα είναι πολύ «μολυσματικά» διότι ο HIV παρουσιάζει μεγάλη συγκέντρωση στις γεννητικές εκκρίσεις. Μερικές εβδομάδες αργότερα η αρχική, οξεία φάση παρέρχεται και εγκαθίσταται στον οργανισμό μια λεπτή ισορροπία. Όμως, παρά την έλλειψη συμπτωμάτων, ο ιός εξακολουθεί να πολλαπλασιάζεται και το άτομο παραμένει μολυσματικό. Τα συμπτώματα της πρωτολοίμωξης μπορεί να είναι παρόμοια και με συμπτώματα άλλων σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων και άλλων λοιμώξεων ή ανοσολογικών νοσημάτων. Στη διαφορική διάγνωση δυνατόν να συμπεριληφθούν λοίμωξη από EBV, CMV,
ερυθρά, παρβοϊό Β19, πρωτολοίμωξη από ερπητοϊό, λοίμωξη από ρικέτσιες, νόσος Lyme, στρεπτοκοκκικές λοιμώξεις, δευτερογόνος σύφιλη, διάχυτη γονοκοκκική λοίμωξη, νόσος Still κ.λπ. Αποτελεί μεγάλη πρόκληση η προσθήκη της HIV πρωτολοίμωξης στη διαφορική διάγνωση ενός τέτοιου κλινικού
συνδρόμου από τον σύγχρονο ιατρό -μια ευκαιρία που δεν πρέπει να χαθεί για τον ασθενή, δεδομένου
ότι η έγκαιρη διάγνωση εξασφαλίζει βέλτιστη πρόγνωση, ενώ περιορίζεται και η πιθανότητα μετάδοσης του ιού σε άλλα άτομα.

Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος,
Επιμελήτρια Α’ ΕΣΥ,
Δ’ Παθολογική Κλινική Ε.Κ.Π.Α.,
Π.Γ.Ν.Α. «Αττικόν»

Στάδιο 2: Ασυμπτωματική λοίμωξη
Το προσβεβλημένο άτομο δεν παρουσιάζει κανένα κλινικό σύμπτωμα. Κατά τη διάρκεια του σταδίου
αυτού, ο ιός HIV συνεχίζει να πολλαπλασιάζεται με ταχείς ρυθμούς μολύνοντας και καταστρέφοντας
κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος. Στην πλειονότητα των ασθενών που παραμένουν χωρίς θεραπεία, μετά από διάστημα 2-10 ετών χάνεται η ισορροπία ανάμεσα στον HIV και τα CD4 κύτταρα. Τα
ιικά αντίγραφα που κυκλοφορούν στο αίμα (ιικό φορτίο) αυξάνονται σταδιακά, ενώ ο αριθμός των CD4
κυττάρων ελαττώνεται προοδευτικά. Μια μικρή μειονότητα εμφανίζει ταχέως εξελισσόμενη νόσο (μετάβαση σε στάδιο AIDS εντός 1-2 ετών από τη μόλυνση). Άλλο ένα μικρό ποσοστό αποτελεί τους «βραδέως εξελισσόμενους», οι οποίοι θα παραμείνουν για πολλά έτη με πολύ μικρό ιικό φορτίο και διατήρηση υψηλών επιπέδων CD4 κυττάρων.
Στάδιο 3: Συμπτωματική φάση η οποία μπορεί να οδηγήσει στο τελικό στάδιο της νόσου του AIDS
Η συμπτωματική φάση εκδηλώνεται όταν ο αριθμός των CD4+Τ λεμφοκυττάρων πέσει κάτω από 200
ανά κυβικό χιλιοστό (600 έως 1200 CD4+Τ λεμφοκύτταρα ανά κυβικό χιλιοστό αίματος στον υγιή ενήλικα). Τότε ο άνθρωπος γίνεται ιδιαίτερα ευάλωτος στις ευκαιριακές λοιμώξεις και στις νεοπλασίες που
χαρακτηρίζουν το AIDS, και τελικά διαγιγνώσκεται με AIDS. Στη σταδιοποίηση του AIDS δυνατόν να
χρησιμοποιηθούν δύο διαφορετικά συστήματα. Ο διαγνωστικός αλγόριθμος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ακολουθεί κλινική προσέγγιση και μπορεί να εφαρμοστεί σε κάθε επίπεδο παροχής φροντίδας ακόμη και χωρίς ανοσολογικό έλεγχο. Αξιολογείται ένα σύνολο συμπτωμάτων εκ των οποίων
κάποια θεωρούνται κύρια, ενώ κάποια άλλα δευτερεύοντα. Η κλινική διάγνωση θεωρείται θετική όταν
υπάρχουν τουλάχιστον δύο από τα εξής κύρια συμπτώματα: α) απώλεια βάρους 10% ή μεγαλύτερη, β)
διάρροια περισσότερο από ένα μήνα και γ) πυρετός περισσότερο από ένα μήνα. Τα δευτερεύοντα συμπτώματα είναι: Βήχας περισσότερο από ένα μήνα, καθολική δερματίτιδα με κνησμό, έρπης ζωστήρας
σε υποτροπή, στοματοφαρυγγική καντιντίαση.
Σύμφωνα με τον ορισμό του CDC (Center for Disease Control/Κέντρο Ελέγχου Νόσων) των Η.Π.Α,
θεωρείται ότι έχουν αναπτύξει AIDS τα άτομα με ιολογική τεκμηρίωση του ιού των οποίων ή ο αριθμός
των CD4+Τ λεμφοκυττάρων είναι μικρότερος από 200 κκχ ή μικρότερος από το 14% του συνόλου των
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λεμφοκυττάρων του οργανισμού τους, ή/και εμφανίζουν μία από τις καταστάσεις που καθορίζουν το
στάδιο του AIDS. Στον κατάλογο περιλαμβάνονται 26 κλινικές καταστάσεις, κυρίως ευκαιριακές λοιμώξεις και νεοπλασίες ιδίως κάποιες συσχετιζόμενες αιτιολογικά με ιούς, όπως είναι η αγγειοσαρκωμάτωση (Kaposi’s sarcoma), ο καρκίνος του τραχήλου και λεμφώματα τόσο Hodgkin όσο και non-Hodgkin.
Οι ευκαιριακές λοιμώξεις αλλά και άλλες καταστάσεις σχετιζόμενες με προχωρημένη HIV νόσο, παρουσιάζουν ιδιαίτερη κατανομή ανάλογα με το ύψος των CD4 λεμφοκυττάρων. Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται οι
κυριότερες από αυτές, μαζί με το σύνηθες όριο CD4 λεμφοκυττάρων κάτω από το οποίο εκδηλώνονται. Για
κάποιες από τις ευκαιριακές λοιμώξεις συνιστάται προφυλακτική θεραπεία πρόληψης όταν τα CD4 κύτταρα
εισέλθουν στη ζώνη κινδύνου, ενώ επίσης για κάποιες συνιστάται χορήγηση δευτερογενούς προφύλαξης
έναντι υποτροπών μέχρις ότου τα CD4 λεμφοκύτταρα ανακάμψουν ασφαλώς σε όρια εκτός κινδύνου.
Όριο CD4 λεμφοκυττάρων Κλινική εκδήλωση
Χωρίς όριο

Πνευμονική φυματίωση, έρπης ζωστήρ, βακτηριακή πνευμονία,
σάρκωμα Kaposi, Non-Hodgkin λέμφωμα

<250/μL

Πνευμονία από Pneumocystis jirovecii, Herpes simplex virus, προοδευτική
πολυεστιακή λευκοεγκεφαλοπάθεια (PML), οισοφαγική καντιντίαση

<100/μL

Εγκεφαλική τοξοπλάσμωση, κρυπτοκόκκωση, κεγχροειδής
φυματίωση, HIV-associated dementia

<50/μL

Αμφιβληστροειδίτιδα από μεγαλοκυτταροϊό, λοιμώξεις από άτυπα
μυκοβακτηρίδια

Θα αναφερθούν βραχέως τρεις σημαντικές λοιμώξεις. Η διάμεση πνευμονία που προκαλείται από τον
μύκητα Pneumocystis jirovecii (προηγουμένως carinii) ήταν η σημαντικότερη αιτία θανάτων τα πρώτα
χρόνια μετά την ανακάλυψη του AIDS και αποτελεί και σήμερα τη συχνότερη καιροσκοπική νόσο σε
άτομα με όψιμη διάγνωση της HIV λοίμωξης. Τα κύρια συμπτώματα είναι ξηρός βήχας και δύσπνοια
προσπαθείας με χαμηλό ή καθόλου πυρετό. Η νόσος έχει υψηλή θνητότητα και συχνά οδηγεί σε ανάγκη
για μηχανικό αερισμό. Η θεραπεία εκλογής είναι η κοτριμοξαζόλη σε υψηλές δόσεις. Συνιστάται πρωτογενής προφύλαξη όταν τα CD4 πέσουν κάτω από 200 κκχ και δευτερογενής προφύλαξη επίσης με κοτριμοξαζόλη.
Δεύτερη σε συχνότητα είναι η εγκεφαλική τοξοπλάσμωση από το πρωτόζωο Toxoplasma gondii. Εκδηλώνεται συνήθως ως χωροκατακτητική βλάβη με κεφαλαλγία και χαμηλό ή χωρίς πυρετό. Αποτελεί
αναζωπύρωση προϋπάρχουσας έκθεσης στο πρωτόζωο, όπως αυτή τεκμαίρεται από την παρουσία
IgG(+) αντισωμάτων. Η θεραπεία πρώτης εκλογής είναι σουλφαδιαζινη με πυριμεθαμίνη ή κλινδαμικίνη
με πυριμεθαμίνη (χορηγούνται και για δευτερογενή προφύλαξη). Για την πρωτογενή προφύλαξη αρκεί
η κοτριμοξαζόλη.
Τρίτη σημαντική λοίμωξη (χωρίς να είναι ευκαιριακή μιας και αφορά και μη ανοσοκατεσταλμένους)
στα πλαίσια της HIV νόσου είναι η φυματίωση. Τα άτομα που ζουν με τον ιό HIV έχουν πάνω από
8πλάσιο κίνδυνο νόσησης από φυματίωση, ειδικά οι προερχόμενοι από ενδημικές περιοχές όπως η
Αφρική και η Ανατολική Ευρώπη. Η φυματίωση εκδηλώνεται σε κάθε στάδιο της HIV νόσου, με τις
εξωπνευμονικές μορφές και άτυπες εικόνες να προεξάρχουν σε προχωρημένο στάδιο. Η θεραπεία
είναι πρακτικά η ίδια με τους ασθενείς χωρίς HIV λοίμωξη με κάποιες συστάσεις για παράταση της
διάρκειας εάν υπάρχει υψηλό μυκοβακτηριδιακό φορτίο. Στη διάγνωση της λανθάνουσας φυματίωσης αξιολογείται ως θετική δερμοαντίδραση Mantoux >5 χιλιοστά. Εκ των μεθόδων που αξιολογούν
την απάντηση interferon-γ (IFN-γ), η μέθοδος Quantiferon-TB Gold έχει μικρότερη ευαισθησία μειουμένων των CD4 λεμφοκυττάρων. Άλλα προβλήματα που χαρακτηρίζουν τη συλλοίμωξη είναι οι συχνές φαρμακευτικές αλληλεπιδράσεις των αντιφυματικών με τα αντιρετροϊκά, η συχνότερη εμφάνιση ηπατοτοξικότητας σε σχέση με τον κοινό πληθυσμό και ο κίνδυνος εμφάνισης του συνδρόμου
ανοσολογικής αποκατάστασης (TB-IRIS), που δυσχεραίνει την έναρξη αντιρετροϊκής θεραπείας. Τέλος, η εμφάνιση πολυανθεκτικής φυματίωσης είναι ένας ελλοχεύων κίνδυνος σε άτομα που ζουν με
HIV, με τεράστιες προεκτάσεις για τη δημόσια υγεία.
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Θεραπεία - Βασικές γνώσεις για τα αντιρετροϊκά
Γ. Πουλάκου
Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει αποτελεσματική θεραπεία που να εκριζώνει τον ιό HIV, ενώ συνεχίζονται
οι προσπάθειες για την παραγωγή ενός αποτελεσματικού εμβολίου που θα εμπόδιζε την εγκατάστασή
του στον οργανισμό. Η χορήγηση συνδυασμένης αντιρετροϊκής αγωγή είναι η μοναδική λύση για τη
μακροχρόνια ιική καταστολή του ιού. Με τη χρήση φαρμάκων που δρουν στις διάφορες φάσεις αναπαραγωγής του HIV έχει επιτευχθεί η μακροχρόνια αναστολή της πορείας προς τη νόσο, η μείωση της
νοσηρότητας και της θνησιμότητας λόγω της HIV λοίμωξης και η βελτίωση της ποιότητας ζωής. Έτσι,
σήμερα στον ασθενή που διαγιγνώσκεται ενωρίς και υπό την προϋπόθεση ότι λαμβάνει συστηματικά
τη θεραπεία του, η HIV λοίμωξη συμπεριφέρεται ως μια χρόνια νόσος με μακρό προσδόκιμο επιβίωσης.
Υπάρχουν διαφορετικές κατηγορίες αντιρετροϊκών φαρμάκων που στοχεύουν διαφορετικά σημεία
στον κύκλο του πολλαπλασιασμού του ιού. Για την καταστολή του ιικού πολλαπλασιασμού και την αποφυγή αντοχής απαιτούνται συνδυασμοί συνήθως τριπλού αντιρετροϊκού παράγοντα με ή χωρίς την
προσθήκη φαρμακοενισχυτή. Πολλές από τις διαθέσιμες συνδυαστικές θεραπείες είναι ενσωματωμένες σε ένα χάπι ημερησίως, γεγονός που έχει διευκολύνει σημαντικά τη συμμόρφωση των ασθενών και
την ποιότητα ζωής τους. Επιπλέον, η τοξικότητα και οι ανεπιθύμητες ενέργειες που χαρακτήριζαν την
πρώτη γενεά αντιρετροϊκών έχουν βελτιωθεί σημαντικά. Παραμένει πάντα βέβαια ο κίνδυνος αλληλεπιδράσεων με άλλες φαρμακευτικές ουσίες.
Επειδή η αντιρετροϊκή αγωγή μειώνει τη συγκέντρωση του ιού στα μολυσματικά βιολογικά υγρά
και ελαττώνει την πιθανότητα μετάδοσης του, δίνεται πλέον μεγάλη σημασία στο ρόλο που διαδραματίζει η χορήγηση της αντιρετροϊκής θεραπείας στον τομέα της πρόληψης. Σαν επέκταση του προηγουμένου, σήμερα κερδίζει συνεχώς έδαφος η προληπτική λήψη αντιρετροϊκής θεραπείας σε οροαρνητικά άτομα με πιθανότητα σεξουαλικής έκθεσης στον ιό (Pre-exposure-Prophylaxis/PrEP). Αυτή
η δυνατότητα δεν αναιρεί σε καμιά περίπτωση την ακρογωνιαία σημασία της πρόληψης με τη χρήση
των ορθών μέτρων προφύλαξης.

Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος,
Επιμελήτρια Α’ ΕΣΥ,
Δ’ Παθολογική Κλινική Ε.Κ.Π.Α.,
Π.Γ.Ν.Α. «Αττικόν»

• Οι διαθέσιμες σήμερα κατηγορίες αντιρετροϊκών φαρμάκων είναι οι εξής:
Νουκλεοσιδικοί/νουκλεοτιδικοί αναστολείς ανάστροφης μεταγραφάσης (NRTI) & μη νουκλεοσιδικοί αναστολείς ανάστροφης μεταγραφάσης (NNRTI): αναστέλλουν το ένζυμο της ανάστροφης μεταγραφάσης και σταματούν τον πολλαπλασιασμό του ιού σε πρώιμο στάδιο (μετατροπή ιικού
RNA σε DNA), εμποδίζοντας την ενσωμάτωσή του στο γονιδίωμα του ξενιστή.
• Αναστολείς πρωτεάσης (PI): στοχεύουν την πρωτεάση, αναστέλλοντας την ωρίμανση των σωματιδίων του ιού σε ώριμα και μολυσματικά κύτταρα.
• Αναστολείς σύντηξης της κυτταρικής μεμβράνης (FI): στοχεύουν τον ιό πριν αυτός μπει μέσα
στο κύτταρο.
• Αναστολείς εισόδου (EI): εμποδίζουν τον ιό να συνδεθεί με την επιφάνεια των Τ λεμφοκυττάρων και να μπει μέσα τους. Η είσοδος του ιού μέσα στα κύτταρα στόχους εξασφαλίζεται με τη
σύνδεση του ιού με τους υποδοχείς στην επιφάνεια των CD4 κυττάρων ενώ συμμετέχουν και δύο
άλλοι υποδοχείς (co-receptors) που ονομάζονται CCR5 και CXCR4 και είναι οι στόχοι αυτής της
κατηγορίας φαρμάκων.
• Αναστολείς ενσωμάτωσης (ιντεγκράσης) (II): Η αναστολή του ενζύμου ιντεγκράση εμποδίζει την
ικανότητα του ιού να χρησιμοποιεί το γονιδίωμα του ανθρώπινου κυττάρου για την αναπαραγωγή του.
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Κλινικό Φροντιστήριο Ψυχολόγων
και Κοινωνικών Λειτουργών
Ζώντας με τον HIV το 2016
Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος,
Γ’ Παθολογική Κλινική-Μονάδα
Λοιμώξεων, Γ.Ν.Α. «ΚοργιαλένειοΜπενάκειο Ε.Ε.Σ.»
2
Εθελοντής Κέντρου Ζωής
3
Ψυχολόγος, Μ.Ε.Λ.,
Γ.Ν.Α. «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο Ε.Ε.Σ.»
4
Κοινωνική Λειτουργός, Υπεύθυνη
Κοινωνικής Υπηρεσίας Κέντρου Ζωής
5
Κλινική Ψυχολόγος
6
Κλινική ψυχολόγος,
Επιστημονική Υπεύθυνη
Συμβουλευτικού Σταθμού και
Τηλεφωνικής Γραμμής για το AIDS,
Τμήμα Παρεμβάσεων στην
Κοινότητα, ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.
1

Μ. Μπομπολή,1 Λ. Βακερλής,2 Ν. Πιτσούνης,3 Ά. Καβούρη,4 Μ. Αθανασοπούλου,5 Ε. Νικολοπούλου 6
Τριανταπέντε και πλέον χρόνια μετά από την εποχή, που ο HIV μόλυνε τον ανθρώπινο οργανισμό,
η πορεία της νόσου και η ποιότητα της ζωής έχει αλλάξει. Η πρόκληση τώρα λέγεται χρονιότητα. Πώς
είναι να ζεις στην σύγχρονη εποχή, φέροντας στο σώμα σου τον ιό; Τι αλλάζει στην καθημερινότητα
του ατόμου, την επόμενη ημέρα, μετά την ανακοίνωση οροθετικού αποτελέσματος; Με τη συνδρομή
εθελοντού με πλούσια δραστηριότητα και εμπειρία, το φροντιστήριο θα αγγίξει τα προβλήματα και
τα ζητήματα που ανακύπτουν. Οι απαντήσεις θα δοθούν αρχικά από την πλευρά της ιατρικής. Θα
αφορούν την πρόγνωση, τη θεραπεία, τα νεότερα δεδομένα, τα πορίσματα των κλινικών ερευνών.
Εξειδικευμένοι ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί θα αναπτύξουν ερωτήματα και θα δώσουν απαντήσεις αναφορικά με την ανακοίνωση της HIV λοίμωξης σε συντρόφους, συγγενείς και φίλους, την
ανακοίνωση στους επαγγελματίες υγείας και στο εργασιακό περιβάλλον, τις δυσκολίες που προκύπτουν στην κοινωνική ζωή, θέματα επιδοματικής και προνοιακής πολιτικής, νομικά δικαιώματα, ηθικά ερείσματα, ζητήματα κουλτούρας. Ταυτόχρονα, θα αναπτυχθούν ζητήματα που προκύπτουν κατά
τη νοσηλεία σε μονάδα ειδικών λοιμώξεων και θα παρουσιαστεί η ψυχική πραγματικότητα της λοίμωξης μέσα από ιστορίες ζωής.

Εκφράσεις ψυχικής οδύνης κατά τη νοσηλεία
στη Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων
Κλινική Ψυχολόγος ΜΑ

Μ. Αθανασοπούλου
Στις Μονάδες Ειδικών Λοιμώξεων (Μ.Ε.Λ.), μέσα από την παρατήρηση αποκτούμε εμπειρία, δημιουργούμε γνώσεις όπου σε συνδυασμό με την ραγδαία εξέλιξη της επιστήμης κατανοούμε και διαχειριζόμαστε καλύτερα ιατρικά και ψυχοκοινωνικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ασθενείς με HIV.
Ένας μεγάλος αριθμός ατόμων ανακαλύπτουν την οροθετικότητά τους σε προχωρημένο στάδιο.
Εξαιτίας των πολλαπλών προβλημάτων τους προκύπτει η ανάγκη παραπομπής από το παθολογικό, στο
καρδιολογικό ή στο πνευμονολογικό ή αντίστοιχα στο αιματολογικό ή στο ογκολογικό τμήμα. Όταν η
εξέταση για HIV βγει θετική, γίνεται άμεση μεταφορά του ασθενούς σε μία από τις Μ.Ε.Λ. Η νοσηλεία σε
μια Μ.Ε.Λ., εκτός από την ασθένεια που επιβαρύνει το οροθετικό άτομο και το άγχος του για την εξέλιξη
της υγείας του, το επιβαρύνει και με το αίσθημα του κοινωνικά στιγματισμένου.
Όταν γίνεται η μεταφορά του οροθετικού ατόμου σε Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων, αρχίζει ο κοινωνικός πανικός. Το άγχος του είναι πολύ μεγάλο όχι μόνο για το αποτέλεσμα της νοσηλείας του, για το αν
θα βγει από αυτήν και σε τι κατάσταση θα είναι, αλλά και ποιος θα το μάθει, πώς θα αντιδράσει και τι θα
πει στους άλλους. Ανησυχεί για το ποια άτομα θα μείνουν δίπλα του για να του συμπαρασταθούν.
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Κλινικό Φροντιστήριο Οδοντιάτρων
Η HIV λοίμωξη στο οδοντιατρείο:
Συμβολή στην πρώιμη διάγνωση
Ε. Παπαδοπούλου, Ο. Νικολάτου-Γαλίτη

Κλινική Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής,
Οδοντιατρική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α.

