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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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Π.χ. Watkins J.A., Carman P.S., Melling W.S.: In
vitro inhibition of CL. difficile. Amer. J. Clin. Path.
1985, 3: 125-131.
Σε περίπτωση που δεν αναφέρεται όνομα συγγραφέως σημειώνεται η λέξη Ανώνυμος (για ελληνική δημοσίευση) ή Anonymous.
Π.χ. Anonymous. Carcinoid tumors and syndrome (Editorial). JAMA 1986, 83-85.
Παραπομπές που αναφέρονται σε εργασίες,
που δημοσιεύονται σε συμπληρώματα (supplements) εκδόσεων, πρέπει να συνοδεύονται με
τον αριθμό του συμπληρώματος, που σημειώνεται σε παρένθεση μετά τον τόμο. Π.χ. AIDS, 28
(suppl. 2): 35.
Στη βιβλιογραφία των επίκαιρων θεμάτων παραλείπονται οι τίτλοι των εργασιών. Για την καταχώρηση συγγραμάτων ή μονογραφιών στο βιβλιογραφικό κατάλογο, αναφέρονται στη σειρά τα
επώνυμα και τα αρχικά των συγγραφέων, ο τίτλος,
ο αριθμός έκδοσης, ο εκδότης, η πόλη της έκδοσης, το έτος και οι σελίδες της αναφοράς. Η αναφορά σε ένα κεφάλαιο βιβλίου πρέπει να γίνεται
με τον ακόλουθο τρόπο:
Μαρίνης Ε., Βογιατζάκης Ε.: Μυκοβακτηρίδια.
Στο: Μαθήματα Μικροβιολογίας. 1η Έκδοση. Ascent, Αθήνα 1992, 132-137.
Αν η βιβλιογραφική παραπομπή αποτελεί κεφάλαιο ενός συγγράματος που έχει γραφεί από
ιδιαίτερο συγγραφέα, η αναφορά γίνεται ως εξής:
Carman J.A. : Bacillus antracis. In (Στο), Collins C.H.
ed (ή Συντ.) Medical Microbiology. London, Academic Press 1985, 71-78.
Αγγλική περίληψη: Περιλαμβάνει τα ονόματα
των συγγραφέων, τον τίτλο της εργασίας στα αγγλικά και την προέλευση της εργασίας. Στις πρωτότυπες εργασίες και στις ανασκοπήσεις πρέπει
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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
29ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ AIDS
Πρόεδρος:
Αντιπρόεδρος:
Μέλη:

Δ. Παρασκευά
Δ. Καββαθά
Μ. Γκίκα
Β. Γκιτάκος
Ά. Δελτσίδου
Ά. Καβούρη
Σ. Καστρινάκης
Μ. Κλώκα
Μ. Κουφοπούλου
Ε. Λαζανά
Ν. Μαγκαφάς

Θ. Πέππας
Μ. Πύλλη
Ν. Σύψας
Π. Τσαλιμοπούλου
Χ. Τσιάρα
Ε. Φριλίγκου
Σ. Χάνος
Κ. Χατζημωράκης

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
29ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ AIDS
Πρόεδρος:
Αντιπρόεδροι:
Μέλη:

x

Σ. Μεταλλίδης
Β. Σακκά
Α. Αντωνιάδου
Σ. Κουρκουντή
Λ. Λεωνίδου
Α. Λουρίδα
Λ. Νικολοπούλου
Γ. Ξυλωμένος

Π. Παναγόπουλος
Δ. Παρασκευής
Β. Ραφτόπουλος
Λ. Σκούρα
Θ. Χρυσανθίδης
Μ. Ψυχογυιού

Μήνυμα του προέδρου της Ε.Ε.Μ.Α.Α.
και της 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 29ου Πανελληνίου Συνεδρίου AIDS έχουν την τιμή και την
ευχαρίστηση να σας προσκαλέσουν στο φετινό συνέδριο που θα διεξαχθεί στην Αθήνα
από 1 έως 3 Δεκεμβρίου 2017. H Οργανωτική Επιτροπή, σε συνεργασία με την Επιστημονική
Επιτροπή, έχουν καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να καταρτιστεί ένα
Επιστημονικό πρόγραμμα που θα καλύπτει όλα τα νεώτερα επιστημονικά δεδομένα και θα
συμβαδίζει με τις τρέχουσες εξελίξεις.
Στόχος του συνεδρίου είναι τόσο η παροχή έγκυρων, επικαιροποιημένων επιστημονικών
δεδομένων στους επαγγελματίες υγείας, όσο και η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των
νέων και των ευάλωτων στον HIV ομάδων πληθυσμών. Στο φετινό μας συνέδριο θα δοθεί
ιδιαίτερη έμφαση στη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης της HIV λοίμωξης, της άμεσης
διασύνδεσης με τη θεραπεία και της παραμονής σε αυτή, αλλά και στη δύναμη που
προσφέρει η γνώση στην πρόληψη και αντιμετώπιση της HIV λοίμωξης. Απευθυνόμαστε
σε όλους τους επαγγελματίες υγείας, σε φορείς και οργανώσεις που ασχολούνται με την
HIV λοίμωξη, τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών και την προστασία ευάλωτων ομάδων,
σε φοιτητές, καθηγητές σχολείων και σε στελέχη σωμάτων ασφαλείας, στοχεύοντας στην
παροχή σύγχρονων επιστημονικών δεδομένων και στην ενθάρρυνση της συμμετοχής τους
στην ενημέρωση για την HIV λοίμωξη.
Ελπίζουμε η νέα γνώση που θα παραχθεί στο πλαίσιο του φετινού συνεδρίου να ενδυναμώσει
τους συμμετέχοντες στην προσπάθεια για την αντιμετώπιση της HIV λοίμωξης. Ευελπιστούμε
να ανταποκριθείτε στο κάλεσμά μας και να συμβάλλετε στην επιτυχή διεξαγωγή του
29ου Πανελληνίου Συνεδρίου AIDS.

Η Πρόεδρος της Ο.Ε.
του Συνεδρίου

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
της Ε.Ε.Μ.Α.Α.

Δήμητρα Παρασκευά

Μάριος Κ. Λαζανάς
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 29ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ AIDS
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
9:00-10:30 Ελεύθερες Ανακοινώσεις
Προεδρείο: Ό. Κοσμοπούλου, Μ. Λαδά
ΕΑ01
Επιδημιολογική διερεύνηση μη επαγγελματικής έκθεσης σε βιολογικά υγρά:
Εμπειρία μιας Μονάδας Λοιμώξεων
Χ. Ντάφλος, Δ. Λουλάκης, Α. Συρίχα, Α. Λιονή, Γ. Τσεκές, Ν. Μαγκαφάς, Σ. Καούστου,
Α. Μουστακλή, Μ.-Π. Ζώρζου, Α. Λουζιώτη, Μ. Χίνη
ΕΑ02
Επανειλημμένες συφιλιδικές λοιμώξεις σε HIV ασθενείς
Β. Παπαρίζος, Ε. Δασκαλάκης, Σ. Κουρκουντή, Θ. Ρέτσας, Β. Καψιμάλη, Δ. Ρηγόπουλος
ΕΑ03
Επιδημιολογική διερεύνηση σύφιλης σε ασθενείς με HIV λοίμωξη:
Εμπειρία μιας Μονάδας Λοιμώξεων
Φ. Στεργίου, Σ. Μιχαλέα, Μ. Καραμπέλη, Π. Πανταζή, Α. Πλατανιά, Β. Σακκά, Α. Μουστακλή,
Ν. Μαγκαφάς, Σ. Καούστου, Χ. Ντάφλος, Α. Λιονή, Β. Μπάκα, Μ. Χίνη
ΕΑ04
H συχνότητα εμφάνισης οστεοπόρωσης και λιποδυστροφίας σε άτομα που πάσχουν
από HIV λοίμωξη
Ά. Κολυνού, Μ. Γιαβροπούλου, Σ. Νανούδης, Μ. Ποικιλίδου, Ό. Τσαχουρίδου, Χ. Γώγου,
Μ. Παπαγιάννη, Α. Γεωργίου, Γ. Λώλη, Θ. Χρυσανθίδης, Π. Κολλάρας, Δ. Χατζηδημητρίου,
Λ. Σκούρα, Κ. Κώτσα, Π. Ζεμπεκάκης, Σ. Μεταλλίδης
ΕΑ05
Αιτιολογία τρανσαμινασαιμίας σε HIV θετικά άτομα χωρίς συλλοίμωξη με HBV ή/και HCV
Α. Γεωργίου, Σ. Νανούδης, Χ. Γώγου, Μ. Παπαγιάννη, Γ. Λώλη, Θ. Χρυσανθίδης, Δ. Βαλαγκούτη,
Π. Κολλάρας, Ό. Τσαχουρίδου, Δ. Χατζηδημητρίου, Λ. Σκούρα, Γ. Γερμανίδης, Π. Ζεμπεκάκης,
Σ. Μεταλλίδης
ΕΑ06
Αύξηση των κρουσμάτων οξείας ηπατίτιδας Α σε ομοφυλόφιλους άνδρες με HIV λοίμωξη
Σ. Κουρκουντή, Β. Παπαρίζος, Γ. Λεωτσάκος, Θ. Ρέτσας, Β. Καψιμάλη, Δ. Ρηγόπουλος
ΕΑ07
Οξεία ηπατίτιδα C σε MSM ασθενείς με HIV λοίμωξη. Εμπειρία μιας Μονάδας Λοιμώξεων
Κ. Πρωτοπαπάς, Γ. Σιακαλλής, Δ. Καββαθά, Γ. Πουλάκου, Χ. Οικονομοπούλου, Ι. Χρήστου,
Α. Αντωνιάδου, Α. Παπαδόπουλος
ΕΑ08
Πρόσβαση ασθενών με HIV/HCV συλλοίμωξη στις νεότερες θεραπείες για την ηπατίτιδα C:
«Μια ιστορία με αίσια έκβαση»
Β. Σακκά, Β.-Μ. Δραγώνα, Μ.-Π. Ζώρζου, Δ. Λουλάκης, Ν. Κοσμάς, Σ. Καούστου, Ν. Μαγκαφάς,
Ν. Πιτσούνης, Δ. Αβράμη, Μ. Χίνη
ΕΑ09
Συνθήκες διάγνωσης της HIV λοίμωξης: Συχνότερα με αφορμή ασθένεια-νοσηλεία,
λιγότερο συχνά με προληπτικό έλεγχο
Ε. Παπαρίζου, Θ. Πιτσαργιώτης, Ι. Γιαννέζη, Χ. Μαντζούτσου, Σ. Γιοβάνης, Χ. Ταμβάκος, Η. Σκοπελίτης,
Ό. Κοσμοπούλου, Θ. Πέππας
ΕΑ10
Ποιοτικά χαρακτηριστικά της φροντίδας HIV οροθετικών ατόμων και εκτίμηση χρόνων
μεταξύ των διαδοχικών σταδίων φροντίδας
Χ. Θωμαδάκης, Θ. Ρέτσας, Α. Σκουτέλης, Σ. Μεταλλίδης, Π. Γαργαλιάνος-Κακολύρης, Α. Αντωνιάδου,
Μ. Χίνη, Μ. Ψυχογυιού, Ν. Σύψας, Ε. Σαμπατάκου, Γ. Χρύσος, Χ. Γώγος, Π. Παναγόπουλος,
Ό. Κατσαρού, Γ. Βουρλή, Ν. Πανταζής, Γ. Τουλούμη, εκ μέρους της AMACS
ΕΑ11
HIV οροθετικά άτομα στις Μονάδες Υποκατάστασης (ΜΥ) οπιοειδών στην Ελλάδα:
Διασύνδεση με Μονάδες Λοιμώξεων (ΜΛ) και συμμόρφωση στην αντιρετροϊκή θεραπεία
Ό. Αναγνώστου, Κ. Μίχα, Ι. Δέτση, Ε. Πετρουλάκη, Δ. Πασακαλίδης, Α. Καλύβα,
Α. Τσαντήλας, Κ. Αλεξάκου, Θ. Κακκαβάς, Κ. Σταματόπουλος, Α. Κότσαλης,
Μ. Κολλητσίδα, Ε. Καφετζόπουλος
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 29ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ AIDS

10:30-12:30 Κλινικό Φροντιστήριο Νοσηλευτών, Μαιών/Μαιευτών και Επισκεπτών Υγείας
(Διαδραστική Συνεδρία)
«Αντιμετώπιση HIV οροθετικού ατόμου βασισμένη στη σύγχρονη γνώση»
Προεδρείο: Μ. Κάπελλα, Α. Λυκερίδου
Εισηγητές: Μ. Γκίκα, Ά. Δελτσίδου, Μ. Μελλισουργού, Χ. Ντάφλος, Β. Ραφτόπουλος,Ε. Χατζηθεοδώρου
12:30-13:00 Διάλειμμα
13:00-14:30 Στρογγυλό Τραπέζι: Η HIV λοίμωξη στον παιδιατρικό πληθυσμό
Προεδρείο: Μ. Θεοδωρίδου, Β. Σπούλου
• Θεραπεία σε κύηση: Β. Κοντέ
• Σωματική ανάπτυξη ασθενών με HIV λοίμωξη από τη βρεφική έως την εφηβική ηλικία:
Ε. Μπότσα
• Το οροθετικό παιδί στην ενηλικίωση: Χ. Λιάκου
14:30-16:00 Στρογγυλό Τραπέζι: Η HIV λοίμωξη στον δερματολόγο
Προεδρείο: Ε. Κωστής, Α. Στρατηγός
• Δερματολογικές εκδηλώσεις HIV λοίμωξης: Β. Παπαρίζος
• Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα: Η. Νικολαΐδου
• HPV λοίμωξη: Κ. Πρωτοπαπάς
16:00-16:30 Διάλειμμα
16:30-17:30 Στρογγυλό Τραπέζι: Η σύγχρονη θεραπεία της HIV λοίμωξης
Προεδρείο: Π. Γαργαλιάνος-Κακολύρης, Α. Παπαδόπουλος
• Κατευθυντήριες οδηγίες: Γ. Τσεκές
• Νέες θεραπευτικές δυνατότητες στην 4η δεκαετία της HIV λοίμωξης: Γ. Χρύσος
17:30-19:30 Δορυφορικές Διαλέξεις
Προεδρείο: Χ. Γώγος, Μ.Κ. Λαζανάς
GSK
• Patient Experience and Views on Antiretroviral Treatment:
Findings from the Positive Perspectives Study: E. Hollanders
Janssen
• Εξατομικεύοντας και απλοποιώντας τη θεραπεία των ασθενών με HIV:
Το παρόν και το μέλλον: A. Παπαδόπουλος
Gilead
• Η αξία της καινοτομίας στην HIV λοίμωξη: Κ. Σουλιώτης
19:30 Τελετή έναρξης
Προεδρείο: Μ.Κ. Λαζανάς, Σ. Μεταλλίδης, Δ. Παρασκευά
Απονομές
• Τιμητική Αναφορά στον ιατρό Ιωάννη Κοσμίδη
• Απονομή Τιμητικής Πλακέτας εις μνήμη του Τζανέτου Αντύπα
Βραβεύσεις εργασιών
• Έπαινος «Κοσμίδη» για την καλύτερη εργασία κλινικής έρευνας
• Έπαινος «Παπαευαγγέλου» για την καλύτερη εργασία βασικής έρευνας
Διάλεξη από τον κ. Γεώργιο Κρασσακόπουλο: "A big disease with a little name"
Πώς το σινεμά και η ποπ κουλτούρα μας έμαθαν να ζούμε με το AIDS
Θεατρική παράσταση «Κόκκινη κλωστή», με τη συμμετοχή του κοινού,
από την ομάδα θεάτρου “Playback Ψ”.
Σκηνοθεσία: Λάμπρος Γιώτης
Μουσική: Αλέξανδρος Μισιρλιάδης, Χρήστος Κανάβης.
Παίζουν οι ηθοποιοί: Δημήτρης Μπέγιογλου, Χριστίνα Φραγκιαδάκη,
Κωνσταντίνος Πασσάς, Χρήστος Θεοχαρόπουλος, Θάλεια Πορτοκάλογλου
Cocktail
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 29ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ AIDS
Παράλληλες Συνεδρίες
11:00-13:00 Εκπαίδευση σε προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας: Ε. Κάκαλου, Δ. Καραπιπέρης
13:00-14:30 Κλινικό Φροντιστήριο Φοιτητών Ιατρικής & Φοιτητών Βιολογίας
(Διαδραστική Συνεδρία)
Συντονιστές: Ε. Σαμπατάκου, Α. Παπαδόπουλος, Ο. Τσιτσιλώνη
• Δομή και επιδημιολογία του ιού της HIV λοίμωξης: Γ. Αντωνοπούλου, Α. Πετράκος
• Παθογένεση και διάγνωση της λοίμωξης από τον HIV: Α. Κωνσταντινόπουλος, Λ. Ραμπαούνης
• Ο κύκλος ζωής του ιού της HIV λοίμωξης: Ρ. Αμπντάλλα, Η.-Α. Λαμπίρης
• Κλινικές εκδηλώσεις HIV - Κύριες ευκαιριακές λοιμώξεις: Ν. Μελαχροινόπουλος
• Μόρια - Πιθανοί θεραπευτικοί στόχοι της HIV λοίμωξης: Ε. Ιωαννίδου, Α. Μετούσης
• Πρόοδος για τη δημιουργία εμβολίου για τον HIV: Ε. Ζερβοπούλου, Α. Ραφελέτου
• Θεραπεία - Βασικές γνώσεις για τα αντιρετροϊικά: Σ. Μίχα
• Η λοίμωξη HIV στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας: Α. Γιάννης
16:30-17:30 Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών: Κ. Ακινόσογλου, Ε. Μητροπούλου, Π. Πετρίδης
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 29ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ AIDS
ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
9:00-10:00 Ελεύθερες Ανακοινώσεις
Προεδρείο: Ε. Μπαρμπουνάκης, Γ. Πλουμίδης
ΕΑ12
Παράγοντες που επηρεάζουν την ταχύτητα του σφυγμικού κύματος
σε HIV(+) ασθενείς
Σ. Νανούδης, Μ. Ποικιλίδου, Μ. Γιαβροπούλου, Χ. Γώγου, Μ. Παπαγιάννη, Α. Γεωργίου,
Γ. Λώλη, Θ. Χρυσανθίδης, Π. Κολλάρας, Ό. Τσαχουρίδου, Δ. Χατζηδημητρίου, Λ. Σκούρα,
Π. Ζεμπεκάκης, Σ. Μεταλλίδης
ΕΑ13
Δείκτες αρτηριακής σκληρίας και αθηροσκλήρωσης σε HIV(+) ασθενείς
Σ. Νανούδης, Μ. Ποικιλίδου, Μ. Γιαβροπούλου, Χ. Γώγου, Μ. Παπαγιάννη, Α. Γεωργίου,
Γ. Λώλη, Θ. Χρυσανθίδης, Π. Κολλάρας, Ό. Τσαχουρίδου, Δ. Χατζηδημητρίου, Λ. Σκούρα,
Π. Ζεμπεκάκης, Σ. Μεταλλίδης
ΕΑ14
Το σύγχρονο επιδημιολογικό προφίλ της HIV λοίμωξης: Αναγνωρίζοντας τις νέες
προκλήσεις και τους θεραπευτικούς στόχους
Β. Ραφτόπουλος, Π. Γαργαλιάνος-Κακολύρης, Μ. Γκαμαλέτσου, Ε. Κάκαλου, Ι. Καλκούνου,
Ι. Κατσαρόλης, Χ. Ντάφλος, Γ. Ξυλωμένος, Μ. Παπαδοπούλου, Β. Παπαρίζος, Β. Παπασταμόπουλος,
Α. Σκουτέλης, Ν. Σύψας, Μ. Χίνη, Μ. Ψυχογυιού, Μ.Κ. Λαζανάς
ΕΑ15
Εκτίμηση επιπολασμού και τρόπου διασποράς αντοχής σε αντιρετροϊκά φάρμακα
σε μη θεραπευμένους οροθετικούς στην Ελληνική επικράτεια
Δ. Παρασκευής, Ε. Κωστάκη, Γ. Μαγιορκίνης, Π. Γαργαλιάνος-Κακολύρης, Γ. Ξυλωμένος,
Μ.Κ. Λαζανάς, Μ. Χίνη, Σ. Μεταλλίδης, Ε. Μαγιορκίνης, Α. Σκουτέλης, Β. Παπασταμόπουλος,
Α. Μουζάκη, Α. Αντωνιάδου, Α. Παπαδόπουλος, Μ. Ψυχογυιού, Γ.Λ. Δαΐκος, Δ. Παρασκευά,
Δ. Πιλάλας, Ό. Τσαχουρίδου, Ε. Παπαδημητρίου, Γ. Χρύσος, Β. Παπαρίζος, Σ. Κουρκουντή,
Δ. Χατζηδημητρίου, Ε. Σαμπατάκου, Ν.Β. Σύψας, Μ. Λαδά, Π. Παναγόπουλος, Ε. Μαλτέζος,
Σ. Δριμής, Χ. Γώγος, Ά. Χατζάκης, Λ. Σκούρα
ΕΑ16
Η πρώιμη έναρξη θεραπείας αναφορικά με την ημερομηνία μετάδοσης σχετίζεται
με μειωμένο ρυθμό μεταδόσεων ανθεκτικών στελεχών HIV στην Ελλάδα
Ε. Κωστάκη, Π. Γαργαλιάνος-Κακολύρης, Γ. Ξυλωμένος, Γ. Νικολόπουλος, Μ.Κ. Λαζανάς,
Μ. Χίνη, Ν. Μαγκαφάς, Α. Σκουτέλης, Β. Παπασταμόπουλος, Α. Αντωνιάδου, Α. Παπαδόπουλος,
Κ. Πρωτοπαπάς, Μ. Ψυχογυιού, Γ.Λ. Δαΐκος, Γ. Χρύσος, Β. Παπαρίζος, Σ. Κουρκουντή,
Ε. Σαμπατάκου, Ν.Β. Σύψας, Μ. Λαδά, Π. Παναγόπουλος, Ε. Μαλτέζος, Σ. Δριμής, Ά. Χατζάκης,
Δ. Παρασκευής
ΕΑ17
Tα επίπεδα HIV-DNA προ θεραπείας προβλέπουν την ανοσολογική αποκατάσταση
Μ. Ψυχογυιού, Ν. Πανταζής, Δ. Παρασκευής, Π. Ηλιόπουλος, Δ. Μπασούλης,
Μ. Παπαδοπούλου, Α. Χατζάκης, Γ. Δαΐκος
ΕΑ18
Ο ρόλος της προ θεραπείας αθροιστικής ιαιμίας στη μακροχρόνια ανοσολογική
ανταπόκριση υπό ιολογικά επιτυχή αντιρετροϊκή αγωγή
Ν. Πανταζής, Α. Σκουτέλης, Σ. Κουρκουντή, Σ. Μεταλλίδης, Α. Αντωνιάδου,
Π. Γαργαλιάνος-Κακολύρης, Γ. Δαΐκος, Μ.Κ. Λαζανάς, Ε. Σαμπατάκου, Ν.Β. Σύψας,
Γ. Χρύσος, Χ. Γώγος, Ό. Κατσαρού, Π. Παναγόπουλος, Χ. Θωμαδάκης, Γ. Τουλούμη
εκ μέρους της AMACS
ΕΑ19
Αναδρομική μελέτη των αιτιών θανάτου HIV οροθετικών ατόμων στην Ελλάδα για
το χρονικό διάστημα 1981-2016
Β. Ραφτόπουλος, Σ. Πατρινός, Μ. Πύλλη, Ο. Γκοτζάνη, Ε. Χατζηθεοδώρου, Χ. Τσιάρα,
Δ. Παρασκευά
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10:00-12:00 Κλινικό Φροντιστήριο Ψυχολόγων και Κοινωνικών Λειτουργών
Η συμβολή της ψυχολογικής παρέμβασης για την έναρξη και την παραμονή
στην αντιρετροϊική θεραπεία
Προεδρείο: Λ. Νικολοπούλου, Δ. Παπαδάτου, Ι. Παυλοπούλου
• Σύγχρονη αντιρετροϊική θεραπεία: Εμπόδια και αναστολές για την έναρξη και
την προσήλωση στη θεραπεία: Β. Παπαρίζος
• Η διαχείριση της τραυματικής εμπειρίας της διάγνωσης: Α. Συντελή
• Οι προβληματισμοί των HIV οροθετικών ατόμων σε σχέση με τη θεραπεία και η
διαχείρισή τους: Μ. Κωνσταντινίδης
• Η σημασία της τηλεφωνικής, ανώνυμης και εμπιστευτικής συμβουλευτικής παρέμβασης:
Μ. Στάμου
• Ψυχολογική προετοιμασία για την έναρξη και τη συνέχιση της αντιρετροϊικής αγωγής:
Ν. Πιτσούνης
• Η πρόκληση της διεπιστημονικής συνεργασίας: Δ. Παπαδάτου
12:00-12:30 Διάλειμμα
12:30-13:30 Στρογγυλό Τραπέζι: Διαχείριση ασθενών με συννοσηρότητες:
Ιδιαιτερότητες στους ασθενείς με HIV λοίμωξη - Σύγχρονες θεραπευτικές προσεγγίσεις.
Μελέτη περιπτώσεων (Διαδραστική Συνεδρία)
Προεδρείο: Π. Κολλάρας, Μ. Μαραγκός
• Περίπτωση 1: Μη αλκοολική στεατοηπατίτιδα: Η. Σκοπελίτης
• Περίπτωση 2: Ασθενείς που λαμβάνουν ψυχοτρόπες ουσίες – ναρκωτικά: Ε. Μυλωνά
• Περίπτωση 3: Φυματίωση (συμπεριλαμβανομένης της MDR και XDRTB) - Αντιφυματική
θεραπεία και αντιρετροϊικά φάρμακα: Θ. Χρυσανθίδης
13:30-14:45 Στρογγυλό Τραπέζι: Η συμβολή κρατικών οργανισμών στην αντιμετώπιση της HIV λοίμωξης
Προεδρείο: Π. Νικολαΐδης, Β. Παπασταμόπουλος
• Θ. Ρόζενμπεργκ: Πρόεδρος ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.
• Β. Γκιτάκος: Διευθυντής ΚΕΘΕΑ
• Ε. Καφετζόπουλος: Πρόεδρος ΟΚΑΝΑ
14:45-16:00 Απολογιστική συνέλευση - Γεύμα
16:00-16:30 Διάλεξη: Νεώτερα επιδημιολογικά δεδομένα - Στόχοι Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας
Πρόεδρος: Γ. Αδάμης
Ομιλητής: Γ. Νικολόπουλος
16:30-17:00 Διάλεξη: Δίκτυα μετάδοσης της HIV λοίμωξης στην εποχή της TasP και PrEP
Πρόεδρος: Γ. Ξυλωμένος
Ομιλητής: Δ. Παρασκευής
17:00-18:30 Στρογγυλό Τραπέζι: HIV και νευροψυχιατρικές διαταραχές: Πρακτικοί τρόποι αναγνώρισης
στα εξωτερικά ιατρεία - Μελέτη περιπτώσεων
Προεδρείο: Γ. Αλεβιζόπουλος, Ε. Σαμπατάκου
Περίπτωση 1: Νευροαγνωσιακές διαταραχές - HIV dementia: Λ. Λεωνίδου
Περίπτωση 2: Κατάθλιψη: Μ.-Π. Ζώρζου
Επιλογή αντιρετροϊικής θεραπείας: Α. Λιονή
18:30-19:30 Διαξιφισμοί: Διπλή έναντι τριπλής αντιρετροϊικής αγωγής. Μοντέρνο ή κλασσικό;
Συντονίστρια: Μ. Χίνη
Εισηγητές:
Υπέρ: Β. Σακκά
Κατά: Π. Παναγόπουλος

Παράλληλες Συνεδρίες
16:00-18:00 Workshop Ψυχολόγων και Κοινωνικών Λειτουργών
«Ζητήματα τεχνικής κατά τον σχεδιασμό του θεραπευτικού πλάνου που διευκολύνουν
την τήρησή του»
Υπεύθυνοι οργάνωσης
Μ. Γουναροπούλου, Χ. Μπότση, Τ. Ρόβλια, Β. Σακκά
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ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
9:30-11:00 Κλινικό Φροντιστήριο Οδοντιάτρων
Προεδρείο: Ο. Νικολάτου-Γαλίτη, Γ. Πουλάκου
• Νεώτερα δεδομένα στην επιδημιολογία, θεραπεία & πρόληψη της HIV λοίμωξης: Μ. Μπομπολή
• Οι βλάβες του στόματος στην πρώιμη διάγνωση της HIV λοίμωξης: Ε. Παπαδοπούλου
• Ασφαλής χειρισμός HIV ασθενών - Επιτυχημένη και επιβεβαιωμένη διαδικασία
αποστείρωσης: Ι. Τζούτζας
• Η ασφαλής αντιμετώπιση των ασθενών με HIV λοίμωξη στο οδοντιατρείο: Ε. Βάρδας
11:00-12:00 Στρογγυλό Τραπέζι: Η συμβολή του εργαστηρίου στην HIV λοίμωξη
Προεδρείο: Ε. Βογιατζάκης, Ν. Μαλισιόβας
• Πέρα από το κλασσικό Τ-λεμφοκύτταρο. Ο ρόλος των Β-λεμφοκυττάρων: Ό. Τσαχουρίδου
• Νέες διαγνωστικές μέθοδοι στην προσέγγιση των δεξαμενών του HIV: Λ. Σκούρα
12:00-13:00 Στρογγυλό Τραπέζι: Οικονομική κρίση: Προβλήματα - Προκλήσεις - Λύσεις;
Προεδρείο: Θ. Πέππας, Ν. Σύψας
• Από την πλευρά του ιατρού: Ό. Κοσμοπούλου
• Τα προβλήματα του φαρμακείου: Ό. Οικονόμου
• Πολιτική και κοινωνική διαχείριση: Κ. Αθανασάκης
13:00-13:30 Διάλειμμα
13:30-15:00 Στρογγυλό Τραπέζι ΜΗ.ΚΥ.Ο.
Σύγχρονα προβλήματα ασθενών με HIV λοίμωξη
Προεδρείο: Ν. Δέδες, Ν. Μαγκαφάς
• Pre exposure Prophylaxis: Σ. Χάνος
• Διαφημιστικές καμπάνιες και εκπαιδευτικά προγράμματα - Είναι αποτελεσματικά;:
Κ. Χατζημωράκης
• Εργαλεία και δράσεις για τη βελτίωση της πρόσβασης στα φάρμακα σήμερα και την
επόμενη μέρα: Α. Καλογιάννης
• Πρέπει να αλλάξει η νομοθεσία για τον έλεγχο της HIV νόσου;: Χ. Πολίτης
15:00-16:00 Στρογγυλό Τραπέζι: Μπορούμε να μειώσουμε τις νέες λοιμώξεις;
Προεδρείο: Α. Γκίκας, Α. Σκουτέλης
• Παρεμβάσεις σε αναγνωρισμένα δίκτυα μετάδοσης: Δ. Καββαθά
• Αιμοδοσία και ΗΙV μετάδοση: Κ. Σταμούλης
• Στρατηγικές πρόληψης και διάγνωσης στην πρωτοβάθμια περίθαλψη: Ε. Κάκαλου
16:00-16:30 Διάλειμμα
16:30-17:30 Στρογγυλό Τραπέζι: Συλλοίμωξη HIV/Ηπατίτιδες
Προεδρείο: Χ. Γώγος, Γ. Παπαθεοδωρίδης
• Θεραπευτικές δυνατότητες της HCV λοίμωξης το 2017: Α. Λέκκου
• Θεραπεία HCV λοίμωξης σε δύσκολες ομάδες ασθενών
(αυξημένο κίνδυνο επαναλοίμωξης - υποτροπή - κίρρωση): Σ. Ντουράκης
• Ο δρόμος προς την ίαση της HBV λοίμωξης: Νεότερα δεδομένα: Σ. Μανωλακόπουλος
17:30-18:30 Τι νεώτερο στο AIDS
Προεδρείο: Β. Καψιμάλη, Σ. Μεταλλίδης
• Στο Εργαστήριο: Δ. Χατζηδημητρίου
• Στην Κλινική: Α. Αντωνιάδου
18:30 Λήξη Συνεδρίου

Παράλληλες Συνεδρίες
13:30-15:00 Workshop: Πρωτόκολλα παρακολούθησης - Έγκαιρη διάγνωση - Αντιμετώπιση ειδικών
συννοσηροτήτων (Διαδραστική Συνεδρία)
Προεδρείο: Σ. Κουρκουντή, Ν. Συμεωνίδης
• Καρδιαγγειακό: Π. Πετρίκκος
• Πνεύμονες: Σ. Ασημακόπουλος
• Νεφροί: Κ. Αρμένης
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Στρογγυλό Τραπέζι: Η HIV λοίμωξη στον δερματολόγο
Δερματικές εκδηλώσεις της HIV λοίμωξης
Β. Παπαρίζος
Εκδηλώσεις από το δέρμα και τους βλεννογόνους αποτελούν συνήθη κλινικά ευρήματα κατά τη διαδρομή της HIV λοίμωξης και του Συνδρόμου Επίκτητης Ανοσοανεπάρκειας. Οι εκδηλώσεις αυτές εμφανίζονται συχνά πρώιμα, ως πρώτη εκδήλωση της νόσου, αποτελώντας δυνητικά αιτία διάγνωσής της. Η
δε πρώιμη διάγνωση της HIV λοίμωξης, σταθερά επιδιωκόμενος στόχος, είναι προς το συμφέρον όχι
μόνον του ασθενούς, αλλά και συνολικά της Δημόσιας Υγείας.
Στο έδαφος της προϊούσας διαταραχής της ανοσολογικής απάντησης, συνήθεις δερματοπάθειες μεταβάλλουν τη συχνότητα εμφάνισης και τα κλινικά χαρακτηριστικά τους, συνιστώντας έτσι ικανούς
δείκτες της υποκείμενης ανοσοανεπάρκειας. Αν και συχνά παρόμοιες διαταραχές δεν είναι άμεσα απειλητικές για τη ζωή, εντούτοις μπορεί να είναι ενοχλητικές έως ανυπόφορες και βασανιστικές, επιβαρύνοντας την ποιότητα ζωής των ασθενών, ή ακόμη και να συντελούν στο στιγματισμό τους. Περαιτέρω,
και συνηθέστερα σε προχωρημένη ανοσοανεπάρκεια, εκδηλώσεις όπως το σάρκωμα Kaposi ή η ανάπτυξη καρκίνου του πρωκτού σε έδαφος παλαιών HPV λοιμώξεων, μπορούν να θέσουν σε σοβαρό
κίνδυνο τη ζωή των πασχόντων.
Κατά την εξέλιξη της λοίμωξης, οι δερματοβλεννογόνιες εκδηλώσεις τείνουν να εμφανίζονται συχνότερα, να είναι βαρύτερες και περισσότερο επίμονες, ανταποκρινόμενες δύσκολα σε θεωρητικά σωστές
θεραπείες και εμφανίζοντας συχνές υποτροπές. Πολλές από αυτές έχουν συνδεθεί με προχωρημένη
ανοσοανεπάρκεια ή με υψηλά επίπεδα HIV-RNA φορτίου και η εμφάνισή τους αποτελεί δείκτη ταχείας
εξέλιξης και δυσμενούς πρόγνωσης της νόσου. Έτσι, η διάγνωση των δερματικών κλινικών εκδηλώσεων συμπληρώνει την προγνωστική αξία των εργαστηριακών μεθόδων παρακολούθησης της HIV λοίμωξης και συνεισφέρει ουσιαστικά στη συνολική αξιολόγηση του ασθενούς.
Συχνότερες από τις εκδηλώσεις αυτές αποτελούν η σμηγματορροϊκή δερματίτιδα, οι κάθε είδους μυκητιασικές λοιμώξεις, ο έρπητας ζωστήρας, οι σταφυλοκοκκικές λοιμώξεις του δέρματος, οι λοιμώξεις
από απλό έρπητα, οι εξάρσεις της ατοπικής δερματίτιδας κ.λπ. Επιπλέον δε, συχνά εμφανίζονται και
πολλά σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα. Στη διάγνωση, διερεύνηση και αντιμετώπιση των διαταραχών αυτών, ο δερματολόγος-αφροδισιολόγος μπορεί να έχει αποφασιστικό ρόλο, βοηθώντας ουσιαστικά τον ασθενή και συμβάλλοντας στην αποκατάσταση της ποιότητας ζωής του.

Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος,
Διευθυντής Ε.Σ.Υ.,
Κλινική Αφροδισίων και Δερματικών
Νόσων Πανεπιστημίου Αθηνών,
Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων,
Νοσοκομείο Αφροδισίων και
Δερματικών Νόσων «Α. Συγγρός»

HPV λοίμωξη
Κ. Πρωτοπαπάς
O HPV (Human papilloma virus) αποτελεί το συχνότερο σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα. Πρόκειται για έναν DNA ιό που προσβάλλει το δέρμα και τους βλεννογόνους. Έχουν αναγνωριστεί πάνω από
120 υπότυποι του ιού, από τους οποίους τουλάχιστον 30 μεταδίδονται με τη σεξουαλική επαφή. Φαίνεται ότι οι περισσότεροι άνθρωποι εκτίθενται στον ιό άμεσα με την έναρξη της σεξουαλικής τους ζωής,
ενώ η χρήση προφυλακτικού δεν φαίνεται να επαρκεί για την πρόληψη της μετάδοσης του HPV. Τουλάχιστον το 80% των ανθρώπων μολύνονται από τον ιό κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Οι υπότυποι του
ιού που μεταδίδονται με το σεξ ταξινομούνται σε χαμηλού κινδύνου (με συχνότερους του υπότυπους 6
και 11) και υψηλού κινδύνου (με συχνότερους τους υπότυπους 16 και 18). Οι χαμηλού κινδύνου ευθύνονται για την εμφάνιση κονδυλωμάτων στην πρωκτογεννητική περιοχή, ενώ οι υψηλού κινδύνου υπότυποι ευθύνονται για την εμφάνιση κακοηθειών κυρίως του τραχήλου της μήτρας και του πρωκτού.
Ειδικά τα άτομα που ζουν με τον HIV φαίνεται ότι εμφανίζουν συχνότερα λοίμωξη από τον HPV, συχνότερα η λοίμωξη αυτή εμμένει ενώ και οι δυσπλασίες που παρουσιάζουν είναι βαρύτερες και οδηγούν πιο συχνά σε κακοήθειες. Ο ρόλος της αντιρετροϊκής αγωγής στην πορεία της HPV λοίμωξης παραμένει αμφιλεγόμενος. Παρόλο που σε κάποιες μελέτες ο έλεγχος της HIV ιαιμίας με την αντιρετροϊκή
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αγωγή φαίνεται πως μειώνει τις βλάβες που προκαλεί ο HPV, η συχνότητα του καρκίνου του τραχήλου
της μήτρας και του καρκίνου του πρωκτού δεν έχουν μειωθεί στη μετά HAART εποχή.
Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες η παρακολούθηση των HIV+ γυναικών για δυσπλασία/καρκίνο του τραχήλου της μήτρας με τεστ Παπανικολάου πρέπει να αρχίζει στην ηλικία των 21 ετών ή 1
έτος μετά την έναρξη της σεξουαλικής ζωής και να επαναλαμβάνεται ανά 1-3 έτη. Για την ανίχνευση
αλλοιώσεων στον πρωκτό συστήνεται στους MSM η διενέργεια δακτυλικής εξέτασης και όπου είναι
εφικτό πρωκτοσκόπησης υψηλής ευκρίνειας ανά 1-3 έτη.
Στον τομέα της πρόληψης, η εισαγωγή των εμβολίων στην κλινική πράξη φαίνεται πως αλλάζει τη
φυσική ιστορία της HPV λοίμωξης. Τα εμβόλια που κυκλοφορούν (2-δύναμο, 4-δύναμο και 9-δύναμο)
φαίνεται πως είναι αποτελεσματικά (ικανοποιητική αντισωματική απάντηση) και ασφαλή στα άτομα με
HIV λοίμωξη. Συστήνεται η χορήγηση 3 δόσεων του 9-δύναμου εμβολίου σε όλα τα HIV+ άτομα μέχρι
την ηλικία των 26 ετών και παρόλο που αμφισβητείται η αποτελεσματικότητα του εμβολίου στην περίπτωση της εγκατεστημένης HPV λοίμωξης, στους MSM συστήνεται ο εμβολιασμός μέχρι την ηλικία των
40 ετών.

Στρογγυλό Τραπέζι: Διαχείριση ασθενών με
συννοσηρότητες: Ιδιαιτερότητες ασθενών με HIV
λοίμωξη - Σύγχρονες θεραπευτικές προσεγγίσεις.
Μελέτη Περιπτώσεων
Περίπτωση 1: Μη αλκοολική στεατοηπατίτιδα
Παθολόγος, Επιμελητής Α’ Ε.Σ.Υ.,
Β’ Παθολογικό Τμήμα και Ιατρείο
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Η. Σκοπελίτης
Η μη αλκοολική λιπώδης νόσος του ήπατος (non-alcoholic fatty liver disease - NAFLD) είναι η συχνότερη μορφή χρονίας ηπατικής νόσου στον Δυτικό κόσμο προσβάλλοντας περισσότερο από το 1/4 του
γενικού πληθυσμού.1 Η NAFLD αντιπροσωπεύει ένα φάσμα νοσηρών οντοτήτων που περιλαμβάνουν
την απλή στεάτωση, δηλαδή τη συσσώρευση στο ήπαρ λιπαρών οξέων, τη στεατοηπατίτιδα (nonalcoholic steato-hepatitis - NASH), δηλαδή την ανάπτυξη φλεγμονής που προκαλεί ηπατοκυτταρική
βλάβη και τη σχετιζόμενη με NAFLD ίνωση και κίρρωση. Ο επιπολασμός της NAFLD ποικίλλει αρκετά
ανάλογα με τον εξεταζόμενο πληθυσμό αλλά και τα χρησιμοποιούμενα διαγνωστικά κριτήρια. Παρόλα
αυτά, εκτιμάται ότι ευθύνεται για το 50-75% της χρόνιας ηπατικής νόσου στις ΗΠΑ, ακολουθώντας δε
την επιδημία παχυσαρκίας έχει αυξανόμενη συχνότητα και αναμένεται να καταστεί η κύρια αιτία κίρρωσης και ηπατοκυτταρικού καρκινώματος.
Η HIV λοίμωξη, από την άλλη μεριά, είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα υγείας προσβάλλοντας περίπου
35.000.000 άτομα παγκοσμίως.2 Με την επιτυχή εφαρμογή της αντιρετροϊκής αγωγής η HIV λοίμωξη
έχει καταστεί μια χρόνια νόσος και ως εκ τούτου, η απορρέουσα από αυτή θνητότητα και νοσηρότητα
αφορά κυρίως καταστάσεις μη σχετιζόμενες με το AIDS. Μεταξύ αυτών η ηπατική νόσος αποτελεί πλέον τη 2η αιτία θανάτου σε άτομα με HIV λοίμωξη.3 Στην εποχή δε της επιτυχούς θεραπείας για την ηπατίτιδα C, η NAFLD σύντομα θα αποτελεί την κύρια νόσο του ήπατος σε αυτόν τον πληθυσμό. Αν και ήδη
από το 1980 είχε αναφερθεί υψηλός επιπολασμός της ηπατικής στεάτωσης και στεατοηπατίτιδας σε
ασθενείς με HIV λοίμωξη,4–7 η κατάσταση αυτή παρέμενε υποδιαγνωσκόμενη και υποθεραπευόμενη
καθώς δεν υπήρχε ομοφωνία για την πιθανή επίδρασή της στην πρόγνωση της HIV λοίμωξης, δεν
υπήρχαν αξιόπιστα μη επεμβατικά διαγνωστικά εργαλεία και δεν υπήρχε σαφής θεραπευτική επιλογή.
Εντούτοις, με την αυξημένη αναγνώριση του ρόλου του μεταβολικού συνδρόμου στην HIV λοίμωξη και
με την καθιέρωση νέων μη επεμβατικών διαγνωστικών δεικτών, καθώς και την είσοδο σε φάση κλινικών δοκιμών νέων θεραπευτικών παραγόντων, άρχισε να κερδίζει έδαφος η προσπάθεια διάγνωσης,
σταδιοποίησης και θεραπείας της NAFLD σε HIV ασθενείς.
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Η NAFLD φαίνεται ότι εξελίσσεται ταχύτερα σε στεατοηπατίτιδα (NASH) και NAFLD-σχετιζόμενη ίνωση σε ασθενείς με HIV απ’ ό,τι σε ασθενείς χωρίς HIV λοίμωξη. Αρκετοί μηχανισμοί έχουν προταθεί για
να ερμηνεύσουν την αυξημένη βαρύτητα της NAFLD νόσου σε ασθενείς με HIV λοίμωξη: η πιθανή αλληλεπίδραση μεταξύ του εντερικού μικροβιώματος,8 μεταβολικών παραμέτρων, γενετικών (πολυμορφισμοί του γονιδίου PNPLA3)9και ανοσολογικών παραγόντων.10
Οι θεραπευτικές στρατηγικές μας έως τώρα περιορίζονταν σε τροποποίηση των παραγόντων κινδύνου για NAFLD αλλά προσφάτως νέοι, ελπιδοφόροι φαρμακευτικοί παράγοντες δοκιμάζονται σε
κλινικές μελέτες σε σειρές ασθενών με και χωρίς HIV λοίμωξη. Ως εκ τούτου, η αναγνώριση και η κατηγοριοποίηση του κινδύνου ασθενών με HIV λοίμωξη που έχουν NAFLD αποκτά αυξανόμενη σημασία στην παρακολούθηση αυτών των ασθενών διότι υπάρχει η δυνατότητα τροποποίησης της δυσμενούς προγνώσεως.
Μη επεμβατικοί δείκτες που έχουν αξιολογηθεί για χρήση σε αυτούς τους ασθενείς περιλαμβάνουν
άλλους για τη στεάτωση (SteatoTest και Fatty Liver Index – FLI),11–12 για τη NASH (cytokeratin 18 και
NashTest),13-14 και για τη σχετιζόμενη-με-NAFLD ίνωση (NAFLD fibrosis score, FIB4, APRI).13,15-16 Απεικονιστικές τεχνικές διάγνωσης και εκτίμησης περιλαμβάνουν τη μέτρηση του ηπατικού λίπους (υπερηχογραφική μέτρηση CAP, μαγνητική φασματοσκοπία – MRS) και την εκτίμηση της ίνωσης (υπερηχογραφική ή μαγνητική ελαστογραφία),17 αν και οι τεχνικές αυτές δεν είναι ακόμη ευρέως διαθέσιμες.
Οι θεραπευτικοί στόχοι σε αυτόν τον πληθυσμό και με βάση την παθογένεια περιλαμβάνουν την
απώλεια βάρους και εν γένει τροποποίηση των παραμέτρων του μεταβολικού συνδρόμου, την καταπολέμηση της χρόνιας φλεγμονής και του οξειδωτικού στρες, τη μείωση της εναπόθεσης λίπους στο ήπαρ,
την αναστροφή της ίνωσης και το χειρισμό του εντερικού μικροβιώματος. Θεραπευτικές επιλογές περιλαμβάνουν την απώλεια 10% του σωματικού βάρους, δραστικός περιορισμός της λήψης αλκοόλ, καλός
γλυκαιμικός έλεγχος, βιταμίνη Ε 800 IU/ημέρα,18 πιογλιταζόνη,18 ομπετιχολικό οξύ (χολικό οξύ ενεργοποιητής του πυρηνικού υποδοχέα του φαρνεσοϊκού Χ που έχει εγκριθεί για την πρωτοπαθή χολική κίρρωση και αναστρέφει την αντίσταση στην ινσουλίνη και τη νεογλυκογένεση μειώνοντας τα κυκλοφορούντα τριγλυκερίδια),19 ριφαξιμίνη που μειώνει τη βακτηριακή διαμετάθεση και την παραγωγή ενδοτοξινών από το έντερο,20 τεσαμορελίνη (συνθετική GHRH) που μειώνει το σπλαγχνικό λίπος σε ασθενείς
με HIV,21 αραχιδυλ-αμιδο-χολανοϊκό οξύ ένα σύμπλοκο λιπαρού οξέος με χολικά οξέα που αυξάνει την
αποβολή χοληστερόλης από το ήπαρ,22 και τέλος το ceniriviroc,23 ένας ανταγωνιστής CCR2/CCR5 υποδοχέα που δρα και ως αντιρετροϊκό - αναστολέας εισόδου. Τα τελευταία είναι σε φάσης ΙΙΙ κλινικές δοκιμές σε ασθενείς με NAFLD και HIV.
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Ε. Μυλωνά
Οι πιο συχνά χρησιμοποιούμενες ναρκωτικές ουσίες που σχετίζονται με την HIV λοίμωξη είναι η ηρωίνη και τα διεγερτικά (κοκαΐνη, αμφεταμίνες).
Παρουσιάζουμε την περίπτωση ασθενούς, 23 ετών, χρήστη ενδοφλέβιων ουσιών που νοσηλευόταν σε Ψυχιατρικό Νοσοκομείο με οξύ ψυχωσικό επεισόδιο όπου και βρέθηκε HIV θετικός. Ελάμβανε
από τους ψυχιάτρους, μεταξύ άλλων, και quetiapine και καλούμαστε να επιληφθούμε της αντιρετροϊκής του αγωγής [CD4=500 κύτταρα/ml (36%), ιικό φορτίο 4300 copies/ml, HLA5701 θετικό]. Επιλέγουμε να του χορηγήσουμε TDF/FTC/dolutetravir. Ο ασθενής χάνεται από την παρακολούθηση και
εμφανίζεται μετά από πολύ καιρό στα ΤΕΠ του νοσοκομείου σε κώμα από κατάχρηση οπιοειδών και
πυρετό. Η ακτινογραφία θώρακος ανέδειξε διηθήματα και αποστήματα άμφω καθώς και θολερότητα
ΔΕ κορυφής. Ο διαγνωστικός έλεγχος αποκαλύπτει ενδοκαρδίτιδα τριγλώχινας από Staphylococcus
aureus ευαίσθητο στη μεθικιλλίνη με έμβολα/αποστήματα στον πνεύμονα. Παρόλη την αγωγή, η εκβλάστηση δεν μειώθηκε σε μέγεθος και η ανεπάρκεια της τριγλώχινας επιδεινώθηκε. Ενώ είχε ένδειξη για χειρουργική αντιμετώπιση, οι καρδιοχειρουργοί τον θεώρησαν υψηλού κινδύνου για χειρουργείο. Διασωληνώθηκε με υπερκαπνία και κατέληξε λόγω σηπτικής καταπληξίας και πολυοργανικής
ανεπάρκειας.
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Το ανωτέρω περιστατικό καταδεικνύει τις προκλήσεις στη θεραπεία των HIV θετικών χρηστών ενδοφλέβιων ουσιών που είναι: η ανάγκη για θεραπεία απεξάρτησης, οι αλληλεπιδράσεις φαρμάκων που
δυσχεραίνουν την αντιρετροϊκή αγωγή, η περιορισμένη πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη, η
ανεπαρκής συμμόρφωση στη θεραπεία καθώς και οι συννοσηρότητες σωματικής και ψυχικής φύσεως.

Στρογγυλό Τραπέζι: HIV και νευροψυχιατρικές
διαταραχές: Πρακτικοί τρόποι αναγνώρισης στα
εξωτερικά ιατρεία - Μελέτη περιπτώσεων
Κατάθλιψη
Μ.Π. Ζώρζου

Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος,
Γ.Ν. Χίου Σκυλίτσειο

Η κατάθλιψη αποτελεί τη συχνότερα παρατηρούμενη ψυχιατρική διαταραχή στους ασθενείς με HIV
λοίμωξη με ποσοστό που κυμαίνεται γύρω στο 22%, ενώ υψηλότερα ποσοστά παρατηρούνται στον
υποπληθυσμό των χρηστών ενδοφλεβίων ουσιών. Η κατάθλιψη η οποία δεν πρέπει να συγχέεται με τα
αισθήματα λύπης ή πένθους που συχνά συνοδεύουν τις συνέπειες της HIV λοίμωξης, συνδέεται άμεσα
με ελλιπή συμμόρφωση στην αντιρετροϊκή αγωγή, με συμπεριφορές αυξημένου κινδύνου και τελικά με μείωση του προσδόκιμου επιβίωσης. Η κατάθλιψη πρέπει να αναγνωρίζεται έγκαιρα και να
θεραπεύεται χωρίς καθυστέρηση. Οι ασθενείς με κατάθλιψη βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο για εμφάνιση παράλληλα διαταραχών που σχετίζονται με κατάχρηση ουσιών ή αλκοόλ.
Οι γιατροί που ασχολούνται με την HIV λοίμωξη πρέπει να ελέγχουν τους ασθενείς για συμπτώματα
κατάθλιψης ανά έτος, ή νωρίτερα αν εμφανίζουν συμβατά με κατάθλιψη συμπτώματα. Ο αδρός έλεγχος
πραγματοποιείται με τις εξής ερωτήσεις: «κατά τη διάρκεια του τελευταίου μήνα σε ενόχλησε συχνά το ότι
αισθανόσουν πεσμένος, καταθλιπτικός ή αβοήθητος;», «κατά τη διάρκεια του τελευταίου μήνα σε ενόχλησε συχνά η έλλειψη ενδιαφέροντος ή χαράς στο να κάνεις πράγματα;». Αν υπάρχει τουλάχιστον μία θετική
απάντηση, χρειάζεται περαιτέρω έλεγχος με τη βοήθεια των εξειδικευμένων ερωτηματολογίων.
Σημεία-κλειδιά στην αναγνώριση της κατάθλιψης είναι η μη συμμόρφωση στην αντιρετροϊκή αγωγή
ή η αλλαγή στη συμμόρφωση του ασθενούς, η δυσκολία στη λήψη αποφάσεων συμπεριλαμβανομένων
αυτών που σχετίζονται με την ιατρική φροντίδα, η παρατεταμένη ενασχόληση με κάποιο πρόβλημα,
ιδίως όταν αυτό κρίνεται ως έλασσον, αλλαγές στη λειτουργικότητα του ασθενούς (δυσκολία στην εκπλήρωση των καθημερινών δραστηριοτήτων, υποτροπή σε κατάχρηση ουσιών, εκούσια κοινωνική απομόνωση του ασθενούς), δυσεξήγητα ιατρικά συμπτώματα όπως γενικευμένη κόπωση ή ασαφείς πόνοι,
διαπροσωπικά προβλήματα, εμφάνιση δύσκολων συμπεριφορών κατά την προσέλευση στο ιατρείο.
Στη διαφορική διάγνωση της κατάθλιψης περιλαμβάνονται ο υπογοναδισμός, ο υποθυρεοειδισμός,
οι παρενέργειες των αντιρετροϊκών (π.χ. efavirenz, ιντερφερόνη, κορτικοστεροειδή), η έλλειψη B12, η
σύφιλη και η HAND.
Επείγουσα παραπομπή σε ειδικό χρήζουν οι ασθενείς με αυτοκτονικό ιδεασμό. Παραπομπή σε ειδικό χρήζουν επίσης οι ασθενείς με συνοδό άνοια, ψυχωσικά ή μανιακά συμπτώματα, όσοι δεν ανταποκρίνονται σε
δύο διαφορετικά αντικαταθλιπτικά, όσοι εμφανίζονται με επιδείνωση της συμπτωματολογίας παρά την κατάλληλη αγωγή, όσοι απαιτούν υψηλότερες από τις συνηθισμένες δόσεις για τη ρύθμιση των συμπτωμάτων,
όσοι εμφανίζουν παρενέργειες από την αγωγή τις οποίες δεν ανέχονται ή ο γιατρός δεν αισθάνεται ασφαλής
να αντιμετωπίσει και όσοι εμφανίζουν καταθλιπτικά συμπτώματα και έχουν ιστορικό διπολικής διαταραχής.
Πρώτης γραμμής θεραπεία στην κατάθλιψη αποτελούν οι SSRIs, ακολουθούν τα νεώτερα αντικαταθλιπτικά (venlafaxin, buproprion, mirtazapin), τα τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά και τα ψυχοδιεγερτικά.
Όπως και για τους άλλους ευάλωτους πληθυσμούς η αρχή «ξεκίνα χαμηλά, προχώρα αργά» αποτελεί τη
βασική αρχή της φαρμακοθεραπείας για τους HIV ασθενείς. Η ψυχοθεραπεία είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική όταν συνδυάζεται με φαρμακευτική αγωγή, χρησιμοποιείται όμως και μόνη της σε περιπτώσεις ήπιας προς μέτριας κατάθλιψης.
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Επιλογή αντιρετροϊικής θεραπείας
Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος,
Διευθύντρια, Γ’ Παθολογική
Κλινική-Μονάδα Λοιμώξεων,
Γ.Ν.Α. «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο Ε.Ε.Σ.»
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Α. Λιονή
Με την εισαγωγή της σύγχρονης συνδυασμένης αντιρετροϊκής θεραπείας (cART) στη θεραπευτική
αντιμετώπιση της HIV λοίμωξης παρατηρήθηκε δραματική μείωση στην επίπτωση των ευκαιριακών
λοιμώξεων και των άλλων καταστάσεων που προσδιορίζουν AIDS. Με την εξαίρεση των σοβαρών εκδηλώσεων της άνοιας, η επίπτωση και ο επιπολασμός των σχετιζόμενων με HIV νευρογνωσιακών διαταραχών (HIV-associated neurocognitive disorders -HAND) δεν έχει μειωθεί. Ο επιπολασμός της HAND
στην εποχή της σύγχρονης cART εκτιμάται στο 20-50% και έχει συσχετισθεί με αυξημένη νοσηρότητα
και θνησιμότητα.
Με την παραδοχή ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη HAND είναι η HIV λοίμωξη του
εγκεφάλου, κύριος στόχος μιας αιτιολογικής θεραπείας είναι η πλήρης καταστολή της αντιγραφής
του ιού στον εγκεφαλικό ιστό. Ιδανικά θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν ARVs με μέγιστη αποτελεσματικότητα στο ΚΝΣ και ελάχιστη, άμεση ή έμμεση, νευροτοξικότητα. Η αποτελεσματικότητα ενός αντιρετροϊκού σχήματος εξαρτάται από πολλούς παράγοντες που σχετίζονται με τα φάρμακα (συγκέντρωση στο ΕΝΥ, ενδοκυττάριες συγκεντρώσεις στα μακροφάγα και μικρογλοιακά κύτταρα, τοξικότητα) αλλά και με τον ασθενή (ηλικία, διαπερατότητα αιματεγκεφαλικού φραγμού, συννοσηρότητες).
Συνδυάζοντας χημικά χαρακτηριστικά, φαρμακοκινητικά και φαρμακοδυναμικά δεδομένα για κάθε
αντιρετροϊκό φάρμακο ξεχωριστά δημιουργήθηκε μια κλίμακα βαθμολόγησης της αποτελεσματικότητας διείσδυσης στο ΚΝΣ (CNS penetration effectiveness -CPE). Tα αντιρετροϊκά χωρίστηκαν αρχικά
σε τρεις κατηγορίες ανάλογα με τον βαθμό διεισδυτικότητας στο ΚΝΣ: μη διεισδυτικά (score 0), φτωχή διεισδυτικότητα (score 0,5), καλή διεισδυτικότητα (score 1). Ακολούθησε τροποποίηση της κλίμακας αυτής, προκειμένου να συμπεριληφθούν τα νεώτερα αντιρετροϊκά, η οποία χωρίζει τα ARVs σε 4
κατηγορίες (CPE score 1/2/3/4).
Πολλές μελέτες έχουν αποδείξει ότι υψηλότερα CPE score συσχετίζονται με χαμηλότερα επίπεδα HIV
RNA στο ΕΝΥ, αλλά δεν είναι ξεκάθαρο εάν αυτό συνεπάγεται βελτίωση στην απόδοση των διαφόρων
νευροψυχολογικών δοκιμασιών. Από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας δεν τεκμηριώνεται οριστικά
η καλύτερη νευρογνωσιακή κατάσταση με επιλογή ARVs με υψηλά CPE score και προκύπτει η ανάγκη
για μεγάλες τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες που θα διερευνήσουν αυτό το θέμα. Ανεξάρτητα από τα
ανωτέρω, φαίνεται λογικό σε ασθενείς με συμπτωματική HAND να λαμβάνονται υπόψη τα CPE score
όταν επιλέγεται η cART.
Γενικά, η επιλογή της αντιρετροϊκής θεραπείας σε άτομα με HAND στηρίζεται στις γενικές κατευθυντήριες οδηγίες. Σύμφωνα με την EACS η συμπερίληψη στο αντιρετροϊκό σχήμα φαρμάκων δυνητικά
δραστικών στο ΚΝΣ εξετάζεται σε κάθε άτομο με HAND και συνιστάται σε περιπτώσεις διαφυγής του
ιού στο ΕΝΥ. Σύμφωνα με την DHHS τα φαρμακοκινητικά δεδομένα των ARVs λαμβάνονται υπόψη
στις περιπτώσεις σαφούς διαφυγής του ιού στο ΕΝΥ σε συνδυασμό με κλινικές εκδηλώσεις.
Η νευροτοξικότητα αρκετών ARVs έχει αποδειχθεί κυρίως σε in vitro μελέτες αλλά και σε μελέτες σε
ζώα. Σε κλινικό επίπεδο είναι ευρέως γνωστές οι νευροψυχιατρικές επιπλοκές της εφαβιρένζης καθώς
και η νευρογνωσιακή βελτίωση που παρατηρήθηκε με τη διακοπή της cART σε ορισμένες μελέτες. Σε
κάθε περίπτωση πιθανής νευροτοξικότητας επιβάλλεται η τροποποίηση της cART.
Ο επιπολασμός της κατάθλιψης είναι σημαντικά αυξημένος στα HIV-θετικά άτομα. Η κατάθλιψη σχετίζεται με σημαντική νοσηρότητα και φτωχότερη απάντηση στη θεραπεία λόγω κακής συμμόρφωσης.
Η επιλογή της cART στηρίζεται στις γενικές κατευθυντήριες οδηγίες με τη σύσταση της αποφυγής της
εφαβιρένζης σε άτομα με κατάθλιψη. Τελευταία υπάρχουν αναφορές για κατάθλιψη και αυτοκτονικό
ιδεασμό σε άτομα που λαμβάνουν σχήματα με INSTIs, ιδιαίτερα σε προϋπάρχουσα ψυχιατρική νόσο.
Τέλος, σημαντικές είναι και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι αλληλεπιδράσεις των αντικαταθλιπτικών
φαρμάκων με τα αντιρετροϊκά.
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Στρογγυλό Τραπέζι: Η συμβολή του εργαστηρίου
στην HIV λοίμωξη
Πέρα από το κλασσικό Τ-λεμφοκύτταρο.
Ο ρόλος των Β-λεμφοκυττάρων
Ό. Τσαχουρίδου
Από την απαρχή ακόμα της ανακάλυψης της ΗΙV λοίμωξης κατέστη σαφές, ότι στη δυσλειτουργία της
ανοσιακού συστήματος συμβάλλουν με πληθώρα μηχανισμών όχι μόνο τα Τ αλλά και τα Β λεμφοκύτταρα, τα οποία βλάπτονται εξίσου από τον ιό. Οι διαταραχές που επισυμβαίνουν πρώιμα στη φυσική
πορεία της λοίμωξης, οφείλονται σε σημαντικό βαθμό στην ανοσιακή ενεργοποίηση από τον συνεχή
ιικό πολλαπλασιασμό που οδηγεί σε αδράνεια των διαφόρων υποπληθυσμών των Β λεμφοκυττάρων. Η
γνώση πάνω σε αυτές τις διαταραχές προέρχεται κυρίως από μελέτες σε περιφερικό αίμα ασθενών,
ωστόσο είναι ξεκάθαρο ότι ο ιός είναι περισσότερο δραστικός και καταστροφικός στο λεμφικό ιστό.
Στην παρούσα ανασκόπηση παρουσιάζεται ο ρόλος του Β λεμφοκυττάρου στην HIV λοίμωξη, με έμφαση στη στρέβλωση των διαφόρων υποπληθυσμών που κυκλοφορούν στην περιφέρεια καθώς και των
ομόλογων τους κυττάρων που διαβιούν στο λεμφικό ιστό. O ίδιος ο ιός ασκεί άμεσες και έμμεσες επιδράσεις στον αριθμό και τη λειτουργικότητά τους επηρεάζοντας τη χυμική ανοσιακή απάντηση έναντι
διαφόρων παθογόνων, ενώ σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η συνδυασμένη αντιρετροϊκή θεραπεία.
Δίνεται έμφαση στις πιο πρόσφατες προόδους στην εκτίμηση των ειδικών-έναντι των HIV-ανοσιακών
αποκρίσεων τόσο στο υποσύνολο των Β λεμφοκυττάρων μνήμης, όσο και στα κυκλοφορούντα αντισωματοπαραγωγά κύτταρα (πλασμαβλάστες) και στα πιο διαφοροποιημένα πλασματοκύτταρα. Η επαγωγή εξουδετερωτικών -έναντι του HIV- αντισωμάτων έχει λάβει εξαιρετικό επιστημονικό ενδιαφέρον,
κυρίως στα πλαίσια κατάστρωσης στρατηγικών πρόληψης, που βασίζονται σε αντισώματα, όπως είναι
η ανάπτυξη προληπτικών εμβολίων, καθώς και οι ανοσοτροποποιητικές θεραπευτικές παρεμβάσεις. Η
πρόοδος στη δυνατότητα ανίχνευσης, απομόνωσης και χαρακτηρισμού των HIV-ειδικών αντισωμάτων
οδήγησε στην αναγνώριση μιας νέας γενιάς ισχυρών ευρέως εξουδετερωτικών αντισωμάτων (bNAbs).
Διεξοδικότερη κατανόηση των διαφόρων υποπληθυσμών των Β λεμφοκυττάρων και των μεταβολών
τους κατά τη διάρκεια της HIV λοίμωξης μπορεί να δώσει νέες γνώσεις για την παραγωγή ενός αποτελεσματικού εμβολίου έναντι του HIV.