Από την αρχή της εμφάνισής της, η HIV λοίμωξη έχει συνδεθεί με την εμφάνιση βλαβών στη στοματική κοιλότητα. Ο οδοντίατρος αποτελεί τον κλινικό που έχει άμεση πρόσβαση στη στοματική κοιλότητα και μπορεί να αναγνωρίσει τις βλάβες αυτές.
Η αναγνώριση των βλαβών του στόματος είναι σημαντική καθώς μπορεί να αποτελούν την πρώτη
κλινική εκδήλωση της νόσου και επομένως να οδηγήσει στην πρώιμη διάγνωσή της, αλλά μπορεί να
σηματοδοτούν και την εξέλιξη της λοίμωξης σε πλήρες AIDS.
Οι πιο συνήθεις βλάβες του στόματος περιλαμβάνουν την καντιντίαση (50%-90%), τα νοσήματα του
περιοδοντίου και τις άτυπες επώδυνες ελκώσεις. Ο πιο συχνός κλινικός δείκτης της HIV λοίμωξης που
μπορεί να οδηγήσει, εάν διαγνωστεί έγκαιρα, σε πρώιμη διάγνωση της λοίμωξης είναι η καντιντίαση. Η
καντιντίαση μπορεί να εκδηλωθεί με τρεις μορφές: την ψευδομεμβρανώδη, την ερυθηματώδη και την
καντιντιασική χειλίτιδα.
Τα νοσήματα του περιοδοντίου περιλαμβάνουν το γραμμοειδές ερύθημα των ούλων καθώς και τη
νεκρωτική ουλίτιδα και περιοδοντίτιδα. Δεν υπάρχουν ειδικά κλινικά κριτήρια για τη διαφορική διάγνωση των νοσημάτων αυτών από τα περιοδοντικά νοσήματα που εμφανίζονται σε υγιείς κατά τα άλλα
ασθενείς.
Οι άτυπες, μη ειδικές, επώδυνες ελκώσεις αποτελούν επίσης σημαντικές βλάβες που μπορεί να οδηγήσουν στην πρώιμη διάγνωση της λοίμωξης σε ασθενείς που δεν γνωρίζουν την οροθετικότητά τους.
Η αναγνώρισή τους απαιτεί υψηλό κλινικό δείκτη υποψίας καθώς η έλλειψη ειδικών διαγνωστικών κριτηρίων καθιστά δύσκολη τη διαφορική τους διάγνωση.
Σκοπός της παρούσας ομιλίας είναι η περιγραφή των προαναφερθέντων βλαβών του στόματος που
αποτελούν διαγνωστικούς δείκτες της HIV λοίμωξης με στόχο την ενημέρωση των οδοντιάτρων και την
αύξηση του κλινικού δείκτη υποψίας τους.

Oδοντιατρική αντιμετώπιση στο οδοντιατρείο
Ε. Βάρδας
Η λοίμωξη με τον ιό Ανθρώπινης Ανοσοανεπάρκειας (Human Immunodeficiency Virus Infection) και
το Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσοανεπάρκειας (AIDS) αποτελούν νόσους του ανθρώπινου ανοσοποιητικού συστήματος που προκαλούνται από τον ιό της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας (HIV).
Το AIDS προκαλείται όταν η μόλυνση από τον ιό HIV έχει εξασθενίσει το ανοσοποιητικό σύστημα σε
τέτοιο βαθμό, ώστε να δυσκολεύεται να καταπολεμήσει ασθένειες και λοιμώξεις.
Καθώς ο αριθμός των φορέων γίνεται ολοένα και μεγαλύτερος και η επιβίωση τους επιμηκύνεται με
την έγκαιρη εφαρμογή αντιρετροϊκής θεραπείας, οι ανάγκες της κατηγορίας αυτής των ασθενών για
οδοντιατρική περίθαλψη γίνονται ολοένα και πιο επιτακτικές. Οι οδοντικές τερηδόνες, η ουλίτιδα και ο
πόνος στο στόμα έχουν δυσμενή επίπτωση στην ποιότητα ζωής των HIV οροθετικών ασθενών.
Η παροχή συνήθους οδοντιατρικής περίθαλψης (εμφράξεις, απλές εξαγωγές, περιοδοντική θεραπεία,
ενδοδοντική θεραπεία, προσθετικές εργασίες κ.ά.) σε HIV-οροθετικά άτομα μπορεί να γίνεται με ασφάλεια στο οδοντιατρείο.
Στον σχεδιασμό της οδοντιατρικής θεραπείας, πρέπει να ληφθεί υπόψη το ιατρικό και οδοντιατρικό
ιστορικό του ασθενή, ιδιαίτερα ο αριθμός των CD4+ Τ-λεμφοκυττάρων ανά mm3 περιφερικού αίματος
και το HIV-ιικό φορτίο. Όλες οι οδοντοθεραπευτικές και οδοντοπροσθετικές εργασίες, συμπεριλαμβανομένων και των χειρουργικών επεμβάσεων μπορεί να γίνουν με ασφάλεια, με τις ίδιες πιθανότητες
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επιπλοκών όπως και στους HIV-oροαρνητικούς ασθενείς, εφόσον εξασφαλισθεί ικανοποιητικός αριθμός αιμοπεταλίων. Αντιβιοτική κάλυψη για επεμβατικές οδοντιατρικές εργασίες χρειάζεται όταν ο τίτλος των ουδετερόφιλων είναι χαμηλότερος από 500 κύτταρα/mm3.
Ο οδοντίατρος θα πρέπει να παράσχει οδοντιατρική περίθαλψη σε φορείς του AIDS εφαρμόζοντας
τους ενδεδειγμένους κανόνες ασηψίας και λαμβάνοντας τα απαιτούμενα μέτρα προφύλαξης, για την
πρόληψη της μετάδοσης του HIV καθώς και άλλων λοιμωδών νοσημάτων.

Πρωτόκολλα αποφυγής τραυματισμών στο οδοντιατρείο
Καθηγητής Οδοντιατρικής
Επαγγελματικής Πρακτικής, Ε.Κ.Π.Α.

Ι.Γ. Τζούτζας
H αποφυγή τραυματισμών κατά τη διάρκεια της οδοντιατρικής πράξης δεν έχει μόνο προληπτική
αξία και βαρύτητα για την υγεία του υγειονομικού προσωπικού, αλλά σηματοδοτεί και αναδεικνύει τον
βαθμό της δεξιότητας των επεμβαινόντων και την ποιότητα της υλικοτεχνικής υποδομής και του σχεδιασμού της Οδοντιατρικής Κλινικής.
Από τις πρόσφατες επιδημιολογικές καταγραφές αποδεικνύεται ότι o κίνδυνος της μόλυνσης του
οδοντιατρικού προσωπικού από τον ιό HIV μετά από τραυματισμό του οδοντιατρικού προσωπικού είναι εξαιρετικά περιορισμένος, αλλά όχι ανύπαρκτος.
Αντίθετα, η εξ ομολόγου ορού μετάδοση της ηπατίτιδας Β και C είναι αρκετά υψηλή και για τον λόγο αυτό
είναι αδιανόητο να υπάρχουν υγειονομικοί που δεν έχουν εμβολιασθεί κατά του ιού ΗΒV ή που δεν λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα μετά τον τραυματισμό τους (PEP) και με την εφαρμογή πρωτοκόλλου HAART.
Στον χώρο της οδοντιατρικής εφαρμόζεται πλέον σειρά πρωτοκόλλων που αποβλέπουν στην αποφυγή του τραυματισμού και στην αξιοποίηση συσκευών και διατάξεων που στοχεύουν στην αποφυγή
των τραυματισμών και στην πρόληψη των αδικαιολόγητων και ανόητων συμβάντων, που θα είχαν αποτραπεί εάν και υπήρχε κατάλληλη υποδομή και πρωτόκολλο προσέγγισης ή συνεργασίας του προσωπικού του οδοντιατρείου.
Στην παρουσίαση, μεταξύ των άλλων θα γίνει αναφορά και σχολιασμός άρθρων από την Ευρωπαϊκή
Οδηγία για τα Αιχμηρά προϊόντα και θα παρουσιασθούν διατάξεις κατάλληλες για την αποφυγή των
τραυματισμών κατά τη διάρκεια της οδοντιατρικής πράξης.
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ΕΑ01
Μοριακή επιτήρηση της HIV-1 αντοχής σε μη θεραπευμενους
οροθετικούς στην Ελλάδα: Η πρόσθετη συνεισφορά
της μοριακής επιδημιολογίας στη δημόσια υγεία
Δ. Παρασκευής,1 Ε. Κωστάκη,1 Ε. Μαγιορκίνης,1 Π. Γαργαλιάνος-Κακολύρης,2 Γ. Ξυλωμένος,2 Μ.Κ. Λαζανάς,3
Μ. Χίνη,3 Α. Σκουτέλης,4 Β. Παπασταμόπουλος,4 Α. Αντωνιάδου,5 Α. Παπαδόπουλος,5 Μ. Ψυχογυιού,6
Γ.Λ. Δαΐκος,6 Α. Ζαβιτσάνου,1 Γ. Χρύσος,7 Β. Παπαρίζος,8 Σ. Κουρκουντή,8 Ε. Σαμπατάκου,9 Ν.Β. Σύψας,10
Μ. Λαδά,11 Π. Παναγόπουλος,12 Ε. Μαλτέζος,12 Σ. Δριμής,7 Ά. Χατζάκης 1
Σκοπός: Από προηγούμενες μελέτες σε μη θεραπευμένους οροθετικούς στην Ελλάδα έχει εκτιμηθεί
ότι ο επιπολασμός των μεταλλαγών αντοχής σε μη νουκλεοσιδικά ανάλογα (NNRTIs) ήταν 16,9%. Στην
παρούσα μελέτη διερευνήθηκε ο τρόπος διασποράς των HIV-1 ανθεκτικών στελεχών, εκτιμήθηκαν κύριες επιδημιολογικές παράμετροι όπως ο ενεργός αριθμός αναπαραγωγής (Re, μέσος αριθμός δευτερογενών μεταδόσεων ανά οροθετικό), και η δυναμική της μετάδοσης των ανθεκτικών στελεχών που εντοπίζονται σε τοπικά δίκτυα.
Υλικό και Μέθοδοι: Αναλύθηκαν 3.428 αλληλουχίες που απομονώθηκαν από μη θεραπευμένους
οροθετικούς στη Νότια Ελλάδα το διάστημα 01/01/2003-30/06/2015. Η φυλογενετική ανάλυση πραγματοποιήθηκε σε αλληλουχίες υπότυπου A (N=235) και B (N=86) με αναπτυγμένη αντοχή σε NNRTIs
(K103N, E138A), σε αλληλουχίες οροθετικών χωρίς αναπτυγμένη αντοχή που συλλέχτηκαν στην Ελλάδα
μεταξύ 1998 και 2013 (υπότυπου A: N=904; υπότυπου B: N=1.615) και σε τυχαία επιλεγμένο δείγμα αλληλουχιών με παγκόσμια δειγματοληψία (υπότυπου A: N=5.907; υπότυπου B: N=3.984). Τα φυλογενετικά δέντρα εκτιμήθηκαν με τη μέθοδο μέγιστης πιθανοφάνειας στο πρόγραμμα RAxML. Η φυλοδυναμική ανάλυση βασίστηκε στα πρόσφατα αναπτυχθέντα μοντέλα γέννησης-θανάτου (BDM) και πραγματοποιήθηκε στο πρόγραμμα BEAST2.
Αποτελέσματα: Η φυλογενετική ανάλυση έδειξε ότι το 88,9% (209 εκ των 235) των αλληλουχιών
υπότυπου Α με μεταλλαγές αντοχής σχημάτισε μονοφυλετικές ομάδες (τοπικά δίκτυα μετάδοσης). Συγκεκριμένα, το 85,7% (48 εκ των 56) των αλληλουχιών με K103N, και το 82,7% (148 εκ των 179) με E138A
βρέθηκε σε ένα και τέσσερα επιμέρους τοπικά δίκτυα, αντίστοιχα. Για τον υπότυπο B βρέθηκαν μικρές
μονοφυλετικές ομάδες (εύρος: 2-6 αλληλουχίες) και μεμονωμένες αλληλουχίες εκτός των δικτύων. Ο
εκτιμώμενος χρόνος προέλευσης (tMRCA) ήταν το 2007 (95% HPD: 2004-2009) για το δίκτυο της K103N
και το 1995 (95% HPD: 1991-1999), το 1996 (95% HPD: 1989-2000), το 1997 (95% HPD: 1991-2001) και το
2004 (95% HPD: 2000-2007) για τα δίκτυα της E138A. Για την επιμέρους επιδημία της K103N εκτιμήθηκε
ότι ο Re ήταν μεγαλύτερος από 1 (ενεργή επιδημία) το διάστημα 2008-2013 (πρώτο εξάμηνο) (μέγιστη
τιμή εκτιμώμενης διάμεσης τιμής Re=2,8). Για όλα τα επιμέρους τοπικά δίκτυα μετάδοσης της E138A ο Re
εκτιμήθηκε μεγαλύτερος από 1 μεταξύ 2011 και 2015, με εξαίρεση το πιο πρόσφατο δίκτυο για το οποίο
εκτιμήθηκε σχεδόν ίσος με 1 (μη αυξανόμενη επιδημία).
Συμπεράσματα: Τα στελέχη με τις πιο συχνές μεταλλαγές αντοχής σε NNRTIs μεταδίδονται στην
Ελλάδα μέσω τοπικών δικτύων. Τα τελευταία χρόνια η αντοχή έχει διαδοθεί ενεργά και με αυξανόμενη
συχνότητα. Οι οροθετικοί που ανήκουν σε δίκτυα μεταδιδόμενης αντοχής (TDR) αποτελούν τον πληθυσμό με την υψηλότερη προτεραιότητα για πρόληψη (TasP). Τα ευρήματα της μελέτης μας επισημαίνουν
την πρόσθετη συνεισφορά των νεότερων μεθόδων της μοριακής επιδημιολογίας, που υποδεικνύουν
τον πληθυσμό σε προτεραιότητα για πρόληψη της μεταδιδόμενης αντοχής.