Ειδικευόμενη Παθολογίας,
Διδάκτορας Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.,
Επ. Συνεργάτης Μονάδας Ειδικών
Λοιμώξεων, Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ»

Στρογγυλό Τραπέζι ΜΗ.ΚΥ.Ο: Σύγχρονα προβλήματα
ασθενών με HIV λοίμωξη
Διαφημιστικές καμπάνιες και εκπαιδευτικά προγράμματα Είναι αποτελεσματικά;
Κ. Χατζημωράκης

Διευθυντής «Κέντρου Ζωής»

Τα βασικά ερωτήματα που τίθενται προτού ξεκινήσει μια καμπάνια ή ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα,
είναι τα «Γιατί», «Τι» και «Πώς»; Ο συνδυασμός αυτών είναι το εφαλτήριο για μια αποτελεσματική καμπάνια ή ένα επιτυχημένο πρόγραμμα.
Η αποτελεσματικότητα μιας διαφημιστικής εκστρατείας ή ενός εκπαιδευτικού προγράμματος είναι
ένα ιδιαίτερα περίπλοκο ζήτημα, και αυτό γιατί πρέπει να εξετάζονται ταυτόχρονα και με την ίδια βαρύτητα οι στόχοι, οι άξονες, οι τρόποι υλοποίησης, καθώς και η επικοινωνία προς το κοινό-στόχο.
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Μια καμπάνια ή εκπαιδευτικό πρόγραμμα για να έχει ανταπόκριση στο κοινό-στόχο, πρέπει να μελετηθεί μέσω της ολιστικής προσέγγισης. Με τον όρο «ολιστική προσέγγιση» εννοούμε αρχικά να εντοπιστεί η εκάστοτε προβληματική, να συμπεριληφθούν τα στοιχεία που τεκμηριώνουν την ανάγκη παρέμβασης, να υπογραμμιστούν οι στόχοι της εκάστοτε δράσης, στη συνέχεια να διαμορφωθούν τα κατάλληλα μηνύματα και εργαλεία τα οποία θα γίνουν αποδεκτά από το κοινό-στόχο και τέλος, να προβλεφθεί ένα σύστημα αξιολόγησης εφαρμόσιμο και αντικειμενικό.
Η παραπάνω συλλογιστική είναι αρκετή για να καταλάβουμε το πόσο δύσκολο είναι να αξιολογηθεί η
αποτελεσματικότητα της διαφημιστικής καμπάνιας και του εκπαιδευτικού προγράμματος. Παρόλα
αυτά, η ανάγκη για αξιολόγηση μια ενέργειας υπάρχει και εφαρμόζεται. Όχι μόνο ως συνάρτηση των
αριθμητικών αποτελεσμάτων (δηλαδή, προσεγγίσαμε τον Χ αριθμό μαθητών και μοιράσαμε Χ ενημερωτικά έντυπα), αλλά στη βάση της επίτευξης μερικής ή ολοκληρωτικής αλλαγής στάσεων, γνώσεων,
αντιλήψεων, μέσω της χρήσης επικοινωνιακών υλικών που στοχεύουν στην εμπεριστατωμένη και διαδραστική ενημέρωση.
Σίγουρα, τα ποιοτικά αποτελέσματα, που είναι και πιο ουσιαστικά, θα φανούν σε ένα βάθος χρόνου
και εφόσον έχουμε εξασφαλίσει με συνέπεια την εφαρμογή προγραμμάτων και εκστρατειών που διέπονται από τις αρχές και τη γνώση που επιθυμούμε να εμφυσήσουμε στο κοινό-στόχο. Το αντίθετο αυτής
της κατεύθυνσης είναι φαντασμαγορικές εκστρατείες και προγράμματα «πυροτεχνήματα», τα οποία
μπορούν να προκαλέσουν μόνο την πρόσκαιρη προσοχή του κοινού.

Στρογγυλό Τραπέζι: Συλλοίμωξη HIV/Ηπατίτιδες
Θεραπευτικές δυνατότητες της HCV λοίμωξης το 2017
Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος,
Διευθύντρια Ε.Σ.Υ.,
Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική,
Π.Γ.Ν. Πατρών
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Α. Λέκκου
Σε HIV/HCV συλλοίμωξη πρωταρχικός στόχος της θεραπείας για HCV είναι μη ανιχνεύσιμο HCV-RNA
12 εβδομάδες μετά το τέλος της θεραπείας (sustained virologic response/SVR12) και απώτερος η αποτροπή εξέλιξης σε ηπατική ίνωση και κίρρωση. H σύγχρονη αντιρετροϊκή αγωγή, παρά τη βελτίωση
στην επιβίωση, δεν φαίνεται να ελαχιστοποιεί την αποδιδόμενη σε ηπατική νόσο θνησιμότητα σε άτομα με συλλοίμωξη. Επομένως, κάθε άτομο με HCV /HIV θα πρέπει να υποβάλλεται σε αγωγή με INF-free
σχήματα, ανεξάρτητα από το στάδιο της ίνωσης του ήπατος.
Οι σύγχρονες θεραπευτικές επιλογές για την ηπατίτιδα C, όπως προκύπτει από πολλαπλές μελέτες,
αλλά και την καθημερινή κλινική πρακτική, σε άτομα με HCV/HIV συλλοίμωξη, πολυθεραπευόμενους
και μη, επιτυγχάνουν σημαντικά υψηλά ποσοστά SVR12 με τα νεώτερα DAAs (Direct Acting Antivirals)
χωρίς σημαντικές παρενέργειες. Η επιλογή των συνδυασμών DAAs, όπως και η διάρκεια θεραπείας,
βασίζονται στον γονότυπο (GT) HCV, στο στάδιο της ηπατικής ίνωσης, στο ιστορικό ή όχι προηγούμενης θεραπείας και στις υπάρχουσες μεταλλάξεις αντοχής (εάν υπάρχει δυνατότητα ελέγχου).
Στα ήδη χρησιμοποιούμενα ΙFN-free σχήματα, όπως ο συνδυασμός sofosbuvir/ledipasvir, o συνδυασμόs ombitasvir/paritaprevir/ritonavir με ή χωρίς dasabuvir, ο συνδυασμός sofosbuvir και daclatasvir, oι
σταθερής δόσης συνδυασμοί elbasvir/grazoprevir και sofosbuvir/velpatasvir, έχουν προστεθεί πρόσφατα και άλλες θεραπευτικές επιλογές: οι σταθερής δόσης συνδυασμοί glecaprevir/pibrentasvir και
sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir με υψηλά ποσοστά SVR. Η βραχύτερη διάρκεια θεραπείας (8 εβδομάδες σε μη κιρρωτικούς και 12 εβδομάδες σε αντιρροπούμενη κίρρωση) χωρίς ριμπαβιρίνη (RBV) μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε άτομα που δεν έχουν υποβληθεί σε αγωγή με αναστολείς NS5A και δεν πάσχουν από HCV GT 3. Στην ελληνική πραγματικότητα όμως οι δύο νέοι συνδυασμοί δεν είναι ακόμη
διαθέσιμοι. Σε μη αντιρροπούμενη κίρρωση, μπορεί να προταθεί χρήση sofosbuvir/velpatasvir σε συνδυασμό με RBV ή sofosbuvir/daclatasvir με RBV για 12 εβδομάδες (24 βδομάδες για GT 3).
Εξάλλου επί μη επίτευξης SVR12 με χρήση DAAs, οι τρέχουσες θεραπευτικές προτάσεις περιλαμβάνουν τουλάχιστον 2 ενεργές κατηγορίες DAAs με προτίμηση ενός φαρμάκου με υψηλό γενετικό φραγμό, με παρατεταμένη διάρκεια θεραπείας και προσθήκη RBV.
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Σε συλλοίμωξη HIV/HCV απαραίτητα θα πρέπει να εκτιμάται η συμβατότητα των DAAs με την αντιρετροϊκή αγωγή για την αποφυγή πιθανών αλληλεπιδράσεων, ώστε εκτός από τη θεραπεία της HCV να
επιτυγχάνεται και ο στόχος της διατήρησης της καταστολής του ιού HIV.

Θεραπεία HCV λοίμωξης σε δύσκολες ομάδες ασθενών
(αυξημένο κίνδυνο επαναλοίμωξης, υποτροπή, κίρρωση)
Σ.Π. Ντουράκης
Στόχο της θεραπείας της χρονίας ηπατίτιδας C αποτελεί η μακροχρόνια εξάλειψη του ιικού πολλαπλασιασμού που ισοδυναμεί με την ίαση. Ο ιός είναι RNA, δεν ενσωματώνεται στο ανθρώπινο γονιδίωμα
(σε αντίθεση με τους HBV και HIV) και είναι δυνατή η εκρίζωσή του. Ως παρατεταμένη ιολογική ανταπόκριση (Sustained Virological Response - SVR) ορίζεται η μη ανίχνευση της ιαιμίας (HCV-RNA στον ορό
με PCR) 12 ή 24 εβδομάδες (SVR12 ή SVR24) μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας, με πολύ ευαίσθητη
μοριακή μέθοδο (όριο ανίχνευσης ≤10 IU/ml). Αντιστοιχεί στην ίαση και εκρίζωση του ιού σε ποσοστό
>99 % των ασθενών. Σε 12 μήνες, επαναλαμβάνεται η αναζήτηση της ιαιμίας για επιβεβαίωση της ίασης.
Η εκρίζωση του ιού συνοδεύεται από βελτίωση της ιστολογικής εικόνας του ήπατος (υποχώρηση της
φλεγμονής και της ίνωσης), αναστολή της εξέλιξης σε κίρρωση και προφύλαξη από την ανάπτυξη HΚΚ
(στα προκιρρωτικά στάδια). Η επίτευξη SVR σχετίζεται στους μη κιρρωτικούς ασθενείς με μείωση της
φλεγμονής και αναστολή εξέλιξης της ηπατικής βλάβης. Τέλος, η εκρίζωση του ιού σχετίζεται με μείωση
της θνητότητας από νοσήματα που σχετίζονται με τις εξωηπατικές εκδηλώσεις της ηπατίτιδας C και
βελτίωση της ποιότητας ζωής.
Όλοι οι ασθενείς με χρόνια HCV λοίμωξη που δεν έχουν λάβει θεραπεία ή έχουν λάβει θεραπεία που
δεν ήταν επιτυχής θα πρέπει να εκτιμώνται για τη λήψη θεραπευτικής αγωγής. Θεραπεία δε συστήνεται
μόνο για ασθενείς με μικρό προσδόκιμο χρόνο επιβίωσης από παθήσεις μη σχετιζόμενες με την ηπατική τους νόσο. Η μεγάλη ηλικία (>75 ετών) δεν αποτελεί αντένδειξη για θεραπεία. Η θεραπεία είναι καλύτερα να χορηγείται στα αρχικά στάδια της νόσου και πριν την παρουσία ίνωσης και επιπλοκών της
κίρρωσης αλλά η θεραπεία επείγει σε ομάδες πληθυσμών που είναι σε αυξημένο κίνδυνο για επιπλοκές
νόσου και σε άτομα που μεταδίδουν τον ιό. Προτεραιότητα για θεραπεία έχουν και ασθενείς με κλινικά
σημαντικές εξωηπατικές εκδηλώσεις όπως μη–Hodgkin λέμφωμα B κυττάρων, αγγειίτιδα σχετιζόμενη
με μεικτή κρυοσφαιριναιμία και νεφροπάθεια από ανοσοσυμπλέγματα.
Στην Ελλάδα, το Υπουργείο Υγείας έχει θέσει περιορισμούς στην αποζημίωση των νέων αντι-ιικών
φαρμάκων. Συγκεκριμένα, αποζημιώνει τη χορήγηση σε ασθενείς με σοβαρή ίνωση που έχουν αποτύχει σε θεραπεία στο παρελθόν, σε ασθενείς με κίρρωση (αντιρροπούμενη και μη) και σε μεταμοσχευμένους ασθενείς με υποτροπή της ηπατίτιδας C και ηπατική νόσο.

Καθηγητής Παθολογίας,
2η Παθολογική Κλινική και Ομώνυμο
εργαστήριο, Ιατρική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α.,
Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

Ασθενείς με αντιρροπούμενη κίρρωση
Η επίτευξη SVR στους κιρρωτικούς ασθενείς σχετίζεται με βελτίωση της ηπατικής λειτουργίας, αναστροφή της κίρρωσης στο 50% των ασθενών, βελτίωση της πυλαίας υπέρτασης, και μείωση του κινδύνου ανάπτυξης ΗΚΚ (χωρίς όμως να τον εξαφανίζει) και της θνητότητας.
Σοφοσμπουβίρη, βελπατασβίρη
Πρόσφατα έχουν δημοσιευτεί 3 μελέτες φάσης 3 (ASTRAL-1, 2, 3) για τον συνδυασμό βελπατασβίρης
(velpatasvir, πανγονοτυπικός αναστολέας NS5A) 100 mg με σοφοσμπουβίρη 400 mg, σε ένα χάπι, 1
φορά την ημέρα, για 12 εβδομάδες. Toποσοστό επίτευξης SVR ήταν 99% στο σύνολο των ασθενών της
μελέτης και 99% στους κιρρωτικούς ασθενείς. Το ποσοστό σοβαρής ανεπιθύμητης ενέργειας ήταν 2%.
Σοφοσμπουβίρη, λεντιπασβίρη
•• Συστήνεται για όλους τους γονοτύπους, εκτός των 2 και 3.
•• Η διάρκεια της θεραπείας είναι 12 εβδομάδες με RBV ή 24 εβδομάδες χωρίς RBV.
•• Σε ασθενείς με αντιρροπούμενη κίρρωση ήπατος η διάρκεια της θεραπείας είναι 12 εβδομάδες με
RBV ή 24 εβδομάδες χωρίς RBV. Δεν χορηγείται σε μη αντιρροπούμενη κίρρωση.
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Σοφοσμπουβίρη, ντακλατασβίρη
•• Συστήνεται για όλους τους γονοτύπους.
•• Σε μη κιρρωτικούς ασθενείς η διάρκεια της θεραπείας είναι 12 εβδομάδες.
•• Σε ασθενείς με κίρρωση ήπατος η διάρκεια της θεραπείας είναι 12 εβδομάδες για τον γονότυπο 2,
12 εβδομάδες μαζί με RBV για τον γονότυπο 3 και 12 εβδομάδες μαζί με RBV ή 24 εβδομάδες χωρίς
RBV για τους υπόλοιπους γονοτύπους.
Παριταπρεβίρη, ομπιτασβίρη
•• Συστήνεται μόνο για τον γονότυπο 4.
•• Η διάρκεια της θεραπείας είναι 12 εβδομάδες σε μη κιρρωτικούς και 24 εβδομάδες με RBV σε ασθενείς με αντιρροπούμενη κίρρωση ήπατος. Δεν χορηγείται σε μη αντιρροπούμενη κίρρωση.
Παριταπρεβίρη, ομπιτασβίρη, ντασαμπουβίρη
•• Συστήνεται μόνο για τον γονότυπο 1.
•• Η διάρκεια της θεραπείας για τον υπότυπο 1b είναι 12 εβδομάδες, σε κιρρωτικούς και μη ασθενείς.
•• Η διάρκεια της θεραπείας για τον υπότυπο 1a είναι 12 εβδομάδες σε μη κιρρωτικούς και 12 ή 24
εβδομάδες σεασθενείς με αντιρροπούμενη κίρρωση σε συνδυασμό με RBV.
Γκραζοπρεβίρης 100 mg, ελμπασβίρη 50 mg
Σε ένα χάπι, μία φορά την ημέρα για ασθενείς με γονότυπο 1, 4 και 6 για 12 εβδομάδες. Σε κιρρωτικούς ασθενείς με αντιρροπούμενη κίρρωση, SVR επιτεύχθηκε σε ποσοστό 97%.
Ασθενείς με προχωρημένη ίνωση/κίρρωση ήπατος θα πρέπει να είναι σε επιτήρηση για HKK και να
επανεξετάζονται ανά 6 μήνες με υπερήχους.
Ασθενείς με μη αντιρροπούμενη κίρρωση
Για τους ασθενείς με μη αντιρροπούμενη κίρρωση ήπατος που είναι σε λίστα μεταμόσχευσης η θεραπεία έχει πρωταρχικό σκοπό τη βελτίωση της ηπατικής λειτουργίας και της επιβίωσης και την απομάκρυνση από τη λίστα. Έχει παρατηρηθεί μείωση της βαθμολογίας βαρύτητας της κίρρωσης κατά ChildPugh-Tourcotte (CPT) και Model for End-Stage Liver Disease (MELD) και μείωση της πιθανότητας κλινικά
σημαντικού συμβάντος. Ωστόσο, τα στοιχεία είναι περιορισμένα για ασθενείς με βαθμολογία CPT μεγαλύτερη του 12 και MELD μεγαλύτερη του 20.
Η χορήγηση αναστολέα της πρωτεάσης σιμεπρεβίρης, παριταπρεβίρης/ομπιτασβίρης, γκραζοπρεβίρης αντενδείκνυται λόγω κινδύνου πρόκλησης ικτέρου και ηπατικής ανεπάρκειας.
Μελέτες έχουν δείξει ότι το ποσοστό επίτευξης SVR σε ασθενείς με γονότυπο 1, 4, 5 και 6 που έλαβαν
σοφοσμπουβίρη με λεντιπασβίρη και RBV για 12 εβδομάδες ήταν 90%. Η επίτευξη SVR οδήγησε σε
βελτίωση της ηπατικής λειτουργίας, με βελτίωση των τιμών χολερυθρίνης, INR και λευκωματίνης και
επομένως και της βαθμολογίας MELD και CPT. Ο συνδυασμός σοφοσμπουβίρης με ντακλατασβίρη και
RBV για 12 εβδομάδες χορηγείται σε όλους τους γονοτύπους, ενώ στο γονότυπο 3, ίσως να βοηθά περισσότερο διάρκεια θεραπείας 24 εβδομάδων.
Συνοπτικά, στις συστάσεις της EASL και της AASLD για τη θεραπεία ασθενών με χρόνια HCV λοίμωξη
και μη αντιρροπούμενη κίρρωση ήπατος προτείνεται:
Για τους γονότυπους 1, 4, 5 και 6: σοφοσμπουβίρη με λεντιπασβίρη ή βελπατασβίρη και RBV (αρχική
δόση 600 mg, αυξανόμενη προοδευτικά) για 12 εβδομάδες.
Εάν ο ασθενής έχει αντένδειξη για RBV ή η χορήγηση RBV δεν γίνεται καλά ανεκτή από τον ασθενή,
τότε προτείνεται χορήγηση για 24 εβδομάδες.
Για όλους τους γονοτύπους: σοφοσμπουβίρη με ντακλατασβίρη και RBV για 12-24 εβδομάδες.
Πρόσφατα έχει δημοσιευτεί μελέτη φάσης 3 για τον συνδυασμό βελπατασβίρης 100 mg με σοφοσμπουβίρη 400 mg, σε ένα χάπι, σε ασθενείς με C λοίμωξη και μη αντιρροπούμενη κίρρωση. Το 95%
των ασθενών που συμμετείχαν στη μελέτη είχε MELD <15. Το ποσοστό επίτευξης SVR ήταν 94% στους
ασθενείς που έλαβαν βελπατασβίρη, σοφοσμπουβίρη και RBV για 12 εβδομάδες. Επιπλέον, παρατηρήθηκε βελτίωση της ηπατικής λειτουργίας και της βαθμολογίας MELD σε περισσότερους από τους μισούς
ασθενείς και κυρίως στους ασθενείς με σοβαρότερη νόσο. Οι συχνότερες ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν
η κόπωση, η ναυτία, η κεφαλαλγία και η αναιμία (από την RBV).
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Ασθενείς σε αναμονή για μεταμόσχευση ήπατος
Η μεταμόσχευση ήπατος αποτελεί τη θεραπεία εκλογής για ασθενείς τελικού σταδίου ηπατική νόσο
λόγω χρόνιας HCV λοίμωξης. Ασθενείς με ανιχνεύσιμο HCV RNA στη μεταμόσχευση θα παρουσιάσουν
υποτροπή της λοίμωξης και η πρόοδος-εξέλιξη της ηπατικής νόσου στο μεταμοσχευμένο ήπαρ θα είναι
ταχεία με το ένα τρίτο των ασθενών να αναπτύσσουν κίρρωση τα πρώτα 5 χρόνια μετά τη μεταμόσχευση. Η εκρίζωση του ιού επηρεάζει θετικά την επιβίωση των ασθενών και την επιβίωση του μοσχεύματος. Αν και υποστηρίζεται ότι η θεραπεία της λοίμωξης θα μπορούσε να γίνει και μετά τη μεταμόσχευση, η θεραπεία πριν από τη μεταμόσχευση έχει το πλεονέκτημα της αποφυγής αλληλεπιδράσεων των
αντι-ιικών με τα ανοσοκατασταλτικά φάρμακα (κυκλοσπορίνη ή τακρόλιμους). Επιπλέον, καθώς με την
επίτευξη SVR έχει παρατηρηθεί βελτίωση της ηπατικής λειτουργίας, αναμένεται κάποιοι ασθενείς να
μην έχουν πλέον ένδειξη για μεταμόσχευση και να βγουν από τη λίστα.
Ασθενείς με υποτροπή μετά τη μεταμόσχευση ήπατος
Υψηλό ποσοστό (>90%) ίασης με τον συνδυασμό σοφοσμπουβίρη/λεντιπασβίρη (για τους γονοτύπους 1 και 4) για 12 εβδομάδες. Επίσης, μπορεί να χορηγηθεί σοφοσμπουβίρη/ντακλατασβίρη, σε όλους
γονοτύπους, για 12 εβδομάδες, ή παριταπρεβίρη/ομπιτασβίρη και ντασαμπουβίρη με RBV για 24 εβδομάδες (ασθενείς χωρίς κίρρωση και αν δεν έχει προηγηθεί αγωγή με PI).
Προσοχή χρειάζεται με τα συγχορηγούμενα ανοσοκατασταλτικά φάρμακα. H χορήγηση παριταπρεσβίρης/ομπιτασβίρης επηρεάζει τα επίπεδα τακρόλιμους και κυκλοσπορίνης και απαιτεί αναπροσαρμογή της δόσης τους.
Ασθενείς με υποτροπή/αποτυχία στη θεραπία
Ο έλεγχος της αντίστασης στην αντι-ιική αγωγή μπορεί να είναι ωφέλιμος σε ασθενείς που η θεραπεία έχει αποτύχει. Ανθεκτικά μεταλλαγμένα στελέχη (Resistance Associated Variants - RAVs) έχουν
αναφερθεί όχι μόνο σε ασθενείς που έχουν λάβει αγωγή αλλά και σε πρωτοθεραπευόμενους, αν και σε
αυτούς δεν σχετίζονται με αποτυχία της εκρίζωσης του ιού. Η ανάδυσή τους είναι εξαιρετικά σπάνια
στη χορήγηση σοφοσμπουβίρης. Τα RAVs στους PIs έχουν χαμηλή αντιγραφική ικανότητα και εξαφανίζονται σε περίοδο 9-18 μηνών μετά το τέλος της θεραπείας, ενώ RAVs στους NS5Α επιμένουν επί μακρόν. Για το λόγο αυτό πρέπει να γίνεται έλεγχος για RAVs σε ασθενείς που έχουν εμπειρία αποτυχίας
θεραπείας με NS5Α, στην αναζήτηση νέας αντι-ιιικής αγωγής. Σε ασθενή με ιστορικό αποτυχίας PIs,
αντενδείκνυται η χορήγηση άλλου αντι-ιικού της ίδιας ομάδας. Σε αποτυχία της αντι-ιικής αγωγής χωρίς τη δυνατότητα αναζήτησης των RAVs, συνιστάται χορήγηση σοφοσμπουβίρης με αντι-ιικό άλλης
ομάδας από εκείνο που προηγήθηκε, μαζί με RBV, για 24 εβδομάδες. Εάν ο ασθενής έχει ιστορικό προηγούμενης αποτυχημένης θεραπείας με σοφοσμπουβίρη τότε προτείνεται χορήγηση σοφοσμπουβίρης
με βελπατασβίρη και RBV για 24 εβδομάδες.
Ασθενείς με αυξημένο κίνδυνο επαναλοίμωξης
Στους χρήστες ενδοφλεβίων τοξικών ουσιών η επίπτωση της HCV λοίμωξης είναι περίπου 65% και
>80% στους επί μακρόν χρήστες. Για το λόγο αυτό, συνιστάται αναζήτηση των αντι-HCV ανά 6 με 12
μήνες. Η ομάδα αυτή των ασθενών έχει ιδιαιτερότητες λόγω των υψηλών ποσοστών συνέχισης της
χρήσης κατά τη διάρκεια της θεραπείας (45%) και την ψυχιατρική συννοσηρότητα (86%). Η συνέχιση
της χρήσης τοξικών ουσιών δεν αποτελεί αντένδειξη για χορήγηση αντι-ιικής αγωγής αλλά αποτελεί
παράγοντα κινδύνου για μη συμμόρφωση σε αυτήν. Οι χρήστες ενδοφλέβιων τοξικών ουσιών και άτομα με πολλαπλούς ερωτικούς συντρόφους ή με σεξουαλικές πρακτικές μεγάλου κινδύνου μετάδοσης
του ιού θα πρέπει να παροτρύνονται για τη διακοπή της χρήσης, υποστηριζόμενα από ειδική ομάδα, και
να ενημερώνονται για την πιθανότητα επαναλοίμωξης από τον ίδιο ή άλλο γονότυπο του ιού ώστε να
λαμβάνουν τα κατάλληλα προληπτικά μέτρα. Επίσης, αποτελούν ομάδες ασθενών που έχουν προτεραιότητα για θεραπεία.
Η χορήγηση DAAs σε άτομα που λαμβάνουν θεραπεία υποκατάστασης, είναι ασφαλής και δεν παρουσιάζει αλληλεπιδράσεις.
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Κλινικό Φροντιστήριο Νοσηλευτών,
Μαιών/Μαιευτών και Επισκεπτών Υγείας
Αντιμετώπιση HIV οροθετικού ατόμου βασισμένη
στη σύγχρονη γνώση
Μ. Γκίκα,1 Α. Δελτσίδου,2 Μ. Μελλισουργού,3 Χ. Ντάφλος,4 Β. Ραφτόπουλος,5 Ε. Χατζηθεοδώρου 6
Μέσα από την ανάπτυξη μίας σειράς ερωτήσεων που περιέχουν μελέτη περιστατικών, κλινικές περιπτώσεις και σύνθετα ερωτήματα ανιχνεύονται οι γνώσεις των επαγγελματιών υγείας στο πεδίο της HIV
λοίμωξης. Οι απαντήσεις δημιουργούν ένα προσωπικό σκορ, μέσα από το οποίο οι συμμετέχοντες θα
κρίνουν την επάρκεια των γνώσεων τους. Εξειδικευμένοι ομιλητές δίνουν απαντήσεις, προσφέρουν
λύσεις και καταθέτουν την επικαιροποιημένη γνώση. Οι σωστές απαντήσεις είναι όλες evidence based,
βασισμένες στην ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία και στα πλέον πρόσφατα guidelines. Αντιπροσωπευτικά το ερωτηματολόγιο, το οποίο χρησιμοποιείται από τους ομιλητές, περιλαμβάνει ερωτήσεις που
αφορούν τους τρόπους μετάδοσης του ιού, τις διαγνωστικές πρακτικές, την έκθεση στον ιό, την προφυλακτική αγωγή, τη θεραπευτική αντιμετώπιση, τη διαφορική διάγνωση, τα μεταβολικά σύνδρομα, τις
ευκαιριακές λοιμώξεις, την κύηση και τον τοκετό. Η ανάπτυξη case report από τους εισηγητές επιχειρεί
να μεταδώσει στο κοινό τις σύγχρονες τάσεις αντιμετώπισης της HIV λοίμωξης εγείροντας την κριτική
σκέψη των ακροατών σε θέματα πρακτικής φύσεως. Ενδεικτικά θα μελετηθούν περιστατικά που αφορούν ατύχημα με βιολογικά υγρά, ατύχημα στον χώρο εργασίας για ομάδες υψηλού κινδύνου όπως τα
σώματα ασφαλείας, διαβίωση οροθετικού με σακχαρώδη διαβήτη και ενδοκρινολογικά προβλήματα
καθώς και θέματα αντιμετώπισης της HIV λοίμωξης κατά τη διάρκεια της κύησης.

Θεολόγος-Νοσηλεύτρια, SRN,
BSc., Ph.D, Προϊσταμένη Γ.Ν.Α.
«Κοργιαλένειο-Μπενάκειο Ε.Ε.Σ.»
2
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια,
Τμήμα Μαιευτικής, Τ.Ε.Ι. Αθήνας
3
Επισκέπτρια Υγείας,
Γ.Ν.Α. «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο Ε.Ε.Σ.»,
Τμήμα Ενδοκρινολογίας
και Μεταβολισμού Διαβητολογικό Κέντρο
4
MSc,, Νοσηλευτής, ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.
- ΜΕΛ, Γ.Ν.Α. «ΚοργιαλένειοΜπενάκειο Ε.Ε.Σ.»
5
MSc, PhD., Νοσηλευτής ΠΕ
6
Επισκέπτρια Υγείας
1

Κλινικό Φροντιστήριο Φοιτητών Ιατρικής
& Φοιτητών Βιολογίας
Δομή και επιδημιολογία του ιού της HIV λοίμωξης
Γ. Αντωνοπούλου,1 Α. Πετράκος2
Στο πρώτο μέρος της παρουσίασης επισημαίνονται οι γενικές δομικές μονάδες του ιού της HIV λοίμωξης και ορισμένα γονίδια που διαθέτει. Κατόπιν, αναφέρονται τρία παραδείγματα επίδρασης της δομής
στις αλληλεπιδράσεις περιοχών των πρωτεϊνικών μορίων gp120 και gp41. Το δεύτερο μέρος της παρουσίασης σχετίζεται με την επιδημιολογία του ιού της HIV λοίμωξης και πιο συγκεκριμένα με το πρώτο
κρούσμα, με ορισμένες εξάρσεις λοιμώξεων που έχουν καταγραφεί έκτοτε καθώς επίσης και με στατιστικά στοιχεία, που αφορούν την Ελλάδα. Τέλος, γίνεται αναφορά στους Elite Controllers, μιας ιδιάζουσας και ενδιαφέρουσας κατηγορίας οροθετικών ατόμων.

3ετής Φοιτήτρια,
Τμήμα Βιολογίας
2
3ετής Φοιτητής,
Τμήμα Βιολογίας
1

Παθογένεση και διάγνωση της λοίμωξης από τον HIV
Α. Κωνσταντινόπουλος, Λ. Ραμπαούνης

3ετής Φοιτητής,
Τμήμα Βιολογίας

Κύριο γνώρισμα της παθογένεσης του HIV είναι η μείωση του πληθυσμού των CD4+ Τ λεμφοκυττάρων του λεμφικού ιστού. Το 5% αυτών είναι δεκτικά σε ελεύθερα HIV σωμάτια και πεθαίνουν με απόπτωση, ενώ το 95% είναι μη δεκτικά και πεθαίνουν λόγω πυρόπτωσης. Τα CD4+ Τ λεμφοκύτταρα του
αίματος είναι πιο ανθεκτικά στην πυρόπτωση συγκριτικά με τα αντίστοιχα του λεμφικού ιστού.
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Υπάρχουν διαγνωστικές μέθοδοι πρώτης και δεύτερης γραμμής (επιβεβαίωσης). Στις πρώτης γραμμής ανήκουν οι ανοσοπροσδιορισμοί (π.χ. 4ης γενιάς ELISA) και η ανίχνευση νουκλεϊκών οξέων (πχ. RTPCR - που χρησιμοποιείται συχνά ως επιβεβαίωση). Η εξέλιξη των ανοσοπροσδιορισμών και η χρήση
τεχνικών ενίσχυσης νουκλεϊκών οξέων μείωσε την περίοδο του παραθύρου, η οποία όμως δεν έχει
εξαλειφθεί. Αντιπροσωπευτική διάγνωση 2ης γραμμής είναι το Western Blot, που έχει ως αξιόλογη εναλλακτική το Rapid IgG test.

Ο κύκλος ζωής του ιού της HIV λοίμωξης
4ετής Φοιτήτρια,
Τμήμα Βιολογίας
2
3ετής Φοιτητής,
Τμήμα Βιολογίας
1

Ρ. Αμπντάλλα,1 Η.-Α. Λαμπίρης2
Ο ιός HIV προσβάλλει κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος, και πιο συγκεκριμένα τα Τ-λεμφοκύτταρα, τα μακροφάγα και τα δενδριτικά κύτταρα. Αρχικά ο ιός εισάγεται στο κύτταρο ξενιστή αφού προσκολληθεί και αλληλεπιδράσει με κατάλληλους μεμβρανικούε υποδοχείς. Ακολούθως το ιικό σωματίδιο
απεκδύεται στο κυτταρόπλασμα και αλληλεπιδρά με ιικές και κυτταρικές πρωτεΐνες, δημιουργώντας το
σύμπλοκο της αντίστροφης μεταγραφής. Το μονόκλωνο ιικό RNA μετατρέπεται σε δίκλωνο DNA (προϊός).
Στη συνέχεια, το δικλώνο DNA, αφού αλληλεπιδρά με άλλες πρωτεΐνες, εισάγεται στον πυρήνα για να
ενσωματωθεί στο γονιδίωμα του κυττάρου ξενιστή. Μετά την ενσωμάτωση ενεργοποιείται ο προϊός και
αρχίζει να μεταγράφεται παράγοντας 2 ειδών mRNA: αυτά που υπόκεινται συρραφή, τα οποία μεταφράζονται και από τα οποία προκύπτουν τα διάφορα είδη ιικών πρωτεϊνών, και αυτά που δεν υπόκεινται συρραφή και χρησιμεύουν ως γενωμικό RNA ή μεταφράζονται για να συντεθούν οι πολυπρωτεΐνες Gag και
Gag-Pol. Οι παραγόμενες ιικές πρωτεΐνες και το γενωμικό RNA εναποτίθενται στην πλασματική μεμβράνη. Αυτή η μεταφορά καθοδηγείται κυρίως από την πρωτεΐνη Gag, η οποία δεσμεύει το διμερές του γενωμικού RNA και άλλα συστατικά των ιικών σωματιδίων. Μετά την εκβλάστηση των ιικών σωματιδίων, προκειμένου αυτά να λάβουν μολυσματικές ιδιότητες, επιτελείται η διαδικασία της ωρίμανσης, μέσω πρωτεόλυσης κατευθυνόμενης από την ιική πρωτεάση. Έτσι, τα ιικά σωματίδια λαμβάνουν μολυσματική μορφή,
και είναι δυνατή η εκ νέου μόλυνση ενός κυττάρου και η επανέναρξη του κύκλου ζωής του ιού.

Οι ευκαιριακές/καιροσκοπικές λοιμώξεις επί εδάφους
συνδρόμου επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας
Ιατρική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α.,
Επιστημονικός Συνεργάτης
Δ’ Πανεπιστημιακής Παθολογικής
Κλινικής, Εργαστήριο Ανοσολογίας
των Λοιμώξεων και της
Αντιμικροβιακής Θεραπείας

N. Μελαχροινόπουλος
Ως ευκαιριακές/καιροσκοπικές λοιμώξεις ορίζεται αυτή η κατηγορία λοιμώξεων που εμφανίζονται σε
άτομα που πάσχουν από ανεπάρκεια ή μείωση της αμυντικής οργάνωσης και αντίδρασης του ανοσοποιητικού τους συστήματος. Το Σύνδρομο της Επίκτητης Ανοσολογικής Ανεπάρκειας είναι μια κατάσταση
κατά την οποία επάγεται ανοσοπαράλυση και συνέπεια αυτού είναι, η εμφάνιση λοιμώξεων ιδιαίτερα σοβαρών για τον ασθενή που μπορούν να επιφέρουν ακόμη και τον θάνατο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα
δυνητικά θανατηφόρου κατάστασης αποτελεί η προϊούσα πολυεστιακή λευκοεγκεφαλοπάθεια (PML) η
οποία οφείλεται στον ιό JC. Στην παρούσα εργασία γίνεται λόγος για τις συχνότερες αλλά και πιο σοβαρές
ευκαιριακές λοιμώξεις, όπως αυτές ορίζονται από τις κατευθυντήριες οδηγίες του 2017 του Κέντρου Ελέγχου Νοσημάτων (CDC) αλλά και για τους τρόπους διάγνωσης και της πλέον σύγχρονης θεραπείας τους.

Μόρια – Πιθανοί θεραπευτικοί στόχοι της HIV λοίμωξης
3ετής Φοιτήτρια,
Τμήμα Βιολογίας
3ετής Φοιτητής,
Τμήμα Βιολογίας

1

2
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Ε. Ιωαννίδου,1 Α. Μετούσης2
Κοιτάζοντας ένα καλό σχεδιάγραμμα του κύκλου ζωής του HIV μπορούμε να καταλάβουμε πολύ εύκολα ποια είναι και τα μόρια – πιθανοί στόχοι για την αντιμετώπιση της λοίμωξης από τον ιό αυτό και πώς
αυτά στοχεύονται. Τα αντισώματα φαίνονται να είναι μια καλή λύση για τη στόχευση των «εξωτερικών»
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μορίων του ιού (μορίων του ιικού μανδύα ή της πλασματικής μεμβράνης των μολυσμένων κυττάρων) με
διαφορετικές δράσεις όπως απλή εξουδετέρωση των ιικών σωματιδίων ή και κυτταροτοξικότητα. Η
αντίστροφη μεταγραφάση στοχεύεται τόσο από ανάλογα νουκλεοτιδίων εμποδίζοντας έτσι τον πολυμερισμό όσο και από αλλοστερικούς αναστολείς με αποτέλεσμα την αλλαγή της στερεοδιαμόρφωσης
του ενζύμου και την αναστολή της λειτουργίας του. Με παρόμοιο τρόπο στοχεύεται και η ιντεγράση:
διάφορες ουσίες στοχεύουν στα Mg2+ του ενεργού κέντρου, ενώ άλλες δρουν αλλοστερικά εμποδίζοντας την αλληλεπίδραση του μορίου με τον LEDGF, άρα και τη μεταφορά του ιικού DNA. Τέλος, για την
αντιμετώπιση του ιού που βρίσκεται σε ληθαργική κατάσταση η ενεργοποίηση του TLR7 φαίνεται να
αποτελεί μια καλή λύση καθώς και ενεργοποιείται ο ιός που βρίσκεται στην κατάσταση αυτή αλλά παράλληλα και οι μηχανισμοί ειδικής ανοσίας έναντι ιών. Φυσικά απαιτείται σε αυτή την περίπτωση και η
χρήση αναστολέων του ιού.

Πρόοδος στη δημιουργία εμβολίου για τον HIV
Ε. Ζερβοπούλου,1 Α. Ραφελέτου2
Η εύρεση εμβολίου κατά του ιού HIV είναι ένα μείζον θέμα που εδώ και χρόνια ταλανίζει την επιστημονική κοινότητα και την κοινωνία γενικότερα. Βασικά πεδία έρευνας είναι α) η πρόληψη της μόλυνσης,
β) ο αποκλεισμός της μετάδοσης του ιού και γ) η θεραπεία ή η καθυστέρηση της εξέλιξης της νόσου.
Πολύχρονες μελέτες και πειράματα έχουν διεξαχθεί, χωρίς να αποδώσουν όμως το επιθυμητό αποτέλεσμα. Από το 1987 μέχρι σήμερα μόνο 6 εμβόλια έχουν φτάσει στη φάση III των κλινικών δοκιμών, ενώ
την τελευταία τριετία έχουν ολοκληρωθεί κλινικές δοκιμές φάσης I και φάσης II με ελπιδοφόρα αποτελέσματα. Τέλος, οι μελέτες οδήγησαν πρόσφατα σε δύο νέες στρατηγικές, εκ των οποίων η πρώτη στοχεύει στις θέσεις διάσπασης της πρωτεάσης του ιού, ενώ η δεύτερη στην παραγωγή αντισωμάτων εναντίον ενός τριμερούς γλυκοπρωτεϊνών στον ιικό φάκελο.

3ετής Φοιτήτρια,
Τμήμα Βιολογίας
2
3ετής Φοιτήτρια,
Τμήμα Βιολογίας
1

Βασικές αρχές αντιρετροϊκής αγωγής
Σ. Μίχα

3ετής Φοιτήτρια,
Τμήμα Βιολογίας

Η παρούσα εισήγηση αφορά στα νεώτερα δεδομένα της αντιρετροϊκής αγωγής. Θα αναλυθεί η κατάλληλη χρονική στιγμή για έναρξη της θεραπείας, τα διαθέσιμα σχήματα καθώς και οι τρόποι φαρμακευτικής προφύλαξης των ασθενών. Σκοπός της παρουσίασης είναι η εξοικείωση των ακροατών με τις
βασικές αρχές τις αντιρετροϊκής θεραπείας, όπως αυτές προκύπτουν από τις συστάσεις των αρμοδίων
ευρωπαϊκών και διεθνών οργανισμών.

Η λοίμωξη HIV στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας
Α. Γιάννης

3ετής Φοιτητής,
Τμήμα Βιολογίας

Τα άτομα με HIV λοίμωξη αποτελούν ακόμα και σήμερα σοβαρή πρόκληση για τους παρόχους πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας τόσο στον τομέα που αφορά στη διάγνωση και θεραπεία τους, όσο και
στον τομέα πρόληψης της μετάδοσης του ιού. Η μόλυνση από τον ιό εξελίχθηκε από μια θανατηφόρα
σε μια χρόνια ασθένεια που δύναται να αντιμετωπισθεί αποτελεσματικά με τα σύγχρονα θεραπευτικά
αντιρετροϊκά προγράμματα. Σύμφωνα με τις τελευταίες οδηγίες συνιστάται αντιρετροϊκή αγωγή για
τη θεραπεία του HIV σε όλα τα άτομα που έχουν μολυνθεί, ανεξάρτητα από τον αριθμό των CD4 κυττάρων. Επομένως, καθίσταται επιτακτική ανάγκη η έγκαιρη διάγνωση και η άμεση ένταξη του ασθενούς σε πρόγραμμα παρακολούθησης και θεραπείας με σκοπό την αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης του. Όσον αφορά την έγκαιρη διάγνωση της HIV λοίμωξης, ο εκάστοτε ιατρός οφείλει να γνωρίζει
τις ειδικές και μη ειδικές κλινικές εκδηλώσεις της νόσου και παράλληλα να είναι σε θέση να διακρίνει
τα άτομα που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου. Τα προαναφερθέντα εγείρουν αυξημένη κλινική
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υποψία για τη συγκεκριμένη μερίδα ατόμων προκειμένου αυτή να υποβληθεί στοχευμένα σε διαγνωστικό έλεγχο. Συγχρόνως, με την εφαρμογή των παραπάνω, δεν επωφελείται μόνον το άτομο, αλλά
και ολόκληρο το κοινωνικό σύνολο μέσω της αποτροπής της μετάδοσης του ιού, διασφαλίζοντας έτσι
τη Δημόσια Υγεία. Εν κατακλείδι, υπάρχει ανάγκη βελτίωσης των ποσοστών διάγνωσης και πρόσβασης των ασθενών στη θεραπεία καθώς και δημιουργίας σχέσεων μεταξύ δομών πρωτοβάθμιας περίθαλψης και Μονάδων Λοιμώξεων.

Κλινικό Φροντιστήριο Ψυχολόγων και Κοινωνικών
Λειτουργών
Αντιμετώπιση της τραυματικής διάστασης της διάγνωσης
της HIV λοίμωξης
Ψυχολόγος, Συμβουλευτικός
Σταθμός Σεξουαλικώς
Μεταδιδομένων Νοσημάτων,
Τμήμα Παρεμβάσεων
στην Κοινότητα, ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.

Α. Συντελή
Η διάγνωση μιας οργανικής ασθένειας ενεργοποιεί στον ασθενή και μία αγχώδη διαταραχή, που
μπορεί να έχει συνέπειες και να περιπλέξει τη φροντίδα του ατόμου. Η κατάσταση αυτή ορίζεται ως
τραυματική όταν η υπερχείλιση του άγχους φθάνει σε επίπεδα (προσωρινής) παράλυσης του ψυχισμού ή οδηγεί ορισμένα άτομα σε διάφορες συμπεριφορές, που ενώ έχουν αρχικό στόχο τη μείωση
του άγχους, εντούτοις μακροπρόθεσμα είναι επιζήμιες για το ίδιο το άτομο. Τέτοιες συμπεριφορές
ενδεικτικά μπορεί να είναι η χρήση αλκοόλ ή άλλων ουσιών ή η απομάκρυνση από την ιατρονοσηλευτική φροντίδα.
Σκοπός της εργασίας μας ως ψυχολόγοι είναι η διερεύνηση, κατανόηση, ψυχική διεργασία και διαχείριση των δύσκολων θεμάτων που αντιμετωπίζουν ορισμένα οροθετικά άτομα, λαμβάνοντας πάντα υπ’
όψιν πως κάθε άτομο είναι διαφορετικό από τα άλλα και πως το ίδιο άτομο είναι διαφορετικό σε διάφορες φάσεις της ζωής του.
Μέσα από το υλικό των συνεδριών (face to face) με άτομα με ΗΙV λοίμωξη, που βλέπουμε επί 25 συναπτά έτη στο Συμβουλευτικό Σταθμό, στοχεύουμε, με τις κατάλληλες παρεμβάσεις, στην ψυχική ενδυνάμωση των ατόμων καθώς και στη βελτίωση της διαχείρισης των θεμάτων που προκύπτουν σε σημαντικούς τομείς της ζωής τους, όπως εργασία, σχέσεις με κοινωνικό, φιλικό και οικογενειακό περιβάλλον
και κυρίως στη βελτίωση της φροντίδας εαυτού, που μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει τη σταθερή και αποτελεσματική παραμονή στην αντιρετροϊκή αγωγή. Είναι προφανές πως αν κάποιος αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχικής τάξης τότε και η φροντίδα της σωματικής υγείας θα είναι πλημμελής.
Μέσω της βελτίωσης της ψυχικής κατάστασης επιδιώκεται η πρόσβαση και παραμονή στην αντιρετροική αγωγή αλλά και γενικότερα η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων, συμβάλλοντας έτσι
στη δημόσια υγεία, δεδομένου ότι, σύμφωνα με τον ορισμό του Π.Ο.Υ. (1946), «Υγεία είναι μία κατάσταση πλήρους σωματικής, νοητικής-ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας και όχι απλώς η απουσία νόσου
ή αναπηρίας».

Οι προβληματισμοί των HIV οροθετικών ατόμων σε σχέση
με τη θεραπεία και η διαχείρισή τους
Κοινωνικός Λειτουργός, Μsc,
PhD Cand. UN. Buenos Aires,
Συμβουλευτικός Σταθμός για
το HIV/AIDS, Τμήμα Παρεμβάσεων
στην Κοινότητα-ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.
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Μ. Κωνσταντινίδης
Η έναρξη της αντιρετροϊκής αγωγής αποτελεί, κομβικό σημείο στη ζωή των ατόμων που ζουν με HIV.
Η μεγάλη πλειοψηφία συμμορφώνεται στην αγωγή, δεδομένης και της σύνδεσής της με την απόδοση
ποσοστού αναπηρίας από τα ΚΕΠΑ για τη χορήγηση προνοιακών παροχών. Η έναρξή της, ωστόσο,
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συχνά, αναδύει διεργασίες και ερωτήματα: «είμαι τελικά άρρωστος;», «μετράει ο χρόνος αντίστροφα;»,
«τι θα κάνω με την εργασία μου;», κ.ά. Η νοηματοδότηση της φαρμακοθεραπείας παρουσιάζει -όπως
ακριβώς συμβαίνει και με την ανακοίνωση της διάγνωσης- μεγάλη ποικιλία: από τη συνέχιση της ζωής,
τη διατήρηση των δυνάμεων, την κανονικότητα που διατηρεί ένα υποβοηθούμενο ανοσοποιητικό ως
και την παντοδυναμία εξάλειψης της μολυσματικότητας. Για όσες/ους έχουν ξεκινήσει μια συμβουλευτική, ψυχοθεραπευτική συνεργασία, η πρόσδεση στην επαγγελματική σχέση φαίνεται να λειτουργεί
υπέρ της τήρησης και της συμπερίληψης της φαρμακευτικής αγωγής με τρόπο ομαλό στην καθημερινότητά τους χωρίς ωστόσο να απουσιάζουν οι εξαιρέσεις.
Κάθε άτομο εγγράφει διαφορετικά στη βιογραφία του το βίωμα της οροθετικότητας. Ο επαγγελματίας, αρωγός σε αυτή την πορεία επεξεργασίας του πένθους, οφείλει να συμπαρασταθεί και συμπαραταχθεί στις ανάγκες του, εξατομικεύοντας και ενισχύοντας την ανάληψη της ευθύνης καθώς και τη διατήρηση της λειτουργικότητάς του, βοηθώντας στη μείωση ισχυρών ψυχικών κραδασμών που μπορεί να
επιφέρει η λήψη μιας φαρμακοθεραπείας εφ’ όρου ζωής.

Η σημασία της ανώνυμης και εμπιστευτικής
συμβουλευτικής παρέμβασης από το τηλέφωνο
Μ. Στάμου
Η γενικευμένη προκατάληψη και το στίγμα που συνοδεύουν την οροθετικότητα, καταδικάζουν συχνά το οροθετικό άτομο σε σιωπή και απομόνωση, βιώνοντας παράλληλα συναισθήματα ντροπής και
αυτοκατηγορίας. Έχει διαπιστωθεί μάλιστα ότι η ύπαρξη του στίγματος αποτελεί ένα βασικό εμπόδιο
για την παραμονή στη θεραπεία. Με βάση αυτό το σκεπτικό η Τηλεφωνική Γραμμή για το HIV/AIDS,
λειτουργώντας από το 1992, απευθύνεται μεταξύ άλλων και σε οροθετικά άτομα που αντιμετωπίζουν
συγκεκριμένα ψυχοκοινωνικά προβλήματα πριν και αμέσως μετά τη διάγνωση αλλά και κατά την πορεία της νόσου.
Η συμβουλευτική παρέμβαση από το τηλέφωνο έχει ως κύριο πλεονέκτημα την πλήρη τήρηση της
ανωνυμίας, τη δυνατότητα δηλαδή που δίνει στον ωφελούμενο να μοιραστεί άμεσα προσωπικές πληροφορίες, άγχη και προβληματισμούς χωρίς να φοβάται ότι θα κριθεί. Η παρέμβαση αυτή φαίνεται ότι
απαλύνει τα αρνητικά συναισθήματα (φόβος, ντροπή, ενοχές) που συνήθως βιώνει το οροθετικό άτομο,
καθώς λείπει η αμεσότητα της φυσικής επαφής και η έκθεση που ίσως τα πυροδοτεί, και μπορούν να
θιχτούν και να συζητηθούν με μεγαλύτερη ευχέρεια σκέψεις και προβληματισμοί του ατόμου γύρω από
την έναρξη και την παραμονή του στην αντιρετροϊκή θεραπεία.
Η σωστή λήψη της αντιρετροϊκής αγωγής είναι μια μακροχρόνια δέσμευση που απαιτεί από το οροθετικό άτομο να αναπτύξει συγκεκριμένες δεξιότητες και να υιοθετήσει νέους τρόπους συμπεριφοράς.
Η αντίληψη της οροθετικότητας, η θετική στάση απέναντι στα αποτελέσματα της αγωγής, η θετική
στάση απέναντι στη ζωή γενικότερα, η αύξηση της αυτοεκτίμησης καθώς και η μείωση των αρνητικών
συναισθημάτων αποτελούν μερικές από τις προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει το άτομο και
κατά συνέπεια αποτελούν τους στόχους μιας συμβουλευτικής παρέμβασης.
Εν κατακλείδι, η συμβουλευτική παρέμβαση από το τηλέφωνο προσβλέπει στη συζήτηση και άμεση
επίλυση τυχόν αποριών γύρω από την αγωγή, στην υποστήριξη της σχέσης μεταξύ γιατρού και ασθενούς, στην ψυχοκοινωνική ενδυνάμωση του ασθενούς και τελικά στη συνειδητή δέσμευσή του με την
αντιρετροϊκή θεραπεία.
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Μ. Μπομπολή
Ο HIV αποτελεί σημαντικό πρόβλημα παγκόσμιας υγείας. Υπολογίζεται ότι στη διάρκεια του 2016,
1 εκατομμύριο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 1,8 εκατομμύρια άνθρωποι μολύνθηκαν από τον HIV
ενώ στα τέλη του 2016, 36,7 εκατομμύρια άνθρωποι ζούσαν με τον ιό.
Στην Ελλάδα οι νέες διαγνώσεις HIV λοίμωξης παρουσιάζουν μείωση κατά την τελευταία πενταετία μετά
από μια περίοδο αύξησης, ιδιαίτερα στον πληθυσμό των χρηστών ενδοφλεβίων ναρκωτικών ουσιών.
Ο ιός μπορεί να μεταδοθεί μέσω της χωρίς προφυλακτικό σεξουαλικής επαφής ή μέσω της από κοινού χρήσης αιχμηρών αντικειμένων με HIV οροθετικό άτομο και από μία HIV οροθετική μητέρα στο
νεογνό κατά τη διάρκεια της κύησης, του τοκετού και του θηλασμού. Μετάδοση έχει περιγραφεί και σε
επαγγελματίες υγείας μετά από ατύχημα στον χώρο εργασίας.
Η διάγνωση γίνεται σήμερα με ορολογικές μεθόδους χημειοφωταύγειας 4ης γενιάς που ανιχνεύουν το
αντιγόνο p24 σε συνδυασμό με αντισώματα και μειώνουν την περίοδο του παραθύρου στις 15-20 ημέρες.
Οι στρατηγικές πρόληψης της μετάδοσης της λοίμωξης περιλαμβάνουν τη χρήση προφυλακτικών
κατά τη σεξουαλική επαφή και την καθιέρωση ελέγχου για HIV ατόμων με παράγοντες κινδύνου. Για τη
μείωση του επαγγελματικού κινδύνου από την αντιμετώπιση ατόμων με HIV λοίμωξη συνιστάται η σχολαστική τήρηση των γενικών κανόνων προστασίας (γάντια, ποδιές, γυαλιά κ.λπ.), ενώ σε περίπτωση
ατυχήματος συνιστάται η αξιολόγηση του κινδύνου και εφόσον κριθεί αναγκαίο η προφυλακτική χορήγηση αντιρετροϊκής αγωγής (PEP).
Έως τώρα δεν έχει βρεθεί αποτελεσματικό προφυλακτικό εμβόλιο έναντι του HIV. Ωστόσο, επειδή η
HAART μειώνει τη συγκέντρωση του ιού στα μολυσματικά βιολογικά υγρά και συνεπώς ελαττώνει την
πιθανότητα μετάδοσής του, δίνεται πλέον μεγάλη σημασία στο ρόλο που διαδραματίζει η χορήγηση
της αντιρετροϊκής θεραπείας στον τομέα της πρόληψης.
Ο ρόλος των αντιρετροϊκών φαρμάκων για την πρόληψη της μετάδοσης αφορά είτε στη χορήγηση σε
οροθετικά άτομα (96% μείωση μετάδοσης σε οροαρνητικούς συντρόφους) είτε στην πριν την έκθεση
χορήγηση σε οροαρνητικά άτομα που βρίσκονται σε διαρκή κίνδυνο μόλυνσης από τον ιό λόγω σεξουαλικών πρακτικών (PrEP).
Οι οδηγίες για την αντιρετροϊκή αγωγή οροθετικών ατόμων, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εταιρεία
του AIDS αλλά και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, περιλαμβάνουν τη χορήγηση αντιρετροϊκών φαρμάκων σε όλα τα άτομα με HIV λοίμωξη, ανεξαρτήτως αριθμού CD4 με σκοπό τη μέγιστη δυνατή καταστολή του ιικού πολλαπλασιασμού και ανάνηψη του ανοσοποιητικού συστήματος. Στα τέλη του 2016 ο
αριθμός των ατόμων που ελάμβανε αντιρετροϊκή αγωγή ήταν 19,5 εκατομμύρια δηλαδή το 53% των
ατόμων με HIV λοίμωξη. Ειδικότερα στις εγκύους το ποσοστό εκείνων που λαμβάνουν αντιρετροϊκή
αγωγή ανέρχεται σε 76% και στα παιδιά σε 43%. Τα σχήματα των αντιρετροϊκών φαρμάκων σήμερα
έχουν καταστεί απλούστερα («θεραπεία του ενός χαπιού»), με λιγότερες ανεπιθύμητες ενέργειες και
αλληλεπιδράσεις ενώ δοκιμάζονται και φάρμακα μακράς δράσης που μελλοντικά θα μπορούν να χορηγούνται σε αραιά χρονικά διαστήματα (π.χ. μηνιαίες ενέσιμες θεραπείες).
Πρόκληση για τον γιατρό που παρακολουθεί ασθενείς με HIV λοίμωξη αποτελεί η ορθή αντιμετώπιση
των συννοσηροτήτων δηλαδή καρδιαγγειακών, αναπνευστικών, ηπατικών, μεταβολικών, νεοπλασματικών, νεφρολογικών, νευρολογικών κ.ά. νοσημάτων που εμφανίζονται με μεγαλύτερη συχνότητα συγκριτικά με τα οροαρνητικά άτομα της ίδιας ηλικίας. Η αντιμετώπιση αυτή σκόπιμο θα είναι να γίνεται
με τη συνεργασία με γιατρούς πολλαπλών ειδικοτήτων.
Σημειώνεται ότι ακόμη και σήμερα δεν υπάρχει οριστική θεραπεία της HIV λοίμωξης. Ωστόσο, η αποτελεσματική αντιρετροϊκή θεραπεία μπορεί να ελέγξει τον ιό έτσι ώστε τα οροθετικά άτομα να ζουν και να
εργάζονται φυσιολογικά, ενώ το προσδόκιμο ζωής τους προσεγγίζει εκείνο των φυσιολογικών ατόμων.
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Οι βλάβες του στόματος στην πρώιμη διάγνωση
της HIV λοίμωξης
Ε. Παπαδοπούλου, Ο. Νικολάτου-Γαλίτη
Η HIV λοίμωξη έχει συνδεθεί με την εμφάνιση βλαβών στη στοματική κοιλότητα από την αρχή της
εμφάνισής της. Ο οδοντίατρος αποτελεί τον κλινικό που έχει άμεση πρόσβαση στη στοματική κοιλότητα και μπορεί να αναγνωρίσει τις βλάβες αυτές.
Οι βλάβες του στόματος μπορεί να αποτελούν την πρώτη κλινική εκδήλωση της νόσου και η αναγνώρισή τους είναι σημαντική καθώς μπορεί να οδηγήσει στην πρώιμη διάγνωσή της. Επιπλέον, όμως, οι
βλάβες του στόματος 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 δε 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.

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

Έλεγχος της ποιότητας της αποστείρωσης
Ι.Γ. Τζούτζας

Καθηγητής Οδοντιατρικής
Σχολής Ε.Κ.Π.Α.

Ο έλεγχος της ποιότητας της αποστείρωσης και η διατήρηση σχετικού αρχείου, με καταχωρημένες τις
συνθήκες κάθε κύκλου αποστείρωσης αποτελούν ουσιαστικές διαδικασίες της ποιότητας ασφάλειας
ενός προγράμματος πρόληψης λοιμώξεων.
Πλήθος παραγόντων όπως η ακατάλληλη περιτύλιξη και συσκευασία αλλά και το πλήθος των εργαλείων, το μέγεθος των συσκευασιών, βλάβες των κλιβάνων, αυξομειώσεις στην τάση του ρεύματος,
ακόμα και ανθρώπινο σφάλμα στη ρύθμιση των συνθηκών λειτουργίας των κλιβάνων και πολλά άλλα,
μπορούν να επηρεάσουν την ποιότητα της αποστείρωσης.
Κατά συνέπεια, είναι απαραίτητη η παρουσία δεικτών ελέγχου αποστείρωσης σε κάθε κύκλο λειτουργίας των κλιβάνων και κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες τους μηχανικούς/ψηφιακούς, τους χημικούς
και τους βιολογικούς.
Οι τύποι αυτοί των δεικτών αξιολογούν τις συνθήκες και την αποτελεσματικότητα της όλης διαδικασίας και διά της καταγραφής των αποτελεσμάτων και της διατήρησης σχετικού αρχείου, αποτελούν
αναπόσπαστο μέρος της άσκησης οποιασδήποτε επεμβατικής δραστηριότητας στην Οδοντιατρική.
Στην παρουσίαση αυτή περιγράφονται αναλυτικά, πλαισιωμένες με ανάλογο εποπτικό υλικό, οι επικρατούσες απόψεις και τεχνικές που σχετίζονται με την πιστοποίηση των κύκλων αποστείρωσης στο
Οδοντιατρείο, το πολυοδοντιατρείο ή τις μεγάλες Οδοντιατρικές Μονάδες.
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Σ. Ασημακόπουλος
Το αναπνευστικό είναι ένα πολύ συχνά προσβαλλόμενο σύστημα σε ασθενείς με HIV λοίμωξη. Η προσβολή του αναπνευστικού μπορεί να οφείλεται σε μια ευρεία γκάμα νοσολογικών οντοτήτων που μπορεί να σχετίζονται ή μη με την υποκείμενη HIV λοίμωξη. Ο HIV+ ασθενής μπορεί να προσβληθεί από
ευκαιριακές λοιμώξεις (βακτηριακές, μυκοβακτηριακές, ιογενείς, μυκητιακές και παρασιτικές) και νεοπλάσματα και η προσβολή του αναπνευστικού μπορεί να αποτελεί μόνον ένα μέρος μιας υποκείμενης
πολυσυστηματικής προσβολής. Το επίπεδο των CD4 κυττάρων, η χρήση αντιρετροϊκής αγωγής και χημειοπροφύλαξης και η ταχύτητα εγκατάστασης των συμπτωμάτων, αποτελούν βασικούς παράγοντες
που θα πρέπει να λάβει υπόψιν ο κλινικός ιατρός κατά τη διαφορική διάγνωση και την παράλληλη,
εμπειρική πολλές φορές σε πρώτη φάση, αντιμετώπιση του ασθενούς. Έτσι, ο ασθενής με HIV λοίμωξη
βρίσκεται σε αυξημένο κίνδυνο για βακτηριακή πνευμονία, φυματίωση και καρκίνωμα πνεύμονος ανεξαρτήτως του επιπέδου των CD4 κυττάρων, σε επίπεδο CD4 κυττάρων <500/μl μπορεί να παρουσιάζει
υποτροπιάζουσες βακτηριακές πνευμονίες, σε CD4 <200/μl μπορεί επιπροσθέτως να παρουσιάσει
πνευμονία από Pneumocystis Jirovecii ή διάσπαρτη φυματίωση, σε CD4 <100/μl μικροβιακή πνευμονία
από χρυσίζοντα σταφυλόκοκκο ή ψευδομονάδα, προσβολή πνευμόνων από κρυπτόκοκκο, τοξόπλασμα, σάρκωμα Kaposi και μη-Ηodgkin λέμφωμα και σε επίπεδο CD4 <50/μl πνευμονία από CMV, ενδημικές (ιστοπλάσμωση) και άλλες (ασπεργίλλωση) μυκητιάσεις και διάσπαρτη άτυπη μυκοβακτηριδιακή
λοίμωξη. Παράλληλα, δεν θα πρέπει να παραβλέπεται το γεγονός ότι η αιτία των αναπνευστικών συμπτωμάτων μπορεί να εδράζεται σε μη σχετιζόμενη με τον HIV υποκείμενη παθολογία, όπως χρόνια
αποφρακτική πνευμονοπάθεια σε καπνιστές, άσθμα, ή ενδοκαρδίτιδα σε χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών κ.λπ.
Η διαγνωστική προσέγγιση του HIV+ ασθενή που παρουσιάζει συμπτώματα από το αναπνευστικό
σύστημα εκτός από τη κεντρική γνώση του βαθμού ανοσοκαταστολής βάσει των CD4 κυττάρων, περιλαμβάνει ενδελεχή λήψη ιστορικού με ιδιαίτερη αναφορά σε συνθήκες διαβίωσης (φυματίωση) και ταξίδια (ενδημικές μυκητιάσεις) καθώς και πληρέστατη φυσική εξέταση που δεν εξαντλείται στο αναπνευστικό σύστημα (π.χ. δερματικές βλάβες σε διάσπαρτη κρυπτοκόκκωση ή σάρκωμα Kaposi, βυθοσκοπικά ευρήματα σε CMV και μυκητικές λοιμώξεις, λεμφαδενοπάθεια σε λεμφοϋπερπλαστικά νοσήματα). Η
ακτινογραφία θώρακος διατηρεί τη σημασία της ως αρχικός απεικονιστικός έλεγχος, αλλά η υψηλής
ευκρίνειας CT θώρακος έχει σημαντικό ρόλο στη διερεύνηση της διάγνωσης. Το πρότυπο των απεικονιστικών ευρημάτων μπορεί να κατευθύνει προς συγκεκριμένες διαγνώσεις: πύκνωση (βακτηριακή
πνευμονία), διάχυτα διάμεσα διηθήματα (PCP, CMV, αιμόφιλος, λεμφοκυτταρική διάμεση πνευμονία),
οζίδια (βακτηριακές λοιμώξεις, μύκητες, σάρκωμα Kaposi), κοιλότητες (MRSA, Rhodococcus equi, Nocardia, Aspergillus, TB), λεμφαδενοπάθεια μεσοθωρακίου (λέμφωμα, σάρκωμα Kaposi, βρογχογενής καρκίνος, φυματίωση), πλευριτική συλλογή (λέμφωμα, σάρκωμα Kaposi, βρογχογενής καρκίνος, φυματίωση, μικροβιακή λοίμωξη). Βασικό στοιχείο στη διαφορική διάγνωση είναι η σύγκριση με προηγούμενες
διαθέσιμες απεικονίσεις και η ταχύτητα εγκατάστασης των αναπνευστικών και/η συστηματικών συμπτωμάτων (οξεία, υποξεία ή χρόνια). Από τις βιοχημικές εξετάσεις η αυξημένη γαλακτική αφυδρογονάση, στερούμενη ειδικότητας, μπορεί να κατευθύνει τη διαγνωστική μας σκέψη προς την πνευμονία
από πνευμονοκύστη Jirovecii, αν συνυπάρχουν συμβατά κλινικοαπεικονιστικά ευρήματα και αποκορεσμός αρτηριακού οξυγόνου στην κόπωση. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να καταβάλλεται προσπάθεια
για αιτιολογική διάγνωση με κατάλληλες μικροβιολογικές και κυτταρολογικές αναλύσεις των πτυέλων
(πολλαπλά δείγματα αυτόματων πτυέλων σε TB, προκλητών σε PCP) ή του βρογχοκυψελιδικού εκπλύματος (BAL) από βρογχοσκόπηση: χρώση Gram, χρώσεις για οξεάντοχα και μύκητες, κυτταρολογική
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εξέταση (νεοπλασίες, κυτταροπαθογόνος δράση CMV), καλλιέργειες για κοινά μικρόβια και μυκοβακτήρια, PCR για μυκοβακτηριακές λοιμώξεις. Επίσης, οι μικροβιολογικές και κυτταρολογικές αναλύσεις
πρέπει να γίνονται και στο υγρό πλευριτικών συλλογών. Πολλές φορές είναι αναγκαία η παθολογοανατομική διάγνωση της νόσου με βιοψίες που λαμβάνονται είτε με βελόνη μέσω καθοδήγησης υπό CT, ή
διαβρογχικά, ή με μεσοθωρακοσκόπηση, ή με ανοιχτή βιοψία πνεύμονος. Ορολογικοί δείκτες που μπορούν να βοηθήσουν τη διαγνωστική μας διερεύνηση είναι η ανίχνευση αντιγόνων για Legionella και
πνευμονιόκοκκο στα ούρα, η ανίχνευση β-D-glucan (PCP), γαλακτομαννάνης (aspergillus) και αντιγόνου του κρυπτοκόκκου στο ορό.
Η θεραπεία καθώς και η πρωτογενής και δευτερογενής προφύλαξη των λοιμώξεων που μπορούν να
προσβάλλουν το αναπνευστικό σύστημα ασθενών με HIV λοίμωξη με σαφήνεια περιγράφονται στις
διεθνείς και Ελληνικές κατευθυντήριες οδηγίες. Με τον όρο «σύνδρομο ανοσολογικής αποκατάστασης
- IRIS» περιγράφεται η επιδείνωση της κλινικής κατάστασης και των απεικονιστικών ευρημάτων σε
ασθενή HIV+ (με χαμηλά CD4) και υποκείμενη ευκαιριακή λοίμωξη μετά την έναρξη της αντιρετροϊκής
αγωγής. Το σύνδρομο αυτό μπορεί να σχετίζεται με διάφορες ευκαιριακές λοιμώξεις ή νεοπλάσματα
(TB, CMV, PCP, κρυπτόκοκκος, JC, σάρκωμα Kaposi). Σε ασθενείς με διαγνωσμένη TB υπό αγωγή (αντιφυματικά + cART) παρατηρείται επιδείνωση κλινικοαπεικονιστική εντός των πρώτων εβδομάδων από
την έναρξη της αντιρετροϊκή αγωγής (paradoxical IRIS). Επίσης, σε HIV+ ασθενείς απουσία διάγνωσης
ΤΒ μπορεί να εμφανιστούν σχετικά συμπτώματα και κλινική επιδείνωση εντός εβδομάδων από την
έναρξη αντιρετροϊκής αγωγής (Unmasking IRIS). Οι βασικές αρχές αντιμετώπισης σε IRIS ήπιο έως μέτριας βαρύτητας περιλαμβάνουν τη συνέχιση (σε paradoxical) ή την έναρξη (σε unmasking) της αντιφυματικής αγωγής, τη συνέχιση της ART και τη συμπτωματική ανακούφιση με ΜΣΑΦ, ενώ σε απειλητικό
για τη ζωή IRIS γίνεται διακοπή της αντιρετροϊκής και χορήγηση κορτικοειδών.
Συμπερασματικά, παρά την εξέλιξη της ART και της καλύτερης προφύλαξης για ευκαιριακές λοιμώξεις, οι πνευμονικές επιπλοκές παραμένουν σημαντική αιτία νοσηρότητας και θνησιμότητας σε ασθενείς με HIV λοίμωξη. Η διάγνωση του αιτίου της αναπνευστικής προσβολής του HIV+ ασθενούς αποτελεί πραγματική πρόκληση για τον κλινικό ιατρό και απαιτεί τη συνεργασία με πολλές άλλες ιατρικές ειδικότητες όπως πνευμονολόγους, απεικονιστές, επεμβατικούς ακτινολόγους, βιοπαθολόγους, κυτταρολόγους και παθολογοανατόμους.