Εργαστήριο Υγιεινής,
Επιδημιολογίας και Ιατρικής
Στατιστικής, Ιατρική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α.
2
Α’ Παθολογικό Τμήμα
και Μονάδα Λοιμώξεων,
Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»
3
Γ’ Παθολογικό Τμήμα
& Μονάδα Λοιμώξεων,
Γ.Ν.Α. «ΚοργιαλένειοΜπενάκειο Ε.Ε.Σ.»
4
Ε’ Παθολογική Κλινική
& Μονάδα Λοιμώξεων,
Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»
5
Π.Γ.Ν.Α. «Αττικόν»
6
Α’ Παθολογική Κλινική,
Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»
7
Β’ Παθολογική Κλινική
και Μονάδας Λοιμώξεων,
Γ.Ν. Πειραιά «Τζάνειο»
8
Νοσοκομείο Αφροδισίων
και Δερματικών Νόσων «Α. Συγγρός»
9
Β’ Πανεπιστημιακή Παθολογική
Κλινική, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
10
Κλινική Παθολογικής Φυσιολογίας,
Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»
11
Β΄ Παθολογική Κλινική
& Μονάδα Λοιμώξεων,
Γ.Ν.Α. «Σισμανόγλειο»
12
Β’ Παθολογική Κλινική
και Μονάδα Λοιμώξεων,
Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης
1
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ΕΑ02
Πρότυπα διασποράς των ανθεκτικών στελεχών του HIV-1
υπότυπου Α στην Ελλάδα: Διασπορά του ιού σε τοπικά
δίκτυα μετάδοσης
Εργαστήριο Υγιεινής,
Επιδημιολογίας και Ιατρικής
Στατιστικής, Ιατρική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α.
2
Πανεπιστημιακό Μικροβιολογικό
Εργαστήριο, Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ»
3
Α’ Παθολογικό Τμήμα
και Μονάδα Λοιμώξεων,
Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»
4
Γ’ Παθολογικό Τμήμα
& Μονάδα Λοιμώξεων,
Γ.Ν.Α. «ΚοργιαλένειοΜπενάκειο Ε.Ε.Σ.»
5
Ε’ Παθολογική Κλινική
& Μονάδα Λοιμώξεων,
Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»
6
Π.Γ.Ν.Α. «Αττικόν»
7
Α’ Παθολογική Κλινική,
Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»
8
Ιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
9
Β’ Παθολογική Κλινική
και Μονάδα Λοιμώξεων,
Γ.Ν. Πειραιά «Τζάνειο»
10
Νοσοκομείο Αφροδισίων
και Δερματικών Νόσων
«Α. Συγγρός»
11
Κέντρο Αναφοράς AIDS Βορείου
Ελλάδος
12
Β’ Πανεπιστημιακή Παθολογική
Κλινική, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
13
Κλινική Παθολογικής Φυσιολογίας,
Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»
14
Β΄ Παθολογική Κλινική
& Μονάδα Λοιμώξεων,
Γ.Ν.Α. «Σισμανόγλειο»
15
Β’ Παθολογική Κλινική
και Μονάδα Λοιμώξεων,
Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης
1
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Δ. Παρασκευής,1 Λ. Σκούρα,2 Ε. Κωστάκη,1 Π. Γαργαλιάνος-Κακολύρης,3 Γ. Ξυλωμένος,3 Μ.Κ. Λαζανάς,4
Μ. Χίνη,4 Σ. Μεταλλίδης,2 Α. Σκουτέλης,5 Β. Παπασταμόπουλος,5 Α. Αντωνιάδου,6 Α. Παπαδόπουλος,6
Μ. Ψυχογυιού,7 Γ.Λ. Δαΐκος,7 Δ. Πιλάλας,8 Α. Ζαβιτσάνου,1 Γ. Χρύσος,9 Β. Παπαρίζος,10 Σ. Κουρκουντή,10
Δ. Χατζηδημητρίου,11 Ε. Παπαδημητρίου,11 Ό. Τσαχουρίδου,2 Ε. Σαμπατάκου,12 Ν.Β. Σύψας,13 Μ. Λαδά,14
Π. Παναγόπουλος,15 Ε. Μαλτέζος,15 Σ. Δριμής,9 Ά. Χατζάκης 1
Σκοπός: Προηγούμενες μελέτες έδειξαν ότι ο επιπολασμός των μεταλλαγών αντοχής σε μη-νουκλεοσιδικά ανάλογα (NNRTIs) είναι υψηλότερος από 15% μεταξύ των μη θεραπευμένων οροθετικών σε
Βόρεια και Νότια Ελλάδα. Οι πιο συχνές μεταλλαγές αντοχής (E138A, K103N, Y181C) σχετίζονται κατά
κύριο λόγο με τον υπότυπο A1. Ο σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να ερευνηθούν τα πρότυπα διασποράς των HIV-1 ανθεκτικών στελεχών στην Ελλάδα.
Υλικό και Μέθοδοι: Αναλύσαμε 1.104 αλληλουχίες υπότυπου A1, οι οποίες συλλέχτηκαν το χρονικό
διάστημα 1999-2015 (πρώτο εξάμηνο) σε Βόρεια και Νότια Ελλάδα. Στην ανάλυση συμπεριλήφθηκαν
μόνο αλληλουχίες με δειγματοληψία από Ελλάδα επειδή, όπως έχει ήδη δειχθεί από προηγούμενες μελέτες, οι αλληλουχίες υπότυπου A1 ομαδοποιούνται στο μεγαλύτερο ποσοστό τους μονοφυλετικά (τοπικό δίκτυο διασποράς). Οι φυλογενετικές τοπολογίες εκτιμήθηκαν με τη μέθοδο μέγιστης πιθανοφάνειας με εκτιμήσεις αξιοπιστίας bootstrap. Η ανάλυση πραγματοποιήθηκε στο πρόγραμμα RAxML χρησιμοποιώντας το GTR+G ως μοντέλο νουκλεοτιδικής αντικατάστασης.
Αποτελέσματα: Τα στελέχη με μεταλλαγή αντοχής Y181C σχημάτισαν ένα επιμέρους τοπικό δίκτυο (μονοφυλετική υπο-ομάδα), το οποίο εντοπίστηκε, κυρίως, στη Βόρεια Ελλάδα και είχε προκαλέσει μια μόνο μετάδοση στη Νότια Ελλάδα. Για την K103N βρέθηκαν δύο τοπικά δίκτυα μετάδοσης
με 49 και 5 αλληλουχίες, με δειγματοληψία και από τις δύο περιοχές. Οι αλληλουχίες από τη Βόρεια
Ελλάδα σχημάτισαν δύο επιμέρους δίκτυα, υποδηλώνοντας τοπική διασπορά. Ομοίως, οι αλληλουχίες με E138A από Βόρεια Ελλάδα σχημάτισαν δύο διακριτά επιμέρους δίκτυα εντός των μονοφυλετικών ομάδων (δικτύων μετάδοσης) της E138A που εντοπίστηκαν στη Νότια Ελλάδα. Συγκεκριμένα,
στη Νότια Ελλάδα βρέθηκαν τέσσερα κύρια τοπικά δίκτυα μετάδοσης της Ε138Α, τα οποία αποτελούνταν από 53, 41, 29 και 25 αλληλουχίες, με δειγματοληψία και από τις δύο περιοχές. Συνοψίζοντας, η
μελέτη μας έδειξε ότι τα στελέχη με μεταλλαγές αντοχής E138A και K103N μεταδίδονται μέσω κοινών
δικτύων διασποράς στη Βόρεια και τη Νότια Ελλάδα. Το εύρημα αυτό υποδηλώνει ότι οι συγκεκριμένες μεταλλαγές σχετίζονται με μετάδοση σε τοπικά δίκτυα. Επίσης, υπάρχουν ευρήματα τα οποία
υποδεικνύουν τοπική διασπορά των συγκεκριμένων στελεχών στη Βόρεια Ελλάδα. Αντίθετα, για τα
στελέχη με μεταλλαγή Y181C βρέθηκε τοπική διασπορά μόνο στη Βόρεια Ελλάδα με περιορισμένες
μεταδόσεις στη Νότια Ελλάδα.
Συμπεράσματα: Τα ευρήματα της παρούσας μελέτης υποδεικνύουν ότι η πλειονότητα των ανθεκτικών στελεχών μεταδίδεται μέσω κοινών δικτύων. Ο σχηματισμός μονοφυλετικών ομάδων από στελέχη
της Βορείου Ελλάδας υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικής τοπικής διασποράς του ιού μεταξύ του εκεί
πληθυσμού, εύρημα το οποίο μπορεί να εξηγήσει τον υψηλό επιπολασμό της μεταδιδόμενης αντοχής
στη συγκεκριμένη περιοχή. Η μελέτη μας υποδεικνύει τον πληθυσμό που πρέπει να αποτελέσει την
προτεραιότητα μας για την πρόληψη μετάδοσης της αντοχής στο μέλλον.
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ΕΑ03
Το προφίλ των HIV οροθετικών το 2003 και το 2013:
Αποτελέσματα από τη μελέτη AMACS
Ν. Πανταζής,1 Μ. Χίνη,2 Α. Αντωνιάδου,3 Ε. Σαμπατάκου,4 Α. Σκουτέλης,5 Π. Γαργαλιάνος-Κακολύρης,6
Β. Παπαρίζος,7 Χ. Γώγος,8 Γ. Χρύσος,9 Μ. Ψυχογυιού,10 Ν.Β. Σύψας,11 Ό. Κατσαρού,12 Π. Παναγόπουλος,13
Γ. Τουλούμη 1 εκ μέρους της AMACS
Σκοπός: Η αντιρετροϊκή θεραπεία (ART) βελτίωσε το προσδόκιμο επιβίωσης και μείωσε τη σχετιζόμενη με το AIDS θνητότητα και νοσηρότητα. Ο σκοπός αυτής της μελέτης είναι να περιγράψει τις αλλαγές που συνέβησαν στη δεκαετία 2003-2013 στα δημογραφικά-κλινικά χαρακτηριστικά, στους δείκτες
της HIV λοίμωξης και στην επίπτωση των συννοσηροτήτων στον πληθυσμό των υπό παρακολούθηση
οροθετικών στην Ελλάδα.
Υλικό και Μέθοδοι: Τα δεδομένα της μελέτης προέρχονται από την AMACS. Διενεργήθηκαν δύο
συγχρονικές αναλύσεις σε άτομα που ήταν εν ζωή και υπό παρακολούθηση το 2003 και το 2013. Έμφαση δόθηκε σε συννοσηρότητες όπως καρδιαγγειακή και χρόνια νεφρική νόσος, σακχαρώδης διαβήτης,
δυσλιπιδαιμία και υπέρταση. Ο κίνδυνος καρδιαγγειακής νόσου εκτιμήθηκε μέσω του δείκτη
Framingham, ενώ η νεφρική λειτουργία εκτιμήθηκε μέσω του eGFR (μέθοδος CKD-EPI). Οι αναλύσεις
επαναλήφθηκαν στα άτομα που συνεισέφεραν δεδομένα και στις δύο χρονικές στιγμές. Οι συγκρίσεις
βασίστηκαν σε μοντέλα παλινδρόμησης για επαναλαμβανόμενες μετρήσεις.
Αποτελέσματα: Στη συνολική ανάλυση περιλήφθησαν 2.403 HIV οροθετικά άτομα για το 2003 και
4.910 για το 2013 (1.730 άτομα και στις δύο χρονικές στιγμές - «Υποσύνολο 2003-13»). Το 2013, τα άτομα
του δείγματος είχαν στατιστικά σημαντικά μεγαλύτερη μέση ηλικία (43,8 vs. 41,1 έτη), μεγαλύτερους
διάμεσους χρόνους από τη διάγνωση (6,7 vs. 6,0 έτη) και λήψης ART (4,5 vs. 3,8 έτη), υψηλότερα ποσοστά λήψης θεραπείας (84,4% vs. 76,5%), υψηλότερες διάμεσες τιμές CD4 λεμφοκυττάρων (610 vs. 493/
μL) και μεγαλύτερα ποσοστά ιολογικής καταστολής (75,0% vs. 49,5% με <50 HIV αντίγραφα/mL). Οι διαφορές ήταν στην ίδια κατεύθυνση και εντονότερες για το υποσύνολο 2003-13. Το ποσοστό των ατόμων υπό αντιυπερτασική ή/και αντιλιπιδαιμική αγωγή αυξήθηκε το 2013, ενώ τα επίπεδα λιπιδίων εμφάνισαν στατιστικά σημαντικές μειώσεις. Ο δείκτης Framingham δεν παρουσίασε σημαντικές μεταβολές στη συνολική ανάλυση αλλά το ποσοστό ατόμων υψηλού κινδύνου (>20% πιθανότητα για καρδιαγγειακή νόσο στα επόμενα 10 χρόνια) παρουσίασε μικρού βαθμού αύξηση (22,2% vs. 18,2%) στη συνολική ανάλυση και σαφώς μεγαλύτερη και σημαντική αύξηση (38,2% vs. 17,2%) στο υποσύνολο 2003-13.
Τέλος, αυξημένα ήταν το 2013 τα ποσοστά των ατόμων με υπέρταση (34,4% vs. 30,6% στο σύνολο και
47,3% vs. 29,2% στο υποσύνολο 2003-13) και με eGFR<60 mL/min/1,73 m2 (3,4% vs. 2,4% στο σύνολο και
4,9% vs. 1,1% στο υποσύνολο 2003-13).
Συμπεράσματα: Η διαθεσιμότητα νέων αντιρετροϊκών και τα αυξημένα ποσοστά λήψης ART
βελτίωσαν αισθητά το ανοσολογικό και ιολογικό προφίλ των HIV οροθετικών στην Ελλάδα. Καθώς
ωστόσο η ηλικία τους αυξάνεται, η επίπτωση διαφόρων συννοσηροτήτων παρουσιάζεται αυξημένη
καθιστώντας έτσι επιτακτική την ανάγκη για ολιστική αντιμετώπιση της HIV λοίμωξης με έμφαση
στην επιλογή βέλτιστων θεραπευτικών σχημάτων και στη μακροχρόνια διαχείριση αλλά και πρόληψη συννοσηροτήτων.
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ΕΑ04
Εκτίμηση των σταδίων φροντίδας (Cascade of Care) των
HIV οροθετικών ατόμων συνδυάζοντας δεδομένα της
μελέτης AMACS και δεδομένα επιτήρησης του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.
Εργαστήριο Υγιεινής,
Επιδημιολογίας και Ιατρικής
Στατιστικής, Ιατρική Σχολή,
Πανεπιστήμιο Αθηνών
2
Γραφείο HIV, Κέντρο Ελέγχου και
Πρόληψης Νοσημάτων
3
Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κύπρου,
Λευκωσία
4
Μονάδα Λοιμώξεων, Νοσοκομείο
Αφροδίσιων και Δερματικών Νόσων
«Α. Συγγρός»
5
Ε΄ Παθολογική Κλινική,
Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»
6
Ιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
7 η
1 Παθολογική Κλινική, Μονάδα
Λοιμώξεων, Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»
8
Δ’ Πανεπιστημιακή Παθολογική
Κλινική, Ιατρική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α.,
Π.Γ.Ν.Α. «Αττικόν»
9
Γ’ Παθολογικό Τμήμα-Μονάδα
Λοιμώξεων, Γ.Ν.Α. «ΚοργιαλένειοΜπενάκειο Ε.Ε.Σ»
10
Κλινική Παθολογικής Φυσιολογίας,
Ιατρική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α.
11
Α’ Προπαιδευτική Κλινική,
Ιατρική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α., Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»
12
Μονάδα Λοιμώξεων,
Γ.Ν. Πειραιά «Τζάνειο»
13
Β’ Πανεπιστημιακή Παθολογική
Κλινική, Μονάδα Λοιμώξεων,
Ιατρική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α.,
Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
14
Πανεπιστημιακή Παθολογική
Κλινική και Τμήμα Λοιμώξεων,
Π.Γ.Ν. Πατρών, Τμήμα Ιατρικής,
Πανεπιστήμιο Πατρών
15
Κέντρο Αίματος,
Εθνικό Κέντρο Αναφοράς
Αιμορραγικών Διαθέσεων,
Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»
16
Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων,
Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης,
Τμήμα Ιατρικής, Δημοκρίτειο
Πανεπιστήμιο Θράκης
17
Θετική Φωνή
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Γ. Βουρλή,1 Γ. Νικολόπουλος,2,3 Β. Παπαρίζος,4 Α. Σκουτέλης,5 Σ. Μεταλλίδης,6 Π. Γαργαλιάνος-Κακολύρης,7
Α. Αντωνιάδου,8 Μ. Χίνη,9 Ν.Β. Σύψας,10 Μ. Ψυχογυιού,11 Γ. Χρύσος,12 Ε. Σαμπατάκου,13 Χ. Γώγος,14
Ό. Κατσαρού,15 Π. Παναγόπουλος,16 Δ. Παρασκευά,2 Χ. Τσιάρα,2 Μ. Πύλλη,2 Ν. Δέδες,17 και Γ. Τουλούμη 1
εκ μέρους της AMACS
Σκοπός: Η αντιρετροϊκή θεραπεία (ART) έχει βελτιώσει δραστικά την επιβίωση των HIV οροθετικών
ατόμων και έχει συμβάλει στη μείωση της μετάδοσης του ιού. Εντούτοις, ο ιός και οι συνέπειές του συνεχίζουν να αποτελούν σημαντικό πρόβλημα δημόσιας υγείας στην Ελλάδα. Το UNAIDS έχει θέσει ως
στόχο μέχρι το 2020 την επίτευξη του 90-90-90, που αντιστοιχεί σε 90% των ατόμων που έχουν μολυνθεί να διαγιγνώσκονται, το 90% των διαγνωσμένων να λαμβάνουν ART και το 90% αυτών να ζουν με
κατεσταλμένο ιικό φορτίο. Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η εκτίμηση ως προς αυτό τον στόχο
της κατάστασης στην Ελλάδα.
Υλικό και Μέθοδοι: Χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα ατόμων διαγνωσμένων με HIV και εν ζωή στο
τέλος του 2013. Ο αριθμός των ανθρώπων που ζουν έχοντας μολυνθεί και ο αριθμός των διαγνωσμένων
ατόμων εκτιμήθηκε από τα δεδομένα επιδημιολογικής επιτήρησης του HIV στο ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. και με τη
βοήθεια ειδικού λογισμικού του ECDC. Ο αριθμός των ατόμων που συνδέονται με τις μονάδες υγείας και
όσων ξεκινούν θεραπεία επιβεβαιώθηκε από τα δεδομένα της μελέτης AMACS. Το ποσοστό των ατόμων που παραμένουν υπό παρακολούθηση και υπό θεραπεία, καθώς επίσης και το ποσοστό των ατόμων που είχαν κατεσταλμένο ιικό φορτίο στο τέλος του 2013 εκτιμήθηκε από τα δεδομένα της μελέτης
AMACS.
Αποτελέσματα: Εκτιμήθηκε ότι 14.147 άτομα είχαν μολυνθεί από τον HIV και ήταν εν ζωή στο τέλος
του 2013. Εξ αυτών, περίπου 22% δεν είχε διαγνωστεί. Από τα διαγνωσμένα άτομα, το 86% [97,3% μεταξύ των ανδρών που κάνουν σεξ με άνδρες (ΑΣΑ) και 82,6% μεταξύ των χρηστών ενδοφλέβιων ναρκωτικών (ΧΕΝ)] είχε διασυνδεθεί με μονάδα υγείας και μεταξύ όσων είχαν διασυνδεθεί με κάποια μονάδα
υγείας, το 78,5% ξεκίνησε θεραπεία (83,1% μεταξύ των ΑΣΑ, 65,3% μεταξύ των ΧΕΝ). Συνεπώς, μεταξύ
των διαγνωσμένων, μόνο το 67,5% είχε ξεκινήσει θεραπεία. Σημαντικό ποσοστό ασθενών που ξεκινούν
θεραπεία, παραμένουν υπό παρακολούθηση (84,5%). Το 74,5% του συνόλου των ατόμων που ξεκίνησαν θεραπεία, ανεξάρτητα από το αν παρέμειναν υπό παρακολούθηση, είχαν καταστείλει το ιικό φορτίο στο τέλος του 2013 (77,5% μεταξύ των ΑΣΑ, 63,4% μεταξύ των ΧΕΝ).
Συμπεράσματα: Η Ελλάδα, στο τέλος του 2013, φαίνεται ότι απείχε από τον στόχο 90-90-90 σε όλα
τα βήματα και ιδιαίτερα στο ποσοστό έναρξης θεραπείας. Συνεπώς, θα πρέπει να ενταθούν οι προσπάθειες πρώιμης διάγνωσης του HIV, έγκαιρης σύνδεσης των διαγνωσμένων ατόμων με τις μονάδες υγείας και καθολικής θεραπείας. Φαίνεται ότι οι ΧΕΝ αποτελούν μια ευάλωτη και δυσπρόσιτη ομάδα του
πληθυσμού η οποία χρήζει ιδιαίτερης προσοχής.
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ΕΑ05
Προγνωστικοί δείκτες συμμόρφωσης και διατήρησης
στην ιατρική παρακολούθηση και τη φροντίδα υγείας σε
ασθενείς με HIV λοίμωξη στη Β. Ελλάδα
Ό. Τσαχουρίδου,1 Ε. Χριστάκη,1 Λ. Σκούρα,2 Θ. Χρυσανθίδης,1 Δ. Βασδέκη,1 Α.Μ. Ντζιοβάρα,1 Π. Τσούκρα,1
Γ. Κοτορένη,1 Ε. Φοροζίδου,1 Δ. Χατζηδημητρίου,2 Π. Κολλάρας,1 Π. Ζεμπεκάκης,1 Σ. Μεταλλίδης 1
Σκοπός: Η διατήρηση στην παρακολούθηση και τη φροντίδα υγείας αποτελεί σημείο κλειδί στη βελτίωση της έκβασης της HIV λοίμωξης. Σκοπός αυτής της μελέτης ήταν η αναζήτηση της συχνότητας και
των παραγόντων κινδύνου για κενά στην τακτική παρακολούθηση σε μια διαχρονική κοόρτη ασθενών
με HIV-1 λοίμωξη στη Β. Ελλάδα.
Υλικό και Μέθοδοι: Διενεργήσαμε μια αναδρομική μελέτη κοόρτης στη Θεσσαλονίκη με συμμετοχή 1.450 ασθενών με νέα διάγνωση της HIV λοίμωξης ηλικίας >18 ετών που εντάχθηκαν στη φροντίδα
υγείας τη χρονική περίοδο 1990-2015. Μελετήθηκαν η συμμόρφωση και διατήρηση στη φροντίδα υγείας (τουλάχιστον μία επίσκεψη ανά έτος παρακολούθησης μετά την επιβεβαίωση της διάγνωσης) και οι
προγνωστικοί παράγοντες εμφάνισης κενών στη διαδικασία παρακολούθησης. Η ανάλυση χωρίστηκε
σε τρεις χρονικές περιόδους, βάσει των εθνικών οικονομικών συνθηκών και των μεταβολών στην παροχή υπηρεσιών υγείας.
Αποτελέσματα: Από τους 1.450 ασθενείς, 38.41% είχαν τουλάχιστον ένα κενό στην παρακολούθηση
κατά τη χρονική περίοδο που μελετήθηκε (Εικόνα 1). Οι ασθενείς με ικανοποιητική παρακολούθηση
ήταν μεγαλύτεροι σε ηλικία (37,10±10,71 vs 35,85±11,00), με πλήρη ασφαλιστική κάλυψη (71,8% vs.
53,1%, p<0,005), ήταν περισσότερο πιθανό να έχουν ενταχθεί στη Μ.Ε.Λ. του νοσοκομείου μεταξύ 20102015 (48,5%% vs. 23,5%, p<0,005), είχαν υψηλότερο επίπεδο μόρφωσης (30,5% vs. 25,1%, p=0,029), να
λαμβάνουν αντιρετροϊκά (81,9% vs. 71,8%, p<0,005) και να έχουν ιολογική καταστολή (91% vs. 80%,
p<0,005). Στην προσαρμοσμένη ανάλυση, η μεγαλύτερη ηλικία, η ελληνική καταγωγή, η πλήρης ασφαλιστική ενημερότητα, η λήψη ΗΑΑRT και η ιολογική καταστολή σχετίζονταν με αυξημένη πιθανότητα οι
ασθενείς να είναι συμμορφωμένοι στην παρακολούθηση. Η δεκαετής επιβίωση μεταξύ των πλημμελώς
συμμορφωμένων ασθενών στην παρακολούθηση (63%) και αυτών με ικανοποιητική συμμόρφωση
(92%) ήταν στατιστικά σημαντική (p<0,005, Εικόνα 2). H διατήρηση στην παρακολούθηση σχετίστηκε
με ελαττωμένο κίνδυνο θανάτου (AHR 0,37, 95% CI: 0,26–0,52; p<0,005). Οι ασθενείς με υψηλό μορφωτικό επίπεδο παρουσίαζαν λιγότερα χρόνια εκτός παρακολούθησης (p=0,002). Οι μετανάστες είχαν περισσότερα έτη εκτός τακτικής παρακολούθησης σε σχέση με τους Έλληνες (p<0,005), όπως και οι ασθενείς με >1 νοσηλείες συγκριτικά με ασθενείς χωρίς νοσηλεία (p<0,05).

Τμήμα Λοιμωξιολογίας,
Α’ Παθολογική Κλινική,
Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ»,
Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ.
2
Εργαστήριο Μικροβιολογίας,
Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ.
1

Εικόνα 1. Ποσοστά πλήρους και ελλιπούς παρακολούθησης των HIV ασθενών.
Retention to care

36,41%
61,59%
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Εικόνα 2. Επιβίωση ασθενών με πλήρη και ελλιπή τακτική παρακολούθηση.
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Συμπεράσματα: H μη ελληνική καταγωγή, η μεγάλη ηλικία και η έλλειψη ασφαλιστικής κάλυψης είναι παράγοντες πλημμελούς ιατρικής παρακολούθησης. Η συμμόρφωση στη φροντίδα υγείας σχετίζεται με καλύτερες εκβάσεις της HIV λοίμωξης και καλύτερη επιβίωση. Τα αποτελέσματά μας υποδηλώνουν ότι μια σημαντική μερίδα πρωτοδιαγνωσμένων ασθενών θα εμφανίσει τουλάχιστον ένα κενό
στην παρακολούθηση. Οι παρεμβάσεις θα πρέπει να στοχεύουν στην πρόληψη των κενών αυτών και
στη διατήρηση συνεχούς ιατρικής παρακολούθησης των HIV ασθενών πρόληψη νοσηρότητας και επίτευξη καλύτερης επιβίωσης.

ΕΑ06
Παράγοντες κινδύνου για καθυστερημένη διάγνωση της HIV
λοίμωξης - Η εμπειρία μιας μονάδας λοιμώξεων (2009-2015)
Δ’ Παθολογική Κλινική
Πανεπιστημίου Αθηνών,
Π.Γ.Ν.Α. «Αττικόν»

Α. Σπανού, Κ. Πρωτοπαπάς, Δ. Καββαθά, Γ. Σιακαλλής, Χ. Μοσχόπουλος, Μ. Αργυροπούλου, Π. Φράγκου,
Ν. Μαλαχροινόπουλος, Χ. Οικονομοπούλου, Α. Παπαδόπουλος, Α. Αντωνιάδου
Σκοπός: Η καθυστερημένη διάγνωση της HIV λοίμωξης παραμένει μείζων πρόβλημα για τη δημόσια
υγεία. Η καθυστερημένη διάγνωση συνεπάγεται υψηλότερα ποσοστά προόδου της νόσου και μεγαλύτερα ποσοστά μετάδοσης της λοίμωξης. Σκοπός αυτής της μελέτης είναι να αναγνωρίσει τους παράγοντες κινδύνου που οδήγησαν τα HIV+ άτομα μιας Μονάδας Ειδικών Λοιμώξεων να διαγνωστούν αργά
την τελευταία 6ετία.
Υλικό και Μέθοδοι: Διενεργήσαμε μια αναδρομική μελέτη συλλέγοντας δημογραφικά, κοινωνικά,
και ιατρικά στοιχεία από τους φακέλους όλων των ατόμων με νέα διάγνωση που προσήλθαν στη Μ.Ε.Λ.
του «Αττικόν» τα έτη 2009-2015. Τα άτομα που εντάχθηκαν στη μελέτη χωρίστηκαν σε δύο ομάδες
ανάλογα με την τιμή των CD4 κυττάρων. Καθυστερημένη διάγνωση (late presentation - LP) ορίστηκε η
τιμή των CD4 <350 κυτ./mm3 ή η παρουσία νόσου που καθορίζει το AIDS και μη καθυστερημένη διάγνωση (nLP) τιμή των CD4 κατά τη διάγνωση >350 κυτ./mm3. Οι οξείες ή πρόσφατες λοιμώξεις με τιμές
CD4<350 κυτ./mm3 προσμετρήθηκαν στην ομάδα των nLPs.
Αποτελέσματα: 507 άτομα εντάχθηκαν εκ των οποίων 90% ήταν άντρες και 52,3% ήταν LPs. Οι ετεροφυλόφιλοι είχαν μεγαλύτερη πιθανότητα να προσέλθουν αργά στη φροντίδα σε σχέση με τους ΑΣΑ
και τους ΧΕΝ (p<0,001). Επτά στους δέκα μετανάστες διαγνώστηκαν καθυστερημένα (p<0,001). Παρατηρήθηκε γραμμική σχέση μεταξύ χαμηλότερης εκπαίδευσης και καθυστερημένης διάγνωσης
(p<0,001). Δεν παρατηρήθηκε διαφορά στις δύο ομάδες σε σχέση με την εργασιακή τους κατάσταση
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ενώ τα άτομα που ζουν με τους γονείς τους προσέρχονται έγκαιρα στη φροντίδα. Τα άτομα της ομάδας
LP που χρειάστηκαν νοσηλεία κατά τη διάγνωση ήταν 34% σε σχέση με 20% της ομάδας nLP (p<0,001).
57 άτομα (23,7% της ομάδας LP) εμφάνισαν νόσο που καθορίζει το AIDS. Η συνολική θνητότητα ανήλθε
στο 4,6% με τα άτομα της ομάδας με καθυστερημένη διάγνωση να εμφανίζουν διπλάσια θνητότητα σε
σχέση με την ομάδα nLP (p<0,001). Παρατηρήθηκε επίσης αρνητική συσχέτιση της τιμής των CD4 με
την πάροδο του χρόνου από το 2009 έως το 2015.
Συμπεράσματα: Τα αποτελέσματα μας δείχνουν πως οι ετεροφυλόφιλοι προσέρχονται στην ιατρική
φροντίδα αργότερα από τους ΑΣΑ και τους ΧΕΝ, που υποδεικνύει ένα κενό στην προσέγγιση της πρόληψης σε αυτή την ομάδα και πως η εξέταση για HIV πρέπει να προτείνεται συχνότερα σε αυτή την
ομάδα. Η πρόληψη επίσης πρέπει να στοχεύσει άτομα με χαμηλότερη μόρφωση και μετανάστες. Τα
αποτελέσματα μας δείχνουν πως το ποσοστό της καθυστερημένης διάγνωσης έχει αυξητική τάση, ένα
συμπέρασμα που απαιτεί άμεση παρέμβαση.

ΕΑ07
Χορήγηση προφυλακτικής αγωγής μετά την έκθεση:
Η εμπειρία Μ.Ε.Λ. της Αττικής κατά τα έτη 2014 και 2015
Α. Κατσαρού,2 Ε. Κάκαλου,1,2 Β. Παπασταμόπουλος,1 Χ. Βαδάλα,1 Θ. Κακκαβάς,1 Σ. Γιαλή,1 Θ. Ρόζενμπεργκ,2
Α. Σκουτέλης 1

Μ.Ε.Λ., Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»
ΠΜΣ «Διεθνής Ιατρική & Διαχείριση
Κρίσεων Υγείας»,
Ιατρική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α.