Νεφροί
Κ. Αρμένης
Η HIV λοίμωξη είναι πλέον μια χρόνια λοίμωξη στις ανεπτυγμένες χώρες όπου η φαρέτρα των αντιρετροϊκών φαρμάκων αναπτύσσεται συνεχώς για να αντιμετωπίσει επιτυχώς και μακροχρόνια τη νόσο.
Με αυτά τα δεδομένα έχει μειωθεί η συχνότητα των νεφροπαθειών άμεσα σχετιζόμενες με τον ιό όπως
η HIVAN αλλά παρατηρείται ταυτόχρονα σταδιακή αύξηση της χρόνιας νεφρικής νόσου σχετιζόμενης
με συννοσηρότητες, όπως ο ΣΔ ή η αρτηριακή υπέρταση, ενώ σημαντική είναι και η συμμετοχή συγκεκριμένων αντιρετροϊκών φαρμάκων σε νεφρική δυσλειτουργία και σωληναριακή βλάβη.
Λόγω του γεγονότος ότι η θνητότητα από νεφρική νόσο στους HIV(+) ασθενείς έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, θα συζητηθεί η μεγάλη σημασία του προληπτικού ελέγχου και της έγκαιρης διάγνωσης
που διενεργείται με τακτική μέτρηση κρεατινίνης/e-GFR και μικροσκοπική ανάλυση spot ούρων κυρίως για ανεύρεση πρωτεϊνουρίας συνυπολογίζοντας πάντα και τους risk factors για εμφάνιση νεφρικής
νόσου σε HIV(+) ασθενείς, συμπεριλαμβάνοντας και το γενετικό υπόβαθρο (π.χ. ESRD σε μαύρους με
APOL 1 renal risk variants).
Τέλος, θα αναλυθεί η αντιμετώπιση της νεφρικής νόσου στην HIV λοίμωξη που είναι αιτιολογική και
συμπτωματική, ενώ συχνά η νεφροτοξικότητα των αντιρετροϊκών φαρμάκων είναι αναστρέψιμη.
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Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος,
Επιμελητής Α’, Α’ Παθολογική
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Γ.ΝΑ. «Γ. Γεννηματάς
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ΕΑ01
Επιδημιολογική διερεύνηση μη επαγγελματικής έκθεσης
σε βιολογικά υγρά: Εμπειρία μιας Μονάδας Λοιμώξεων
Χ. Ντάφλος,1 Δ. Λουλάκης,1 Α. Συρίχα,1 Α. Λιονή,1 Γ. Τσεκές,1 Ν. Μαγκαφάς,1 Σ. Καούστου,1 Α. Μουστακλή,1
Μ.-Π. Ζώρζου,1 Α. Λουζιώτη,2 Μ. Χίνη 1
Σκοπός: Η καταγραφή των περιστατικών μη επαγγελματικής έκθεσης σε βιολογικά υγρά που αντιμετωπίσθηκαν από τη Μονάδα Λοιμώξεων του Νοσοκομείου μας και η συσχέτισή τους με τις συνθήκες
επέλευσης και τα χαρακτηριστικά των ασθενών.
Υλικό και Μέθοδοι: Αναδρομική μελέτη των περιστατικών μη επαγγελματικού ατυχήματος από
1/1/2015 έως 30/9/2017, που έλαβαν προφυλακτική αντιρετροϊκή αγωγή (PEP) από τη ΜΕΛ του ΝΕΕΣ.
Μελετήθηκαν τα δημογραφικά στοιχεία, η συχνότητα, ο τρόπος και το είδος της έκθεσης, το προφυλακτικό σχήμα και η παρουσία anti-HΒs και anti-HCV σε δείγμα 84 ατόμων, 77 ανδρών και 7 γυναικών.
Αναλύθηκαν, επίσης, τα χαρακτηριστικά της πηγής όπου αυτή ήταν γνωστή.
Αποτελέσματα: Η μέση ηλικία των εξετασθέντων ήταν 33 έτη (17-65). Τα ατυχήματα που καταγράφηκαν ανά έτος ήταν: 2015: 29, 2016: 28 και 2017: 27. Ο τρόπος έκθεσης ήταν η σεξουαλική επαφή για
69/84 (82%) (MSM 53/69), το τρύπημα από βελόνα και η επαφή βλεννογόνου με αίμα για 15/84 (18%).
40/69 (58%) ανέφεραν ρήξη προφυλακτικού κατά τη σεξουαλική επαφή, 23/69 (33%) απροφύλακτη
σεξουαλική επαφή, 4/69 (6%) επαφή βλεννογόνου με αίμα και 2/69 (3%) σεξουαλική επαφή με ενδοφλέβια χρήση ψυχοδραστικών ουσιών από κοινή σύριγγα (slam sex). 11/15 (74%) ανέφεραν τρύπημα
από βελόνα άγνωστης προέλευσης, 2/15 (13%) επαφή αίματος με τους οφθαλμούς και 2/15 (13%)
βαθύ δήγμα από ΧΕΝ. Σε 38/84 (45%) περιστατικά η πηγή ήταν άγνωστη, σε 12/84 (14%) ήταν εκδιδόμενο άτομο, σε 29/84 (35%) ήταν HIV(+) άτομο και σε 5/84 (6%) η πηγή ήταν ΧΕΝ. Σε 14/29 (48%) περιστατικά η πηγή ελάμβανε cART. Από τους εκτεθέντες, 4/84 είχαν λάβει PEP και στο παρελθόν. 36%
(31/84) έλαβαν AZT+3TC/LPV/r, 51% (43/84) TDF+FTC/LPV/r, 8% (7/84) TDF+FTC/RAL, 4% (3/84)
TDF+FTC/DRV/r, 1% (1/84) TDF/DRV/r/RAL εντός 24 ωρών από την έκθεση. Οι 49/84 (58%) είχαν προστατευτικό τίτλο anti-HΒs και 3/84 (4%) είχαν αντισώματα έναντι HCV. Στους επίνοσους έγινε σύσταση άμεσου εμβολιασμού για ηπατίτιδα Β. Από την εξάμηνη παρακολούθηση δεν προέκυψε καμία
ορομετατροπή HIV, HBV ή HCV.
Συμπεράσματα: Ο ετήσιος αριθμός των μη επαγγελματικών ατυχημάτων με έκθεση σε βιολογικά
υγρά που αντιμετωπίσθηκε στη Μονάδα μας είναι χαμηλός και σταθερός κατά την τελευταία τριετία.
Τονίζεται η αναγκαιότητα έγκαιρης χορήγησης PEP και ο εμβολιασμός για ηπατίτιδα Β, όπου αυτό απαιτείται, καθώς και η συμβουλευτική παρέμβαση στα άτομα με συμπεριφορά υψηλού κινδύνου.

Γ’ Παθολογικό Τμήμα-Μονάδα
Λοιμώξεων, Γ.Ν.Α. «ΚοργιαλένειοΜπενάκειο Ε.Ε.Σ.»
2
Τμήμα Αιμοδοσίας,
Γ.Ν.Α. «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο
Ε.Ε.Σ.»
1

ΕΑ02
Επανειλημμένες συφιλιδικές λοιμώξεις σε HIV ασθενείς
Β. Παπαρίζος, Ε. Δασκαλάκης, Σ. Κουρκουντή, Θ. Ρέτσας, Β. Καψιμάλη, Δ. Ρηγόπουλος

Νοσοκομείο Αφροδίσιων
& Δερματικών Νόσων «Α. Συγγρός»

Σκοπός: Από πολλών ετών, η πρώιμη σύφιλη αποτελεί συχνό εύρημα σε HIV ασθενείς. Μικρή αναλογία εξ αυτών παρουσιάζει αλλεπάλληλες προσβολές. Σκοπός της εργασίας ήταν η διερεύνηση παραγόντων που σχετίζονται με το φαινόμενο της επαναληπτικότητας των συφιλιδικών λοιμώξεων.
Υλικό και Μέθοδοι: Το δείγμα απετέλεσαν 25 HIV ασθενείς, παρακολουθούμενοι στη Μονάδα του
«Α. Συγγρός», που εμφάνισαν περισσότερες από 3 φορές πρώιμη σύφιλη μετά τη διάγνωση της οροθετικότητας. Συγκρίθηκαν με τυχαίο δείγμα 43 ασθενών, με μόνο μία αντίστοιχη διάγνωση.
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Αποτελέσματα: Οι 25 ασθενείς του δείγματος παρουσίασαν συνολικά 98 συφιλιδικές προσβολές
(95% CI: 3,34-4,5, από 3 έως 9). Από αυτούς, οι 9 είχαν ιστορικό σύφιλης και πριν τη διάγνωση της HIV
νόσου. Από τους ασθενείς με μία μόνο πρώιμη σύφιλη, σχετικό ιστορικό είχαν οι 6, διαφορά στατιστικά
σημαντική (p=0,038). Oι ασθενείς και των δύο ομάδων, είχαν επίσης σε μεγάλη αναλογία (21/25 και
18/43) ιστορικό και άλλων ΣΜΝ πριν τη διάγνωση (στο δείγμα συνολικά 44, με συχνή παρουσία γονόρροιας, με 8/44 κρούσματα και στην ομάδα ελέγχου 32, με επίσης συχνή τη γονόρροια, 10/32). Οι διαφορές αυτές όμως δεν ήταν στατιστικά σημαντικές. Και στις δύο ομάδες καταγράφηκε επίσης μεγάλος
αριθμός ΣΜΝ και μετά την HIV διάγνωση: Για τους ασθενείς με υποτροπές η αναλογία ήταν 18/25 και για
τους μη υποτροπιάζοντες 18/42, διαφορά αυτή τη φορά σημαντική (p=0,025). Οι πρώτοι παρουσίασαν
25 συνολικά ΣΜΝ (8 κρούσματα γονόρροιας και 2 οξείας ηπατίτιδας Α) και της ομάδας ελέγχου 31 (10
από αυτά γονόρροια, 1 ηπατίτιδα Α). Περαιτέρω, οι ασθενείς του δείγματος ήταν μικρότεροι σε ηλικία
σε σύγκριση με τους μη υποτροπιάζοντες (36,48±8,80 έναντι 41,53±8,87, p=0,026) και είχαν μικρότερο
χρονικό διάστημα παρακολούθησης από τη διάγνωση της HIV λοίμωξης μέχρι την εμφάνιση της (πρώτης) συφιλιδικής προσβολής (3,68±4,73 έτη, έναντι 8,67±6,82, p=0,0019).
Συμπεράσματα: Τα ευρήματα συνηγορούν υπέρ της σταθερής παρουσίας σεξουαλικής συμπεριφοράς υψηλού κινδύνου, παρά τη διάγνωση της HIV οροθετικότητας, και στις δύο ομάδες. Νεότεροι ασθενείς έχουν πιθανώς ακόμη ελαφρότερη αντίληψη της σοβαρότητας των ΣΜΝ, εντούτοις οι διαφορές
μεταξύ τους είναι απλώς ποσοτικές, αφού επί της ουσίας και οι δύο ομάδες είχαν μεγάλο αριθμό και
άλλων ΣΜΝ, τόσο πριν, όσο και μετά την HIV διάγνωση. Η ισχυρή παρουσία γονόρροιας και η πρόσφατη εμφάνιση κρουσμάτων οξείας ηπατίτιδας Α υποδεικνύουν συμμετοχή των ασθενών σε κοινά σεξουαλικά δίκτυα και κοινό core group για τα νοσήματα αυτά.

ΕΑ03
Επιδημιολογική διερεύνηση σύφιλης σε ασθενείς
με HIV λοίμωξη: Εμπειρία μιας Μονάδας Λοιμώξεων
Γ’ Παθολογικό Τμήμα-Μονάδα
Λοιμώξεων, Γ.Ν.Α. «ΚοργιαλένειοΜπενάκειο Ε.Ε.Σ.»
2
Μικροβιολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α.
«Κοργιαλένειο-Μπενάκειο Ε.Ε.Σ.»
1
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Φ. Στεργίου,1 Σ. Μιχαλέα,1 Μ. Καραμπέλη,1 Π. Πανταζή,2 Α. Πλατανιά,2 Β. Σακκά,1 Α. Μουστακλή,1
Ν. Μαγκαφάς,1 Σ. Καούστου,1 Χ. Ντάφλος,1 Α. Λιονή,1 Β. Μπάκα,2 Μ. Χίνη 1
Σκοπός: Η καταγραφή περιστατικών σύφιλης σε έναν πληθυσμό HIV(+) ασθενών και η αναζήτηση
συσχετισμών μεταξύ επιδημιολογικών χαρακτηριστικών, ανοσολογικών και ιολογικών παραμέτρων,
κλινικών εκδηλώσεων και ανταπόκρισης στην ειδική αντιτρεπονημική θεραπεία.
Υλικό και Μέθοδοι: Κατά την περίοδο Ιανουαρίου 2016-Οκτωβρίου 2017 στη ΜΕΛ του ΝΕΕΣ, καταγράψαμε και αναλύσαμε τα αποτελέσματα του ορολογικού ελέγχου για σύφιλη σε 685 ασθενείς με HIV
λοίμωξη (650 άνδρες και 35 γυναίκες). Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε σε νεοδιαγνωσθέντες και παλαιούς ασθενείς και περιελάμβανε μη ειδική (RPR ποιοτική και ποσοτική) και ειδική (TPHA) τρεπονημική
ορολογική δοκιμασία.
Αποτελέσματα: Καταγράφηκαν 81/685 (12%) ασθενείς με θετικές τρεπονημικές δοκιμασίες. Όλοι οι
ασθενείς ήταν άνδρες με μέση ηλικία 42 έτη (21-67) και 76/81 (94%) MSM. Κατά τη διάγνωση της σύφιλης, η μέση τιμή CD4+ ήταν 694 κυτ./mm3 (246-1892). Στους 60/81 (74%) ασθενείς υπό cART δεν υπήρχε
διαθέσιμη τιμή ιικού φορτίου, ενώ στους 12/81 (15%) ήταν μη ανιχνεύσιμο (<37 copies/ml). Οι 11/81
(14%) εξετάσθηκαν στο πλαίσιο παρακολούθησης μετά τη χορήγηση θεραπείας για σύφιλη. Στους υπολοίπους διαπιστώθηκαν: πρώτη έκθεση στην ωχρά σπειροχαίτη 39%, επαναμόλυνση 57%, λανθάνουσα
σύφιλη 4%. Σε 8/70 (11%) ασθενείς έγινε συγχρόνως διάγνωση σύφιλης και HIV λοίμωξης. Οι 24/70
(34%) ελέγχθηκαν στο πλαίσιο περιοδικής παρακολούθησης. Οι 43/70 (62%) λόγω εκδήλωσης συμπτωμάτων: 13 ασθενείς εμφάνισαν ελκωτική βλάβη στην πρωκτογεννητική περιοχή ή στη στοματική κοιλότητα, 21 συφιλιδική ροδάνθη ή/και χαρακτηριστικό εξάνθημα σε παλάμες-πέλματα και αλωπεκία, 6
συνδυασμό πρωτογόνου και δευτερογόνου σύφιλης, 2 ακουστική προσβολή και ένας οφθαλμική προσβολή. Οι 3/70 (4%) ελέγχθηκαν αμέσως μετά τη διάγνωση HIV λοίμωξης χωρίς συμπτώματα σύφιλης.
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59 ασθενείς έλαβαν θεραπεία με βενζαθινική πενικιλλίνη 2,4 εκ. IU IM ανά εβδομάδα για 3 εβδομάδες,
5 έλαβαν δοξυκυκλίνη po λόγω αλλεργίας στην πενικιλλίνη, σε 3 χορηγήθηκε κρυσταλλική πενικιλλίνη
G 24 εκ. IU/ημερησίως IV για 2 εβδομάδες λόγω νευροσύφιλης, ενώ 3 δεν προσήλθαν για θεραπεία.
Τέσσερις ασθενείς ανέφεραν αντίδραση Jarisch-Herxheimer. Οι 40/67 (60%) ασθενείς, με ορολογική
επανεκτίμηση μετά το τέλος της αγωγής (3-24 μήνες), ανταποκρίθηκαν στη θεραπεία, σε 24/67 εκκρεμεί επανεκτίμηση και 3/67 δεν προσήλθαν για παρακολούθηση.
Συμπεράσματα: Στη Μονάδα μας κατά την τελευταία διετία, διαπιστώθηκε υψηλό ποσοστό ασθενών με ασυμπτωματική σύφιλη καθώς και πολύ υψηλό ποσοστό αναμολύνσεων. Η σχολαστική τήρηση
μέτρων προφύλαξης κατά τη σεξουαλική επαφή θεωρείται απαραίτητη για τον περιορισμό συλλοιμώξεων και αναμολύνσεων σε πληθυσμούς υψηλού κινδύνου όπως είναι οι MSM με HIV λοίμωξη.

ΕΑ04
H συχνότητα εμφάνισης οστεοπόρωσης και λιποδυστροφίας
σε άτομα που πάσχουν από HIV λοίμωξη
Ά. Κολυνού, Μ. Γιαβροπούλου,1 Σ. Νανούδης,1 Μ. Ποικιλίδου,1 Ό. Τσαχουρίδου,1 Χ. Γώγου,1 Μ. Παπαγιάννη,1
Α. Γεωργίου,1 Γ. Λώλη,1 Θ. Χρυσανθίδης,1 Π. Κολλάρας,1 Δ. Χατζηδημητρίου,2 Λ. Σκούρα,2 Κ. Κώτσα,1
Π. Ζεμπεκάκης,1 Σ. Μεταλλίδης 1
Σκοπός: Τα άτομα που πάσχουν από HIV λοίμωξη εμφανίζουν συχνότερα και σε σημαντικά νεαρότερη ηλικία οστεοπόρωση και λιποδυστροφία συγκριτικά με τον γενικό πληθυσμό. Παρότι οι υποκείμενοι παθοφυσιολογικοί μηχανισμοί παραμένουν εν πολλοίς άγνωστοι, η ίδια η λοίμωξη από τον HIV
αλλά και η ανάγκη μακροχρόνιας αντιρετροϊκής αγωγής (ΑRT) αποτελούν 2 από τους κύριους παθογενετικούς μηχανισμούς. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η καταγραφή της συχνότητας της
οστεοπόρωσης και της λιποδυστροφίας σε άρρενα HIV άτομα υπό αντιρετροϊκή αγωγή και η αναζήτηση πιθανών συσχετίσεων με εργαστηριακές παραμέτρους που αφορούν την ΗΙV λοίμωξη και τον
οστικό μεταβολισμό.
Υλικό και Μέθοδοι: 102 άρρενα HIV θετικά άτομα υπό αντιρετροϊκή αγωγή για τουλάχιστον 3 έτη
συμμετείχαν στη μελέτη. Τα κριτήρια αποκλεισμού περιλάμβαναν: 1. Σακχαρώδη διαβήτη, 2. νεφρική/
ηπατική ανεπάρκεια, 3. οστικά μεταβολικά νοσήματα εκτός της οστεοπόρωσης. Σε όλους τους συμμετέχοντες πραγματοποιήθηκαν προσδιορισμός της οστικής πυκνότητας (BMD), της οστικής ποιότητας
(TBS) και της σύστασης του σώματος με τη μέθοδο DXA. Οι εργαστηριακές μετρήσεις έγιναν στα πλαίσια των τακτικών ελέγχων στη Μονάδα Λοιμώξεων του Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ».
Αποτελέσματα: Η μέση ηλικία των συμμετεχόντων ήταν 55±7,8 έτη (36 έως 78 έτη) με μέση διάρκεια
αντιρετροϊκής αγωγής 11±7 έτη (η διάρκεια της αντιρετροϊκής αγωγής κυμαίνονταν από 3 έως 25 έτη).
Το 10% των συμμετεχόντων εμφάνισαν οστεοπόρωση ενώ το 25% εμφάνισαν οστεοπενία με βάση τα
κριτήρια του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. O μέσος όρος του ποσοστού του λιπώδους ιστού ήταν
29,5%±6,2%. Η επίπτωση της λιποδυστροφίας στον υπό μελέτη πληθυσμό μας με βάση τα κριτήρια της
κατανομής του λιπώδους ιστού στην DXA ήταν 27%. Το μεγαλύτερο ποσοστό των συμμετεχόντων
(60%) είχαν ανεπάρκεια βιταμίνης D με επίπεδα 25-ΟΗ-D3 <20 ng/ml. Δεν παρατηρήθηκε καμία συσχέτιση μεταξύ της BMD στον υπό μελέτη πληθυσμό και τα έτη της ART ή τα επίπεδα CD4. Υπήρξε, ωστόσο, σημαντική συσχέτιση μεταξύ του συνολικού ποσοστού λίπους % και της ΒMD στη σπονδυλική στήλη (r=0,287, p=0,006) αλλά και στο ισχίο (r=0,333, p<0,001). Ενώ παράλληλα υπήρξε αρνητική συσχέτιση με το δείκτη οστικής ποιότητας TBS (r=-2,39, p=0,024).
Συμπεράσματα: Χρόνιες παθήσεις σχετιζόμενες με τις διαδικασίες της γήρανσης όπως η οστεοπόρωση και η λιποδυστροφία εμφανίζονται με πολύ μεγαλύτερη συχνότητα στα HIV θετικά άτομα χωρίς,
ωστόσο, η διάρκεια της ART και η ανοσολογική κατάσταση των ατόμων να επηρεάζει τη συχνότητα
εμφάνισής τους.
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ΕΑ05
Αιτιολογία τρανσαμινασαιμίας σε HIV θετικά άτομα χωρίς
συλλοίμωξη με HBV ή/και HCV
Α’ Παθολογική Κλινική, Τμήμα
Λοιμωξιολογίας, Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ.
Κέντρο Αναφοράς AIDS
Βορείου Ελλάδας, Εργαστήριο
Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ.

1

2

Α. Γεωργίου,1 Σ. Νανούδης,1 Χ. Γώγου,1 Μ. Παπαγιάννη,1 Γ. Λώλη,1 Θ. Χρυσανθίδης,1 Δ. Βαλαγκούτη,1
Π. Κολλάρας,1 Ό. Τσαχουρίδου,1 Δ. Χατζηδημητρίου,2 Λ. Σκούρα,2 Γ. Γερμανίδης,1 Π. Ζεμπεκάκης,1
Σ. Μεταλλίδης 1
Εισαγωγή: Η ηπατική νόσος οποιασδήποτε αιτιολογίας αφορούσε το 13% των θανάτων HIV ασθενών
στις ΗΠΑ την περίοδο 1999-2011.1 Τιμές των ηπατικών ενζύμων εκτός των φυσιολογικών ορίων, αφορούν το 20-93% των HIV ατόμων, σε διάφορα κέντρα αναφοράς.2,3 Παράγοντες όπως η εντερική βακτηριακή αλλόθεση, η συλλοίμωξη με HCV ή/και HBV, η κατάχρηση αλκοόλ και η αντιρετροϊκή θεραπεία φαίνεται να επηρεάζουν την εξέλιξη της ηπατικής νόσου. Επίσης, ο ίδιος ο ιός HIV κατά την εξέλιξη
της ηπατικής νόσου, μπορεί να επιδράσει άμεσα και έμμεσα στο ήπαρ.4 Οι ασθενείς με HIV λοίμωξη
συχνά έχουν υψηλές τιμές ηπατικών ενζύμων, όπως τρανσαμινασών, που αποδίδονται σε συλλοίμωξη
με ιογενείς ηπατίτιδες ή σε ανεπιθύμητη ενέργεια της αντιρετροϊκής αγωγής. Η επιδημιολογία άλλων
αιτιών σε ασθενείς με αρνητικούς ιολογικούς δείκτες για HBV/HCV, δεν έχει μελετηθεί εκτενώς.5
Σκοπός: Να διερευνηθεί η αιτιολογία αύξησης των τιμών των τρανσαμινασών και της πιθανής ηπατικής νόσου σε HIV άτομα που έχουν αρνητικούς δείκτες για ιογενείς ηπατίτιδες.
Υλικό και Μέθοδοι: Αναδρομικά μελετήθηκαν οι φάκελοι των ασθενών που είχαν τρανσαμινασαιμία
με αρνητικούς δείκτες HBV ή/και HCV και έγινε μια απλή στατιστική καταγραφή της αιτιολογίας της
ανόδου των τιμών των ηπατικών ενζύμων, εάν είχε γίνει γνωστή με τον μέχρι τότε κλινικοεργαστηριακό
έλεγχο. Διακρίθηκαν δύο ομάδες, η μία με ασθενείς που είχαν σταθερά τρία στιγμιότυπα τρανσαμινασών εκτός των τιμών αναφοράς το τελευταίο εξάμηνο, και η άλλη με ασθενείς με ένα έως δύο στιγμιότυπα τρανσαμινασών εκτός των τιμών αναφοράς.
Αποτελέσματα: Από τους 1362 ασθενείς που παρακολουθούνται στη Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων
του Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ», οι ασθενείς που είχαν ένα στιγμιότυπο στην τιμή των τρανσαμινασών εκτός των
ορίων αναφοράς, με αρνητικούς ιολογικούς δείκτες για HBV ή και HCV, ως τον Ιούλιο του 2016 ανέρχονταν στους 177 (12,9%). Από αυτούς, οι 80 (45,19%) είχαν σταθερά τρία στιγμιότυπα εκτός των ορίων
αναφοράς τουλάχιστον το τελευταίο εξάμηνο. Στην παραπάνω ομάδα, οι 57 (71,24%) έπασχαν από μη
αλκοολική λιπώδη νόσο του ήπατος, 6 έκαναν κατάχρηση αλκοόλ, 10 χρήση αναβολικών, 3 έπασχαν
από κάποια μορφή κακοήθειας, 1 από κίρρωση κρυψιγενούς αιτιολογίας, 1 από σκληρυντική χολαγγειίτιδα, 1 από αυτοάνοση ηπατίτιδα και σε 1 ασθενή δεν είχε βρεθεί μέχρι εκείνη τη στιγμή σαφές αίτιο
της τρανσαμινασαιμίας. Από τους ασθενείς που είχαν λιγότερα από 3 στιγμιότυπα ανόδου των τρανσαμινασών, και κατόπιν επάνοδο στις φυσιολογικές τιμές (97-54,8%), στους 77 αποδόθηκε σε φαρμακευτική τοξικότητα (ART, αντιφυματική αγωγή, αντιλιπιδαιμική αγωγή), σε 11 παρατηρήθηκε στα πλαίσια
ιογενούς λοίμωξης, εκτός ηπατίτιδας Β ή/και C, σε 1 ασθενή κατά τη διάρκεια της πρωτολοίμωξης και
σε 8 δεν είχε βρεθεί συγκεκριμένο αίτιο μέχρι εκείνη τη στιγμή.
Συμπεράσματα: Τα παραπάνω είναι τα προκαταρκτικά αποτελέσματα μίας μελέτης με σκοπό την
ανίχνευση και την επιδημιολογική καταγραφή της ηπατικής νόσου στα άτομα με HIV μονολοίμωξη. Οι
ασθενείς που ανήκουν στην πρώτη ομάδα (σταθερή τρανσαμινασαιμία και αρνητικό ιολογικό έλεγχο
για ηπατίτιδα Β ή/και C) θα υποβληθούν σε περαιτέρω έλεγχο και για την πλήρη διερεύνηση του αιτίου,
καθώς και τη συσχέτισή του με το φύλο, την ηλικία, τον αριθμό CD4, τη λήψη αντιρετροϊκής αγωγής και
άλλους επιδημιολογικούς και εργαστηριακούς παράγοντες.
Bιβλιογραφία
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ΕΑ06
Αύξηση των κρουσμάτων οξείας ηπατίτιδας Α
σε ομοφυλόφιλους άνδρες με HIV λοίμωξη
Σ. Κουρκουντή, Β. Παπαρίζος, Γ. Λεωτσάκος, Θ. Ρέτσας, Β. Καψιμάλη, Δ. Ρηγόπουλος
Σκοπός: Η αναφορά της συρροής κρουσμάτων οξείας ηπατίτιδας Α σε HIV ασθενείς που παρακολουθούνται στο Νοσοκομείο «Ανδρέας Συγγρός».
Υλικό και Μέθοδοι: Καταγράφηκαν οι ασθενείς που διαγνώσθηκαν με οξεία ηπατίτιδα Α κατά τη
δεκαετία 2007-2017 και κυρίως κατά το τελευταίο εξάμηνο.
Αποτελέσματα: Συνολικά 20 ασθενείς, όλοι άρρενες ομοφυλόφιλοι, διαγνώσθηκαν με οξεία ηπατίτιδα Α από τον 10ο του 2007 έως τον 10ο του 2017. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας τα κρούσματα
ήταν αραιά, σποραδικά εκτός από το 2007 (4 περιπτώσεις) και, πολύ περισσότερο, το εξάμηνο (4ο-10ο)
του 2017 που καταγράφηκαν 11 ασθενείς με οξεία ηπατίτιδα Α. Κανείς δεν είχε ιστορικό προσφάτου
ταξιδιού σε χώρα με υψηλό επιπολασμό για την ηπατίτιδα Α, ενώ όλοι ανέφεραν πολλαπλές επαφές
υψηλού κινδύνου και είχαν ιστορικό και με άλλα εκτός της HIV λοίμωξης σεξουαλικώς μεταδιδόμενα
νοσήματα. Η νόσος εισέβαλε αιφνίδια με αρχικά γενικά συμπτώματα, πυρετό, καταβολή, κοιλιακά
άλγη, εμέτους και μετά εκδήλωση ίκτερου. Η λοίμωξη επιβεβαιώθηκε με τη θετικοποίηση των IgM
και IgG αντισωμάτων έναντι του ιού της ηπατίτιδας Α. Σε όλες τις περιπτώσεις εκτός μίας που υπήρξε
συλλοίμωξη με σύφιλη, η νόσος διέδραμε ήπια και σημειώθηκε κλινική και εργαστηριακή αποκατάσταση εντός 2-3 εβδομάδων. Οι 11 ασθενείς του εξαμήνου, είχαν ηλικία 33-55 ετών, έλαβαν αντιρετροϊκή θεραπεία και είχαν μη ανιχνεύσιμο HIV-RNA και ικανοποιητικές τιμές CD4 T-λεμφοκυττάρων
(428-948 cells/ml). Και οι 11 είχαν τουλάχιστον ένα επεισόδιο πρώιμης σύφιλης μετά τη διάγνωση της
HIV λοίμωξης.
Συμπεράσματα: Τα ευρήματα της μελέτης με καταγραφή αυξημένων κρουσμάτων οξείας ηπατίτιδας Α σε ένα εξάμηνο, συμβαδίζουν με τις συχνά αναφερόμενες στη βιβλιογραφία μικρο-επιδημίες
(outbreaks) σε πληθυσμούς ομοφυλόφιλων ανδρών και υπενθυμίζουν τη σεξουαλική μετάδοση της
νόσου. Η εμφάνιση της νόσου σε ασθενείς με ιστορικό και άλλων σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων και, κυρίως σύφιλης, συνηγορεί υπέρ της πιθανότητας τα δύο νοσήματα να μοιράζονται τα ίδια
σεξουαλικά δίκτυα. Δεδομένης δε της υψηλής επίπτωσης της πρώιμης σύφιλης στους ασθενείς με ΗIV
λοίμωξη διαφαίνεται το ενδεχόμενο αύξησης της επίπτωσης και της ηπατίτιδας Α. Η χρονική συρροή
του τελευταίου εξαμήνου υπογραμμίζει την αναγκαιότητα πρόληψης και εμβολιασμού έναντι της ηπατίτιδας Α των ομάδων υψηλού κινδύνου.
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ΕΑ07
Οξεία ηπατίτιδα C σε MSM ασθενείς με HIV λοίμωξη.
Εμπειρία μιας Μονάδας Λοιμώξεων
Δ’ Παθολογική Κλινική,
Π.Γ.Ν.Α. «Αττικόν»

Κ. Πρωτοπαπάς, Γ. Σιακαλλής, Δ. Καββαθά, Γ. Πουλάκου, Χ. Οικονομοπούλου, Ι. Χρήστου, Α. Αντωνιάδου,
Α. Παπαδόπουλος
Εισαγωγή: Παρότι η συνήθης οδός μετάδοσης της HCV λοίμωξης είναι η παρεντερική, οι αναφορές
για επιδημικές εξάρσεις οξείας ηπατίτιδας C σε MSM στις μεγάλες πόλεις της Δυτικής Ευρώπης και των
ΗΠΑ τα τελευταία χρόνια υποδηλώνουν ότι οι μη ασφαλείς πρακτικές κατά τη σεξουαλική επαφή αποτελούν σοβαρό παράγοντα κινδύνου για τη μετάδοση της.
Περιγραφή περιστατικών: Οξεία λοίμωξη από τον ιό της ηπατίτιδας C (ορομετατροπή σε διάστημα
<12 μηνών) διεγνώσθη σε 9 HIV+ MSM ασθενείς της Μονάδας Ειδικών Λοιμώξεων του Νοσοκομείου
«Αττικόν» το διάστημα 2011-2017. Πέντε εξ αυτών ήταν ασυμπτωματικοί με παθολογικές τιμές τρανσαμινασών, ένας νοσηλεύτηκε με ίκτερο ενώ σε τρεις η ορομετατροπή διαπιστώθηκε στον έλεγχο ρουτίνας. Δύο από τους ασθενείς είχαν σταθερό σύντροφο με γνωστή HCV λοίμωξη (πιθανή πηγή μόλυνσης), ενώ οι υπόλοιποι 7 είχαν ιστορικό πρόσφατης τρεπονημικής λοίμωξης, συμμετοχής σε ομαδικό
σεξ, επαφές χωρίς προφύλαξη και ρινική χρήση ουσιών. Τέσσερις από τους ασθενείς εμφάνισαν εξαρχής μη ανιχνεύσιμο HCV RNA το οποίο επιβεβαιώθηκε και με δεύτερη μέτρηση 6 μήνες μετά. Οι υπόλοιποι πέντε έλαβαν αγωγή με PegIFN/ribavirin. Οι τρεις εξ αυτών πέτυχαν παρατεταμένη ιολογική ανταπόκριση (SVR/24 εβδομάδες μετά την ολοκλήρωση της αγωγής), ένας διέκοψε την αγωγή τη 12η εβδομάδα λόγω ανεπιθύμητων ενεργειών ενώ ο τέταρτος εμφάνισε υποτροπή μετά από την αρχική ιολογική
ανταπόκριση.
Συμπεράσματα: Φαίνεται ο ετήσιος εργαστηριακός έλεγχος αντισωμάτων για HCV είναι επιβεβλημένος στον πληθυσμό υψηλού κινδύνου (MSM, μη ασφαλείς πρακτικές, χρήση εισπνεόμενων ουσιών)
για την έγκαιρη διάγνωση της οξείας HCV λοίμωξης δεδομένου ότι η έγκαιρη θεραπεία όταν ενδείκνυται προσφέρει υψηλά ποσοστά κάθαρσης του ιού, ενώ η πρόσφατη τροποποίηση των κατευθυντήριων
οδηγιών που συστήνουν πλέον τη χορήγηση DAAs και στην οξεία HCV λοίμωξη θα βελτιώσει περαιτέρω τα ποσοστά επιτυχούς θεραπείας.

ΕΑ08
Πρόσβαση ασθενών με HIV/HCV συλλοίμωξη στις νεότερες
θεραπείες για την ηπατίτιδα C: «Μια ιστορία με αίσια έκβαση»
Γ’ Παθολογικό Τμήμα-Μονάδα
Λοιμώξεων, Γ.Ν.Α. «ΚοργιαλένειοΜπενάκειο Ε.Ε.Σ.»
2
Τμήμα Αιμοδοσίας, Γ.Ν.Α.
«Κοργιαλένειο-Μπενάκειο Ε.Ε.Σ.»
1
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Β. Σακκά,1 Β.-Μ. Δραγώνα,1 Μ.-Π. Ζώρζου,1 Δ. Λουλάκης,1 Ν. Κοσμάς,1 Σ. Καούστου,1 Ν. Μαγκαφάς,1
Ν. Πιτσούνης,1 Δ. Αβράμη,2 Μ. Χίνη 1
Σκοπός: Να διερευνηθεί η επίδραση της εισαγωγής ειδικών θεραπευτικών πρωτοκόλλων με αμέσως
δρώντα αντι-ιικά (Direct-Acting Antivirals, DAAs) έναντι της ηπατίτιδας C στην πρόσβαση στη θεραπεία
ασθενών με HIV/HCV συλλοίμωξη.
Υλικό και Μέθοδοι: Μελετήθηκαν οι ασθενείς με HIV/HCV συλλοίμωξη που παρακολουθούνται
ενεργά στη Μονάδα Λοιμώξεων του Ν.Ε.Ε.Σ. Τα δημογραφικά, κλινικοεργαστηριακά και ιολογικά δεδομένα προήλθαν από τη βάση δεδομένων μας. Η ίνωση του ήπατος αξιολογήθηκε μέσω ελαστογραφίας
(Στάδια ίνωσης: F0-1<7, F2>7, F3>9,5, F4>12,5 kPa). Η αγωγή επιλέχθηκε βάσει του θεραπευτικού πρωτοκόλλου καθολικής πρόσβασης που εγκρίθηκε τον Ιούλιο του 2017 κατόπιν διαπραγμάτευσης Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
και φαρμακευτικών εταιρειών.
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Αποτελέσματα: Από τους 850 ασθενείς με HIV λοίμωξη που παρακολουθούνται στη Μονάδα μας,
28 είχαν HIV/HCV συλλοίμωξη και σταθερή παρακολούθηση. Οι ασθενείς με συλλοίμωξη ήταν στην
πλειονότητά τους άρρενες (82%) με μέση ηλικία 40 έτη. Ο τρόπος μετάδοσης HIV/HCV ήταν: χρήση
ενδοφλέβιων ναρκωτικών (ΧΕΝ) 82%, ετεροφυλοφιλική σεξουαλική επαφή 7%, ομοφυλοφιλική σεξουαλική επαφή (MSM) 11%. Έξι ασθενείς (21%) είχαν AIDS (στάδιο C κατά CDC). Το σύνολο των ασθενών ελάμβανε αντιρετροϊκή θεραπεία (cART) με μη ανιχνεύσιμο HIV-RNA σε όλους τους ασθενείς για
τους οποίους υπήρχε διαθέσιμη μέτρηση (46,4%). Ο μέσος αριθμός των CD4+ αυξήθηκε από 232/
mm3 (ναδίρ) σε 553/mm3 υπό cART (πλέον πρόσφατη μέτρηση). Σε 19 ασθενείς υπήρχε διαθέσιμος
γονότυπος, με συχνότερο τον 3 (42%) και ακολουθούσε ο 4 (37%) και ο 1 (21%). Πέντε ασθενείς είχαν
αυτόματη κάθαρση του ιού (επιβεβαιωμένο αρνητικό HCV-RNA σε ασθενή με θετικά αντισώματα
έναντι HCV απουσία θεραπείας). Από τους υπόλοιπους ασθενείς σε 82,6% αξιολογήθηκε ο βαθμός
ίνωσης μέσω ελαστογραφίας. Το στάδιο ίνωσης των ασθενών με χρόνια ηπατίτιδα C ήταν: F0-1 70%,
F2 15%, F3 5% και F4 10%. Το ποσοστό των ασθενών που έλαβαν θεραπεία για τον HCV αυξήθηκε από
17%, προ της διαπραγμάτευσης, σε 53% μετά από αυτήν. Ο αθροιστικός ρυθμός έναρξης θεραπείας
αυξήθηκε σε 61%. Δεδομένα που αφορούν τη μακροχρόνια ιολογική ανταπόκριση (SVR=Sustained
Virological Response: αρνητικό HCV-RNA πάνω από 3 μήνες μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας),
δεν είναι δυνατόν να αναλυθούν καθώς η πλειονότητα των ασθενών ευρίσκεται ακόμη υπό αγωγή.
Συμπεράσματα: Υψηλός ρυθμός έναρξης θεραπείας με DAAs παρατηρήθηκε μετά την εισαγωγή ειδικών θεραπευτικών πρωτοκόλλων καθολικής πρόσβασης σε ασθενείς με HIV/HCV συλλοίμωξη. Λόγω
της πολύ υψηλής αποτελεσματικότητας των νέων θεραπειών, ο επιπολασμός του HCV στους ασθενείς
με HIV λοίμωξη αναμένεται να μειωθεί δραστικά τα προσεχή έτη.

ΕΑ09
Συνθήκες διάγνωσης της HIV λοίμωξης:
Συχνότερα με αφορμή ασθένεια-νοσηλεία, λιγότερο
συχνά με προληπτικό έλεγχο
Ε. Παπαρίζου,2 Θ. Πιτσαργιώτης,2 Ι. Γιαννέζη,2 Χ. Μαντζούτσου,2 Σ. Γιοβάνης,2 Χ. Ταμβάκος,4 Η. Σκοπελίτης,3
Ό. Κοσμοπούλου,1,2 Θ. Πέππας 1,4
Σκοπός: Να διαπιστωθεί εάν η διάγνωση της HIV λοίμωξης στην περιοχή μας γίνεται έγκαιρα και
αποτελεσματικά.
Υλικό και Μέθοδοι: Ανασύραμε από τους φακέλους 355 HIV οροθετικών που διαγνώστηκαν ή/και
παρακολουθούνται από το ΕΙ Λοιμώξεων του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου Νίκαιας από το 1995
έως τη 15η Οκτωβρίου 2017 (σύνολο 21 έτη και 10 μήνες) τα δεδομένα που αφορούν το φύλο, την
ομάδα κινδύνου, την ηλικία διάγνωσης, τις συνθήκες διάγνωσης και τον απόλυτο αριθμό CD4(+) T
λεμφοκυττάρων κατά τον πρώτο μήνα μετά τη διάγνωση. Χρησιμοποιήσαμε απλή κατηγοριοποίηση
της οικονομικής-κοινωνικής κατάστασης των οροθετικών την εποχή που διαγνώστηκαν (κατηγορία
Α: άστεγος-η, χωρίς εισόδημα και εργασία ή φυλακισμένος-η, κατηγορία Β: με στέγη ή και οικογενειακή υποστήριξη, άνεργος-η, κατηγορία Γ: τα της Β αλλά με εργασία που αποδίδει κάτω από 1000
ευρώ (ή αντίστοιχες δραχμές) μηνιαίως, κατηγορία Δ: τα της Β, με εργασία που αποδίδει πάνω από
1000 ευρώ μηνιαίως. Επίσης, απλή κατηγοριοποίηση της μορφωτικής κατάστασης (κατηγορία Α: χωρίς τη βασική εκπαίδευση – εδώ εντάξαμε οικονομικούς μετανάστες με αδύνατη την επικοινωνία
λόγω γλωσσικού φραγμού, κατηγορία Β: αποφοίτους Λυκείου, κατηγορία Γ: άτομα με ανώτερη/ανώτατη εκπαίδευση).
Αποτελέσματα: Μελετήθηκαν συνολικά 355 HIV θετικά άτομα, 274 άνδρες, 2 διεμφυλικά άτομα και
79 γυναίκες. Εύρος ηλικίας κατά τη διάγνωση 19-76 έτη. 40,29% διαγνώστηκαν κατά τη διάρκεια νοσηλείας (το 32,3% με σοβαρές επιπλοκές της HIV λοίμωξης). Διάμεση τιμή CD4 κατά τη διάγνωση 100/κκχ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ AIDS, 2017; 25(Suppl 1):1-52

ΤΕΙ Λοιμώξεων,
Γ’ Παθολογικό Τμήμα, Γ.Ν. Νίκαιας
2
Α’ Παθολογικό Τμήμα, Γ.Ν. Νίκαιας
3
Β’ Παθολογικό Τμήμα, Γ.Ν. Νίκαιας
4
Γ’ Παθολογικό Τμήμα, Γ.Ν. Νίκαιας
1

29

Ελεύθερες ανακοινώσεις

(εύρος 2-1348). Το 10,4% διαγνώστηκαν κατά τη διάρκεια ιατρικού ελέγχου διαφόρων προβλημάτων
υγείας (π.χ. άλλα αφροδίσια, HBV λοίμωξη, συμπτώματα HIV λοίμωξης). Διάμεση τιμή CD4 κατά τη διάγνωση 299/κκχ (εύρος 12-822). Το 9,3% υπεβλήθησαν σε έλεγχο μετά τη διάγνωση του συντρόφου
τους. Διάμεση τιμή CD4 κατά τη διάγνωση 288/κκχ (εύρος 24-1390). Το 13,7% διεγνώσθη σε ψυχιατρικές
δομές ή δομές απεξάρτησης. Διάμεση τιμή CD4 κατά τη διάγνωση 385/κκχ (εύρος 9-1367). Το 4% διαγνώστηκε στη φυλακή με διάμεση τιμή CD4 230 κκχ (εύρος 65-380). Το 2,4% διαγνώστηκαν κατά τη
διάρκεια προεγχειρητικού ή προγεννητικού ελέγχου, με διάμεση τιμή CD4 κατά τη διάγνωση 533,5/κκχ
(29-1282). Κατά τη διάρκεια εθελοντικής αιμοδοσίας διαγνώστηκε το 3%, με διάμεση τιμή CD4 517 κκχ
(εύρος 163-1088). Τέλος, ζήτησαν αυτοβούλως και έκαναν έλεγχο 39 άτομα, το 11,67%. Διάμεση τιμή
CD4 κατά τη διάγνωση 508 κκχ (εύρος 84-1722). Η καλύτερη εκπαίδευση και η οικονομική ευχέρεια δεν
φάνηκε να επηρεάζουν την απόφαση κάποιου να υποβληθεί εγκαίρως σε προληπτική εξέταση για HIV.
ΔΙΑΓΝΩΣΘΕΝΤΕΣ HIV(+) - ΟΜΑΔΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
MSM

IVDU

MSM+IVDU

ΕΤΕΡΟΦΥΛΟΦΥΛΟΙ/ΕΣ

ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΑ
ΑΤΟΜΑ

ΑΓΝΩΣΤΟ

113
(31,83%)

153
(43,09%)

5 (1,40%)

87 (24,50%)

5 (1,40%)

5 (1,40%)

ΔΙΑΓΝΩΣΘΕΝΤΕΣ HIV(+) - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
Κατηγορία Α: 63 (17,74%) Β: 86 (24,22%) Γ: 107 (30,15%) Δ: 47 (13,23%)
ΔΙΑΓΝΩΣΘΕΝΤΕΣ HIV(+) - ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
Κατηγορία Α: 168 (47,32%) Β: 120 (33,80%) Γ: 15,49 %

Συμπεράσματα: Με τους περιορισμούς που τίθενται από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ομάδας
αυτής ασθενών (υψηλό ποσοστό οικονομικής δυσπραγίας, χαμηλή πρόσβαση στην πληροφόρηση, χώρος νοσοκομείου): 1. Μεγάλο ποσοστό HIV οροθετικών διαγιγνώσκεται διαχρονικά με χαρακτηριστική
και επιζήμια για την εξέλιξη της υγείας των καθυστέρηση, που αντανακλάται στον χαμηλό απόλυτο
αριθμό CD4 κατά τη διάγνωση. 2. Η ένταξη του γενικευμένου προληπτικού ελέγχου σε πρωτοβάθμιο
επίπεδο θα πρέπει να προπαγανδιστεί, να συζητηθεί σοβαρά και να γίνει.
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ΕΑ10
Ποιοτικά χαρακτηριστικά της φροντίδας HIV
οροθετικών ατόμων και εκτίμηση χρόνων μεταξύ
των διαδοχικών σταδίων φροντίδας
Χ. Θωμαδάκης,1 Θ. Ρέτσας,2 Α. Σκουτέλης,3 Σ. Μεταλλίδης,4 Π. Γαργαλιάνος-Κακολύρης,5 Α. Αντωνιάδου,6
Μ. Χίνη,7 Μ. Ψυχογυιού,8 Ν. Σύψας,9 Ε. Σαμπατάκου,10 Γ. Χρύσος,11 Χ. Γώγος,12 Π. Παναγόπουλος,13
Ό. Κατσαρού,14 Γ. Βουρλή,1 Ν. Πανταζής,1 Γ. Τουλούμη,1 εκ μέρους της AMACS
Σκοπός: To UNAIDS στοχεύει στην επίτευξη του 90-90-90 (90% των ατόμων που ζουν με τον HIV
(PLHIV) να έχουν διαγνωστεί, το 90% των διαγνωσμένων να είναι υπό ART και το 90% αυτών να έχουν
κατεσταλμένο ιικό φορτίο) έως το 2020. Η απεικόνιση των διαδοχικών σταδίων φροντίδας (Cascade of
care-COC) περιλαμβάνει επομένως το ποσοστό των ατόμων που εμπλέκονται σε κάθε στάδιο, από τη
διάγνωση μέχρι την καταστολή ιικού φορτίου. Εντούτοις, η απεικόνιση αυτή δεν παρέχει πληροφορίες
για ποιοτικά χαρακτηριστικά, όπως τα χρονικά διαστήματα που μεσολαβούν μεταξύ των σταδίων φροντίδας. Στην παρούσα μελέτη, παρουσιάζουμε δεδομένα σχετικά με τα χρονικά διαστήματα μεταξύ
των σταδίων του CoC στον συνολικό πληθυσμό PLHIV και ανά ομάδα κινδύνου.
Υλικό και Μέθοδοι: Με βάση την πολυκεντρική μελέτη HIV οροθετικών ατόμων, AMACS, εκτιμήσαμε τα χρονικά διαστήματα μεταξύ των εξής σταδίων: (i) ορομετατροπή έως διάγνωση, μέσω μιας πρόσφατα δημοσιευμένης μεθόδου, (ii) σύνδεση με τις μονάδες υγείας έως έναρξη θεραπείας, και (iii) έναρξη θεραπείας μέχρι την καταστολή του ιικού φορτίου (<500 copies/ml). Οι χρόνοι (ιi) και (ιii) εκτιμήθηκαν μέσω μοντέλων επιβίωσης.
Αποτελέσματα: Ο διάμεσος χρόνος από την ορομετατροπή μέχρι τη διάγνωση εκτιμήθηκε στα
3,89 (ενδοτεταρτομοριακό εύρος: 2,38-6,23) έτη, με πτωτική τάση από το 1996 έως το 2010 και μικρές αυξήσεις στη συνέχεια, ενώ διέφερε σημαντικά ανά πηγή μόλυνσης (p<0,001). Ο διάμεσος χρόνος ήταν βραχύτερος για αυτούς που μολύνθηκαν μέσω σεξουαλικής επαφής μεταξύ ανδρών (ΑΣΑ:
3,46 (1,80-5,21) έτη) και μεγαλύτερος για αυτούς που μολύνθηκαν μέσω ετεροσεξουαλικής επαφής
(4,76 (3,19-7,58) έτη). Για τους ασθενείς με Αφρικανική καταγωγή, ο αντίστοιχος διάμεσος χρόνος ήταν
σημαντικά αυξημένος (5,93 [3,96-8,95] έτη). Ο διάμεσος χρόνος από την ένταξη στις μονάδες υγείας
μέχρι την έναρξη θεραπείας εκτιμήθηκε στους 4,59 (0,88-34,65) μήνες, με τους χρήστες ενδοφλέβιων
ναρκωτικών να παραμένουν σημαντικά μεγαλύτερο χρόνο χωρίς θεραπεία (p<0,001). Mετά το 2010
παρατηρείται έντονη μείωση του διάμεσου χρόνου έναρξης θεραπείας, ενώ λαμβάνοντας υπόψη την
πηγή μόλυνσης, το φύλο, την ημερομηνία διάγνωσης, την ηλικία, και τα επίπεδα CD4 στη διάγνωση,
δεν υπήρχε σημαντική διαφορά ανά γεωγραφική καταγωγή των ασθενών (p=0,285). Ο διάμεσος χρόνος από την έναρξη θεραπείας μέχρι την καταστολή του ιικού φορτίου ήταν 3,51 (1,80-7,56) μήνες,
ενώ ήταν σημαντικά μειωμένος σε ΑΣΑ και σε πιο πρόσφατες διαγνώσεις. Δεν βρέθηκε σημαντική
διαφορά ανά φύλο (p=0,985) και γεωγραφική περιοχή (p=0,188).
Συμπεράσματα: Παρουσιάζονται σαφείς αδυναμίες στο ελληνικό CoC, η ένταση των οποίων διαφέρει ανά πληθυσμιακή ομάδα μετάδοσης. Με βάση τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης, απαιτούνται συγκεκριμένες παρεμβάσεις στοχεύοντας σε έγκαιρη διάγνωση και άμεση έναρξη θεραπείας.
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ΕΑ11
HIV οροθετικά άτομα στις Μονάδες Υποκατάστασης
(ΜΥ) οπιοειδών στην Ελλάδα: Διασύνδεση με Μονάδες
Λοιμώξεων (ΜΛ) και συμμόρφωση στην αντιρετροϊκή
θεραπεία
Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών
(ΟΚΑΝΑ)

Ό. Αναγνώστου, Κ. Μίχα, Ι. Δέτση, Ε. Πετρουλάκη, Δ. Πασακαλίδης, Α. Καλύβα, Α. Τσαντήλας, Κ. Αλεξάκου,
Θ. Κακκαβάς, Κ. Σταματόπουλος, Α. Κότσαλης, Μ. Κολλητσίδα, Ε. Καφετζόπουλος
Σκοπός: Από το 2011, με την εμφάνιση της επιδημικής έξαρσης ΗIV στον πληθυσμό των χρηστών
ενέσιμων ναρκωτικών στην περιοχή της Αθήνας, έως τα τέλη του 2016, περισσότερες από 1.400 νέες
HIV μεταδόσεις αποδόθηκαν σε ενέσιμη χρήση ουσιών. Με βάση τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες η
θεραπεία υποκατάστασης αποτελεί ένα από τα κύρια μέτρα πρόληψης της HIV λοίμωξης. Σκοπός της
εργασίας είναι η καταγραφή των οροθετικών ατόμων που βρίσκονται στις Μονάδες Υποκατάστασης
(ΜΥ) του ΟΚΑΝΑ και η μελέτη της διασύνδεσής τους με τις Μονάδες Λοιμώξεων (ΜΛ) και της συμμόρφωσης τους στην αντιρετροϊκή θεραπεία (ART).
Υλικό και Μέθοδοι: Μελετήθηκαν στοιχεία για το σύνολο των οροθετικών ατόμων που εντάχθηκαν
στις ΜΥ ΟΚΑΝΑ στην Ελλάδα (50 ΜΥ σε 18 πόλεις) κατά την περίοδο Ιανουαρίου 2011-Σεπτεμβρίου
2016. Καταγράφηκε η διασύνδεση με ΜΛ, η έναρξη ART και η αναφερόμενη συμμόρφωση.
Αποτελέσματα: Από το 2011 έως τον Σεπτέμβριο του 2016 εντάχθηκαν σε ΜΥ 513 οροθετικά άτομα
[418 (81,5%) άνδρες]. Από το σύνολο των 513 ατόμων, 403 άτομα ανέφεραν διασύνδεση με κάποια ΜΛ
(78,6%). Τον Σεπτέμβριο 2016 στις ΜΥ βρίσκονταν 354 HIV(+) άτομα σε σύνολο 8.116 (4,4%). Οι 291
(82,2%) ήταν άνδρες με μέσο όρο ηλικίας τα 41,6 έτη, ενώ ο μέσος όρος ηλικίας των 63 (17,8%) γυναικών
ήταν τα 38,6 έτη. Η συντριπτική πλειονότητα βρισκόταν σε ΜΥ της Αττικής (308/87%), ενώ 6,8% ήταν
στη Θεσσαλονίκη και 6,2% συνολικά στη λοιπή Ελλάδα. Διασύνδεση με ΜΛ αναφέρθηκε από 322/354
(91%) άτομα. Από τα 202/354 (57,1%) άτομα με διαθέσιμα πλήρη στοιχεία, 197 (97,5%) ανέφεραν έναρξη
ART. Eξ αυτών 178 (90,3%) δήλωσαν πλήρη συμμόρφωση. Ανεπαρκής συμμόρφωση αναφέρθηκε από
16 (8%) άτομα, ενώ 3 (1,5%) άτομα δήλωσαν ότι είχαν διακόψει αυτόβουλα την ART. Τον Σεπτέμβριο
2017, 379 οροθετικά άτομα λάμβαναν θεραπεία υποκατάστασης στις ΜΥ, εκ των οποίων 313 (82,6%)
στην Αττική, 29 (7,6%) στη Θεσσαλονίκη και 37 (9,8%) συνολικά στη λοιπή Ελλάδα.
Συμπεράσματα: Τα οροθετικά άτομα των ΜΥ είναι σε μεγάλο ποσοστό διασυνδεμένα με ΜΛ και
λαμβάνουν ART με ικανοποιητικό βαθμό συμμόρφωσης. Σημαντικός αριθμός των ΧΕΝ που διαγνώσθηκαν από το 2011 έως πρόσφατα, δεν βρίσκονται στις ΜΥ του ΟΚΑΝΑ, γεγονός που χρήζει διερεύνησης
και αντιμετώπισης, προκειμένου να αποφευχθούν μελλοντικές αναζωπυρώσεις της επιδημίας.

ΕΑ12
Παράγοντες που επηρεάζουν την ταχύτητα του σφυγμικού
κύματος σε HIV(+) ασθενείς
Α’ Παθολογική Κλινική,
Τμήμα Λοιμωξιολογίας,
Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ.
2
Κέντρο Αναφοράς AIDS Βορείου
Ελλάδας, Εργαστήριο Μικροβιολογίας,
Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ.
1
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Σ. Νανούδης,1 Μ. Ποικιλίδου,1 Μ. Γιαβροπούλου,1 Χ. Γώγου,1 Μ. Παπαγιάννη,1 Α. Γεωργίου,1 Γ. Λώλη,1
Θ. Χρυσανθίδης,1 Π. Κολλάρας,1 Ό. Τσαχουρίδου,1 Δ. Χατζηδημητρίου,2 Λ. Σκούρα,2 Π. Ζεμπεκάκης,1 Σ. Μεταλλίδης1
Σκοπός: Η ταχύτητα του σφυγμικού κύματος στην αορτή (carotid-femoral pulse wave velocity, cfPWV) αποτελεί τον πιο αξιόπιστο δείκτη για την εκτίμηση της αρτηριακής σκληρίας. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να διερευνήσει αν υπάρχει συσχέτιση του cfPWV με την HIV λοίμωξη καθώς και την
πιθανή επίδραση της HIV λοίμωξης στην αρτηριακή σκληρία.
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Υλικό και Μέθοδοι: Στη μελέτη συμμετείχαν 69 άρρενες ασθενείς με HIV λοίμωξη, άνω των 50 ετών
(mean±1SD: 54,44±3,5 έτη) χωρίς ιστορικό υπέρτασης και σακχαρώδους διαβήτη. Λήφθηκε λεπτομερές ατομικό αναμνηστικό και καταγράφηκαν η ηλικία, τα χρόνια της διαγνωσμένης HIV λοίμωξης, τα
χρόνια λήψης αντιρετροϊκής αγωγής, η φυσική δραστηριότητα και το ιστορικό καπνίσματος (pack
years) και κατανάλωσης αλκοόλ. Μετρήθηκαν η αρτηριακή πίεση και οι σφύξεις με βάση τις διεθνείς
οδηγίες, ο δείκτης μάζας σώματος (BMI), ενώ πάρθηκε και αιμοληψία προς υπολογισμό του ρυθμού
σπειραματικής διήθησης (eGFR με τον τύπο MDRD), της ολικής, LDL, HDL χοληστερόλης και τριγλυκεριδίων. Με τη συσκευή Sphygmocor (ArtCor, Sydney, Australia) υπολογίστηκαν τονομετρικά το cfPWV και
οι κεντρικές αορτικές πιέσεις. Πραγματοποιήθηκε μονοπαραγοντική και πολυπαραγοντική ανάλυση
γραμμικής συσχέτισης για την αναζήτηση ανεξάρτητων καθοριστών του cfPWV.
Αποτελέσματα: Στη μονοπαραγοντική ανάλυση, το cfPWV εμφάνισε συσχέτιση με τα χρόνια της HIV
λοίμωξης και της αντιρετροϊκής αγωγής, την ηλικία των ασθενών, τις σφύξεις, τη διαστολική αρτηριακή
πίεση (ΔΑΠ) και την κεντρική διαστολική αορτική πίεση (p<0,05). Στην πολυπαραγοντική ανάλυση, οι
τρεις ανεξάρτητοι καθοριστές του cfPWV ήταν τα χρόνια HIV λοίμωξης (β=0,298, p=0,009), τα pack
years (β=-0,242, p=0,029) και η ηλικία των ασθενών (β=0,234, p=0,034) με τις παραμέτρους αυτές να
ερμηνεύουν το 32,3% της διακύμανσης του cfPWV (R2=0,323).
Συμπεράσματα: Από τη μελέτη αυτή φαίνεται ότι τα χρόνια της HIV λοίμωξης είναι κύριος καθοριστής του cfPWV στους άρρενες οροθετικούς ασθενείς άνω των 50 ετών, μαζί με το κάπνισμα και την
ηλικία. Σύμφωνα με τις διεθνείς οδηγίες το cfPWV θεωρείται ο πιο ευαίσθητος δείκτης για την εκτίμηση
της αορτικής σκληρίας και ανεξάρτητος παράγοντας κινδύνου για καρδιαγγειακά συμβάματα. Συμπερασματικά, υποστηρίζεται η άποψη ότι ο HIV αυξάνει το συνολικό καρδιαγγειακό κίνδυνο μέσω της
επίδρασής του στην αρτηριακή σκληρία.