1
2

Σκοπός: Σκοπός της μελέτης είναι η ανάλυση των περιστατικών έκθεσης στην HIV λοίμωξη που προσέρχονται στο Ιατρείο Λοιμώξεων (Μ.Ε.Λ.) του Νοσοκομείου Ευαγγελισμός για εκτίμηση κινδύνου και
χορήγηση προφύλαξης μετά την έκθεση (PEP).
Υλικό και Μέθοδοι: Πρόκειται για συγχρονική μονοκεντρική μελέτη. Συμπεριλήφθηκαν οι φάκελοι
όλων των περιστατικών που προσήλθαν κατά τα έτη 2014 και 2015 (Ν=236). Η στατιστική ανάλυση έγινε
με το SPSS Statistics Version 17.
Αποτελέσματα: Οι προσερχόμενοι ωφελούμενοι είναι κυρίως άντρες (84,4%), με μέση ηλικία 33,6
έτη (SD= 9,7142), Το 87,6% έχουν ελληνική καταγωγή και το 28,5% δεν έχει ασφαλιστική κάλυψη. Το
68,2%, αναφέρει ότι η πηγή έκθεσης ανήκει σε κάποια ομάδα υψηλού κινδύνου. Το 13,9% αφορούν
ατυχήματα επαγγελματικής έκθεσης, το 60% σε επαγγελματίες υγείας και το 28% σε προσωπικό καθαριότητας. Κατά πλειοψηφία η πηγή έκθεσης ήταν άνδρες που κάνουν σεξ με άνδρες (ΑΣΑ) σε ποσοστό
44,4% (95% CI: 36,65-52,45), ακολουθούν εργαζόμενοι στη βιομηχανία του σεξ σε ποσοστό 22,22%
(95% CI: 16,08-29,41) και εν συνεχεία οι χρήστες ενδοφλέβιων ουσιών με 20,37% (95% CI: 14,46-27,40). Ο
μέσος χρόνος προσέλευσης στο ιατρείο ήταν 30,5 ώρες μετά την πιθανή έκθεση στον ιό (IQR 14-42),
ενώ μόνον το 8,9% προσέρχεται το πρώτο 4ωρο. Στο 50% (95% CI: 6,76-93,24) των επαγγελματικών
ατυχημάτων δεν είχαν χρησιμοποιηθεί ατομικά μέσα προστασίας. Το 82,1% έλαβε προφυλακτική αντιρετροϊκή αγωγή. Στη διάρκεια του 2015 αυξήθηκε η χρήση αναστολέα ιντεγκράσης σε σχέση με το
προηγούμενο έτος στα χορηγούμενα σχήματα (49% σε σχέση με 31,5%). Παρατηρήθηκαν στατιστικά
σημαντικές συσχετίσεις μεταξύ του χρόνου προσέλευσης και της παρουσίας εκσπερμάτισης, ρήξης
προφυλακτικού και πηγής που ανήκε σε ομάδα υψηλού κινδύνου (p<0,05).
Συμπεράσματα: Σημαντικός αριθμός περιπτώσεων σεξουαλικής ή επαγγελματικής έκθεσης στον ιό
HIV εξυπηρετούνται από τη Μ.Ε.Λ. του Νοσοκομείου Ευαγγελισμός. Παρά τη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας σε καθημερινή βάση κατά τις ώρες εργασίας και σε 24ωρη βάση τις ημέρες γενικής εφημερίας του
νοσοκομείου με άμεση ανταπόκριση, η πλειοψηφία των περιστατικών προσέρχεται με χρονική καθυστέρηση. Επίσης, σε μεγάλο ποσοστό στα επαγγελματικά ατυχήματα παρατηρείται μη επαρκής εφαρμογή μέτρων ατομικής προστασίας. Χρειάζεται στοχευμένη ενημέρωση ομάδων που διατρέχουν υψηλό κίνδυνο έκθεσης στον ιό και των επαγγελματιών υγείας για τις διαθέσιμες υπηρεσίες και τον ρόλο
της προφύλαξης μετά την έκθεση (PEP) στην πρόληψη της HIV λοίμωξης.
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ΕΑ08
Παράγοντες κοινωνικής πίεσης για ασθενείς οροθετικούς
στον HIV την περίοδο της οικονομικής κρίσης
Chatham House,
Centre for Global Health Security,
London & IE University, Madrid

Ε. Λιάρας
Σκοπός: Η εργασία αποσκοπεί στο να εξετάσει ποιος ήταν ο αντίκτυπος παραγόντων κοινωνικής πίεσης που σχετίζονται με την οικονομική κρίση σε οροθετικούς ασθενείς στην Ελλάδα. Συνθήκες όπως
η ανεργία και η υποαπασχόληση, η αστεγία, η κοινωνική περιθωριοποίηση, η έλλειψη επαφής με το
σύστημα υγείας, ο εθισμός και προβλήματα ψυχικής υγείας είναι πιθανό να λειτούργησαν ως παράγοντες κινδύνου για τη μόλυνση ή την καθυστερημένη διάγνωση και αναμενόμενο να επηρεάζουν τη
μετέπειτα πορεία των ασθενών και την ποιότητα ζωής μετά τη διάγνωση.
Υλικό και Μέθοδοι: Μετά από σύντομη παρουσίαση του ιστορικού της έξαρσης της επιδημίας HIV
στην Ελλάδα την περίοδο της οικονομικής κρίσης, αναφέρονται τα αποτελέσματα ποιοτικής έρευνας
με συνέντευξη/ερωτηματολόγιο σε τριάντα οροθετικούς ασθενείς που επισκέπτονται το κέντρο ημέρας της ΜΚΟ Κέντρο Ζωής, καθώς και τα συμπεράσματα συνεντεύξεων με ιατρούς Μ.Ε.Λ., ειδικούς, και
υπευθύνους οργανώσεων που προσφέρουν υπηρεσίες σε ευάλωτους πληθυσμούς (Θετική Φωνή, Κέντρο Ζωής, ΟΚΑΝΑ, ΚΕΘΕΑ, PRAKSIS).
Αποτελέσματα: Οι συνεντεύξεις με τους ασθενείς αποτυπώνουν τα μεγαλύτερα ποσοστά ανεργίας
ή υποαπασχόλησης και αστεγίας ανάμεσα σε όσους διαγνώσθηκαν την περίοδο της κρίσης, ενώ δεν
εμφανίζεται διαφορά μεταξύ όσων διαγνώσθηκαν πριν ή κατά τη διάρκεια της κρίσης ως προς τα προβλήματα ψυχικής υγείας. Για κοινωνικά περιθωριοποιημένους ασθενείς, η επαφή με το δημόσιο σύστημα υγείας φαίνεται να αυξήθηκε μετά τη διάγνωση. Οι συνεντεύξεις με ειδικούς επιβεβαιώνουν τη δυσκολία εκτίμησης μεγεθών σχετικών με την κρίση (π.χ. συνολικός αριθμός χρηστών, ποσοστά αστεγίας,
κατάθλιψης) σε ευάλωτους πληθυσμούς, γεγονός που δυσχεραίνει την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων για τον αντίκτυπο της κρίσης στον κίνδυνο μόλυνσης με HIV.
Συμπεράσματα: Παρά τα πιθανά προβλήματα σφάλματος επιλογής που ενέχει μια έρευνα αυτού
του είδους, υπάρχουν ενδείξεις ότι παράγοντες αντίστοιχοι με αυτούς που βρέθηκαν να έχουν επηρεάσει τον κίνδυνο μόλυνσης με HIV στον πληθυσμό των ΧΕΝ (χρηστών ενδοφλέβιων ναρκωτικών) σε προηγούμενες έρευνες έχουν παίξει παρόμοιο ρόλο πιθανώς και σε άλλους πληθυσμούς. Είναι απαραίτητη
μια συστηματικότερη και μεγαλύτερη σε κλίμακα έρευνα για να διαπιστωθεί ποιοι παράγοντες κοινωνικής πίεσης αυξάνουν τον κίνδυνο μόλυνσης με HIV και σε ποιους πληθυσμούς στην Ελλάδα.
Η έρευνα έχει χρηματοδοτηθεί από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

ΕΑ09
Δημογραφικά χαρακτηριστικά και συμπεριφορές έκθεσης
στην HIV λοίμωξη εξεταζόμενων σε Κέντρο Ανώνυμου
Ελέγχου δημόσιου νοσοκομείου της Αττικής
Μ.Ε.Λ., Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»
ΠΜΣ «Διεθνής Ιατρική & Διαχείριση
Κρίσεων Υγείας», Ιατρική Σχολή,
Ε.Κ.Π.Α.

1

2

Δ. Δήμας,2 Ε. Κάκαλου,1,2 Β. Παπασταμόπουλος,1 Θ. Κακκαβάς,1 Ε. Ζούζια,2 Ο. Γεωργίου,1 Θ. Ρόζενμπεργκ,2
Α. Σκουτέλης 1
Σκοπός: Σκοπός της μελέτης είναι η καταγραφή των δημογραφικών και κοινωνικών χαρακτηριστικών εξεταζόμενων σε Κέντρο Ανώνυμου ελέγχου, της σεξουαλικής συμπεριφοράς και η αντίληψη/στάση τους έναντι του διαγνωστικού ελέγχου για την HIV λοίμωξη.
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Υλικό και Μέθοδοι: Στη μελέτη συμμετείχαν άτομα τα οποία επισκέφτηκαν το Κέντρο Ανώνυμου
Ελέγχου HIV του Νοσοκομείου «Ευαγγελισμός». Οι συμμετέχοντες επισκέφτηκαν το Νοσοκομείο μεταξύ Μαρτίου του 2013 έως και Ιανουαρίου του 2014 (Ν=451). Χρησιμοποιήθηκαν ανώνυμα ερωτηματολόγια. Για τη σύγκριση κατηγορικών μεταβλητών χρησιμοποιήθηκε η στατιστική μέθοδος X2 (Chi-Square
test). Τιμές P<0,05 θεωρήθηκαν στατιστικά σημαντικές.
Αποτελέσματα: Ο πληθυσμός (Ν=451) αποτελείτο στην πλειοψηφία του από άνδρες (63,4%). Η μέση
ηλικία ήταν περίπου 30 έτη (SD=10,7 έτη). Η πλειοψηφία είχε Ανώτατη Εκπαίδευση (37,9%, 95% CI: 33,642,5). Το 25% ήταν άνεργοι (95% CI: 21,5-29,5). Η πλειοψηφία πληροφορήθηκε για την ύπαρξη του Κέντρου μέσω του Διαδικτύου (44,3%, 95% CI: 39,8-49). Το 47% δεν έχει υποβληθεί στο παρελθόν σε εξέταση (95% CI: 42,4-51,6). Οι άνδρες σε ποσοστό 44,6% δεν έχουν εξεταστεί ποτέ στο παρελθόν, ενώ οι
γυναίκες σε ποσοστό 58,1% (p=0,008). Το 45% (95% CI: 40,5-49,6) ανέφερε ότι δεν έχει σταθερό ερωτικό
σύντροφο το τελευταίο εξάμηνο. Χρήση ουσιών απάντησε ότι έχει κάνει το 7,8% (95% CI: 5,6-10,6). Ιστορικό Σεξουαλικώς Μεταδιδομένων Νοσημάτων (ΣΜΝ) ανέφερε το 17,7% (95% CI: 14,5-21,5). Το 37,5%
(95% CI: 33,1-42) δήλωσε ότι δεν χρησιμοποίησε προφυλακτικό κατά την τελευταία σεξουαλική επαφή.
Οι συμμετέχοντες Ανώτερης/Ανώτατης εκπαίδευσης ανέφεραν σε μεγαλύτερο ποσοστό χρήσης προφυλακτικού στην τελευταία τους σεξουαλική επαφή σε σχέση με αυτούς που έχουν λάβει μέχρι Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (56,9% έναντι 45,9%) και η διαφορά ήταν στατιστικά σημαντική (p=0,037).
Συμπεράσματα: Η προσφορά δυνατότητας ανωνύμου, δωρεάν ελέγχου για HIV είναι σημαντική, ειδικά καθώς ένας στους τέσσερις ωφελούμενος/η είναι άνεργοι. Οι συμπεριφορές υψηλού κινδύνου είναι συχνές και για τα δύο φύλα, αλλά οι άνδρες εξετάζονται συχνότερα. Το μορφωτικό επίπεδο σχετίζεται με ασφαλέστερες συμπεριφορές. Η προσέγγισή για την πρόληψη θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένη στις ομάδες που διατρέχουν τον υψηλότερο κίνδυνο έκθεσης.

ΕΑ10
Ενδοκρινικές διαταραχές σε νεοδιαγνωσθέντες ασθενείς
με HIV λοίμωξη
Μ. Νέζη,1 Ν. Καλογερής,¹ Μ. Χίνη,² Α. Λιονή,2 Β. Σακκά,2 Γ. Τσεκές,2 Μ. Μπομπολή,2 Ν. Μαγκαφάς,2
Σ. Καούστου,2 Α. Μπίσια,2 Θ. Νιτσοτόλης,2 Β. Λόη,1 Ο. Καραγιάννη,1 Α. Βρυωνίδου,1 Μ.Κ. Λαζανάς 2
Σκοπός: Οι ασθενείς με HIV λοίμωξη εμφανίζουν συχνά ενδοκρινικές διαταραχές κυρίως στο πλαίσιο
της cART και πολύ λιγότερο της χρόνιας λοίμωξης. Σκοπός μας ήταν η μελέτη των διαταραχών του
οστικού μεταβολισμού καθώς και του γοναδικού και θυρεοειδικού άξονα σε νεοδιαγνωσθέντες ασθενείς με HIV λοίμωξη, που δεν έχουν λάβει αντιρετροϊκή θεραπεία (naïve).
Υλικό και Μέθοδοι: Μελετήθηκαν 70 άρρενες, naïve ασθενείς (στάδιο Α=60, στάδιο Β=10), που παρακολουθούνται στη Μονάδα Λοιμώξεων του ΝΕΕΣ και δεν λαμβάνουν αγωγή με φάρμακα ή ουσίες
που επηρεάζουν την ενδοκρινική λειτουργία όπως κορτιζόνη και μεθαδόνη. Έγινε καταγραφή των σωματομετρικών στοιχείων και υπολογίστηκε ο δείκτης μάζας σώματος (ΔΜΣ). Προσδιορίστηκαν σε πρωινό δείγμα αίματος μετά από ολονύκτια νηστεία τα επίπεδα των θυρεοειδικών ορμονών, της 25ΟΗD3,
των γοναδοτροπινών, της ολικής τεστοστερόνης και της φυλοδεσμευτικής σφαιρίνης και υπολογίστηκε
ο δείκτης ελεύθερων ανδρογόνων (FAI) και βιοδιαθέσιμης τεστοστερόνης (BAT). Έγινε προσδιορισμός
της οστικής πυκνότητας με DEXA στην οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης καθώς και προσδιορισμός του ποσοστού λίπους σώματος (FMR) με την ίδια μέθοδο. Η στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων έγινε με το SPSS 16.0.
Αποτελέσματα: Οι ασθενείς είχαν ηλικία 33,7±8,9 έτη (μέση τιμή ±SD), ΔΜΣ 24,6±5,2 (μέση τιμή
±SD), CD4+ 475 κυτ./μl (24-1476), ιικό φορτίο 38.600 cp/ml (927-422.000) και κανείς δεν εμφάνιζε καχεξία. Δεν διαπιστώθηκε καμιά σημαντική διαταραχή στα επίπεδα των θυρεοειδικών και των γοναδικών
ορμονών καθώς και στους δείκτες FAI και BAT. Διαπιστώθηκε σημαντική μείωση της οστικής μάζας σε
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ AIDS, 2016; 24(Suppl 1):1-46

Τμήμα Ενδοκρινολογίας,
Μεταβολισμού και Διαβήτη,
Γ.Ν.Α. «Kοργιαλένειο-Μπενάκειο Ε.E.Σ.»
2
Γ’ Παθολογικό Τμήμα-Μονάδα
Λοιμώξεων, Γ.Ν.Α. «KοργιαλένειοΜπενάκειο Ε.E.Σ.»
1
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26 ασθενείς (37%) εκ των οποίων 22 είχαν οστεοπενία (Z score -1 έως -2,5) και 4 οστεοπόρωση (Zscore
>-2,5). Η μείωση της οστικής πυκνότητας εμφάνιζε θετική συσχέτιση με το χαμηλό ΔΜΣ (p<0,01), ενώ
δεν σχετιζόταν με το ιικό φορτίο, τα CD4+, το κάπνισμα, τα επίπεδα της 25ΟΗD3 και των γοναδικών
ορμονών (p>0,05).
Συμπεράσματα: Σε νεοδιαγνωσθέντες άρρενες, naïve ασθενείς με HIV λοίμωξη, η μόνη ενδοκρινική
διαταραχή που παρατηρήθηκε ήταν η σημαντική μείωση της οστικής μάζας, η οποία δεν φαίνεται να
συσχετίζεται άμεσα με τη λοίμωξη. Σε ασθενείς με χαμηλό ΔΜΣ, η μέτρηση της οστικής μάζας θα βοηθούσε στην έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση της οστεοπενίας και στην πρόληψη περαιτέρω επιδείνωσης με την επιλογή του κατάλληλου αντιρετροϊκού σχήματος.

ΕΑ11
Συσχέτιση μεταξύ διεθνών προγνωστικών μοντέλων
καρδιαγγειακού κινδύνου και προόδου υποκλινικής
αγγειακής νόσου σε ασθενείς με ΗΙV λοίμωξη:
Μελέτη παρακολούθησης 3 ετών
Α´ Προπαιδευτική Παθολογική
Κλινική, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου
Αθηνών, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»
2
Μονάδα Καρδιαγγειακής Πρόληψης
και Έρευνας, Τμήμα Παθολογικής
Φυσιολογίας, Ιατρική Σχολή
Πανεπιστημίου Αθηνών, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»
3
Μονάδα Λοιμώξεων,
Α´ Παθολογική Κλινική, Ιατρική
Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών,
Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»
4
Α´ Καρδιολογική Κλινική, Ιατρική
Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών,
Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
1
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Χ. Καπέλιος,1 Α. Πρωτογέρου,2 Μ. Παπαδοπούλου,3 Κ. Αρίδα,1 Θ. Παπαϊωάννου,4 Γ. Κωνσταντώνης,1
Γ.Λ. Δαΐκος,3 Γ. Κίτας,1 Π. Σφηκάκης,1 Μ. Ψυχογυιού 3
Σκοπός: Η αυξημένη επίπτωση της καρδιαγγειακής νόσου στους ασθενείς με HIV λοίμωξη διαμεσολαβείται και προβλέπεται από την παρουσία υποκλινικής αγγειακής βλάβης, η οποία εμφανίζεται με
αυξημένη συχνότητα σε συγκεκριμένα αρτηριακά σημεία. Διάφορα προγνωστικά μοντέλα καρδιαγγειακού κινδύνου, τα οποία αναπτύχθηκαν στον γενικό πληθυσμό, χρησιμοποιούνται για τη διαστρωμάτωση κινδύνου σε ασθενείς με HIV λοίμωξη. Τα μοντέλα αυτά υποεκτιμούν την παρουσία της υποκλινικής αγγειακής βλάβης στον πληθυσμό αυτό και εμφανίζουν μικρό βαθμό συμφωνίας. Σκοπός της μελέτης μας υπήρξε η ανίχνευση της μεταβολής της υποκλινικής αγγειακής βλάβης σε διάφορες αγγειακές
θέσεις σε διάστημα τριών ετών και η συσχέτιση της προόδου της με 4 ευρέως διαδεδομένα προγνωστικά μοντέλα καρδιαγγειακού κινδύνου.
Υλικό και Μέθοδοι: Διαδοχικοί HIV-θετικοί ασθενείς, ελεύθεροι γνωστής καρδιαγγειακής νόσου,
υποβλήθηκαν σε αγγειακές δοκιμασίες από τον ίδιο τεχνικό για την ανίχνευση (α) αθηρωμάτωσης (κοινή/έσω καρωτίδα και μηριαία αρτηρία), (β) αρτηριοσκλήρυνσης (ελαστικότητα κοινής καρωτίδας, ταχύτητα ανακλώμενου αορτικού κύματος) και (γ) αρτηριακής υπερτροφίας (πάχος έσω-μέσου χιτώνα
καρωτίδας). Μελετήθηκαν τα προγνωστικά μοντέλα “European Society of Cardiology (ESC)”, “Framingham (FR)”, “American Heart Association/American College of Cardiology (AHA/ACC)” and “data collection on adverse effects of anti-HIV drugs study (DAD)”. Χρησιμοποιήθηκε ανάλυση λογιστικής παλινδρόμησης, σχεδιάστηκαν καμπύλες ROC και έγινε σύγκρισή τους με c-statistics.
Αποτελέσματα: Από τους 134 συμμετέχοντες (92,5% άρρενες, ηλικία 40,8±11,5 έτη) στοιχεία στα 3
έτη της παρακολούθησης (μέσος χρόνος 3,3±0,2 έτη) ήταν διαθέσιμα στους 92 (94,6% άρρενες, ηλικία
40,3±10,5 έτη). Στο τέλος της παρακολούθησης το 78,9% εξ αυτών (% πρόοδος/υποστροφή: 7,6%/6,6%)
παρουσίαζε έναν τουλάχιστον τύπο υποκλινικής αγγειακής παθολογίας, το 55% αρτηριοσκλήρυνση
(12,2%/15,5%), το 41,8% αρτηριακή υπερτροφία (16,5%/4,4%), το 39,6% αθηρωμάτωση (6,6%/3,3%). Tα
μοντέλα FR και DAD εμφάνιζαν στατιστικώς σημαντική και συνεπή συσχέτιση με την παρουσία ολικής
αγγειακής παθολογίας, αθηρωμάτωσης και αρτηριακής υπερτροφίας στο πέρας της παρακολούθησης,
αντίθετα με το μοντέλο ESC που σχετιζόταν μόνο με την αθηρωμάτωση και την αρτηριακή υπερτροφία. Tο μοντέλο FR-10ετούς καρδιαγγειακού κινδύνου είχε τη μεγαλύτερη περιοχή υπό την καμπύλη
(AUC) για την ανίχνευση αγγειακής παθολογίας (για αθηρωμάτωση AUC: 0,823, p<0,001). Παρόμοια,
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αλλά μη στατιστικώς σημαντικά αποτελέσματα (λόγω του μικρού δείγματος) βρέθηκαν μεταξύ της
προόδου της αρτηριοσκλήρυνσης και των προγνωστικών μοντέλων.
Συμπεράσματα: Αυτή η μελέτη κατέδειξε ότι (α) παρότι ο επιπολασμός της ολικής υποκλινικής αγγειακής νόσου παρέμεινε σχεδόν σταθερός κατά τη διάρκεια της 3ετούς παρακολούθησης στον πληθυσμό αυτό, (β) η αρτηριοσκλήρυνση υπέστρεψε σε σημαντικό ποσοστό, οφειλόμενη στην επιθετική
ελάττωση της αρτηριακής πίεσης, σε αντίθεση με την αρτηριακή υπερτροφία και την αθηρωμάτωση,
ενώ (γ) υπήρχαν διαφορές μεταξύ των προγνωστικών μοντέλων καρδιαγγειακού κινδύνου στην ικανότητά τους να προβλέπουν την παρουσία και πρόοδο της υποκλινικής αγγειακής νόσου και (δ) το μοντέλο FR είχε τη μεγαλύτερη προγνωστική αξία στον συγκεκριμένο πληθυσμό.

ΕΑ12
Σύγκριση παραγόντων κινδύνου για ανάπτυξη
καρδιαγγειακών νοσημάτων μεταξύ HIV οροθετικών και
του γενικού πληθυσμού στην Ελλάδα
Εργαστήριο Υγιεινής,
Επιδημιολογίας και Ιατρικής
Στατιστικής, Ιατρική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α.
2
Ε΄ Παθολογική Κλινική,
Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»
3
Γ’ Παθολογικό Τμήμα-Μονάδα
Λοιμώξεων, Γ.Ν.Α. «ΚοργιαλένειοΜπενάκειο Ε.Ε.Σ»,
4
Δ’ Πανεπιστημιακή Παθολογική
Κλινική, Ιατρική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α.,
Π.Γ.Ν.Α. «Αττικόν»
5
Κέντρο Yπέρτασης, STRIDE Hellas-7,
Γ’ Πανεπιστημιακή Παθολογική
Κλινική, Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία»,
Ιατρική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α.
6
Εργαστήριο Υγιεινής,
Τμήμα Ιατρικής, Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
7
Εργαστήριο Υγιεινής, Τμήμα Ιατρικής,
Πανεπιστήμιο Πατρών
8
Β’ Πανεπιστημιακή Παθολογική
Κλινική, Μονάδα Λοιμώξεων, Ιατρική
Σχολή, Ε.Κ.Π.Α., Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
9
Μονάδα Λοιμώξεων, Νοσοκομείο
Αφροδίσιων και Δερματικών Νόσων
«Α. Συγγρός»,
10
Β’ Παθολογική Κλινική & Μονάδα
Λοιμώξεων, Γ.Ν. Πειραιά «Τζάνειο»
11
Εργαστήριο Υγιεινής και
Επιδημιολογίας, Τμήμα Ιατρικής,
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
12
Ρευματολογική Κλινική, Τμήμα
Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
13 η
1 Παθολογική Κλινική, Μονάδα
Λοιμώξεων, Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»
14
Κέντρο Αίματος, Εθνικό Κέντρο
Αναφοράς Αιμορραγικών
Διαθέσεων, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»
15
Πανεπιστημιακή Παθολογική
Κλινική και Τμήμα Λοιμώξεων,
Π.Γ.Ν. Πατρών, Τμήμα Ιατρικής,
Πανεπιστήμιο Πατρών
16
Εργαστήριο Βιοστατιστικής,
Τομέας Κοινωνικής Ιατρικής, Τμήμα
Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης
17
Εργαστήριο Ιατρικής Στατιστικής,
Τμήμα Ιατρικής, Δημοκρίτειο
Πανεπιστήμιο Θράκης
18
Ινστιτούτο Επιδημιολογίας,
Προληπτικής Ιατρικής και
Δημόσιας Υγείας
1

Α. Καλπουρτζή, Α. Σκουτέλης, Μ. Χίνη, Α. Αντωνιάδου, Α. Καρακώστα, Γ. Στεργίου, Α. Μπένος,
Α. Βανταράκης,7 Ε. Σαμπατάκου,8 Β. Παπαρίζος,9 Γ. Χρύσος,10 Χ. Χατζηχριστοδούλου,11 Π. Βούλγαρη,12
Π. Γαργαλιάνος-Κακολύρης,13 Ό. Κατσαρού,14 Χ. Γώγος,15 Γ. Χλουβεράκης,16 Γ. Τριψιάνης,17 Ι. Αλαμάνος,18
Γ. Τουλούμη,1 εκ μέρους της AMACS και της Ε.ΜΕ.ΝΟ
1

2

3

4

1

5

6

Σκοπός: Παρόλο που η θνητότητα των ΗIV οροθετικών έχει μειωθεί δραστικά μετά την εισαγωγή της
συνδυασμένης αντιρετροϊκής θεραπείας (cART), παραμένει σημαντικά υψηλότερη συγκριτικά με τον γενικό πληθυσμό. Η διαφορά αυτή αποδίδεται κυρίως σε άλλες μη AIDS σχετιζόμενες συννοσηρότητες, με
τα καρδιαγγειακά νοσήματα να κυριαρχούν. Σκοπός της εργασίας είναι η σύγκριση των παραγόντων που
σχετίζονται με τα καρδιαγγειακά νοσήματα μεταξύ των HIV οροθετικών και του γενικού πληθυσμού.
Υλικό και Μέθοδοι: Τα δεδομένα για τους HIV οροθετικούς προέρχονται από την πολυκεντρική, συνεργατική, προοπτική μελέτη AMACS με καταγραφή δεδομένων από το 1996, ενώ για τον γενικό πληθυσμό, από την πανελλαδική έρευνα υγείας Εθνική Μελέτη Νοσηρότητας και παραγόντων κινδύνου
(Ε.ΜΕ.ΝΟ) που πραγματοποιήθηκε την περίοδο 2014-2015 χρησιμοποιώντας πολυσταδιακή στρωματοποιημένη δειγματοληψία. Συμπεριλήφθηκαν HIV οροθετικοί ≥18 ετών οι οποίοι είχαν τουλάχιστον μία
επίσκεψη τα έτη 2012-2014, και από τον γενικό πληθυσμό ενήλικες χωρίς θετικό αποτέλεσμα HIV. Τα
δεδομένα της Ε.ΜΕ.ΝΟ σταθμίστηκαν κατάλληλα, ώστε να αντανακλούν την κατά φύλο, ηλικία και περιοχή κατανομή του πληθυσμού της Ελλάδας με βάση την απογραφή του 2011. Για την εκτίμηση της
διαφοράς στον επιπολασμό των παραγόντων κινδύνου μεταξύ των δύο πληθυσμών χρησιμοποιήθηκαν μοντέλα σταθμισμένης λογιστικής παλινδρόμησης.
Αποτελέσματα: Συνολικά συμμετείχαν 5.305 HIV οροθετικοί ασθενείς (διάμεση ηλικία 47 έτη, 85%
άντρες) και 5.951 άτομα (διάμεση ηλικία 47,9, 48,1% άντρες) από τον γενικό πληθυσμό. Ο επιπολασμός
της υπέρτασης στους HIV οροθετικούς εκτιμάται 34,2%, ενώ στους οροαρνητικούς 38,4% (p=0,002).
Ωστόσο, μετά από στάθμιση για φύλο, ηλικία και καταγωγή δεν υπάρχει σημαντική διαφορά μεταξύ
των δύο πληθυσμών (OR=0,97, 95% OA: 0,97-1,12). Ο αδιόρθωτος επιπολασμός του διαβήτη είναι επίσης
υψηλότερος στον γενικό πληθυσμό (8,4% vs 10,6%, p=0,001), αλλά μετά από στάθμιση, οι HIV οροθετικοί έχουν 32% μεγαλύτερη πιθανότητα να είναι διαβητικοί (OR=1,32, 95% ΟΑ: 1,08-1,61). Το 49,8% των
HIV ασθενών και το 44% του γενικού πληθυσμού έχει δυσλιπιδαιμία (p<0,001), με διορθωμένο OR=1,31
(95% OA: 1,16-1,47). Το 64% των HIV οροθετικών είναι καπνιστές, vs 37,9% στον γενικό πληθυσμό (αδρό
p<0,001). Πολύ υψηλότερη στους HIV οροθετικούς είναι και η χρήση ενδοφλέβιων ναρκωτικών (ΧΕΝ:
9,4% vs 1,0%, αδρό p<0,001). Το ποσοστό της παχυσαρκίας, ωστόσο, φαίνεται να υπερέχει στον γενικό
πληθυσμό (30,3% vs 9,8%, αδρό p<0,001), ακόμη και μετά από στάθμιση (OR=0,32, 95% ΟΑ: 0,26-0,39).
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Συμπεράσματα: Διορθώνοντας για φύλο, ηλικία και καταγωγή, ο επιπολασμός σακχαρώδη διαβήτη
και δυσλιπιδαιμίας καθώς και συμπεριφορών υψηλού κινδύνου (ΧΕΝ και κάπνισμα) είναι σημαντικά
υψηλότερος στους HIV οροθετικούς συγκριτικά με τον γενικό πληθυσμό. Η εκτίμηση και διαχείριση των
παραγόντων κινδύνου για καρδιαγγειακή νοσηρότητα στα HIV οροθετικά άτομα αποτελεί σημαντική
προτεραιότητα στη συστηματική προσέγγιση της φροντίδας των HIV οροθετικών ατόμων.

ΕΑ13
Η δημιουργία ανοσολογικής μνήμης μετά από συνδυασμένη
χορήγηση 13δύναμου συζευγμένου (PCV13) και 23δύναμου
πολυσακχαριδικού (PPV23) πνευμονιοκοκκικού εμβολίου
σε ασθενείς με HIV λοίμωξη
Α’ Παιδιατρική Κλινική,
Εργαστήριο Ανοσοβιολογίας ΜΑΚΚΑ,
Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία»
2
Γ’ Παθολογικό Τμήμα-Μονάδα
Λοιμώξεων, Γ.Ν.Α. «KοργιαλένειοΜπενάκειο Ε.E.Σ.»
3
Τμήμα Ανοσολογίας &
Ιστοσυμβατότητας,
Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία»
4
Τμήμα Βιολογικής Χημείας,
Ιατρική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α.
1
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Π. Φαρμάκη,1 Μ. Χίνη,2 Ν. Μαγκαφάς,2 Σ. Καούστου,2 Μ. Τζανουδάκη,3 Χ. Πιπέρη,4 Π.Μ. Ζώρζου,2
Μ. Θεοδωρίδου,1 Μ.Κ. Λαζανάς,2 Β. Σπούλου 1
Σκοπός: Η διάρκεια προστασίας ενός εμβολίου σχετίζεται με την ικανότητα να εγκαθιστά ανοσολογική μνήμη, η οποία εξαρτάται από τα IgM-Β-μνημονικά-κύτταρα (ΒΜΚ) που τη διατηρούν και τα IgGΒΜΚ που διαφοροποιούνται και παράγουν αντισώματα μετά από έκθεση στο αντιγόνο. Η HIV λοίμωξη
επηρεάζει αρνητικά τον αριθμό και τη λειτουργικότητά τους μειώνοντας την κλινική αποτελεσματικότητα των εμβολίων. Σκοπός μας είναι η μελέτη της επίδρασης του συνδυαστικού εμβολιαστικού σχήματος PCV13/PPV23 στην επαγωγή της ανοσολογικής απάντησης σε επίπεδο κυττάρων και αντισωμάτων
σε ενηλίκους με HIV λοίμωξη.
Υλικό και Μέθοδοι: 50 ασθενείς με HIV λοίμωξη (42 άνδρες, διάμεση ηλικία 43,5 έτη), υπό cART με
μη ανιχνεύσιμο ιικό φορτίο, έλαβαν ενδομυϊκά 1 δόση PCV13 και 1 δόση PPV23 ένα χρόνο αργότερα.
Οι ασθενείς χωρίστηκαν σε 2 ομάδες ανάλογα με τον αριθμό των CD4-T-λεμφοκυττάρων: A (30 ασθενείς), 200-400 κυτ./μl και Β (20 ασθενείς), ≥400 κυτ./μl. Δείγματα αίματος ελήφθησαν πριν και 1 μήνα
μετά από κάθε εμβολιασμό για τη μέτρηση των ειδικών ΙgG-αντισωμάτων έναντι των πνευμονιοκοκκικών οροτύπων (PS)14 και 3, καθώς και για φαινοτυπική ανάλυση με κυτταρομετρία ροής των ειδικών
έναντι των PS14,3-IgM [CD19+CD27+CD21+CD10+IgM+] και IgG [CD19+CD27+CD21+CD10+IgM-]ΒΜΚ.
Χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό λογισμικό STATA (11.0), p=0,05.
Αποτελέσματα: Η συνδυασμένη χορήγηση PCV13/PPV23 οδήγησε σε σημαντική αύξηση των συγκεντρώσεων των ειδικών αντιπνευμονιοκοκκικών αντισωμάτων (PS14: p<0,001, PS3: p<0,001). Το σύνολο
των αντιγονοειδικών-ΒΜΚ αυξήθηκε σημαντικά ένα μήνα μετά την ολοκλήρωση του σχήματος (22,43 vs
27,35 κύτταρα/μl και 18,01 vs 19,57 κύτταρα/μl, p<0,05 για PS14 και 3 αντίστοιχα). Η αύξηση οφειλόταν
στον εμπλουτισμό της δεξαμενής των αντιγονοειδικών-IgG-ΒΜΚ μετά το PCV13 (p<0,001 για PS14,3) ενώ
δεν παρατηρήθηκε περαιτέρω αύξηση μετά το PPV23. Αντίθετα, τα αντιγονοειδικά-ΙgM-ΒΜΚ μειώθηκαν
σημαντικά μετά το PCV13/PPV23 (PS14: 9,0 vs 7,67 κύτταρα/μl, p=0,0009, PS3: 7,56 vs 6,37 κυτ./μl, p=0,006)
με τη μείωση να είναι μεγαλύτερη μετά το PPV23. Στην ομάδα Α οι συγκεντρώσεις των αντισωμάτων και
οι κυτταρικοί υποπληθυσμοί ήταν σημαντικά χαμηλότεροι (p<0,05) σε σχέση με την ομάδα Β πριν και
μετά από κάθε εμβολιασμό. Το μέγεθος της ανοσολογικής απάντησης μετά το PCV13 και το PPV23 μπορούσε να προβλεφθεί από τον αριθμό των προϋπαρχόντων-IgG-BMK. Επίσης, παρατηρήθηκε θετική συσχέτιση μεταξύ των προϋπαρχόντων-IgM-ΒΜΚ με τον αριθμό των IgG-ΒΜΚ που σχηματίστηκαν μετά τον
εμβολιασμό με PCV13 (r=0,559, p=0,001 για PS14, r=0,706, p<0,05 για PS3), όχι όμως και μετά το PPV23.
Συμπεράσματα: Η συνδυασμένη χορήγηση PCV13/PPV23 προκαλεί αύξηση της συγκέντρωσης των
αντιπνευμονιοκοκκικών αντισωμάτων αν και η ανοσολογική απάντηση επηρεάζεται από τον αριθμό
των CD4 T-λεμφοκυττάρων και τα προϋπάρχοντα ΙgG-BMK. Ο εμπλουτισμός της δεξαμενής των ΙgGΒΜΚ παρατηρείται μόνο μετά το PCV13 ενώ το PPV23 προκαλεί μείωση των ειδικών κυττάρων μνήμης.
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Το εύρημα αυτό υποδηλώνει ότι η σύσταση για τη χορήγηση του PPV23 σε ασθενείς με HIV λοίμωξη θα
πρέπει να επανεξετασθεί με στόχο τη βέλτιστη προστασία τους έναντι πνευμονιοκοκκικών λοιμώξεων.

ΕΑ14
Ποσοτικοποίηση του κινδύνου κατάγματος στην κλινική
πράξη: Η θεραπεία για οστεοπόρωση θα πρέπει να
ληφθεί υπ’ όψιν σε 1 στους 4 οροθετικούς ασθενείς άνω
των 40 ετών
Γ. Σιακαλλής,1 Κ. Πρωτοπαπάς,1 Π. Μάκρας,2 Δ. Καββαθά,1 Α. Παπαδόπουλος,1 Α. Αντωνιάδου 1
Σκοπός: Οι πρόσφατα αναθεωρημένες οδηγίες για αξιολόγηση του κινδύνου οστικής νόσου στους
οροθετικούς ασθενείς καθοδηγούνται από την ηλικία, τους δευτερογενείς παράγοντες κινδύνου για
οστεοπόρωση, τη μέτρηση της οστικής πυκνότητας και τον αλγόριθμο υπολογισμού του FRAX score. Η
αποτελεσματικότητα κόστους-οφέλους της θεραπευτικής παρέμβασης ποικίλει αναλόγως του εθνικού
πλαισίου εφαρμογής των εκάστοτε οδηγιών. Για την Ελλάδα αυτό επιτυγχάνεται όταν βάσει του FRAX
score η 10ετής πιθανότητα για μείζον οστεοπορωτικό κάταγμα ή κάταγμα ισχίου σε ασθενείς κάτω των
75 ετών είναι 10% και 2,5% αντίστοιχα. Στόχος της κάτωθι αναδρομικής μελέτης είναι ο υπολογισμός
του κινδύνου μείζονος οστεοπορωτικού κατάγματος σε οροθετικούς ασθενείς ηλικίας 40-75 ετών.
Υλικό και Μέθοδοι: Αναδρομική μελέτη καταγραφής δεδομένων οροθετικών ασθενών ηλικίας 40
έως 75 ετών, με ενεργό παρακολούθηση στη Μ.Ε.Λ. «Αττικόν», χωρίς δευτερογενείς παράγοντες κινδύνου για οστεοπόρωση, για τους οποίους υπήρχε διαθέσιμη μέτρηση οστικής πυκνότητας. Ο υπολογισμός του κινδύνου για οστεοπορωτικό κάταγμα πραγματοποιήθηκε βάσει της μέτρησης οστικής πυκνότητας (BMD), και με την εφαρμογή του ειδικού ελληνικού αλγορίθμου υπολογισμού του FRAX score
σε τρία διαδοχικά βήματα: α) η λοίμωξη HIV δεν ελήφθη υπόψη ως δευτερογενής παράγοντας κινδύνου
για οστεοπόρωση, β) η λοίμωξη HIV ελήφθη υπόψη ως δευτερογενής παράγοντας κινδύνου για οστεοπόρωση και γ) υπολογισμός FRAX score βάσει διαθέσιμης τιμής T-score, με την HIV λοίμωξη ως δευτερογενή παράγοντα κινδύνου.
Αποτελέσματα: Για τους 98 οροθετικούς ασθενείς άνω των 40 ετών, η μέση 10ετής πιθανότητα κατάγματος ισχίου για τα 3 προαναφερθέντα βήματα ήταν α) 0,2% (IQR: 0,1-0,7), β) 0,3% (IQR: 0,1-1,1), και
γ) 0,4% (IQR: 0,4-1,4). Η σύγκριση μεταξύ των 3 κατηγοριών ήταν ως εξής, α vs β (p<0,001), α vs γ
(p<0,001) και β vs γ (p<0,073). Η μέση 10ετής πιθανότητα για μείζον οστεοπορωτικό κάταγμα για τις
αντίστοιχες 3 κατηγορίες ήταν α) 1,9% (IQR: 1,4-3,6), β) 2,6% (IQR: 1,9-4,9) και γ) 2,5% (IQR: 2,5-4,5). Η
σύγκριση μεταξύ των 3 κατηγοριών ήταν ως εξής, α vs β (p<0,01), α vs γ (p<0,01) και β vs γ (p<0,064). Το
ποσοστό των ασθενών με FRAX score άνωθεν του ορίου θεραπευτικής παρέμβασης, ήταν για τις 3 κατηγορίες αντίστοιχα α) 3,1% (3/98), β) 8,2% (8/98) και γ) 14,3% (14/98). Στην ηλικιακή ομάδα 40-49 ετών
άνηκε το 9,1% (4/44), ενώ πάνω των 50 ήταν το 33,3% (18/54). Συνολικά 25/98 (25,5%) των ασθενών άνω
των 40 ετών ήταν υποψήφιοι για θεραπευτική παρέμβαση, ενώ στις περιπτώσεις όπου η μέτρηση οστικής πυκνότητας δεν λαμβάνονταν υπ’ όψιν στον υπολογισμό του κινδύνου, το 52% (13/25) των υποψήφιων για θεραπευτική παρέμβαση θα είχε ταξινομηθεί διαφορετικά.
Συμπεράσματα: Η συνδυαστική προσέγγιση ποσοτικοποίησης του κινδύνου οστεοπορωτικού κατάγματος με τη μέτρηση οστικής πυκνότητας και του FRAX-score σε ασθενείς άνω των 40 ετών (σε
αντίθεση με το ισχύον όριο των 50 ετών), βελτιώνει τη συνολική απόδοση επιτρέποντας την έγκαιρη
εφαρμογή στοχευμένων θεραπευτικών παρεμβάσεων.
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4 Παθολογική Κλινική,
Ε.Κ.Π.Α., Μ.Ε.Λ., Π.Γ.Ν.Α. «Αττικόν»
2
Τμήμα Ενδοκρινολογίας,
251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας
1 η
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ΕΑ15
Επίδραση της αντιρετροϊκής θεραπείας (cART) και της
διατροφής στον μεταβολισμό του παράγοντα ενεργοποίησης
αιμοπεταλίων (PAF) σε μη προθεραπευμένους ασθενείς
(naïve) με HIV λοίμωξη
Γ΄ Παθολογικό Τμήμα-Μονάδα
Λοιμώξεων, Γ.Ν.Α. «KοργιαλένειοΜπενάκειο Ε.E.Σ.»
2
Εργαστήριο Βιοχημείας, Τμήμα
Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής,
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
3
Τμήμα Διατροφής,
Γ.Ν.Α. «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο Ε.Ε.Σ.»
4
Εργαστήριο Βιοχημείας,
Τμήμα Χημείας, Ε.Κ.Π.Α.
5
Α΄ Παθολογικό Τμήμα-Μονάδα
Λοιμώξεων, Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»
1
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Μ. Χίνη,1 Β.Δ. Παπακωνσταντίνου,2 Α. Λιονή,1 Π. Ντετοπούλου,3 Γ. Σταματάκης,4 Ε. Φραγκοπούλου,2 Σ. Καούστου,1
Ν. Μαγκαφάς,1 Π. Γαργαλιάνος-Κακολύρης,5 Σ. Αντωνοπούλου,2 Κ.Α. Δημόπουλος,4 Μ.Κ. Λαζανάς 1
Σκοπός: 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 και τη διαφορετική επίδραση των σχημάτων cART
στον μεταβολισμό του. Σκοπός της εργασίας είναι η μελέτη και η σύγκριση της επίδρασης δύο αντιρετροϊκών σχημάτων στα επίπεδα και τον μεταβολισμό του PAF.
Υλικό και Μέθοδοι: Μελετήθηκαν 20 naïve ασθενείς οι οποίοι χωρίστηκαν σε 2 ομάδες: η ομάδα-Α
(n=10, 34±8 έτη, median CD4+ 305 κυτ./μl, median VL 2,8 log10) έλαβε tenofovir-DF/emtricitabine/
atazanavir-r και η ομάδα-B (n=10, 35±10 έτη, median CD4+ 268 κυτ./μl, median VL 4,3 log10) abacavir/
lamivudine/atazanavir-r. Προσδιορίστηκαν τα επίπεδα PAF και τα μεταβολικά ένζυμά του (PAF-CPT,
Lyso-PAF-AT, PAF-AH και LpPLA2) πριν την έναρξη cART και μετά από 1, 3, 6, 9 και 12 μήνες. Για τη σύγκριση των μεγεθών χρησιμοποιήθηκε η ανάλυση διακύμανσης μονής κατεύθυνσης, ενώ για τη σύγκριση
ανάμεσα στις δύο ομάδες χρησιμοποιήθηκε η ανάλυση διακύμανσης επαναλαμβανόμενων μετρήσεων.
Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε ανάλυση της διατροφικής πρόσληψης των ασθενών από τις διήμερες
ανακλήσεις εικοσιτετραώρου στο πρόγραμμα Diet Analysis.
Αποτελέσματα: Παρατηρείται σημαντική διαφοροποίηση των επιπέδων του δεσμευμένου (p=0,002)
και του συνολικού PAF (p=0,003) καθώς και της δραστικότητας του βιοσυνθετικού ενζύμου Lyso-PAFAT στα λευκοκύτταρα (p=0,01) και στα αιμοπετάλια (p=0,05) κατά τη διάρκεια της μελέτης. Επιπλέον, η
Lyso-PAF-AT στα λευκοκύτταρα διαφοροποιείται μεταξύ των ομάδων (ptrial= 0,04) και συγκεκριμένα
στην ομάδα Β εμφανίζει υψηλότερη τιμή στον 3, 6 και 9 μήνα. Επίσης, παρατηρείται σημαντική επίδραση του χρόνου στη δραστικότητα της LpPLA2 (p=0,02). Στην ομάδα-Β σημειώνονται αυξήσεις στον δεσμευμένο (p=0,004) και τον συνολικό PAF (p=0,005), στη δραστικότητα των Lyso-PAF-AT (p=0,006) και
PAF-CPT (p=0,005) των αιμοπεταλίων καθώς και μείωση της LpPLA2 (p=0,07). Στην ομάδα Α δεν παρατηρούνται σημαντικές μεταβολές. Από τη διατροφική ανάλυση, προκύπτει ότι αυξημένη πρόσληψη
πρωτεϊνών συσχετίζεται θετικά με την αύξηση των επιπέδων του PAF και αρνητικά με τη δραστικότητα
της LpPLA2.
Συμπεράσματα: Το σχήμα tenofovir-DF/emtricitabine/atazanavir-r διατηρεί σταθερά τα επίπεδα και
τον μεταβολισμό του PAF, ενώ το σχήμα abacavir/lamivudine/atazanavir-r αυξάνει τα επίπεδα του PAF
ως αποτέλεσμα ενεργοποίησης της βιοσύνθεσης και μείωσης της αποικοδόμησής του. Τα αποτελέσματα αυτά συμφωνούν με τα ευρήματα προηγούμενων μελετών της ομάδας μας ως προς τη διαφορετική
επίδραση σχημάτων cART στον μεταβολισμό του PAF και στον καρδιαγγειακό κίνδυνο. Η επίδραση της
διατροφής στον μεταβολισμό του PAF μπορεί να αποτελέσει πεδίο παρέμβασης για την αποτροπή μεταβολικών και καρδιαγγειακών επιπλοκών.
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ΕΑ16
Σκελετική υγεία παιδιών και εφήβων με HIV.
Η εμπειρία από την παρακολούθηση σε κέντρο αναφοράς
Ε. Μπότσα,1 Ά. Δουλγεράκη,2 Α. Λουρίδα,1 Γ. Πολυζώης,2 Ι. Μονόπωλης,3 Β. Σπούλου 1
Σκοπός: Η σωματική και οστική ανάπτυξη των παιδιών αποτελεί σημαντικό κομμάτι της παιδιατρικής παρακολούθησης. Ακόμη σημαντικότερη είναι η αποτύπωση της σκελετικής υγείας παιδιών και
εφήβων με HIV που παρακολουθούνται τακτικά στο τμήμα ειδικών λοιμώξεων.
Υλικό και Μέθοδοι: Χρησιμοποιήθηκε απορροφησιομετρία με διπλοενεργειακή δέσμη φωτονίων (παιδιατρικό λογισμικό DXA), προκειμένου να εκτιμηθούν η οστική πυκνότητα οσφύος και ολόσωμης λήψης
(εξαιρουμένης της κεφαλής), το μήκος, το βάρος, το πλάτος των οστών και η οστική ισχύς, καθώς και η
μυϊκή και λιπώδης μάζα των ασθενών. Παράλληλα καταγράφηκαν σωματομετρικά στοιχεία, σκελετικές
παραμορφώσεις, διαιτητική πρόσληψη ασβεστίου, επίπεδο άσκησης και αριθμός καταγμάτων. Όλοι οι
ασθενείς υποβλήθηκαν σε πλήρη βιοχημικό έλεγχο και μέτρηση 25(ΟΗ)D3, αριθμού CD4, CD4/CD8 και ιικού φορτίου. Ακολούθησε σύγκριση με ομάδα 57 μαρτύρων και στατιστική ανάλυση των δεδομένων.
Αποτελέσματα: Μελετήθηκαν 14 ασθενείς, ηλικίας 5,9-18,1 ετών (5 αγόρια, 9 κορίτσια). Σε σύγκριση με
τους μάρτυρες, η ανάπτυξή τους: ύψος, βάρος, δείκτης μάζας σώματος (BMI), καθώς και η οστική τους
πυκνότητα ήταν εντός φυσιολογικών ορίων, οι δε διαστάσεις του σκελετού και η οστική ισχύς δεν διέφεραν σημαντικά. Το ίδιο ίσχυε και για τη μυϊκή και λιπώδη μάζα. Tο βιοχημικό προφίλ και τα επίπεδα βιταμίνης D ήταν φυσιολογικά, μολονότι στο 50% των ασθενών η διαιτητική πρόσληψη ασβεστίου ήταν ανεπαρκής. Οι ασθενείς με ικανοποιητική λήψη ασβεστίου είχαν καλύτερη οστική πυκνότητα (p=0,02). Τρεις
ασθενείς με CD4<500/mm3 είχαν χαμηλότερη οστική ισχύ (p<0,01) από τους υπόλοιπους. Ένας στους δύο
ασθενείς γυμναζόταν συστηματικά, σε έναν διαπιστώθηκε ήπια σκολίωση, ενώ τρεις ανέφεραν ασαφή
οστικά άλγη. Μόνο ένας ασθενής ανέφερε μετατραυματικό κάταγμα. Η οστική πυκνότητα της ολόσωμης
λήψης συσχετιζόταν θετικά με το μήκος των οστών (r=0,718, p<0,01), τη μυϊκή μάζα (r=0.554, p=0.04) και
το ΒΜΙ (r=0,639, p=0,01), ενώ η οστική ισχύς επηρεαζόταν θετικά από το πλάτος των οστών (r=0,634,
p=0,01) και αυτό με τη μυϊκή μάζα (r=0,566, p=0,03). Άρα το μήκος και πλάτος των οστών, η μυϊκή μάζα και
το BMI αποτελούν προγνωστικούς παράγοντες για τη φυσιολογική οστική ανάπτυξη.
Συμπεράσματα: Οι παιδιατρικοί ασθενείς με HIV λοίμωξη που λαμβάνουν αντιρετροϊκή αγωγή από τη
διάγνωση της νόσου παρουσιάζουν φυσιολογική ανάπτυξη και καλή σκελετική υγεία. Απαραίτητη είναι η
συνεχής παιδιατρική και διαιτολογική εκτίμηση και παρέμβαση καθώς η μυϊκή μάζα, το ύψος και ο δείκτης
μάζας σώματος αποτελούν σημαντικούς παράγοντες για τη διατήρηση φυσιολογικής οστικής πυκνότητας.