ΕΑ13
Δείκτες αρτηριακής σκληρίας και αθηροσκλήρωσης
σε HIV(+) ασθενείς
Σ. Νανούδης,1 Μ. Ποικιλίδου,1 Μ. Γιαβροπούλου,1 Χ. Γώγου,1 Μ. Παπαγιάννη,1 Α. Γεωργίου,1 Γ. Λώλη,1
Θ. Χρυσανθίδης,1 Π. Κολλάρας,1 Ό. Τσαχουρίδου,1 Δ. Χατζηδημητρίου,2 Λ. Σκούρα,2 Π. Ζεμπεκάκης,1 Σ. Μεταλλίδης1
Σκοπός: Οι ασθενείς με HIV λοίμωξη φαίνεται ότι εμφανίζουν συχνότερα καρδιαγγειακά συμβάματα, όπως στεφανιαία νόσο και αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια σε σχέση με το γενικό πληθυσμό. Η
ταχύτητα του σφυγμικού κύματος στην αορτή (carotid-femoral pulse wave velocity, cfPWV), η πάχυνση του έσω-μέσου χιτώνα (IMT) των καρωτίδων και η παρουσία αθηρωματικής πλάκας αποτελούν
ανεξάρτητους δείκτες καρδιαγγειακού κινδύνου. Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες (2013) της
Ευρωπαϊκής Εταιρείας Υπέρτασης και Ευρωπαϊκής Εταιρείας Καρδιολογίας (ESH/ESC) το cfPWV>10
mm, το IMT καρωτίδων >0,9 mm ή η παρουσία αθηρωματικής πλάκας υποδηλώνουν ασυμπτωματική
βλάβη οργάνων-στόχων. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η καταγραφή των δεικτών αρτηριακής
σκληρίας και αθηρωμάτωσης σε HIV(+) ασθενείς που αποτελούν παράγοντες κινδύνου καρδιαγγειακής νόσου.
Υλικό και Μέθοδοι: Με τη συσκευή Sphygmocor (ArtCor, Sydney, Australia) υπολογίστηκε τονομετρικά το cfPWV σε 69 άρρενες οροθετικούς ασθενείς άνω των 50 ετών (mean±1SD: 54,44±3,5 έτη) χωρίς ιστορικό υπέρτασης, σακχαρώδους διαβήτη και καρδιαγγειακής νόσου. Σε 44 από αυτούς
(mean±1SD: 54,77±3,8 έτη) μετρήθηκε με υπερηχογραφικό έλεγχο το IMT της αριστερής και δεξιάς έσω
καρωτίδας καθώς και η παρουσία αθηρωματικής πλάκας σε αυτές.
Αποτελέσματα: Ο μέσος όρος του cfPWV ήταν 8,56±1,34 m/s, του IMT της αριστερής έσω καρωτίδας
(LIMT) 0,69±0,12 mm και του IMT της δεξιάς έσω καρωτίδας (RIMT) 0,71±0,11 mm. 12 από τους 69 ασθενείς (17,39%) είχαν cfPWV>10 m/s, ενώ από την ομάδα των 44 ασθενών 4 είχαν LIMT >0,9 mm (9,09%), 5
RIMT >0,9 mm (11,36%) ενώ σε 12 ασθενείς συνολικά εντοπίστηκε αθηρωματική πλάκα (27,27%).
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Α’ Παθολογική Κλινική,
Τμήμα Λοιμωξιολογίας,
Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ.
2
Κέντρο Αναφοράς AIDS
Βορείου Ελλάδας,
Εργαστήριο Μικροβιολογίας,
Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ.
1
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Συμπεράσματα: Από τη μελέτη αυτή φαίνεται ότι 17,39% των οροθετικών ασθενών χωρίς ιστορικό
καρδιαγγειακής νόσου, αρτηριακής υπέρτασης και διαβήτη έχουν αυξημένη αρτηριακή σκληρία (cfPWV>10 m/s), ενώ 27,27% έχουν υποκλινική αθηροσκλήρωση (IMT >0,9 mm ή παρουσία αθηρωματικής
πλάκας) παράγοντες που υποδηλώνουν αυξημένο συνολικό καρδιαγγειακό κίνδυνο.

ΕΑ14
Το σύγχρονο επιδημιολογικό προφίλ της HIV λοίμωξης:
Αναγνωρίζοντας τις νέες προκλήσεις και τους
θεραπευτικούς στόχους
Γραφείο HIV και ΣΜΝ, ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.
Γ’ Παθολογικό Τμήμα-Μονάδα
Λοιμώξεων, Γ.Ν.Α. «ΚοργιαλένειοΜπενάκειο Ε.Ε.Σ.»
3
Μονάδα Λοιμώξεων,
Κλινική Παθολογικής Φυσιολογίας,
Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»
4
Α’ Παθολογικό Τμήμα
και Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων,
Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»
5
Ε’ Παθολογικό Τμήμα
και Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων,
Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»
6
Πανεπιστημιακή Κλινική
Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων,
Νοσοκομείο Αφροδισίων
και Δερματικών Νοσημάτων
«Α. Συγγρός»
7
Gilead Sciences Greece,
Medical Affairs HIV
8
Μονάδα Λοιμώξεων,
Α’ Προπαιδευτική Παθολογική
Κλινική, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»
9
Ελληνική Εταιρεία Μελέτης και
Αντιμετώπισης του AIDS (Ε.Ε.Μ.Α.Α.)
1

2
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Β. Ραφτόπουλος,1 Π. Γαργαλιάνος-Κακολύρης,4 Μ. Γκαμαλέτσου,3 Ε. Κάκαλου,5 Ι. Καλκούνου,6
Ι. Κατσαρόλης,7 Χ. Ντάφλος,2 Γ. Ξυλωμένος,4 Μ. Παπαδοπούλου,8 Β. Παπαρίζος,6 Β. Παπασταμόπουλος,5
Α. Σκουτέλης,5 Ν. Σύψας,3 Μ. Χίνη,2 Μ. Ψυχογυιού,8 Μ.Κ. Λαζανάς9
Σκοπός: Η καταγραφή του επιπολασμού των μη σχετιζόμενων με τον HIV συννοσηροτήτων, η εκτίμηση του καρδιαγγειακού κινδύνου και η διαχείριση των παραγόντων κινδύνου σε άτομα που ζουν με
την HIV λοίμωξη και παρακολουθούνται σε Μονάδες Λοιμώξεων στην Αθήνα.
Υλικό και Μέθοδοι: Συγχρονική, αναδρομική, μη παρεμβατική καταγραφή δεδομένων από διαδοχικούς φακέλους HIV(+) ατόμων που προσήλθαν για τακτικό προγραμματισμένο κλινικοεργαστηριακό
έλεγχο στο E.I. 6 Μονάδων Λοιμώξεων στην Αθήνα κατά το διάστημα 31/8-23/11/2015. Καταγράφηκαν
τα δημογραφικά και κλινικοεργαστηριακά δεδομένα, οι συννοσηρότητες και ο υπολογιζόμενος 10ετής
(%) καρδιαγγειακός κίνδυνος κατά Framingham (FRS). Υπολογίστηκε η «ηλικία της καρδιάς» με βάση
τον προσαρμοσμένο αλγόριθμο Framingham Heart Age Calculator και συγκρίθηκε με τη χρονολογική
ηλικία («διαφορά ηλικίας»). Τα δεδομένα ήταν ανώνυμα και αναλύθηκαν αθροιστικά. H εργασία έλαβε
έγκριση από το Επιστημονικό Συμβούλιο του κάθε νοσοκομείου και την επιστημονική ευθύνη και συντονισμό είχε η Ε.Ε.Μ.Α.Α.
Αποτελέσματα: Το δείγμα της ερευνητικής εργασίας περιέλαβε 622 HIV (+) άτομα (άρρεν φύλο 85%,
MSM 76%, διάμεση ηλικία 42 έτη [min-max ηλικία 18-81 έτη], διάγνωση AIDS 15%, διάμεση τιμή CD4 (+)
ναδίρ 312). Η διάμεση τιμή FRS ήταν 4,7% (μέσος/υψηλός κίνδυνος 18,2%/6,9% αντίστοιχα). Η διάμεση
«ηλικία της καρδιάς» ήταν τα 50 έτη και η διάμεση «διαφορά ηλικίας» τα 6 έτη. Η διάρκεια της HIV λοίμωξης συσχετίζεται θετικά με την «ηλικία της καρδιάς» (r=0,308, p<0,001). Η ύπαρξη μιας συννοσηρότητας σχετίζεται θετικά με αυξημένη ηλικία της καρδιάς και υψηλότερη διαφορά ηλικίας. Στον πίνακα
παρουσιάζονται τα αποτελέσματα ανά ηλικιακή ομάδα και στο σύνολο.
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Συμπεράσματα: Τα άτομα με HIV λοίμωξη σε τακτική παρακολούθηση επιτυγχάνουν υψηλά ποσοστά ανοσολογικής και ιολογικής ανταπόκρισης. Εντούτοις, με την αύξηση της ηλικίας σημειώνεται αύξηση του επιπολασμού των συννοσηροτήτων και των παραγόντων κινδύνου. Η ηλικία της καρδιάς είναι
κατά μέσο όρο 6 έτη μεγαλύτερη από τη χρονολογική ηλικία. Πέρα από την επίτευξη ιολογικής καταστολής, η εξατομικευμένη φροντίδα των HIV(+) ατόμων πρέπει να περιλαμβάνει αποτελεσματικές παρεμβάσεις τόσο στο επίπεδο του προσυμπτωματικού ελέγχου όσο και στην εφαρμογή των κατάλληλων θεραπευτικών χειρισμών.
Τον συντονισμό της μελέτης είχε η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης και Αντιμετώπισης του AIDS (Ε.Ε.Μ.Α.Α.).
Η μελέτη χρηματοδοτήθηκε από την Gilead Sciences Greece.

ΕΑ15
Εκτίμηση επιπολασμού και τρόπου διασποράς αντοχής σε
αντιρετροϊκά φάρμακα σε μη θεραπευμένους οροθετικούς
στην Ελληνική επικράτεια
Δ. Παρασκευής,1 Ε. Κωστάκη,1 Γ. Μαγιορκίνης,1 Π. Γαργαλιάνος-Κακολύρης,2 Γ. Ξυλωμένος,2 Μ.Κ. Λαζανάς,3
Μ. Χίνη,3 Σ. Μεταλλίδης,4 Ε. Μαγιορκίνης,1 Α. Σκουτέλης,5 Β. Παπασταμόπουλος,5Α. Μουζάκη,6
Α. Αντωνιάδου,7 Α. Παπαδόπουλος,7 Μ. Ψυχογυιού,8 Γ.Λ. Δαΐκος,8 Δ. Παρασκευά,9 Δ. Πιλάλας,4
Ό. Τσαχουρίδου,13 Ε. Παπαδημητρίου,13 Γ. Χρύσος,11 Β. Παπαρίζος,12 Σ. Κουρκουντή,12 Δ. Χατζηδημητρίου,13
Ε. Σαμπατάκου,14 Ν.Β. Σύψας,15 Μ. Λαδά,16 Π. Παναγόπουλος,17 Ε. Μαλτέζος,17 Σ. Δριμής,11 Χ. Γώγος,6
Ά. Χατζάκης,1 Λ. Σκούρα 13
Σκοπός: Η μεταδιδόμενη αντοχή σε αντιρετροϊκά φάρμακα μεταξύ μη-θεραπευμένων οροθετικών
σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο ιολογικής αποτυχίας μετά την έναρξη της θεραπείας. Σκοπός της μελέτης ήταν να εκτιμηθεί ο επιπολασμός μεταλλαγών αντοχής σε μη-θεραπευμένους οροθετικούς, και να
διερευνηθούν τα πρότυπα διασποράς της αντοχής στην Ελλάδα.
Υλικό και Μέθοδοι: Αναλύθηκαν 4,020 αλληλουχίες μη-θεραπευμένων οροθετικών από Νότια/Κεντρική (Ν=3,055), Βόρεια (Ν=931), και Δυτική Ελλάδα (Ν=34) το χρονικό διάστημα 01/01/200630/06/2015. Η εκτίμηση των επιπέδων αντοχής έγινε μέσω αλγόριθμων στη βάση δεδομένων HIV-1
Stanford resistance database (HIVdb). Ο τρόπος διασποράς των ανθεκτικών στελεχών εκτιμήθηκε μέσω
φυλογενετικής ανάλυσης με αλληλουχίες αναφοράς με παγκόσμια δειγματοληψία. Η ανάλυση βασίστηκε στη μέθοδο μέγιστης πιθανοφάνειας και πραγματοποιήθηκε στο πρόγραμμα RAxML v8.0.20.
Αποτελέσματα: Ο εκτιμώμενος επιπολασμός μεταλλαγών αντοχής σε αναστολείς πρωτεάσης
(PIs), νουκλεοσιδικά ανάλογα (NRTIs), και μη-νουκλεοσιδικά ανάλογα (NNRTIs) ήταν ως εξής: i) Νότια/
Κεντρική Ελλάδα, 4,8% (Ν=146), 2,5% (Ν=76), 17,3% (Ν=531); ii) Βόρεια Ελλάδα, 2,2% (Ν=20), 10,9%
(Ν=101), 23,9% (Ν=222); και iii) Δυτική Ελλάδα, 2,9% (N=1), 2,9% (N=1), 14,7% (N=5). Οι πιο συχνές μεταλλαγές αντοχής στα NNRTIs ήταν οι E138A και K103N. Οι Y181C και E138Q εντοπίστηκαν σε υψηλά
επίπεδα στη Βόρεια και Νότια/Κεντρική Ελλάδα, αντίστοιχα. Η φυλογενετική ανάλυση αλληλουχιών
υπότυπου Α1 έδειξε ότι στη Νότια/Κεντρική Ελλάδα το 87% (Ν=141/162) των στελεχών με Ε138Α και
το 89% (Ν=48/54) με Κ103Ν αφορούσαν μεταδόσεις σε τοπικά δίκτυα στη Νότια/Κεντρική Ελλάδα.
Τα αντίστοιχα ποσοστά για τη Βόρεια Ελλάδα ήταν 53% (Ν=16/30) για την Ε138Α και 89% (Ν=56/63)
για την Κ103Ν. Το ποσοστό που αφορούσε την τοπική διασπορά της Y181C στη Βόρεια Ελλάδα ήταν
98% (Ν=59/60). Για τον υπότυπο Β βρέθηκε ότι στη Νότια/Κεντρική Ελλάδα το 38% (Ν=21/55) των
στελεχών με Ε138Α και το 58% (Ν=7/12) με Κ103Ν αφορούσαν μεταδόσεις σε τοπικά δίκτυα στη Νότια/Κεντρική Ελλάδα. Τα αντίστοιχα ποσοστά για τη Βόρεια Ελλάδα ήταν 68% (Ν=13/19) για την Ε138Α
και 33% (Ν=1/3) για την Κ103Ν. Το ποσοστό τοπικής διασποράς της E138Q στη Νότια/Κεντρική Ελλάδα ήταν 98% (Ν=113/115).
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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
Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων,
Α’ Παθολογική Κλινική,
Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ»
5
Ε’ Παθολογική Κλινική
& Μονάδα Λοιμώξεων,
Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»
6
Ε’ Παθολογική Κλινική,
Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο
Πατρών
7
Π.Γ.Ν.Α. «Αττικόν»
8
Α’ Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»
9
Κέντρο Ελέγχου & Πρόληψης
Νοσημάτων
10
Ιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
11
Β’ Παθολογική Κλινική και Μονάδας
Λοιμώξεων, Γ.Ν. Πειραιά «Τζάνειο»
12
Νοσοκομείο Αφροδισίων και
Δερματικών Νόσων «Α. Συγγρός»
13
Κέντρο Αναφοράς AIDS Βορείου
Ελλάδος, Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ.
14
Β’ Πανεπιστημιακή Παθολογική
Κλινική, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
15
Κλινική Παθολογικής Φυσιολογίας,
Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»
16
Β΄ Παθολογική Κλινική
& Μονάδα Λοιμώξεων,
«Σισμανόγλειο» Νοσοκομείο
17
Β’ Παθολογική Κλινική και
Μονάδα Λοιμώξεων,
Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης
1
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Συμπεράσματα: Τα ποσοστά αντοχής σε NNRTIs είναι πολύ υψηλά και στις τρεις περιοχές. Η Βόρεια
Ελλάδα έχει τα υψηλότερα ποσοστά αντοχής σε NRTIs και NNRTIs. Η διασπορά των πιο συχνών μεταλλαγών αντοχής σε NNRTIs έχει έντονα τοπικό χαρακτήρα για τους υπότυπους Α1 και Β στη Βόρεια Ελλάδα, σε αντίθεση με τη Νότια/Κεντρική Ελλάδα που για τον υπότυπο Β δεν βρέθηκαν υψηλά επίπεδα
τοπικής διασποράς. Τα ανθεκτικά στελέχη του υπότυπου Α1 στη Βόρεια Ελλάδα, κυρίως, έχουν προέλευση τη Νότια/Κεντρική Ελλάδα, γεγονός που επιδεικνύει την ανάγκη συνεχούς επιδημιολογικής επιτήρησης της αντοχής σε μη-θεραπευμένους οροθετικούς.

ΕΑ16
Η πρώιμη έναρξη θεραπείας αναφορικά με την
ημερομηνία μετάδοσης σχετίζεται με μειωμένο ρυθμό
μεταδόσεων ανθεκτικών στελεχών HIV στην Ελλάδα
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
Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο
Κύπρου, Λευκωσία, Κύπρος
4
Γ’ Παθολογικό Τμήμα
& Μονάδα Λοιμώξεων, Γ.Ν.Α.
«Κοργιαλένειο-Μπενάκειο 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 Μονάδας
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,
«Σισμανόγλειο» Νοσοκομείο
13
Β’ Παθολογική Κλινική
και Μονάδα Λοιμώξεων,
Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης
1
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Ε. Κωστάκη,1 Π. Γαργαλιάνος-Κακολύρης,2 Γ. Ξυλωμένος,2 Γ. Νικολόπουλος,3 Μ.Κ. Λαζανάς,4 Μ. Χίνη,4
Ν. Μαγκαφάς,4 Α. Σκουτέλης,5 Β. Παπασταμόπουλος,5 Α. Αντωνιάδου,6 Α. Παπαδόπουλος,6
Κ. Πρωτοπαπάς,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: Προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει ότι οι πιο συχνές μεταλλαγές που προσδίδουν αντοχή
σε μη νουκλεοσιδικά ανάλογα (NNRTI) στην Ελλάδα μεταδίδονται μεταξύ μη θεραπευμένων οροθετικών. Το 90,5% (Ν=209/231) των ανθεκτικών στελεχών υπότυπου Α1 έχει εντοπιστεί εντός τοπικών
δικτύων μετάδοσης του ιού. Συγκεκριμένα, το 87,3% (Ν=48/55) των ανθεκτικών στελεχών με μεταλλαγές αντοχής K103N, και το 84,1% (Ν=148/176) με E138A εντοπίστηκε εντός ενός και τεσσάρων κύριων τοπικών δικτύων μετάδοσης, αντίστοιχα. Ο σκοπός της μελέτης ήταν να διερευνηθεί αν το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία μόλυνσης μέχρι την έναρξη της αντιρετροϊκής θεραπείας (ART)
επιδρά στη μείωση των HIV μεταδόσεων, και πώς επηρεάζει την αποτελεσματικότητα της θεραπείας
ως μέτρο πρόληψης (TasP).
Υλικό και μέθοδοι: Αναλύθηκαν 196 στελέχη με μεταλλαγές αντοχής E138A ή K103N υπότυπου Α1,
τα οποία είχαν εντοπιστεί εντός πέντε κύριων τοπικών δικτύων μετάδοσης και είχαν συλλεγεί το διάστημα 01/01/2003-30/06/2015 στη Νότια/Κεντρική Ελλάδα. Οι ημερομηνίες μετάδοσης εκτιμήθηκαν
μέσω ανάλυσης μοριακού ρολογιού, η οποία βασίστηκε σε μοντέλα γέννησης-θανάτου και πραγματοποιήθηκε στο πρόγραμμα BEAST. Επιπρόσθετα εκτιμήθηκαν οι κατανομές του χρονικού διαστήματος
μεταξύ των ημερομηνιών μόλυνσης και δειγματοληψίας (παράθυρο διασύνδεσης στη φροντίδα) και
των ημερομηνιών μόλυνσης και έναρξης της ART (παράθυρο μεταδοτικότητας).
Αποτελέσματα: Ο αριθμός των στελεχών με μεταλλαγές K103N ή E138A που εντοπίστηκε εντός
των κύριων τοπικών δικτύων μετάδοσης στον υπότυπο Α1 παρουσίασε μια σημαντική διαχρονική
μείωση (2008-2009: 30, 2010: 35, 2011: 17, 2012: 21, 2013: 12, 2014: 6). Σημαντική πτωτική τάση εκτιμήθηκε τόσο για το παράθυρο μεταδοτικότητας [2008-2009: 48, 2010: 38, 2011: 35, 2012: 29, 2013: 27,
2014: 16 (διάμεση τιμή σε μήνες)], όσο και για το παράθυρο διασύνδεσης στη φροντίδα [2008-2009:
25, 2010: 22, 2011: 21, 2012: 11, 2013: 10, 2014: 4 (διάμεση τιμή σε μήνες)]. Επίσης, βρέθηκε σημαντική
θετική συσχέτιση μεταξύ του παράθυρου μεταδοτικότητας και του αριθμού των νέων μεταδόσεων
ανθεκτικών στελεχών για κάθε χρονική περίοδο (συντελεστής συσχέτισης Pearson: R=0,85, p<0,05).
Στις χρονικές περιόδους με μικρότερο παράθυρο μεταδοτικότητας ο αριθμός των νέων μεταδόσεων
βρέθηκε να μειώνεται.
Συμπεράσματα: Οι χρονικές περίοδοι με μικρότερο παράθυρο μεταδοτικότητας σχετίζονται με
μειωμένη μετάδοση στελεχών που εντοπίζονται σε τοπικά δίκτυα στην Ελλάδα. Η μελέτη υποδεικνύει ότι η πρώιμη χορήγηση θεραπείας (μικρότερη περίοδος μεταδοτικότητας) θα μπορούσε να συνει-
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σφέρει σημαντικά στην πρόληψη της HIV μετάδοσης. Επίσης η μείωση του χρονικού διαστήματος
μεταξύ μόλυνσης και έναρξης θεραπείας μπορεί να συμβάλλει στη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα
της TasP, και συνεπώς στην επίτευξη του παγκόσμιου στόχου (90-90-90) για την εξάλειψη της HIV
πανδημίας. Μέχρι σήμερα, η παρούσα μελέτη είναι μια από τις λίγες που αναδεικνύει το πλεονέκτημα
της TasP χρησιμοποιώντας μεθόδους μοριακής επιδημιολογίας.

ΕΑ17
Tα επίπεδα HIV-DNA προ θεραπείας προβλέπουν
την ανοσολογική αποκατάσταση
Μ. Ψυχογυιού,1 Ν. Πανταζής,2 Δ. Παρασκευής,2 Π. Ηλιόπουλος,2 Δ. Μπασούλης,1 Μ. Παπαδοπούλου,1
Α. Χατζάκης,2 Γ. Δαΐκος 1
Σκοπός: Το HIV-DNA αντικατοπτρίζει τον αριθμό των προσβεβλημένων κυττάρων από τον ιό HIV και
το μέγεθος του ιικού reservoir. Σκοπός της μελέτης αυτής ήταν η αξιολόγηση των επιπέδων του HIVDNA πριν την έναρξη αντιτρετροϊκής θεραπείας ως δείκτη πρόβλεψης της αποκατάστασης του ανοσοποιητικού συστήματος καθώς και η επίδραση των επιπέδων HIV-DNA προ θεραπείας στον ρυθμό μεταβολής των CD4 μετά την έναρξη θεραπείας.
Υλικό και Mέθοδοι: Πρόκειται για αναδρομική μελέτη ασθενών που παρακολουθούνται στη Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων της Α’ Παθολογικής Κλινικής του Λαϊκού Νοσοκομείου. Το HIV-DNA απομονώθηκε από περιφερικά μονοπύρηνα κύτταρα (PBMCs) και μετρήθηκε ποσοτικά με τη μέθοδο της real-time
PCR. Η ανοσολογική αποκατάσταση αξιολογήθηκε σε βάθος 4 ετών. Η ανάλυση των μεταβολών στα
CD4 σε σχέση με τα επίπεδα DNA, έγινε με τη χρήση τμηματικών-γραμμικών μεικτών μοντέλων, με διόρθωση για πιθανούς συγχυτικούς παράγοντες.
Αποτελέσματα: Εκατόν σαράντα οκτώ ασθενείς περιελήφθησαν στη μελέτη. Ο υψηλότερος ρυθμός ανοσολογικής αποκατάστασης παρατηρήθηκε κατά το πρώτο τρίμηνο. Σε μονοπαραγοντική
ανάλυση, τα baseline επίπεδα HIV-RNA συχεστίστηκαν με μεγαλύτερη αύξηση τωνCD4, ειδικά κατά
το πρώτο τρίμηνο θεραπείας (διαφορά πάνω vs κάτω από τη διάμεση τιμή: 15,1 κύτταρα/μL, 95% CI:
-1,4-31,5; p=0,073). Υψηλότερα φορτία HIV-DNA συσχετίστηκαν με μεγαλύτερες αυξήσεις των CD4
ιδίως κατά το πρώτο τρίμηνο θεραπείας. (διαφορά πάνω vs κάτω από τη διάμεση τιμή: 1,2 κυττάρων/μL,
95% CI: -0,1-2,6; p=0,071). Ο συνδυασμός υψηλού φορτίου HIV-DNA και HIV-RNA εμφάνισε σημαντική
συσχέτιση με μεγαλύτερες αυξήσεις των CD4 μετά το πρώτο τρίμηνο θεραπείας (διαφορά υψηλού/
υψηλού φορτίου vs χαμηλού/χαμηλού φορτίου: 2,1 κύτταρα/μL, 95% CI: 0,3-4,0; p=0,024). Σε πολυπαραγοντική ανάλυση, χαμηλότερα baseline επίπεδα CD4 συσχετίστηκαν με μεγαλύτερες αυξήσεις
των CD4. Στον υποπληθυσμό των ατόμων με αρχικά CD4 άνω της διάμεσης τιμής, υψηλό HIV-DNA/
υψηλό HIV-RNA (πάνω από τη διάμεση τιμή) συσχετίστηκε με μεγαλύτερη αύξηση των CD4 κατά το
πρώτο τρίμηνο. Στον υποπληθυσμό με αρχικά CD4 κάτω από τη διάμεση τιμή, τόσο το υψηλό HIVDNA/υψηλό HIV-RNA (πάνω από τη διάμεση τιμή) καθώς και η χρήση αναστολέων ιντεγκράσης συσχετίστηκαν με μεγαλύτερη άνοδο των CD4 μετά το πρώτο τρίμηνο.
Συμπεράσματα: Σε ασθενείς υπό αγωγή, τα επίπεδα του HIV-DNA και HIV-RNA πριν την έναρξη θεραπείας, μπορούν να προβλέψουν την ταχύτητα της ανοσολογικής αποκατάστασης, η οποία παρουσιάζει διφασικό πρότυπο.
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Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων,
Α’ Παθολογική Κλινική,
Γ.Ν.Α. «Λαϊκό», Ε.Κ.Π.Α.
2
Έδρα Υγιεινής, Επιδημιολογίας
και Ιατρικής Στατιστικής,
Ιατρική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α.
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ΕΑ18
Ο ρόλος της προ θεραπείας αθροιστικής ιαιμίας στη
μακροχρόνια ανοσολογική ανταπόκριση υπό ιολογικά
επιτυχή αντιρετροϊκή αγωγή
Εργαστήριο Υγιεινής,
Επιδημιολογίας και Ιατρικής
Στατιστικής, Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α.
2
Ε’ Παθολογική Κλινική,
Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»
3
Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων,
Νοσοκομείο Αφροδισίων και
Δερματικών Νοσημάτων «Α. Συγγρός»
4
Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων,
Π.Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ»
5
Δ’ Παθολογική Κλινική,
Π.Γ.Ν.Α. «Αττικόν»
6 η
1 Παθολογική Κλινική,
Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων,
Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»
7
Α’ Προπαιδευτική Κλινική,
Ιατρική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α.,
Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»
8
Γ’ Παθολογικό Τμήμα-Μονάδα
Λοιμώξεων, Γ.Ν.Α. «ΚοργιαλένειοΜπενάκειο Ε.Ε.Σ»
9
Β’ Πανεπιστημιακή Παθολογική
Κλινική, Μονάδα Λοιμώξεων,
Ιατρική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α.,
Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
10
Κλινική Παθολογικής Φυσιολογίας,
Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α.
11
Μονάδα Λοιμώξεων,
Π.Γ.Ν. Πειραιά «Τζάνειο»
12
Πανεπιστημιακή Παθολογική
Κλινική και Τμήμα Λοιμώξεων,
Π.Γ.Ν. Πατρών
13
Κέντρο Αίματος,
Εθνικό Κέντρο Αναφοράς
Αιμορραγικών Διαθέσεων,
Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»
14
Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων.
Τμήμα Ιατρικής,
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης,
Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης
1
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Ν. Πανταζής,1 Α. Σκουτέλης,2 Σ. Κουρκουντή,3 Σ. Μεταλλίδης,4 Α. Αντωνιάδου,5 Π. Γαργαλιάνος-Κακολύρης,6
Γ. Δαΐκος,7 Μ.Κ. Λαζανάς,8 Ε. Σαμπατάκου,9 Ν.Β. Σύψας,10 Γ. Χρύσος,11 Χ. Γώγος,12 Ό. Κατσαρού,13
Π. Παναγόπουλος,14 Χ. Θωμαδάκης,1 Γ. Τουλούμη 1 εκ μέρους της AMACS
Σκοπός: Η συνδυασμένη αντιρετροϊκή θεραπεία (cART) βελτιώνει σημαντικά τους ανοσολογικούς
δείκτες των HIV οροθετικών ατόμων. Ωστόσο, παραμένει ασαφές αν μια ιολογικά επιτυχής cART επαναφέρει τον αριθμό των CD4 λεμφοκυττάρων (CD4) σε φυσιολογικά επίπεδα και το κατά πόσο αυτό
επηρεάζεται από την αθροιστική ιαιμία προ-cART. Σκοπός της εργασίας είναι η διερεύνηση της μακροχρόνιας εξέλιξης των CD4 υπό συνεχή ιολογική καταστολή και της επίδρασης προηγούμενης
αθροιστικής ιαιμίας.
Υλικό και Μέθοδοι: Τα δεδομένα προήλθαν από την πολυκεντρική μελέτη AMACS. Οι συμμετέχοντες ήταν ενήλικες που ξεκίνησαν cART από το 2005 και μετά και διατήρησαν μη ανιχνεύσιμο ιικό
φορτίο καθ’ όλη τη διάρκεια της μετέπειτα παρακολούθησής τους. Τα επίπεδα των CD4 μετά την
έναρξη της cART αναλύθηκαν με μοντέλα τυχαίων επιδράσεων. Για τον υπολογισμό της αθροιστικής
ιαιμίας, εκτιμήθηκε πρώτα η ημερομηνία ορομετατροπής μέσω μεθόδων Μπεϋζιανής στατιστικής σε
συνδυασμό με αποτελέσματα από τη μελέτη CASCADE. Στη συνέχεια εκτιμήθηκαν τα επίπεδα ιικού
φορτίου για το διάστημα από την ορομετατροπή μέχρι τη διάγνωση και σε συνδυασμό με τις διαθέσιμες μετρήσεις ιικού φορτίου υπολογίστηκε η συνολική αθροιστική ιαιμία προ-cART.
Αποτελέσματα: Στη μελέτη συμμετείχαν 2.412 άτομα (άνδρες 88%, ομοφυλοφιλική μετάδοση
63%, μέση ηλικία 38 έτη) με διάμεση (IQR) παρακολούθηση μετά την cART 4,1 (2,2-6,5) έτη. Η διάμεση
(IQR) αθροιστική ιαιμία ήταν 22,0 (16,8-31,4) log10 (αντίγραφα/mL)-έτη. Μετά από 6 χρόνια συνεχούς
ιολογικής καταστολής τα εκτιμώμενα (95% CI) CD4 ήταν 579 (559, 600), 737 (719, 755), 871 (840, 903)
και 946 (897, 994) για τα άτομα που ξεκίνησαν θεραπεία με <200, 200-349, 350-499 και 500+ κύτταρα/
μL, αντίστοιχα. Υψηλότερα επίπεδα αθροιστικής ιαιμίας σχετίζονταν σημαντικά με μικρότερες αυξήσεις των CD4, ιδιαίτερα κατά τους πρώτους 3 μήνες της θεραπείας. Για παράδειγμα, άτομα που ξεκίνησαν cART έχοντας 250 CD4 κύτταρα/μL, είχαν 39% πιθανότητα να φτάσουν τα 800 CD4 κύτταρα/
μL, μετά από 3 χρόνια, αν είχαν χαμηλά επίπεδα αθροιστικής ιαιμίας (δηλ. στο 1ο τεταρτημόριο) ενώ
με υψηλά αντίστοιχα επίπεδα (δηλ. στο 4ο τεταρτημόριο) η πιθανότητα αυτή ήταν 29%. Μεγαλύτερη
ηλικία και μόλυνση μέσω χρήσης ενδοφλέβιων ναρκωτικών ήταν επίσης συσχετισμένες με μικρότερους ρυθμούς αύξησης των CD4.
Συμπεράσματα: Τα μέσα επίπεδα CD4, μετά από 6 χρόνια ιολογικά επιτυχημένης cART ήταν κάτω
από τα 800 κύτταρα/mL για τα άτομα που ξεκίνησαν θεραπεία με <350 CD4 κύτταρα/mL ενώ οι πιθανότητες επαναφοράς των CD4 σε φυσιολογικά επίπεδα επηρεάζονταν αρνητικά από μεγαλύτερες
τιμές προηγούμενης αθροιστικής ιαιμίας. Παρότι τα σύγχρονα θεραπευτικά σχήματα πετυχαίνουν
συχνά παρατεταμένη ιολογική καταστολή, τα παραπάνω αποτελέσματα υπογραμμίζουν τη σημασία
της έγκαιρης διάγνωσης και θεραπείας προκειμένου να επιτευχθεί επαναφορά των CD4 σε φυσιολογικά επίπεδα.
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ΕΑ19
Αναδρομική μελέτη των αιτιών θανάτου HIV οροθετικών
ατόμων στην Ελλάδα για το χρονικό διάστημα 1981-2016
Β. Ραφτόπουλος, Σ. Πατρινός, Μ. Πύλλη, Ο. Γκοτζάνη, Ε. Χατζηθεοδώρου, Χ. Τσιάρα, Δ. Παρασκευά

Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης
Νοσημάτων, Γραφείο HIV & ΣΜΝ