Τμήμα ΜΑΚΚΑ, Α’ Παιδιατρική
Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών,
Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία»
2
Τομέας Νοσημάτων Μεταβολισμού
Οστών και Μετάλλων,
Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού,
Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία»
3
Βιοστατιστικολόγος
1

ΕΑ17
Καταγραφή των κυήσεων στις οροθετικές γυναίκες στη Μ.Ε.Λ.
του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου
Ά. Αριστοδήμου, Ι. Γεωργακάκης, Ε. Μπαρμπουνάκης, Α. Γκίκας

Παθολογική Κλινική, Μονάδα Ειδικών
Λοιμώξεων, Π.Γ.Ν. Ηρακλείου

Σκοπός: Η καταγραφή των κυήσεων και της έκβασης τους σε HIV θετικές γυναίκες που παρακολουθούνται από τη Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου
(ΠΑ.Γ.Ν.Η.).
Υλικό και Μέθοδοι: Έγινε αναδρομική καταγραφή (μέσω ανασκόπησης του ιατρικού φακέλου) των
κυήσεων και της έκβασης τους σε HIV θετικές γυναίκες από το 1999 μέχρι το 2016.
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Αποτελέσματα: Όπως φαίνεται και στον πίνακα καταγράφηκαν συνολικά 10 κυήσεις, σε 9 HIV θετικές γυναίκες. Η μέση ηλικία των γυναικών ήταν τα 39 έτη (34-46 έτη), ενώ οι 6 ήταν Ελληνίδες και οι
υπόλοιπες 3 από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Δύο ασθενείς είχαν γνωστή συλλοίμωξη με ηπατίτιδα C, ενώ
μία έκανε χρήση ενδοφλέβιων ναρκωτικών ουσιών. Όλες οι ασθενείς έμειναν έγκυες με φυσική σύλληψη. Οι 6 γυναίκες ήταν γνωστές οροθετικές, ενώ οι 3 διαγνώσθηκαν κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.
Κατά τη στιγμή της διάγνωσης της κύησης ο μέσος αριθμός των CD4 ήταν 549 κυτ./mm3 (53-1163 κυτ./
mm3) και το ιικό φορτίο 53947 copies/ml (68-127229 copies/ml). Σε μία κύηση από την αρχή το ιικό φορτίο ήταν μη ανιχνεύσιμο. Από τις 10 κυήσεις στις 5 χορηγείτο από το πρώτο τρίμηνο αντιρετροϊκή αγωγή, στις 3 κατά το 2ο τρίμηνο της κύησης, σε μία έγινε έναρξη στο τρίτο τρίμηνο, ενώ σε μια περίπτωση
χορηγήθηκε αγωγή μόνο περιγεννητικά. Η ασθενής στην οποία είχε χορηγηθεί αγωγή μόνο περιγεννητικά δεν είχε καμία συμμόρφωση με τη συνιστώμενη αντιρετροϊκή αγωγή και απεβίωσε μερικούς μήνες
μετά τον τοκετό. Ο τοκετός σε όλες τις περιπτώσεις έγινε με καισαρική τομή και εφαρμόσθηκε το πρωτόκολλο αγωγής και παρακολούθησης του βρέφους. Σε κανένα από τα 10 βρέφη δεν ανιχνεύθηκε ο HIV
κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης του.
Ασθενής

Ηλικία

Καταγωγή

Στάδιο

1
2
2 (2η κύηση)
3
4
5
6
7

34
43
46
40
36
40
35
42

Ουκρανία
Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα
Ρουμανία
Ελλάδα
Αλβανία
Ελλάδα

Α2
Α1
Α1
Β2
Α1
Α3
Β2
C3

8
9

36
39

Ελλάδα
Ελλάδα

Α1
Α2

Αντιρετροϊκή
αγωγή
Ναι
Ναι (3ο τρίμηνο)
Ναι (2ο τρίμηνο)
Ναι (2ο τρίμηνο)
Ναι
Ναι
Ναι
Όχι (μόνο
περιγεννητικά)
Ναι (2ο τρίμηνο)
Ναι

CD4
κυτ./mm3
456
606
421
372
858
213
762
53

VL copies/ml

82185
68
127229

Διάγνωση
HIV
2009
1999
1999
2003
2009
2011
2006
1989

Διάγνωση
κύησης
2010
1999
2003
2011
2009
2012
2013
2011

ND

2012
2008

2012
2013

6785
3000
104412

1163

Συμπεράσματα: Όπως φαίνεται και από τα στοιχεία της Μ.Ε.Λ. του ΠΑ.Γ.Ν.Η., σε αντίθεση με το παρελθόν, στις μέρες μας η λοίμωξη από τον HIV δεν αποτελεί αποτρεπτικό παράγοντα για τεκνοποίηση,
ενώ η πιθανότητα να γεννηθεί παιδί με HIV λοίμωξη από οροθετική μητέρα έχει περιοριστεί σε πάρα
πολύ σημαντικό βαθμό, υπό την προϋπόθεση να υπάρχει συμμόρφωση με την αντιρετροϊκή αγωγή.
Παράλληλα, σημειώνεται πως σε πολλές από τις περιπτώσεις HIV λοίμωξης η διάγνωση τίθεται κατά τη
διάρκεια της κύησης και έτσι είναι ιδιαίτερα σημαντικός ο έλεγχος της κυοφορούσας για HIV λοίμωξη.

36

HELLENIC ARCHIVES of AIDS, 2016; 24(Suppl 1):1-46

ΕΝΘΕΣΕΙΣ

ΔΑ01
Συλλοίμωξη HIV και σύφιλης στη Μ.Ε.Λ. του
Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου
Ά. Αριστοδήμου, Ι. Γεωργακάκης, Ε. Μπαρμπουνάκης, Α. Γκίκας

Παθολογική Κλινική, Μονάδα Ειδικών
Λοιμώξεων, Π.Γ.Ν. Ηρακλείου

Σκοπός: Η περιγραφή των νέων περιστατικών λοίμωξης από σύφιλη ανάμεσα στους HIV θετικούς
ασθενείς που παρακολουθούνται σε μια Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου.
Υλικό και Μέθοδοι: Έγινε αναδρομική καταγραφή και μελέτη των περιστατικών σύφιλης σε HIV
θετικούς ασθενείς από την 1η Σεπτεμβρίου 2009 έως τον Ιούλιο 2016 στη Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων
του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠΑ.Γ.Ν.Η.). Στη μελέτη εντάχθηκαν όλα τα περιστατικά ανεξαρτήτως σταδίου ή πρωτολοίμωξης ή επαναλοίμωξης στον ίδιο ασθενή.
Αποτελέσματα: Όπως φαίνεται και στον πίνακα συνολικά καταγράφηκαν 15 νέα περιστατικά λοίμωξης από ωχρά σπειροχαίτη (τα 2 ήταν περιστατικά επαναλοίμωξης). Εξ αυτών τα 13 περιστατικά αφορούσαν άνδρες που κάνουν σεξ με άνδρες (ΑΣΑ), το 1 πρώην χρήστη ενδοφλέβιων ναρκωτικών (ΧΕΝ)
και το άλλο ετεροφυλοφιλική μετάδοση σε γυναίκα. Η μέση ηλικία των ασθενών ήταν τα 39 έτη (27-62
έτη). Αναφορικά με το στάδιο της νόσου τα 4 ήταν περιστατικά πρωτογενούς σύφιλης, τα 6 δευτερογενούς σύφιλης και τα υπόλοιπα ήταν αποτέλεσμα είτε ορολογικού ελέγχου στα πλαίσια περιοδικής παρακολούθησης, είτε οι ασθενείς ήταν σεξουαλικοί σύντροφοι ασθενών με σύφιλη. Οι δύο ασθενείς είχαν συλλοίμωξη με HBV και ο ένας με HCV. Οι 6 από τους 13 ασθενείς ελάμβαναν αντιρετροϊκή αγωγή.
Ο μέσος αριθμός των CD4 ήταν 448 κυτ./mm3 (3-1056 κυτ./mm3) και του ιικού φορτίου 97270 copies/ml
(43-711336 copies/ml). Σε τρία περιστατικά το ιικό φορτίο ήταν μη ανιχνεύσιμο (<34). Όλοι οι ασθενείς
έλαβαν κατάλληλη θεραπεία με ενδομυϊκή χορήγηση βενζαθινικής πενικιλλίνης. Σε όλα τα περιστατικά
υπήρξε ορολογική ανταπόκριση στη θεραπεία.
Ασθενής

Ηλικία

Μετάδοση

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

29
40
27
29
33
34
46
43
40
62

11
12
Επαναλοίμωξη
13
Επαναλοίμωξη

33
50
53
46
47

ΑΣΑ
ΑΣΑ
Ετεροφυλοφιλική
ΑΣΑ
ΑΣΑ
ΑΣΑ
ΑΣΑ
ΑΣΑ
ΑΣΑ
Πρώην ΧΕΝ, πιθανή
ετεροφυλοφιλική
ΑΣΑ
ΑΣΑ
ΑΣΑ
ΑΣΑ
ΑΣΑ

Στάδιο
HIV
B2
Α2
C3
Α2
Α1
Α2
Α3
Β3
Α3
Α3

Αντιρετροϊκή
αγωγή
Ναι
Όχι
Όχι
Όχι
Όχι
Ναι
Ναι
Ναι
Όχι
Όχι

CD4 κυτ./mm3

VL copies/ml

Στάδιο σύφιλης

458
203
3
298
201
522
862
545
372
170

<34
161801
711336
48595
123579
43
<34
78
985
13663

Πρωτογενής
Δευτερογενής
Δευτερογενής
Λανθάνουσα
Δευτερογενής
Πρωτογενής
Πρωτογενής
Λανθάνουσα
Δευτερογενής
Λανθάνουσα

Α1
C3
C3
Α2
Α2

Ναι
Ναι
Ναι
Όχι
Όχι

1056
559
556
455
451

47
49
<34
1369
105700

Λανθάνουσα
Λανθάνουσα
Πρωτογενής
Δευτερογενής
Δευτερογενής

Συμπεράσματα: Η πλειονότητα των νέων περιστατικών σύφιλης στη Μ.Ε.Λ. του ΠΑ.Γ.Ν.Η. αφορά
άνδρες που κάνουν σεξ με άνδρες. Σημειώνεται η ανάγκη προώθησης και υιοθέτησης πρακτικών
ασφαλούς σεξ ιδιαιτέρως μεταξύ της συγκεκριμένης ομάδας ασθενών, αλλά και η χρησιμότητα της
εφαρμογής τακτικού ορολογικού ελέγχου για σύφιλη στους ασθενείς με HIV λοίμωξη.
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ΔΑ02
Η επίδραση του υποτύπου στον ρυθμό μετάδοσης
ανθεκτικών στελεχών HIV-1 σε NNRTIs στη Νότια Ελλάδα:
Εκτίμηση υψηλότερου ρυθμού για τον υπότυπο Α
σε σχέση με τον Β
Εργαστήριο Υγιεινής,
Επιδημιολογίας και Ιατρικής
Στατιστικής, Ιατρική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α.
2
Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο
Κύπρου, Λευκωσία
3
Α’ Παθολογικό Τμήμα και Μονάδα
Λοιμώξεων, Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»
4
Γ’ Παθολογικό Τμήμα & Μονάδα
Λοιμώξεων, Γ.Ν.Α. «ΚοργιαλένειοΜπενάκειο Ε.Ε.Σ.»
5
Ε’ Παθολογική Κλινική
& Μονάδα Λοιμώξεων,
Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»
6
Π.Γ.Ν.Α. «Αττικόν»
7
Α’ Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»
8
Β’ Παθολογική Κλινική και Μονάδα
Λοιμώξεων, Γ.Ν. Πειραιά «Τζάνειο»
9
Νοσοκομείο Αφροδισίων και
Δερματικών Νόσων «Α. Συγγρός»
10
Β’ Πανεπιστημιακή Παθολογική
Κλινική, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
11
Κλινική Παθολογικής Φυσιολογίας,
Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»
12
Β΄ Παθολογική Κλινική & Μονάδα
Λοιμώξεων, Γ.Ν.Α. «Σισμανόγλειο»
13
Β’ Παθολογική Κλινική
και Μονάδα Λοιμώξεων,
Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης
1
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Ε. Κωστάκη,1 Β. Σύψα,1 Γ. Νικολόπουλος,2 Π. Γαργαλιάνος-Κακολύρης,3 Γ. Ξυλωμένος,3 Μ.Κ. Λαζανάς,4
Μ. Χίνη,4 Α. Σκουτέλης,5 Β. Παπασταμόπουλος,5 Α. Αντωνιάδου,6 Α. Παπαδόπουλος,6 Μ. Ψυχογυιού,7
Γ.Λ. Δαΐκος,7 Γ. Χρύσος,8 Β. Παπαρίζος,9 Σ. Κουρκουντή,9 Ε. Σαμπατάκου,10 Ν.Β. Σύψας,11 Μ. Λαδά,12
Π. Παναγόπουλος,13 Ε. Μαλτέζος,13 Σ. Δριμής,8 Ά. Χατζάκης,1 Δ. Παρασκευής 1
Σκοπός: Σύμφωνα με προηγούμενες μελέτες, οι E138A και K103N αποτελούν τις πιο συχνές μεταλλαγές αντοχής σε μη νουκλεοσιδικά ανάλογα (NNRTIs) στους μη θεραπευμένους οροθετικούς ασθενείς
της Νοτίου Ελλάδας. Σκοπός της μελέτης ήταν η εκτίμηση της δυναμικής της μετάδοσης των ανθεκτικών στελεχών με E138A και K103N, και η διερεύνηση της υπόθεσης ότι υπάρχει διαφορά μεταξύ των
υπότυπων Α και Β.
Υλικό και Μέθοδοι: Αναλύθηκαν όλες οι αλληλουχίες με μεταλλαγές αντοχής Ε138Α και Κ103Ν, που
απομονώθηκαν από μη θεραπευμένους οροθετικούς ασθενείς στη Νότια Ελλάδα το χρονικό διάστημα
01/01/2003-30/06/2015. Συγκεκριμένα, αναλύσαμε 179 αλληλουχίες υπότυπου Α και 68 υπότυπου Β με
Ε138Α, και 56 υπότυπου Α και 18 υπότυπου Β με K103N. Η φυλοδυναμική ανάλυση βασίστηκε σε μοντέλα γέννησης-θανάτου (BDM) και πραγματοποιήθηκε στο πρόγραμμα BEASTv1.8.
Αποτελέσματα: Η κατανομή της ομάδας κινδύνου δεν διέφερε σημαντικά μεταξύ των υπότυπων Α
και Β στους οροθετικούς με μεταλλαγές αντοχής Ε138Α και Κ103Ν. Οι άνδρες που έκαναν σεξ με άνδρες
(ΑΣΑ) αντιπροσώπευαν το 69% (N=124) και το 63% (N=43) των οροθετικών με E138A της μελέτης στους
υπότυπους Α και Β, αντίστοιχα. Ομοίως, οι ΑΣΑ αντιπροσώπευαν το 68% (N=38) και το 61% (N=11) των
οροθετικών με K103N στους υπότυπους Α και Β, αντίστοιχα. Ο εκτιμώμενος χρόνος προέλευσης
(tMRCA) για την E138A ήταν το 1992,0 [95% HPD: 1987,6-1995,6] για τον Α και το 1982,6 [95% HPD: 1973,71990,6] για τον Β. Για την K103N, εκτιμήθηκε ότι ο tMRCA για τον Α ήταν το 1999,0 [95% HPD: 1994,72002,5] και το 1991,8 [95% HPD: 1979,1-2000,8] για τον Β. Μέσω των BDM διαγραμμάτων που αναπαριστούν τον αριθμό των μεταδόσεων διαχρονικά, εκτιμήθηκε ότι για την E138A ο ρυθμός αύξησης των
μεταδόσεων κατά την εκθετική φάση της επιδημίας για τις αλληλουχίες υπότυπου Α (διάμεση εκτίμηση:
10,13; 95% CI: 9,30-10,90) ήταν δεκαπλάσιος του αντίστοιχου ρυθμού για τις αλληλουχίες υπότυπου B
(διάμεση εκτίμηση: 1,04; 95% CI: 0,96-1,11). Αντίστοιχα, για την K103N εκτιμήθηκε ότι ο ρυθμός αύξησης
των μεταδόσεων για τις αλληλουχίες υπότυπου Α (διάμεση εκτίμηση: 6,16; 95% CI: 5,80-6,52) ήταν 2,5
φορές μεγαλύτερος του B (διάμεση εκτίμηση: 2,50; 95% CI: 2,45-2,55).
Συμπεράσματα: Η παρούσα μελέτη επισημαίνει την ύπαρξη σημαντικών διαφορών στη δυναμική
της μετάδοσης ανθεκτικών στελεχών διαφορετικών υπότυπων. Σύμφωνα με τα ευρήματα μας, ο ρυθμός μετάδοσης των ανθεκτικών στελεχών με E138A και K103N είναι υψηλότερος στον υπότυπο Α. Δεδομένου ότι η κατανομή της ομάδας κινδύνου δεν βρέθηκε να διαφέρει σημαντικά μεταξύ των υπότυπων Α και Β, οι παρατηρούμενες διαφορές στη δυναμική της μετάδοσης θα μπορούσαν να οφείλονται
σε αυξημένη μεταδοτικότητα του υπότυπου Α ή συμπεριφορά αυξημένου κινδύνου των οροθετικών
που έχουν μολυνθεί από το συγκεκριμένο στέλεχος.
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ΔΑ03
HIV-1 οροθετικοί χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών στην
Αθήνα: Συσχέτιση του υπότυπου CRF14_BG με μειωμένα
επίπεδα CD4 T-λεμφοκυττάρων κατά τη διάγνωση
Δ. Παρασκευής,1 Ν. Πανταζής,1 Γ. Νικολόπουλος,2 Α. Σκουτέλης,3 Μ. Ψυχογυιού,4 Α. Παπαδόπουλος,5
Π. Γαργαλιάνος-Κακολύρης,6 Μ.Κ. Λαζανάς,7 Χ. Τσιάρα,2 Ά. Χατζάκης,1 Γ. Τουλούμη 1 εκ’ μέρους της AMACS
Εισαγωγή: Η πλειοψηφία των HIV-1 λοιμώξεων σε χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών (ΧΕΝ) μετά το
2010 έχουν συμβεί σε τέσσερα τοπικά δίκτυα μετάδοσης.
Σκοπός: Να εκτιμήσουμε πιθανές διαφορές στη φυσική ιστορία της HIV-1 λοίμωξης στα τέσσερα
τοπικά δίκτυα.
Υλικό και Μέθοδοι: Η μελέτη συμπεριέλαβε 308 HIV-1(+) XEN με διάγνωση μετά το 2010 με τουλάχιστον μία μέτρηση CD4 Τ-κυττάρων και HIV-RNA πριν από την έναρξη αντιρετροϊκής θεραπείας (ART) σε
διάστημα 6 μηνών από τη διάγνωση. Οι HIV-1 υπότυποι προσδιορίστηκαν με φυλογενετική ανάλυση.
Για να εκτιμηθούν οι διαφορές σε CD4 μετρήσεις Τ-κυττάρων και επίπεδα HIV-RNA κατά τη διάγνωση,
χρησιμοποιήθηκαν πολυπαραγοντικά μοντέλα παλινδρόμησης.
Αποτελέσματα: Οι κυρίαρχοι HIV υπότυποι στον πληθυσμό ήταν: CRF14_BG (n=162, 52,6%), CRF35_
AD (n=67, 21,8%), Β (n=52, 16,9%) και Α (n=27, 8,8%). Τα δημογραφικά και κλινικά χαρακτηριστικά των
οροθετικών δεν διέφεραν σημαντικά μεταξύ των 4 υπότυπων. Τα επίπεδα των CD4 κυττάρων ήταν
σημαντικά χαμηλότερα (p<0,001) για τα άτομα που έχουν μολυνθεί με CRF14_BG (διάμεση τιμή, IQR
κύτταρα/μL: 205, 100-330) σε σχέση με τον CRF35_AD (627, 418 έως 780), του υποτύπου Β (401, 280 έως
630) και Α (377, 232 έως 560). Αντίθετα, τα επίπεδα του HIV-RNA ήταν χαμηλότερα για εκείνους που
έχουν μολυνθεί με CRF35_AD (διάμεση τιμή, IQR log10 IU/mL: 3,9, 3,5-4,5) έναντι (4,3, 3,9-4,8), (4,7, 4,15,2) και (4,6, 4,3-5,2) για τους υποτύπους Α, Β και CRF14_BG, αντίστοιχα (p<0,001). Οι διαφορές παρέμειναν σημαντικές στην πολυπαραγοντική ανάλυση.
Συμπεράσματα: Τα στελέχη CRF14_BG που μολύνουν ΧΕΝ στην επιδημική έκρηξη στην Αθήνα, είναι
πιθανόν πιο λοιμογόνα από τα CRF35_AD, υπότυπους Α και Β. Η παρούσα μελέτη δείχνει ότι συγκεκριμένοι ανασυνδυασμένοι ιοί μπορεί να διαφέρουν στη φυσική τους ιστορία υποδεικνύοντας τη σημασία
της έγκαιρης διάγνωσης και θεραπείας οροθετικών που έχουν μολυνθεί με τέτοια στελέχη.

Εργαστήριο Υγιεινής,
Επιδημιολογίας και Ιατρικής
Στατιστικής, Ιατρική Σχολή,
Πανεπιστήμιο Αθηνών
2
Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης
Νοσημάτων
3
Ε’ Παθολογική Κλινική & Μονάδα
Λοιμώξεων, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»
4
Α’ Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»
5
Δ’ Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν.Α.
«Αττικόν», Ιατρική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α.
6
Α’ Παθολογικό Τμήμα και Μονάδα
Λοιμώξεων, Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»
7
Γ’ Παθολογικό Τμήμα & Μονάδα
Λοιμώξεων, Γ.Ν.Α. «ΚοργιαλένειοΜπενάκειο Ε.Ε.Σ.»
8
Κλινική Παθολογικής Φυσιολογίας,
Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»
1

ΔΑ04
Αξιολόγηση διάφορων εργαλείων εκτίμησης καρδιαγγειακού
κινδύνου σε μία κοορτή οροθετικών ασθενών
Ε. Ζούζια,2 Ε. Κάκαλου,1,2 Β. Παπασταμόπουλος,1 Θ. Κακκαβάς,1 Δ. Δήμας,2 Θ. Ρόζενμπεργκ,2 Α. Σκουτέλης 1
Σκοπός: Σκοπός της μελέτης είναι η εκτίμηση του καρδιαγγειακού κινδύνου σε μία κοορτή οροθετικών ασθενών, χρησιμοποιώντας διαφορετικά εργαλεία και η σύγκριση της απόδοσης τους ως προς την
κατάταξη των ασθενών σε χαμηλού, μέτριου και υψηλού κινδύνου.
Υλικό και Μέθοδοι: Συγχρονική μελέτη 120 ασθενών στη Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων (Μ.Ε.Λ.) του
Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός». Επιλέχθηκαν οι πρώτοι 120 ασθενείς που προσήλθαν για επίσκεψη στον ιατρό το διάστημα 1 Μαρτίου με 7 Μαΐου 2016. Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η βάση
δεδομένων Nadis & Emrora, έγινε μέτρηση της Αρτηριακής Πίεσης, ύψους και βάρους των ασθενών
και ένα δομημένο εργαλείο για τη λήψη του ατομικού και οικογενειακού ιστορικού. Η συμφωνία των
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Ε’ Παθολογικό Τμήμα & Τμήμα
Λοιμώξεων, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»
2
ΠΜΣ «Διεθνής Ιατρική & Διαχείριση
Κρίσεων Υγείας
1

39

Ενθέσεις

αποτελεσμάτων μεταξύ των διαφόρων εργαλείων έγινε κατηγοριοποιώντας τους ασθενείς σε υψηλού,
μέτριου και χαμηλού κινδύνου για κάθε εργαλείο με χρήση της σταθμισμένης σταθεράς Cohen (KWeighted Cohen’s Kappa) με διαστήματα εμπιστοσύνης 95%. Χρησιμοποιήθηκαν τα εργαλεία Framingham CVD, Framingham HCHD, SCORE, PROCAM, QRISK2, CUORE και D:A:D.
Αποτελέσματα: Το 81,5% (95% CI: 73,6-87,5%) των ασθενών ήταν άνδρες, τo 76,3% (95% CI: 67,883%) ελληνικής καταγωγής και η διάμεση ηλικία ήταν 41,9 έτη (SD=10,47). Αντιρετροϊκή αγωγή ελάμβανε το 95,8% (95% CI: 90,5-98,2%) και το 73,3% (95% CI: 64,4-80,5%) είχε CD4>350 κύτταρα/mm3. Το 68%
των ασθενών ήταν καπνιστές, το 11% είχε θετικό οικογενειακό ιστορικό πρώιμης καρδιαγγειακής νόσου, το 31,3% ήταν υπέρβαροι ή παχύσαρκοι, το 5,9% έπασχε από αρτηριακή υπέρταση, το 5,9% σακχαρώδη διαβήτη, το 26,1% είχε υψηλή τιμή LDL, το 39,5% χαμηλή τιμή HDL και το 24,3% υψηλή τιμή
τριγλυκεριδίων. Η συμφωνία μεταξύ των διαφόρων εργαλείων ήταν χαμηλή όταν χρησιμοποιήθηκαν 3
κατηγορίες κινδύνου (Κ<0,2), αλλά όταν έγινε σύγκριση με κατηγοριοποίηση μεταξύ υψηλού και μη
υψηλού κινδύνου ο βαθμός συμφωνίας ήταν υψηλότερος (Κ~0.7). Η εξίσωση D:A:D έτεινε να κατατάσσει πολύ περισσότερους ασθενείς στην κατηγορία μετρίου κινδύνου αντί για χαμηλού σε σχέση με τα
υπόλοιπα εργαλεία (8% υψηλού κινδύνου, 83% μετρίου και 8,9% χαμηλού).
Συμπεράσματα: Το εργαλείο D:A:D κατατάσσει περισσότερους ασθενείς στην κατηγορία μετρίου
αντί για χαμηλού κινδύνου σε σχέση με τα υπόλοιπα εργαλεία. Ο επιπολασμός παραγόντων καρδιαγγειακού κινδύνου σε μία κοορτή σχετικά νεαρής ηλικίας είναι υψηλός με αποτέλεσμα σημαντικός αριθμός
να διατρέχει υψηλό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Παρεμβάσεις για τη διακοπή του καπνίσματος, έλεγχος της
υπερλιπιδαιμίας, της αρτηριακής υπέρτασης, του σωματικού βάρους και υγιεινοδιαιτιτικές παρεμβάσεις θα πρέπει να ενσωματωθούν συστηματικά στην παροχή ενός ολοκληρωμένου πακέτου φροντίδας
για την HIV λοίμωξη.

ΔΑ05
Κρυπτοκοκκική μηνιγγίτιδα σε HIV θετικούς ασθενείς
τριτοβάθμιου νοσοκομείου
Ε’ Παθολογική Κλινική και Μονάδα
Λοιμώξεων, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»
2
Εργαστήριο Βιοπαθολογίας,
Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»
1

Β. Βίγλας,1 Χ. Βαδάλα,1 Κ. Λιτσάκας,2 Κ. Φουντούλης,2 Ε. Κάκαλου,1 Ο. Γεωργίου,1 Σ. Γιαλή,1
Β. Παπασταμόπουλος,1 Α. Σκουτέλης 1
Εισαγωγή: Η κρυπτοκοκκική μηνιγγίτιδα είναι η πιο συχνή, απειλητική για τη ζωή μυκητιασική λοίμωξη σε HIV ασθενείς. Η μέτρηση του τίτλου του αντιγόνου (Ag) Κρυπτοκόκκου στο ΕΝΥ ασθενών με
κλινική υποψία μηνιγγίτιδας έχει μεγάλη ευαισθησία και ειδικότητα για τη διάγνωση της νόσου.
Υλικό και Μέθοδοι: Μελετήθηκαν αναδρομικά τα περιστατικά κρυποκοκικκής μηνιγγίτιδας σε ασθενείς που εισήχθησαν στη Μ.Ε.Λ. τριτοβάθμιου νοσοκομείου κατά τη διάρκεια 11 ετών. Η διάγνωση της
λοίμωξης έγινε με τον έλεγχο του ΕΝΥ των ασθενών αυτών για Ag Κρυπτοκόκκου με τη μέθοδο ELISA.
Αποτελέσματα: Κατά το χρονικό διάστημα Οκτώβριος 2005 έως Οκτώβριος 2016 διαγνώστηκαν 12
περιπτώσεις κρυπτοκοκκικής μηνιγγίτιδας, 10 σε άνδρες και 2 σε γυναίκες. Η μέση ηλικία των ασθενών
ήταν τα 40,2 έτη. Τα 10 περιστατικά αφορούσαν HIV πρωτοδιάγνωση. Σε τέσσερις από τους ασθενείς
συνυπήρχαν και άλλα νοσήματα καθοριστικά του AIDS: σάρκωμα Kaposi, PCP, TB και μυκητιασική στοματίτιδα. Ο μέσος αριθμός CD4 των ασθενών ήταν 24,5/mm3. Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τους κατέληξαν 2 ασθενείς (ο ένας από χρήση ενδοφλέβιων ουσιών). Κατά τη διάρκεια της θεραπείας συντήρησης υποτροπίασε ένας ασθενής ο οποίος και κατέληξε στην πορεία της νόσου του.
Συμπεράσματα: Η σημαντική νοσηρότητα, η θνητότητα και η βαριά ανοσοκαταστολή, με τις οποίες
είναι συνδεδεμένη η κρυπτοκοκκική μηνιγγίτιδα στους HIV ασθενείς, αναδεικνύουν τη σημασία της
έγκαιρης διάγνωσης με σκοπό τη στοχευμένη θεραπεία που οδηγεί στη βελτίωση της πρόγνωσης και
στην ίαση. Για τον λόγο αυτό, κρίνεται απαραίτητος ο έλεγχος για Ag Κρυπτοκόκκου στο ΕΝΥ σε κάθε
HIV ασθενή ο οποίος παρουσιάζει έστω και αμβληχρή συμπτωματολογία μηνιγγίτιδας.
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ΔΑ06
Σύνδρομο Sweet σε ασθενή με HIV λοίμωξη
Φ. Στεργίου,1 Μ. Μπομπολή,1 Α. Λιονή,1 Π.Μ. Ζώρζου,1 Κ. Διαμαντοπούλου,2 Β. Λευθεριώτης,2 Χ. Ντάφλος,1
Α. Μουστακλή,1 Μ. Χίνη,1 Μ.Κ. Λαζανάς 1
Εισαγωγή: Το σύνδρομο Sweet (οξεία εμπύρετος ουδετεροφιλική δερματοπάθεια) αποτελεί ασυνήθη, οξεία, συχνά υποτροπιάζουσα, μη λοιμώδη δερματοπάθεια. Χαρακτηρίζεται από την αιφνίδια εμφάνιση επώδυνων οιδηματωδών και ερυθηματωδών πλακών με ασύμμετρη κατανομή και συνοδεύεται
από πυρετό, αρθραλγίες και λευκοκυττάρωση.
Σκοπός: Παρουσιάζουμε περιστατικό συνδρόμου Sweet σε άνδρα με HIV λοίμωξη που παρακολουθείται στη Μονάδα μας.
Περιγραφή περιστατικού: Άνδρας 56 ετών, με HIV λοίμωξη γνωστή από εξαετίας, υπό σταθερή
αντιρετροϊκή αγωγή με tenofovir DF-emtricitabine, darunavir/r από τριετίας, με CD4+ 600 κυτ./μl και
μη ανιχνεύσιμο ιικό φορτίο, προσήλθε στη Μονάδα Λοιμώξεων λόγω εμπυρέτου (έως 38,5°C) και
έκθυσης εξανθήματος προ τριημέρου. Ανέφερε εμπύρετο κυνάγχη από εβδομάδος για την οποία
έλαβε κλαριθρομυκίνη και ΜΣΑΦ. Κατά την αντικειμενική εξέταση παρουσίαζε πυρετό 38°C και σαφώς αφοριζόμενες ερυθηματώδεις οιδηματώδεις πλάκες, ορισμένες με μικροφυσαλιδώδη εμφάνιση,
διάσπαρτες σε πρόσωπο, τράχηλο, κορμό και άνω άκρα χωρίς βλάβες στους βλεννογόνους. Από τον
εργαστηριακό έλεγχο διαπιστώθηκαν λευκοκυττάρωση (20.000/μL, ουδετερόφιλα 89%), ΤΚΕ: 92
mm, CRP: 227 mg/L ενώ ο βιοχημικός έλεγχος, η γενική ούρων και η ακτινογραφία θώρακος ήταν
φυσιολογικά. Οι καλλιέργειες αίματος και φαρυγγικού επιχρίσματος ήταν αρνητικές. Ο ορολογικός
έλεγχος για σύφιλη απέβη αρνητικός. Στην ιστολογική εξέταση δέρματος ανεδείχθη εστιακή παρουσία οιδήματος του θηλώδους χορίου και διάχυτη φλεγμονώδης διήθηση του χορίου από ουδετερόφιλα πολυμορφοπύρηνα με ποικίλο αριθμό ηωσινοφίλων και λεμφοκυττάρων. Από την κλινική εικόνα, τα εργαστηριακά ευρήματα και την ιστολογική εξέταση τέθηκε η διάγνωση συνδρόμου Sweet. Ο
ασθενής έλαβε αρχικά πρεδνιζολόνη 50mg/ημ/IV με σταδιακή μείωση της δοσολογίας. Εμφάνισε
άμεση ανταπόκριση και η συμπτωματολογία υποχώρησε πλήρως σε έξι εβδομάδες χωρίς υποτροπή
μετά τη διακοπή της αγωγής.
Συζήτηση: Το σύνδρομο Sweet συσχετίζεται με ένα ευρύ φάσμα νοσημάτων που περιλαμβάνουν
λοιμώξεις και κακοήθη νοσήματα καθώς και με λήψη φαρμάκων. Η παθογένεια δεν είναι γνωστή και
πιθανώς να οφείλεται σε αντίδραση υπερευαισθησίας έναντι βακτηριακών, ιικών, καρκινικών ή άλλων
αντιγόνων. Η διάγνωση τίθεται βάσει κλινικών και εργαστηριακών ευρημάτων καθώς και της ιστολογικής εξέτασης. Η θεραπεία εκλογής είναι η συστηματική χορήγηση κορτικοστεροειδών. Η εμφάνιση
συνδρόμου Sweet σε ασθενείς με HIV λοίμωξη είναι σπάνια και έχουν περιγραφεί στη βιβλιογραφία
μεμονωμένα περιστατικά. Στον ασθενή μας προηγήθηκε λοίμωξη ανώτερου αναπνευστικού και λήψη
ΜΣΑΦ, τα οποία έχουν αναφερθεί ως εκλυτικοί παράγοντες του συνδρόμου.
Συμπεράσματα: Το σύνδρομο Sweet αποτελεί ασυνήθη δερματοπάθεια τόσο στον γενικό πληθυσμό όσο και στους ασθενείς με HIV λοίμωξη. Η διαγνωστική προσέγγιση και η θεραπεία δεν διαφέρουν
στις δύο ομάδες πληθυσμών. Αν και σπάνιο, το σύνδρομο Sweet πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στη διαφορική διάγνωση μη ειδικών δερματοπαθειών στο πλαίσιο HIV λοίμωξης.
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Γ΄ Παθολογικό Τμήμα-Μονάδα
Λοιμώξεων, Γ.Ν.Α. «KοργιαλένειοΜπενάκειο Ε.E.Σ.»
2
Παθολογοανατομικό Τμήμα,
Γ.Ν.Α. «Kοργιαλένειο–Μπενάκειο Ε.E.Σ.»
1
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ΔΑ07
Μελέτη ΠΑΡΙΣ/PARIS (Patient Antiretroviral Request for the
Initial Scheme). Τι γνωρίζουν, τι θέλουν και τι φοβούνται
οι PLWHIV Ελληνικών Μονάδων Ειδικών Λοιμώξεων.
Πρόδρομα αποτελέσματα
Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων,
Β’ Πανεπιστημιακή Παθολογική
Κλινική, Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης
2
Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων,
Δ’ Πανεπιστημιακή Παθολογική
Κλινική, Π.Γ.Ν.Α. «Αττικόν»
3
Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων,
Π.Γ.Ν. Πατρών
1

Α.Μ. Ξανθοπούλου,1 Π. Παναγόπουλος,1 Κ. Πρωτοπαπάς,2 Λ. Λεωνίδου,3 Ε. Τερζή,1 Β. Κυργιαννάκη,1
Γ. Λαζαρίδης,1 Ε. Μαλτέζος 1
Εισαγωγή: Η ενημέρωση των ασθενών σήμερα είναι πολυεπίπεδη και σε αυτό συνδράμουν τα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης, οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και το διαδίκτυο. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα
πολλοί πρωτοδιαγνωσθέντες οροθετικοί να είναι πλήρως ενημερωμένοι και να ζητούν συγκεκριμένα
φάρμακα στο αντιρετροϊκό σχήμα τους. Είναι βέβαια αναμενόμενες διαφορές αναλόγως της ηλικίας,
του επιπέδου εκπαίδευσης ή του κοινωνικοοικονομικού επιπέδου των ασθενών.
Σκοπός: Η καταγραφή των γνώσεων σχετικά με τον HIV και τα αντιρετροϊκά σχήματα των πρωτοδιαγνωσθέντων οροθετικών σε Μονάδες Ειδικών Λοιμώξεων καθώς και των τυχόν προτιμήσεων ή ανησυχιών αυτών.
Υλικό και Μέθοδοι: Χρησιμοποιήθηκαν δομημένα ερωτηματολόγια, χωρισμένα σε τρεις τομείς: δημογραφικά στοιχεία (9 ερωτήσεις), γενικές γνώσεις για τον HIV (13 ερωτήσεις) και προτιμήσεις/ειδικές
γνώσεις στα αντιρετροϊκά (6 ερωτήσεις). Τα ερωτηματολόγια είχαν μέσο χρόνο συμπλήρωσης 20 λεπτά
και δόθηκαν σε naïve οροθετικούς ηλικίας >18 ετών. Κριτήρια αποκλεισμού αποτελούσαν η προηγούμενη λήψη αντιρετροϊκής αγωγής, η συμμετοχή στη Μελέτη START και η προηγηθείσα συμβουλευτική
με θέμα την αντιρετροϊκή αγωγή. Στόχος ήταν να συμπεριληφθούν άτομα από διαφορετικές περιφέρειες της Επικράτειας (Ανατολική Μακεδονία/Θράκη, Αττική, Πάτρα).
Αποτελέσματα: Αναλύθηκαν μόνο τα πλήρως συμπληρωμένα ερωτηματολόγια. Το 90% του δείγματος ήταν άνδρες, με μέση ηλικία 34 έτη, το 16% εξ αυτών ήταν αλλοδαποί, το 25% ήταν κάτοικοι αγροτικών ή ημιαστικών περιοχών, ενώ το 50% ήταν απόφοιτοι ή φοιτούσαν σε Ιδρύματα Ανώτατης ή Ανωτέρας Εκπαίδευσης. Η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων γνώριζαν τι είναι τόσο τα Τ4 λεμφοκύτταρα όσο και το ιικό φορτίο, ενώ το 85% ήταν έτοιμο να ξεκινήσει αντιρετροϊκή αγωγή. Στην ερώτηση τι είναι σημαντικότερο στο φαρμακευτικό σχήμα το 42% διάλεξε την ασφάλεια, το 33% επέλεξε
την αποτελεσματικότητα, το 17% απήντησε απλότητα και το 10% διάρκεια. Ελάχιστοι ασθενείς γνώριζαν ή προτιμούσαν συγκεκριμένες ομάδες φαρμάκων ή ήξεραν την έννοια Single Tablet Regimen (STR).
Το 85% του δείγματος φοβόταν ότι η οικονομική κρίση μπορεί να επηρεάσει την αγωγή του.
Συμπεράσματα: Οι σημερινοί ασθενείς έχουν καλύτερο επίπεδο ενημέρωσης σε σχέση με το παρελθόν.
Όμως, υπάρχουν πολλές διαφορές μεταξύ αστικών περιοχών ή και περιφερειών της χώρας για τις οποίες απαιτείται μεγαλύτερο δείγμα, καθώς και ισοδύναμη αντιπροσώπευση και των τριών περιφερειών στη μελέτη.

ΔΑ08
Σύνδρομο ανήσυχων άκρων (Restless Leg Syndrome)
και HIV(+) πληθυσμός
Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων,
Β’ Παθολογική Πανεπιστημιακή
Κλινική, Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης
2
Πνευμονολογική Πανεπιστημιακή
Κλινική, Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης
1
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Η. Παπίρη,1 Π. Στειρόπουλος,2 Π. Παναγόπουλος,1 Α.Μ. Ξανθοπούλου,1 Α. Γανίτης,1 Ε. Τερζή,1
Μ. Μπαλτατζίδου,1 Π. Ουζουνόπουλος,1 Ε. Μαλτέζος 1
Εισαγωγή: Το Σύνδρομο ανήσυχων άκρων (Restless Leg Syndrome - RLS) είναι μία νευρολογική αισθητικοκινητική διαταραχή κατά τον ύπνο η οποία επηρεάζει δυσμενώς την ποιότητα ζωής των πασχόντων. Ολιγάριθμες μελέτες έχουν διερευνήσει την επίπτωση του RLS στους οροθετικούς ασθενείς.
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Σκοπός: Η καταγραφή του επιπολασμού του RLS στον πληθυσμό των οροθετικών της Μονάδας Ειδικών Λοιμώξεων στην Αλεξανδρούπολη.
Υλικό και Μέθοδοι: Η διάγνωση του RLS έγινε σύμφωνα με τα 4 κριτήρια της Διεθνούς Ομάδας Μελέτης Συνδρόμου Ανήσυχων Άκρων. Όλοι οι ασθενείς συμπλήρωσαν επίσης την κλίμακα αϋπνίας Αθηνών (Athens Insomnia Scale - AIS), την κλίμακα ημερήσιας υπνηλίας Epworth (Epworth Sleepiness Scale
- ESS), και την κλίμακα βαρύτητας της κόπωσης (Fatigue Severity Scale - FSS) για την αξιολόγηση της
αϋπνίας, της ημερήσιας υπνηλίας και της κόπωσης αντίστοιχα. Επιπλέον, στους ασθενείς που πληρούσαν τα κριτήρια του RLS βαθμολογήθηκε η βαρύτητα του συνδρόμου (μέτρια 11-20, σημαντική 21-30,
πολύ σημαντική 31-40).
Αποτελέσματα: Συμπληρώθηκαν 48 ερωτηματολόγια. Το 90% ήταν άνδρες, ενώ το 90% ελάμβανε
αντιρετροϊκή αγωγή. 21/48 ασθενείς (35%) πληρούσαν τα κριτήρια του RLS. Από αυτούς οι 6 παρουσίαζαν μέτρια, 8 σημαντική και 3 πολύ σημαντική βαρύτητα του συνδρόμου αντιστοίχως. Παράλληλα αϋπνία, ημερήσια υπνηλία και κόπωση με βάση τα ερωτηματολόγια AIS, ESS και FSS είχε το 35%, το 18%
και το 27% του πληθυσμού μας αντίστοιχα.
Συμπεράσματα: Σύμφωνα με τα πρόδρομα αυτά στοιχεία φαίνεται ότι ο επιπολασμός του RLS είναι
αυξημένος σε πληθυσμό οροθετικών. Περαιτέρω ανάλυση είναι απαραίτητη προκειμένου να συσχετισθεί ο αυξημένος αυτός επιπολασμός με ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά, εργαστηριακές παραμέτρους ή και τη λαμβανόμενη θεραπεία των ασθενών αυτών.

ΔΑ09
Η επίδραση του τρόπου μετάδοσης στην απόδοση ευθύνης
και στις στάσεις απέναντι στα άτομα με HIV
Χ. Παπαθανασίου,1 Θ. Αποστολίδης 2
Σκοπός: Η διερεύνηση της επίδρασης του τρόπου μετάδοσης στην απόδοση ευθύνης και στη διαμόρφωση των στάσεων απέναντι στα άτομα με HIV από ψυχοκοινωνική σκοπιά.
Υλικό και Μέθοδοι: Ως στρατηγική έρευνας χρησιμοποιήθηκε η τριγωνοποίηση. Η παρούσα εισήγηση αφορά στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων του ενός από τους δύο ημι-πειραματικούς χειρισμούς
που εφαρμόστηκαν, ο οποίος διερευνούσε την επίδραση της μεταβλητής «τρόπος μόλυνσης» (τέσσερις
πειραματικές συνθήκες: ετεροφυλοφιλική σεξουαλική επαφή, ομοφυλοφιλική σεξουαλική επαφή, χρήση ενδοφλέβιων ουσιών και μετάγγιση αίματος) στην απόδοση ευθύνης και στις στάσεις απέναντι στα
άτομα με HIV. Το δείγμα της έρευνας αποτελέσαν φοιτητές/τριες (Ν=240) ελληνικών πανεπιστημίων. Ως
ερευνητικό εργαλείο χρησιμοποιήθηκε ειδικά διαμορφωμένο από τους ερευνητές ερωτηματολόγιο,
ενώ για την ανάλυση των δεδομένων εφαρμόστηκε η μέθοδος ANOVA.
Αποτελέσματα: Τα υποκείμενα υιοθέτησαν περισσότερο αρνητικές στάσεις απέναντι στον πρωταγωνιστή των πειραματικών συνθηκών «χρήστης ενδοφλέβιων ουσιών» και «ομοφυλόφιλος» απ’ ό,τι
στον πρωταγωνιστή των πειραματικών συνθηκών «μεταγγιζόμενος» και «ετεροφυλόφιλος». Ως προς
τον καταλογισμό ευθύνης, ο «χρήστης ενδοφλέβιων ουσιών» κρίθηκε ως προσωπικά και αποκλειστικά
υπεύθυνος για τη μόλυνση από τον HIV, η οποία αποδόθηκε στον περιθωριακό και επικίνδυνο τρόπο
ζωής. Σε αντίθεση, ο «μεταγγιζόμενος» απαλλάχθηκε από κάθε είδους ευθύνη, καθώς το γεγονός της
μόλυνσης ερμηνεύτηκε ως ατυχία. Η σύγκριση των απόψεων σε σχέση με τις δύο ομάδες που μολύνθηκαν μέσω σεξουαλικής επαφής (ετεροφυλοφιλική vs ομοφυλοφιλική) κατέδειξε ότι στον «ετεροφυλόφιλο» πρωταγωνιστή αποδόθηκε προσωπική ευθύνη, ενώ στον «ομοφυλόφιλο» αποκλειστική ευθύνη. Το
φύλο των υποκειμένων δεν φάνηκε να επηρεάζει τις στάσεις τους, σε αντίθεση με τη θρησκευτικότητα.
Συγκεκριμένα, τα υποκείμενα που δήλωσαν θρησκευόμενα προσέγγισαν τη μόλυνση από τον HIV ως
θεϊκή τιμωρία και εμφανίστηκαν περισσότερο στιγματικά απέναντι στα άτομα με HIV. Ως προς την επίδραση των προϋπαρχουσών αντιλήψεων, τα υποκείμενα που αντιλαμβάνονταν τον HIV ως κολλητική
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(contagious) νόσο υιοθέτησαν στιγματικές στάσεις απέναντι στα άτομα με HIV, ιδιαίτερα σε εκείνα που
ανήκαν σε μια προ-στιγματισμένη ομάδα (χρήστης ενδοφλέβιων ουσιών και ομοφυλόφιλος).
Συμπεράσματα: Τα παραπάνω δεδομένα καταδεικνύουν ότι οι στάσεις απέναντι στα άτομα με HIV
δεν διαμορφώνονται αποκλειστικά βάσει της πληροφόρησης, αλλά μορφοποιούνται μέσα από μια κοινωνικο-γνωστική δυναμική που σχετίζεται με αξίες, πρότυπα και κανόνες. Τα ερευνητικά αποτελέσματα
μπορούν να βρουν πρακτικές εφαρμογές στον σχεδιασμό αποτελεσματικών παρεμβάσεων για την
πρόληψη του HIV και την καταπολέμηση του στίγματος.

ΔΑ10
Αναφορά δύο περιπτώσεων νόσου Castleman σε HIV ασθενείς
Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων,
Νοσοκομείο Αφροδίσιων και
Δερματικών Νόσων «Α. Συγγρός»
2
Αιμοπαθολογοανατομικό
Εργαστήριο, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»
3
Τμήμα Αιματολογικό-Λεμφωμάτων,
Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»
1

44

Θ. Ρέτσας,1 Σ. Κουρκουντή,1 Λ. Μαρίνος,2 Ι. Αποστολίδης,3 Β. Παπαρίζος,1 Χ. Αντωνίου 1
Εισαγωγή: Η νόσος Castleman συνιστά σπάνιο λεμφοϋπερπλαστικό νόσημα, συχνά σχετιζόμενο με
την HIV λοίμωξη και οφειλόμενο σε λοίμωξη από HHV8.
Περιγραφή περιστατικών: Παρουσιάζονται δύο περιπτώσεις της νόσου σε δύο ασθενείς της Μονάδας
του «Α. Συγγρός», με την HIV λοίμωξη υπό έλεγχο και με σχετικά καλά επίπεδα CD4 λεμφοκυττάρων.
Αποτελέσματα: Η πρώτη αφορά σε ασθενή 55 ετών, πάσχοντα από παλαιά HIV λοίμωξη σταδίου
Β2 από το 1993. Ο ασθενής ελάμβανε αντιρετροϊκή θεραπεία από το 2002, με ιολογική και ανοσολογική ανταπόκριση (CD4=314, ιικό φορτίο <20 copies/ml) και ελεύθερο κατά τα άλλα ατομικό αναμνηστικό. Προσήλθε στο Νοσοκομείο τον Σεπτέμβριο 2014 με κυματοειδή πυρετό από διμήνου με νυκτερινές εφιδρώσεις, αρθραλγίες και απώλεια βάρους. Συνυπήρχε διάχυτη περιφερική λεμφαδενοπάθεια και εργαστηριακά σημαντική αναιμία, μέτρια θρομβοπενία και εκσεσημασμένη διάχυτη
υπεργαμμασφαιριναιμία. Σε βιοψία λεμφαδένα διαγνώσθηκε νόσος Castleman πλασματοκυτταρικού
τύπου. Ο ανοσοϊστοχημικός τύπος ανέδειξε την παρουσία HHV8 (LANA1+) και ο in situ υβριδισμός την
παρουσία EBV (μικρά RNA μετάγραφα του EBV) στις αθροίσεις των ώριμων πλασματοκυττάρων. Η
δεύτερη περίπτωση εμφανίσθηκε σε ασθενή 35 ετών, με HIV λοίμωξη σταδίου Β3 από το 2008, υπό
αντιρετροϊκή θεραπεία από το 2011. Η ανταπόκριση στη θεραπεία ήταν πολύ καλή, με CD4=1388 και
ιικό φορτίο <20 copies/ml. Ο ασθενής παρουσιάσθηκε τον Μάϊο 2015 με δεκατική κίνηση από 15ημέρου, νυκτερινές εφιδρώσεις και καταβολή. Κλινικά συνυπήρχε γενικευμένη περιφερική λεμφαδενοπάθεια και ηπατοσπληνομεγαλία ενώ εργαστηριακά δεν υπήρχαν σημαντικές διαταραχές. Η διάγνωση ετέθη και πάλι με βιοψία λεμφαδένα, που απέδειξε πλασματοκυτταρικό τύπο νόσου Castleman,
με παρουσία HHV8 στα ώριμα πλασματοκύτταρα (LANA1+). Και οι δύο ασθενείς έλαβαν θεραπεία με
rituximab (4 κύκλους) και ετοποσίδη. Η ανταπόκριση ήταν άριστη και οι ασθενείς παραμένουν χωρίς
συμπτωματολογία έως σήμερα.
Συζήτηση: Η νόσος Castleman εμφανίζεται γενικώς σπάνια, τόσο στον γενικό πληθυσμό, όσο και
σε HIV ασθενείς, αν και θεωρείται σχετιζόμενη και με την HIV ανοσοανεπάρκεια. Από την Ελλάδα
έχουν δημοσιευθεί περί τις 25 περιπτώσεις έως τώρα, όχι όλες επί HIV ασθενών. Η HHV8 λοίμωξη
συνυπάρχει στη μεγάλη πλειοψηφία των περιπτώσεων. Χωρίς θεραπεία το νόσημα έχει κακή πρόγνωση, ενώ παρουσιάζει αυξημένο κίνδυνο μετάπτωσης σε αληθές non-Hodgkin λέμφωμα (πλασμαβλαστικό ή μεγάλων Β-κυττάρων). Μπορεί επίσης να συνυπάρχει με άλλες κακοήθειες, όπως σάρκωμα Kaposi ή NHL. Στις περιπτώσεις που παρουσιάζονται το ενδιαφέρον εστιάζεται: α) στην καλή κατάσταση της υποκείμενης HIV νόσου, ιδιαιτέρως στον δεύτερο ασθενή, β) στη συλλοίμωξη με EBV
που αναδείχθηκε στον πρώτο ασθενή και γ) στην πολύ καλή ανταπόκριση στη θεραπεία και εξέλιξη
και στους δύο ασθενείς.

HELLENIC ARCHIVES of AIDS, 2016; 24(Suppl 1):1-46

Ενθέσεις

ΔΑ11
Κακόηθες μελάνωμα σε HIV ασθενείς
Σ. Γελέκη,1 Β. Παπαρίζος,1 Ε. Μπαρμπουνάκης,2 Κ. Πρωτοπαπάς,3 Γ. Ξυλωμένος,4 Α. Στρατηγός 1
Σκοπός: Πολλές μορφές νεοπλασιών εμφανίζουν αυξημένη συχνότητα σε HIV ασθενείς, μεταξύ των
οποίων και καρκίνοι του δέρματος. Παρουσιάζονται πέντε περιπτώσεις κακοήθους μελανώματος σε
ασθενείς με HIV λοίμωξη και τα δεδομένα συγκρίνονται με αντίστοιχα της βιβλιογραφίας.
Περιγραφή περιστατικών: Πρόκειται για πέντε ασθενείς, προερχόμενους από τέσσερις διαφορετικές
μονάδες: δύο από το «Α. Συγγρός», ένας από το «Γ. Γεννηματάς», ένας από το ΠΑ.Γ.Ν.Η. και ένας από το
«Αττικό» νοσοκομείο. Οι διαγνώσεις του νεοπλάσματος έγιναν μεταξύ των ετών 2001 και 2012. Όλοι οι
ασθενείς ήταν άρρενες, μεγαλύτερης ηλικίας (51,2 έτη) από τη συνήθη μέση ηλικία των HIV ασθενών και
κατά τη διάγνωση του μελανώματος δεν ελάμβαναν αντιρετροϊκή θεραπεία. Ο φωτότυπος των ασθενών
ήταν 3 και 4 και η σταδιοποίηση κατά Breslow σχετικά ευνοϊκή (στάδια Ι ή ΙΙ). Ο αριθμός των CD4 λεμφοκυττάρων ήταν σε όλους κάτω των 500 cells/mm3, με διακύμανση από 198 έως 406, ενώ το ιικό φορτίο
παρουσίαζε ευρύτατη διακύμανση, από 900 έως 438.000 copies/ml. Όλοι οι ασθενείς αντιμετωπίσθηκαν
χειρουργικά, με ή χωρίς προσθήκη ιντερφερόνης και άρχισαν αντιρετροϊκή θεραπεία. Η έκβαση του μελανώματος ήταν άριστη σε δύο ασθενείς, που συνεχίζουν την παρακολούθησή τους και πέραν της πενταετίας. Ένας ασθενής απεβίωσε ένα έτος μετά τη διάγνωση από άλλη αιτία, ένας απεβίωσε ένα έτος μετά
από μεταστατικό μελάνωμα και ένας δύο μήνες μετά, λόγω ταχύτατης διασποράς του νεοπλάσματος.
Συζήτηση: Γενικώς, η συχνότητα εμφάνισης του κακοήθους μελανώματος δεν έχει αποδειχθεί αυξημένη σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό, εν αντιθέσει με άλλες μορφές καρκίνων, και η θνητότητά του είναι
εξίσου υψηλή. Δεν έχει παρατηρηθεί επίσης διαφοροποίηση στην επίπτωσή του στους HIV ασθενείς πριν
ή μετά την καθιέρωση της συνδυασμένης αντιρετροϊκής θεραπείας. Οι περιγραφόμενες περιπτώσεις είναι
μόλις πέντε σε έναν σχετικά μεγάλο αριθμό ασθενών και για συνολική περίοδο παρακολούθησης άνω
των 25 ετών. Οι ασθενείς δεν ήταν μεν ανοιχτόχρωμου φωτότυπου (1 και 2), που είναι παράγοντας κινδύνου για μελάνωμα, σε όλους όμως η HIV λοίμωξη ήταν ανεξέλεγκτη και τα επίπεδα CD4 λεμφοκυττάρων
αρκετά χαμηλά. Παρά τη σπανιότητα εμφάνισης, η ταχύτατη εξέλιξη και η μοιραία κατάληξη που μπορεί
να έχει το μελάνωμα υποδεικνύουν την ανάγκη επαγρύπνησης και, επί μικρής έστω υποψίας, αναζήτησης
δερματολογικής εξέτασης και δερματοσκόπησης των υπόπτων βλαβών.

 ονάδα Ειδικών Λοιμώξεων,
Μ
Νοσοκομείο Αφροδίσιων και
Δερματικών Νόσων «Α. Συγγρός»
2
Παθολογική Κλινική,
Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων,
Π.Γ.Ν. Ηρακλείου
3
Δ’ Παθολογική Κλινική
Πανεπιστημίου Αθηνών,
Π.Γ.Ν.Α. «Αττικόν»
4
Α’ Παθολογικό Τμήμα και Μονάδα
Λοιμώξεων, Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»
1

ΔΑ12
Καταγραφή συμπεριφορών υψηλού κινδύνου σε HIV θετικά
άτομα στη Βόρεια Ελλάδα: Προκαταρκτικά δεδομένα
Ζ.Α. Αντωνιάδου,1 Δ. Χατζηδημητρίου,1 Δ. Πιλάλας,2 Μ. Πύλλη,3 Α. Μαργαρίτη,1 Ε. Παπαδημητρίου,1 Α. Στουραΐτη,1
Ε. Κομπίδου,4 Ό. Τσαχουρίδου,2 Π. Κολλάρας,2 Θ. Χρυσανθίδης,2 Β. Ραφτόπουλος,3 Σ. Μεταλλίδης,2 Λ. Σκούρα1
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η καταγραφή των συμπεριφορών υψηλού κινδύνου σε
άτομα με HIV λοίμωξη στη Βόρεια Ελλάδα.
Υλικό και Μέθοδοι: Πραγματοποιήθηκε μελέτη συμπεριφοράς σε HIV θετικά άτομα, τα οποία παρακολουθούνται στη Μονάδα Λοιμώξεων του Π.Γ.Ν. ΑΧΕΠΑ. Χρησιμοποιήθηκε ένα ανώνυμο και αυτοσυμπληρούμενο ερωτηματολόγιο κλειστού τύπου. Διασφαλίστηκαν η εγκυρότητα δομής, προσώπου και
περιεχομένου και χορηγήθηκαν πιλοτικά σε μια ομάδα 12 ατόμων με HIV λοίμωξη. Καταγράφηκαν δεδομένα σε σχέση με τη σεξουαλική συμπεριφορά και τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών. Επιπλέον, συλλέχθηκαν κλινικοεργαστηριακά δεδομένα από τη βάση δεδομένων της Μονάδας. Για την ανάλυση χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό στατιστικής ανάλυσης R.
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Κέντρο Αναφοράς AIDS B. Ελλάδος,
Ιατρικό Τμήμα Α.Π.Θ.
2
A’ Παθολογική Κλινική,
Τμήμα Λοιμωξιολογίας, Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ,
Ιατρικό Τμήμα Α.Π.Θ.
3
Γραφείο HIV λοίμωξης, ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.
4
Πανεπιστημιακό Μικροβιολογικό
Εργαστήριο, Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ,
Ιατρικό Τμήμα Α.Π.Θ.
1
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Αποτελέσματα: Στη μελέτη εντάχθηκαν 334 ενήλικα άτομα με HIV λοίμωξη (από 9/2015 έως 9/2016).
Η πλειονότητα των ασθενών ήταν άνδρες (96,4%) με μέση ηλικία τα 37,8±9 έτη. Η διάμεσος του χρόνου
από τη διάγνωση της HIV λοίμωξης ήταν 4 έτη (IQR: 2-8). Το 90,4% των ατόμων είναι υπό αντιρετροϊκή
αγωγή (διάμεσος χρόνου από την έναρξη αγωγής 2 έτη, IQR 1-6 έτη). Τα δύο τρίτα των ασθενών
(216/334) είναι πτυχιούχοι ανώτερης/ανώτατης εκπαίδευσης και το 37,1% δήλωσαν άνεργοι ή περιστασιακά απασχολούμενοι. Το 40,7% ζουν χωρίς συγκατοίκους (συντρόφους ή οικογένεια). Το 83,2% ανέφερε ομόφυλες σεξουαλικές επαφές με ηλικία πρώτης ομόφυλης σεξουαλικής επαφής τα 19,2±4,7 έτη,
ενώ το 55,4% των ατόμων ανέφερε ότι είχε ετεροφυλοφιλικές σεξουαλικές επαφές πριν τη διάγνωση
της HIV λοίμωξης έναντι 26,3% μετά τη διάγνωση της λοίμωξης. Το 33,2% συμμετείχε σε ομαδικές σεξουαλικές συνευρέσεις πριν τη διάγνωση έναντι 22,5% μετά τη διάγνωση με αναφερόμενη χρήση προφυλακτικού καθ’ όλη τη διάρκεια της επαφής από το ένα τρίτο των συμμετεχόντων. Το 10% ανέφερε
σεξουαλικές επαφές με αντάλλαγμα τα χρήματα ή εξαρτησιογόνες ουσίες. Χρήση τους αναφέρθηκε
από 2% των συμμετεχόντων.
Συμπεράσματα: Τα δεδομένα της μελέτης αποτυπώνουν υψηλό επιπολασμό συμπεριφορών υψηλού
κινδύνου με τάση μείωσης μετά τη διάγνωση της HIV λοίμωξης. Η υιοθέτηση ωστόσο συμπεριφορών υψηλού κινδύνου υπογραμμίζει την ανάγκη εντατικοποίησης των στοχευμένων προγραμμάτων πρόληψης.
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Σ. Μεταλλίδης
I. Μονόπωλης
X. Μοσχόπουλος
A. Μουστακλή
M. Μπαλτατζίδου
E. Μπαρμπουνάκης
A. Μπένος
A. Μπίσια
M. Μπομπολή
E. Μπότσα
M. Νέζη
O. Νικολάτου-Γαλίτη
Γ. Νικολόπουλος
Ε. Νικολοπούλου
Θ. Νιτσοτόλης
X. Ντάφλος
Π. Ντετοπούλου
Α.Μ. Ντζιοβάρα
Α.Μ. Ξανθοπούλου
Γ. Ξυλωμένος
Χ. Οικονομοπούλου
Π. Ουζουνόπουλος
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29
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24, 38, 39
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29
11, 41
34
25
42
21, 22, 38, 45
26
42
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Ευρετήριο Συγγραφέων
Π. Παναγόπουλος
Ν. Πανταζής
Χ. Παπαγεωργίου
Ε. Παπαδημητρίου
Α. Παπαδόπουλος
Ε. Παπαδοπούλου
Μ. Παπαδοπούλου
Χ. Παπαθανασίου
Θ. Παπαϊωάννου
Β.Δ. Παπακωνσταντίνου
Β. Παπαρίζος
Β. Παπασταμόπουλος
Η. Παπίρη
Σ. Παππάς
Δ. Παρασκευά
Δ. Παρασκευής
Δ. Πιλάλας
Χ. Πιπέρη
Ν. Πιτσούνης
Γ. Πολυζώης
Γ. Πουλάκου
Α. Πρωτογέρου
Κ. Πρωτοπαπάς
Μ. Πύλλη
Β. Ραφτόπουλος
Θ. Ρέτσας
Θ. Ρόζενμπεργκ
Β. Σακκά
Ε. Σαμπατάκου
Γ. Σιακαλλής
Α. Σιδηροπούλου
Λ. Σκούρα
Α. Σκουτέλης
Α. Σπανού
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6
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19
30
43
30
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42
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24
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18
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15, 17
30
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27, 28, 39
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26, 33
11
22, 25, 45
21, 22, 23, 24, 27, 28,
31, 38, 39, 40
26

Β. Σπούλου
Γ. Σταματάκης
Π. Στειρόπουλος
Γ. Στεργίου
Φ. Στεργίου
Α. Στουραΐτη
Α. Στρατηγός
Β. Σύψα
Ν.Β. Σύψας
Π. Σφηκάκης
Ε. Τερζή
Μ. Τζανουδάκη
Ι.Γ. Τζούτζας
Γ. Τουλούμη
Γ. Τριψιάνης
Ό. Τσαχουρίδου
Γ. Τσεκές
Χ. Τσιάρα
Π. Τσούκρα
Π. Φαρμάκη
Ε. Φοροζίδου
Κ. Φουντούλης
Ε. Φραγκοπούλου
Π. Φράγκου
Ε. Φύτρου
Ά. Χατζάκης
Δ. Χατζηδημητρίου
Χ. Χατζηχριστοδούλου
Μ. Χίνη
Γ. Χλουβεράκης
Ε. Χριστάκη
Θ. Χρυσανθίδης
Γ. Χρύσος
Μ. Ψυχογυιού

32, 35
34
42
31
41
45
45
38
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30
42
32
20
23, 24, 31, 39
31
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24, 39
25
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26
11
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