Σκοπός: Η ανάλυση των αιτιών θανάτου και των σχετιζόμενων παραγόντων των δηλωθέντων θανάτων των HIV οροθετικών ατόμων στην Ελλάδα την περίοδο 1981-2016.
Υλικό και Μέθοδοι: Αναδρομική μελέτη 2.675 δηλωθέντων θανάτων HIV οροθετικών ατόμων (συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων AIDS) που αποβίωσαν την περίοδο 1981-2016. Οι αιτίες θανάτου μελετήθηκαν σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση της EuroSIDA. Τα δεδομένα απεικονίστηκαν με
τεχνικές περιγραφικής στατιστικής ανάλυσης. Εφαρμόστηκαν μη παραμετρικά κριτήρια καθώς και
ανάλυση επιβίωσης με χρήση του στατιστικού προγράμματος stata v12.1.
Αποτελέσματα: Την περίοδο 1981-2016 διαγνώστηκαν 15.966 HIV οροθετικά άτομα (82,76% άνδρες,
57,76% MSM, 24,86% κρούσματα AIDS, 56,39% έλαβαν ART). Συνολικά λήφθηκαν 2.675 (16,75%) δελτία
δήλωσης θανάτων. Η διάμεση ηλικία κατά τη διάγνωση της HIV λοίμωξης και κατά τον θάνατο ήταν τα
39 έτη και τα 44 έτη, αντίστοιχα. Στις περιπτώσεις για τις οποίες καταγράφηκε η αιτία θανάτου, η συχνότερη ήταν σχετιζόμενη με το AIDS (Γράφημα 1). Το 33,94% των θανάτων σχετίζονταν με το AIDS, ενώ
στο 40,67% η αιτία θανάτου ήταν άγνωστη.
Γράφημα 1. αιτίες θανάτου κατά EuroSIDA την περίοδο 1981-2016.
Αιτίες θανάτου κατά EuroSIDA (N=2675)

Η θνησιμότητα βρέθηκε να αυξάνεται με την ηλικία κατά τη διάγνωση του HIV (p<0,001). Η διάμεση
ηλικία κατά το θάνατο ήταν μικρότερη στους MSM (44 vs 47, p<0,001), στα κρούσματα AIDS (42 vs 49,
p<0,001) και σε εκείνους που απεβίωσαν από αιτία που σχετίζεται με το AIDS (44 vs 49, p<0,001). Μικρότερη επιβίωση παρατηρήθηκε σε εκείνους με CD4<200 (κατά τη διάγνωση) (Γράφημα 2, p<0,001). Διαχρονικά, η ηλικία κατά τη διάγνωσης της HIV λοίμωξης όπως και η ηλικία θανάτου εμφανίζουν αυξητική
τάση (p<0,001).
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Γράφημα 2. Έτη επιβίωσης ανά κατηγορία CD4 κατά τη διάγνωση την περίοδο 1981-2016.
Survival analysis by CD4 category

Ο συνολικός αριθμός των θανάτων ελαττώνεται ανά χρονική περίοδο (γράφημα 3, p<0,001), ενώ τα
έτη επιβίωσης αυξάνονται (Γράφημα 4, p<0,001) μετά και την εισαγωγή της HAART. Η διάμεση ηλικία
κατά το θάνατο για τα άτομα υπό αγωγή ήταν τα 44,5 έτη έναντι των 40 ετών σε αυτά άνευ αγωγής
(p<0,001). Στα κρούσματα AIDS αντίστοιχα ήταν 43 vs 40 (p=0,0005), ενώ στα άτομα που δεν είχαν εκδηλώσει AIDS ήταν 50 vs 42 (p<0,001).
Γράφημα 3: Αιτίες θανάτου ανά χρονική περίοδο, p<0,001 (1981-2016).
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Γράφημα 4: Έτη επιβίωσης ανά χρονική περίοδο (1981-2016).
Survival function by HIV diagnosis time period (p<0.001)

Συμπεράσματα: Η λήψη HAART και το στάδιο της νόσου σχετίζονται στατιστικά σημαντικά με την
αύξηση των ετών επιβίωσης. Η ανάλυση των δεδομένων ανέδειξε την ύπαρξη υψηλού ποσοστού δηλώσεων στις οποίες δεν καταγράφηκαν η άμεση και η υποκείμενη αιτία θανάτου.
Ευχαριστίες: σε όλους τους γιατρούς και το προσωπικό των Μονάδων Λοιμώξεων/Εξωτερικών Ιατρείων Παρακολούθησης HIV οροθετικών ατόμων καθώς και των όλων των ιατρών δημοσίων νοσοκομείων για την αποστολή των δεδομένων.
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ΔΑ01
Επαγγελματική έκθεση στον HIV μέσω επαφής
με βιολογικά υγρά
Σ.-Α. Μουστάκης,1 Ο. Μπότσης,2 Ε. Κουτρουμπάνος 3
Σκοπός: Το νοσοκομείο αποτελεί χώρο εργασίας μέσα από τον οποίο οι εργαζόμενοι έρχονται σε
καθημερινή βάση σε επαφή με μολυσματικά νοσήματα συμπεριλαμβανομένου και του HIV. O κίνδυνος
μετάδοσης του νοσήματος σχετίζεται με τον φόρτο εργασίας, την ειδικότητα και τον τομέα εργασίας,
τις προφυλάξεις και τα μέτρα που λαμβάνονται από πλευράς των εργαζομένων όπως επίσης και τη
στάση ή την επαγρύπνηση για την αποφυγή μετάδοσης του νοσήματος που οφείλει να επιδεικνύει το
προσωπικό. Σκοπός της παρούσας εργασίας αποτελεί η διερεύνηση του κατά πόσο είναι πιθανό να μεταδοθεί ο ιός HIV σε εργαζόμενους στον χώρο της υγείας έπειτα από έκθεση σε βιολογικά υγρά.
Υλικό και Μέθοδοι: Πραγματοποιήθηκε ανασκόπηση αρθρογραφίας και μελετών σε διεθνείς βάσεις
δεδομένων όπως «Pubmed», «sciencedirect» και «Wiley Online Library».
Αποτελέσματα: Η επαφή του εργαζομένου με βιολογικά υγρά στον χώρο εργασίας είναι συνηθέστερο να συμβαίνει μέσω έκθεσης σε σταγονίδια κυρίως αίματος και ουρών. Τα σημεία από τα όποια μπορεί να εισέρθει ο ιός είναι κατά κύριο λόγο οι βλεννογόνοι της ρινός, του στόματος και των οφθαλμών,
ενώ δεν υπάρχει αξιόλογη αναφορά μετάδοσης μέσω θιγμένου δέρματος. Επιπλέον, ο κίνδυνος μετάδοσης αυξάνεται κυρίως μέσω του αίματος ενώ μειώνεται σε επαφή με ουρά. Ακόμη, άλλοι παράγοντες
κίνδυνου είναι το εάν ο HIV(+) ασθενής έχει προσβληθεί πρόσφατα και γενικότερα με το ιικό φορτίο στο
αίμα. Επιπλέον, σε περίπτωση εισόδου σταγονιδίων αίματος στην περιοχή του στόματος φαίνεται ότι η
σύσταση του σιέλου έχει τη δυνατότητα να περιορίσει τη μετάδοση του ιού. Τέλος, τα ποσοστά μετάδοσης μέσω των βλεννογόνων φαίνεται να είναι πολύ μικρά με ποσοστό (0,09%) μικρότερα και από αυτά
του νυγμού από βελόνη (0,4%)
Συμπεράσματα: Διαπιστώνεται για άλλη μια φορά η βαρύτητα του νοσοκομείου ως χώρος εργασίας. Επίσης, συμφώνα με τις τελευταίες μελέτες διαπιστώνεται πως χώροι όπως το ΤΕΠ, αλλά και άλλοι
χώροι όπως οι αίθουσες χειρουργείων λόγω της βαρύτητας των περιστατικών αποτελούν συμβάλλων
παράγοντα στη μετάδοση μολυσματικών νοσημάτων. Επιπροσθέτως, η χρήση των μέτρων ατομικής
προστασίας αποτελεί ασπίδα για την προστασία των εργαζομένων, ενώ η άμεση αντίδραση σε υποψία
έκθεσης στον ιό αποτελεί μια δεύτερη γραμμή άμυνας.

Φοιτητής Νοσηλευτικής,
Τ.Ε.Ι. Αθήνας
Φοιτητής Νοσηλευτικής,
Τ.Ε.Ι. Αθήνας
3
Φοιτητής Νοσηλευτικής,
Τ.Ε.Ι. Αθήνας
1

2

ΔΑ02
AIDS και αναπνευστικές διαταραχές
Γ. Χαρώνης,1 Μ. Στολάτη 2
Σκοπός: Σκοπός αυτής της βιβλιογραφικής ανασκόπησης είναι η μελέτη των διαταραχών του αναπνευστικού συστήματος ασθενών με AIDS. Το AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) είναι μία νόσος η
οποία προκαλείται από έναν ρετροϊό, τον ιό της ανοσοανεπάρκειας του ανθρώπου (HIV). Χαρακτηρίζεται
από λοίμωξη και ελάττωση των βοηθητικών Τ-Λεμφοκυττάρων (CD4+), καθώς και από έντονη ανοσοκαταστολή, η οποία οδηγεί σε ευκαιριακές λοιμώξεις, δευτεροπαθή νεοπλάσματα καθώς και σε νευρολογικές
διαταραχές. Πρόσφατες μελέτες της αναπνευστικής λειτουργίας των ασθενών που νοσούν από τον AIDS
έχουν αναδείξει ισχυρή συσχέτιση της νόσου με απόφραξη των αεραγωγών, αντιστρεπτή βρογχοδιαστολή καθώς και διαταραγμένη διαχυτική ικανότητα. Τα ευρήματα αυτά δυσχεραίνονται ακόμα περισσότερο
αν ο ασθενής είναι καπνιστής, καθώς έτσι το αναπνευστικό σύστημα του ασθενούς είναι περισσότερο
επιρρεπές στα χρόνια φλεγμονώδη και ανοσοκατασταλτικά αποτελέσματα του καπνίσματος και της λοίμωξης οδηγώντας σε ευκαιριακές λοιμώξεις, καρκίνο του πνεύμονα καθώς και αποφρακτικές διαταραχές.

Προπτυχιακός Φοιτητής,
Τμήμα Ιατρικής-Νοσηλευτής Π.Ε.,
Πανεπιστήμιο Πατρών
2
Προπτυχιακή Φοιτήτρια,
Τμήμα Νοσηλευτικής,
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
1
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Υλικό και Μέθοδοι: Βιβλιογραφική ανασκόπηση με χρήση πληροφοριών από το διαδίκτυο (PubMed,
Google Scholars) καθώς επίσης και από Πανεπιστημιακά εγχειρίδια.
Αποτελέσματα: Όπως είναι γνωστό, η λοίμωξη από HIV έχει πολλές και καταστρεπτικές συνέπειες
για τον οργανισμό. Στη μελέτη αυτή, βρέθηκε ότι οι ασθενείς αυτοί εμφανίζουν και αρκετά συχνά μάλιστα ένα μεγάλο εύρος διαταραχών του αναπνευστικού τους συστήματος. Το εύρος τους κυμαίνεται
από Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) και άσθμα έως και ευκαιριακές λοιμώξεις και καρκίνο
του πνεύμονα. Έχουν βρεθεί αρκετοί αιτιολογικοί παράγοντες όπως για παράδειγμα o αποικισμόw των
αεραγωγών από Pneumocystis jirovecii, αυξημένο οξειδωτικό στρες, ενεργοποίηση των μονοκυττάρων,
δυσλειτουργία των Τ-Λεμφοκυττάρων και ελάττωση του μήκους της τελομεράσης. Άρα γίνεται εύκολα
αντιληπτό το πόσο σημαντική είναι η μελέτη της συσχέτισης των νοσημάτων του αναπνευστικού με τη
λοίμωξη από τον ιό HIV.
Συμπεράσματα: Παρόλο που το AIDS με τις σημερινές θεραπευτικές προσεγγίσεις έχει μετατραπεί
σε χρόνιο νόσημα, εντούτοις γίνεται εύκολα αντιληπτό πως οι επιδράσεις αυτής της νόσου στο αναπνευστικό σύστημα του ασθενούς είναι πολλές καθώς επίσης και άμεσα απειλητικές για τη ζωή του.

ΔΑ03
Επιπολασμός του ΗΙV1+2 στη Νοτιοδυτική Ελλάδα κατά τα
έτη 2015, 2016 και μέχρι τον 8ο μήνα του 2017
Κέντρο Αναφοράς AIDS
Νοτιοδυτικής Ελλάδος,
Γ.Ν. Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας»
2
Κέντρο Αιμοδοσίας, Γ.Ν. Πατρών
«Ο Άγιος Ανδρέας»
1
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Δ. Γιαννοπούλου,1 Γ. Πλευριάς,1 Θ. Βανταράκη,1 Ι. Ζαχαρόπουλος,1 Π. Τσέλιου 2
Σκοπός: Η μελέτη και παρουσίαση στατιστικών δεδομένων από το έτος 2015 έως και τον 8/2017. Η
ανάδειξη της τάσης της ιατρικής κοινότητας και του ευρύτερου κοινού προς την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση του HIV και πώς αυτό έχει συνδράμει στην προφύλαξη του έναντι του ιού.
Υλικό και Μέθοδοι: Στη μελέτη υλικό μας αποτέλεσε το αρχείο καταγραφής στατιστικών δεδομένων του Κέντρου Αναφοράς από το οποίο αντλήσαμε τα στοιχεία. Η στατιστική μας επεξεργασία έγινε
ανά κατηγορίες (φύλο, ηλικία, λόγοι εξέτασης κ.τ.λ.), η εξέταση για την ανίχνευση των αντισωμάτων
έγινε με Enzygnost HIV integral 4 της Siemens και οι επιβεβαιώσεις των αποτελεσμάτων με την ανοσοαποτυπωτική μέθοδο (Blotting) ΙΝΝΟ-LIA HIV I/II Score της FUJIREBIO.
Αποτελέσματα: Συνολικά ελέγχθηκαν 4.974 άτομα. Βρέθηκαν αμφίβολα 168 δείγματα εκ των οποίων τα 93 ήταν θετικά. Ο κύριος όγκος των εξετασθέντων είναι ηλικιακά στην κατηγορία >25 ετών (πάνω
από 80%). Στην κατηγορία των φύλων εξετασθέντων φαίνεται να υπερέχει το γυναικείο κατά 60%.
Στους λόγους που εξετάσθηκε το κοινό κυριαρχεί ο προγεννητικός έλεγχος και ο έλεγχος των νοσηλευομένων. Ο έλεγχος των ειδικών ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (εκδιδόμενες, φυλακισμένοι) παραμένει
σχεδόν σταθερός, περίπου 450 άτομα ανά έτος, όπως και ο αριθμός των δειγμάτων που έφτασαν σε
εμάς για επιβεβαίωση, περίπου 40 δείγματα ανά έτος.
Συμπεράσματα: Στους ελέγχους που διενεργήθηκαν στο εργαστήριο δεν βρέθηκε κανένα δείγμα
HIV 2 θετικό. Βρέθηκαν 93 δείγματα θετικά ως προς τον ιό HIV 1. Παρατηρήθηκε ότι η τάση του κοινού
για έγκαιρη διάγνωση έχει παρουσιάσει αυξητικές τάσεις καθώς και ότι η συνεργασία για προληπτικές
εξετάσεις από τις κλινικές του νοσοκομείου έχει αυξηθεί σημαντικά, συμβάλλοντας και στην προστασία
του προσωπικού του νοσοκομείου. Όλο και περισσότερες ομάδες πληθυσμού (νοσηλευόμενοι, εκδιδόμενες γυναίκες, φυλακισμένοι κ.τ.λ.) τείνουν να μπαίνουν σε διαδικασία ελέγχου μαζί με τον γενικό πληθυσμό για τον ιό, προσφέροντας την έγκαιρη διάγνωση, όπου αυτή είναι απαραίτητη, αλλά και πρόληψη για αποφυγή της μετάδοσής του.
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ΔΑ04
Επιδημιολογικά στοιχεία των θετικών HIV ατόμων που
επιβεβαιώθηκαν στο Κέντρο Αναφοράς AIDS Ν/Δ Ελλάδος
για τα έτη 2015, 2016 έως και τον 8ο μήνα του 2017
Δ. Γιαννοπούλου,1 Γ. Πλευριάς,1 Θ. Βανταράκη,1 Ι. Ζαχαρόπουλος,1 Π. Τσέλιου 2
Σκοπός: Να μελετηθεί η εικόνα των εξετασθέντων και επιβεβαιωθέντων ως θετικών HIV στο εργαστήριό μας. Προτάσεις δράσεων με βάση τα συμπεράσματα που θα εξαχθούν από την έρευνα.
Υλικό και Μέθοδοι: Το υλικό αποτελείται από το σύνολο των διαγνωσθέντων την τριετία 2015-2017
θετικών HIV στο εργαστήριό μας. Αναφέρονται τόσο τα δείγματα που ελέγχθηκαν για πρώτη φορά στο
εργαστήριό μας, όσο και αυτά που εστάλησαν για επανέλεγχο-επιβεβαίωση από άλλα εργαστήρια της
Ν/Δ Ελλάδας. Ο έλεγχος των αντισωμάτων έγινε με τεχνική Elisa, Enzygnost HIV integral 4 της Siemens
και οι επιβεβαιώσεις των αποτελεσμάτων με την ανοσοαποτυπωτική μέθοδο (Blotting) ΙΝΝΟ- LIA HIV I/
II Score της FUJIREBIO.
Αποτελέσματα: Το σύνολο των ελεγχθέντων δειγμάτων είναι 168. Από αυτά επιβεβαιώθηκαν θετικά
τα 93 (55%). Από άλλα νοσοκομεία εστάλησαν 78 δείγματα και επιβεβαιώθηκαν θετικά τα 46 (59%). Από
τις φυλακές ελέγχθηκαν 21 άτομα (12,5%), εκ των οποίων επιβεβαιώθηκαν θετικά τα 18. Στην κατανομή
των φύλων, 116 (69%) είναι άνδρες και 38 (31%) είναι γυναίκες. Στα επιβεβαιωμένα θετικά οι 79 (85%)
είναι άνδρες και μόνο οι 14 (15%) είναι γυναίκες. Βάσει ηλικίας, οι >25 ετών αποτελούν τη συντριπτική
πλειοψηφία με ποσοστό 92%.
Συμπεράσματα: Η οροθετικότητα στην περιοχή της Ν/Δ Ελλάδος φαίνεται να αφορά κυρίως ενήλικους (>25) άνδρες. Ο κύριος όγκος των ελεγχθέντων σχετίζεται με την ιατρική κοινότητα (αιμοδοσίες,
κλινικές), αναδεικνύοντας έτσι την ολοένα και περισσότερο ευαισθητοποίησή της. Από τους ελεγχθέντες, 15 άτομα προσήλθαν από ίδια πρωτοβουλία στο εργαστήριό μας, κάτι το οποίο αυξάνει τις ευθύνες μας απέναντι στην κοινωνία μέσω ενημερωτικών προγραμμάτων.

Κέντρο Αναφοράς AIDS
Νοτιοδυτικής Ελλάδος,
Γ.Ν. Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας»
2
Κέντρο Αιμοδοσίας,
Γ.Ν. Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας»
1

ΔΑ05
H επίπτωση της σαρκοπενίας σε άτομα που πάσχουν
από HIV λοίμωξη
Ά. Κολυνού, Μ. Γιαβροπούλου,1 Σ. Νανούδης,1 Μ. Ποικιλίδου,1 Ό. Τσαχουρίδου,1 Χ. Γώγου,1 Μ. Παπαγιάννη,1
Α. Γεωργίου,1 Γ. Λώλη,1 Θ. Χρυσανθίδης,1 Π. Κολλάρας,1 Δ. Χατζηδημητρίου,2 Λ. Σκούρα,2 Κ. Κώτσα,1
Π. Ζεμπεκάκης,1 Σ. Μεταλλίδης 1
Σκοπός: Η σαρκοπενία και το σύνδρομο ευθραυστότητας παρατηρούνται συχνότερα σε άτομα που
πάσχουν από HIV λοίμωξη σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό. Η σαρκοπενία ορίζεται ως η απώλεια μυϊκής σκελετικής μάζας και δύναμης και χαρακτηρίζεται από έντονα μειωμένη κινητικότητα, απώλεια
αυτονομίας, αυξημένη νοσηρότητα και θνησιμότητα. Η απώλεια μυϊκής μάζας είναι ένα γνωστό κλινικό
πρόβλημα της HIV λοίμωξης ακόμη και στην εποχή της συνδυασμένης αντιρετροϊκής αγωγής (ΑRT),
αλλά οι υποκείμενοι παθοφυσιολογικοί μηχανισμοί παραμένουν εν πολλοίς άγνωστοι. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η καταγραφή της συχνότητας της σαρκοπενίας σε άρρενα HIV άτομα υπό αντιρετροϊκή αγωγή και η αναζήτηση πιθανών συσχετίσεων της με εργαστηριακές παραμέτρους που αφορούν την ΗΙV λοίμωξη, τον οστικό μεταβολισμό και το ορμονικό προφίλ των HIV θετικών ατόμων.
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Α’ Παθολογική Κλινική,
Τμήμα Λοιμωξιολογίας,
Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ.
2
Κέντρο Αναφοράς AIDS
Βορείου Ελλάδας,
Εργαστήριο Μικροβιολογίας,
Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ.
1
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Υλικό και Μέθοδοι: 102 άρρενα HIV θετικά άτομα υπό αντιτρετροϊκή αγωγή για τουλάχιστον 3 έτη
συμμετείχαν στη μελέτη. Τα κριτήρια αποκλεισμού περιλάμβαναν: 1. Σακχαρώδη διαβήτη, 2. νεφρική/
ηπατική ανεπάρκεια, 3. οστικά μεταβολικά νοσήματα εκτός της οστεοπόρωσης. Σε όλους τους συμμετέχοντες πραγματοποιήθηκαν προσδιορισμός της σύστασης του σώματος με τη μέθοδο DXA. Οι εργαστηριακές μετρήσεις έγιναν στα πλαίσια των τακτικών ελέγχων στη Μονάδα Λοιμώξεων του Π.Γ.Ν.Θ.
«ΑΧΕΠΑ». Η διάγνωση της σαρκοπενίας βασίστηκε στον διαγνωστικό αλγόριθμο σύμφωνα με τις συστάσεις του European Working Group on Sarcopenia in Older People (EWGSOP) χρησιμοποιώντας το
κριτήριο Α (μειωμένο ποσοστό μυϊκής μάζας στην DXA).
Αποτελέσματα: Η μέση ηλικία των συμμετεχόντων ήταν 55±7,8 έτη (36 έως 78 έτη) με μέση διάρκεια
αντιρετροϊκής αγωγής 11±7 έτη (η διάρκεια της αντιρετροϊκής αγωγής κυμαίνονταν από 3 έως 25 έτη).
Ο μέσος όρος του ΔΜΣ ήταν 26±4 kg/m2. Ο μέσος όρος της συνολικής άλιπης μαζας του σώματος ήταν
56±6,7 γρ., όπως αυτή μετρήθηκε με τη μέθοδο DXA. Σύμφωνα με τα κριτήρια της EWGSOP (appendicular fat lean mass/height2 (AFL/ht) <7,23 kg/m2) το 12% των συμμετεχόντων είχαν μειωμένη μυϊκή
μάζα. Δεν παρατηρήθηκε καμία συσχέτιση μεταξύ τoυ δείκτη ΑFL/ht2 στον υπό μελέτη πληθυσμό και
τα έτη της ART ή τα επίπεδα CD4. Υπήρξε, ωστόσο, σημαντική αρνητική συσχέτιση μεταξύ του ΑFL/ht2
και των επιπέδων τεστοστερόνης στον ορό (r=-0,286, p=0,008).
Συμπεράσματα: Η μείωση της μυϊκής μάζας σε HIV θετικά άτομα αποτελεί ένα υπαρκτό και σύνθετο
πρόβλημα. Παρότι η αύξηση του αριθμού των CD4 λεμφοκυττάρων έχει συσχετισθεί με σημαντική
αύξηση της μυϊκής μάζας και κάποια αντιρετροϊκά φάρμακα, με απώλεια της, στην παρούσα μελέτη η
διάρκεια της ART και τα επίπεδα των CD4 δεν φάνηκε να επηρεάζουν τη συχνότητα εμφάνισης σαρκοπενίας σε άρρενα ΗΙV θετικά άτομα.

ΔΑ06
Περιστατικά νόσου Castleman σε ασθενείς με HIV λοίμωξη
Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων,
Νοσοκομείο Αφροδίσιων
και Δερματικών Νόσων
«Ανδρέας Συγγρός»
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Θ. Ρέτσας, Σ. Κουρκουντή, Β. Παπαρίζος, Ε. Δασκαλάκης, Δ. Ρηγόπουλος
Σκοπός: Η περιγραφή δύο πρόσφατων περιπτώσεων πολυκεντρικής νόσου Castleman σε ασθενείς
πάσχοντες από χρόνια HIV λοίμωξη.
Υλικό και Μέθοδοι: Καταγράφηκαν τα χαρακτηριστικά των 2 ασθενών, η κλινική εικόνα, η πορεία
του νοσήματος και η ανταπόκριση στη θεραπεία.
Αποτελέσματα: Η πρώτη περίπτωση αφορά σε HIV(+) ασθενή, 55 ετών, υπό αντιρετροϊκή θεραπεία με ιολογική και ανοσολογική ανταπόκριση καθώς και ελεύθερο κατά τα λοιπά ατομικό αναμνηστικό. Ο ασθενής παρουσιάστηκε τον Σεπτέμβριο του 2014 με κυματοειδή πυρετό, έως 39οC, από
μηνός με νυχτερινές εφιδρώσεις, αρθραλγίες και απώλεια βάρους περίπου 10% του σωματικού βάρους του. Η αιματολογική του εικόνα παρουσίαζε σημαντική ορθόχρωμη αναιμία, μέτρια θρομβοπενία και απόλυτη λεμφοκυττάρωση. Στον λοιπό εργαστηριακό έλεγχο ξεχώρισε η μεγάλη αύξηση
πρωτεϊνών οξείας φάσης και ΤΚΕ και η εκσεσημασμένη διάχυτη υπεγαμμασφαιριναιμία. Στην πορεία
της νόσου εμφανίστηκαν διάχυτη περιφερική λεμφαδενοπάθεια και μη ψηλαφητή πορφύρα κάτω
άκρων. Τον Οκτώβριο του 2014 και μετά από ανοιχτή βιοψία τραχηλικού λεμφαδένα διαγνώστηκε
νόσος Castleman πλασματοκυτταρικού τύπου όπου ο ανοσοϊστοχημικός έλεγχος ανέδειξε την παρουσία του ανθρώπινου ερπητοϊού-8 [HHV-8 (lana-1(+)] και ο in situ υβριδισμός την παρουσία του ιού
Epstein-Barr (EBV). Το δεύτερο περιστατικό αφορά σε HIV(+) ασθενή, 35 ετών, επίσης υπό αντιρετροϊκή αγωγή με ιολογική και ανοσολογική ανταπόκριση. Ο ασθενής παρουσιάστηκε τον Μάιο του 2015
με δεκατική πυρετική κίνηση από 15ημέρου, γενικευμένη περιφερική λεμφαδενική διόγκωση, καταβολή δυνάμεων, νυχτερινές εφιδρώσεις και ηπατοσπληνομεγαλία. Στον αιματολογικό έλεγχο διαπιστώθηκε ήπια ουδετεροφιλία και θρομβοκυττάρωση χωρίς αναιμία, ενώ από τον λοιπό εργαστηριακό έλεγχο μόνο μέτρια αύξηση της ΤΚΕ και των δεικτών αντίδρασης οξείας φάσης. Η διάγνωση της
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πολυκεντρικής νόσου Castleman τέθηκε τον Ιούνιο του 2015 μετά από ανοικτή βιοψία του μεγαλύτερου από τους τραχηλικούς λεμφαδένες. Διαγιγνώστηκε ο πλασματοκυτταρικός τύπος με παρουσία
του HHV-8 στα ώριμα πλασματοκύτταρα, όπως έδειξε ο ανοσοϊστοχημικός έλεγχος [(LANA-1(+)] και
με πολυτυπική έκφραση ανοσοσφαιρινών. Το ιικό HHV-8 φορτίο ήταν 700 αντίγραφα /ml. Αμφότεροι
οι ασθενείς έλαβαν θεραπεία με 4 κύκλους ριτουξιμάμπης και ετοποσίδης στην οποία επέδειξαν άριστη ανταπόκριση χωρίς υποτροπή μέχρι σήμερα.
Συμπεράσματα: Η νόσος Castleman συνιστά σπάνιο λεμφοϋπερπλαστικό νόσημα. Δεδομένου όμως
ότι η δευτεροπαθής μορφή της παρουσιάζει ισχυρή συσχέτιση με συλλοίμωξη HIV+/HHV8+, θα πρέπει
να τίθεται στη διαφοροδιάγνωση HIV ασθενών με εμπύρετο και λεμφαδενοπάθεια. Ελάχιστα είναι γνωστά για τη συλλοίμωξη και με ΕBV και την πιθανή σημασία της στην πορεία της νόσου Castleman.

ΔΑ07
Καταγραφή επιπέδων κόπωσης, άγχους και κατάθλιψης σε
Έλληνες οροθετικούς
Μ. Ελπιδοφόρου,¹ Δ. Μπακαλίδου,² Β. Παπαρίζος,³ Ά. Βουράκη ⁴
Σκοπός: Η παρούσα μελέτη στοχεύει στην καταγραφή των επιπέδων κόπωσης, άγχους και κατάθλιψης σε οροθετικούς (HIV+) ασθενείς στην Ελλάδα και στη διερεύνηση πιθανών συσχετίσεών τους με
δημογραφικά στοιχεία του δείγματος.
Υλικό και Μέθοδοι: Εφαρμόστηκε κλινική μελέτη συγχρονικού τύπου με δείγμα ευκολίας στη ΜΕΛ
του Νοσοκομείου Δερματικών και Αφροδίσιων Νόσων «Ανδρέας Συγγρός» μέσω αυτοσυμπληρούμενων ερωτηματολογίων δημογραφικών στοιχείων, χρόνιας κόπωσης (FSS-9), καθώς και άγχους και κατάθλιψης (HADS) σε 93 συνολικά οροθετικά άτομα (89 Άρρενες) μέσης ηλικίας (40,87±8,23 έτη), υψηλού
μορφωτικού επιπέδου (58,1% απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ) και ελληνικής καταγωγής (97,85%) την περίοδο 20142015.
Αποτελέσματα: Η κόπωση κυμαίνεται σε φυσιολογικά επίπεδα (3,37±1,67), όπως και τα επίπεδα άγχους (5,64±4,53) και κατάθλιψης (4,66±4,02) με τους ασθενείς άνω των 50 ετών να εμφανίζουν τα υψηλότερα επίπεδα κόπωσης (3,78±1,73), άγχους (6,88±5,12) και κατάθλιψης (6,19±4,65). Παρατηρήθηκε
γραμμική θετική συσχέτιση των ετών ασθένειας με την κόπωση, το άγχος και την κατάθλιψη (p=0,014,
0,008 και 0,009 αντίστοιχα), όπως και στην ηλικία με την κατάθλιψη και κόπωση (p=0,025 και 0,005
αντίστοιχα). Γραμμική θετική συσχέτιση παρατηρήθηκε επίσης στα επίπεδα άγχους με τα επίπεδα κατάθλιψης και κόπωσης, καθώς και στα επίπεδα κατάθλιψης με τα επίπεδα κόπωσης (p<0,001). Βρέθηκε
στατιστικά σημαντική διαφορά στα επίπεδα άγχους και κόπωσης στα άτομα που λαμβάνουν αντιρετροϊκή αγωγή συγκριτικά με αυτά που δεν λαμβάνουν (p=0,034 και 0,001 αντίστοιχα), καθώς και στα
επίπεδα κατάθλιψης στα άτομα που δεν ασκούνται συγκριτικά με αυτά που ασκούνται (p=0,022). Το
μορφωτικό επίπεδο φαίνεται να συσχετίζεται αρνητικά με τα επίπεδα άγχους (ρ=0,042), κατάθλιψης
(p=0,006), και θετικά με το μηνιαίο εισόδημα (p=0,045).
Συμπεράσματα: Τα αποτελέσματα της μελέτης συμφωνούν με τη διεθνή σχετική βιβλιογραφία στην
υπεροχή του αριθμού των ανδρών οροθετικών, με όχι υψηλό μηνιαίο εισόδημα. Αντικρουόμενα αποτελέσματα βρέθηκαν στο εκπαιδευτικό επίπεδο των συμμετεχόντων, οι οποίοι στην εν λόγω μελέτη ήταν
απόφοιτοι στην πλειοψηφία τους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ενώ τα συνολικά σκορ κόπωσης, άγχους
και κατάθλιψης κυμαίνονται σε φυσιολογικά επίπεδα, φαίνεται πως η ηλικία, τα έτη ασθένειας, η αντιρετροϊκή θεραπεία, η άσκηση και το μορφωτικό επίπεδο συσχετίζονται με τις υπό μελέτη μεταβλητές σε
μεγάλο βαθμό. Περαιτέρω έρευνα θα ήταν χρήσιμη σε μεγαλύτερο δείγμα ασθενών με ευρύτερο ηλικιακό και εκπαιδευτικό φάσμα.
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¹Φυσικοθεραπευτής,
Μεταπτυχιακός Φοιτητής Τμήματος
Νοσηλευτικής, Τ.Ε.Ι. Αθήνας
²Επίκουρος Καθηγήτρια, Τμήμα
Φυσικοθεραπείας, Τ.Ε.Ι. Αθήνας
³Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος,
Διευθυντής Ε.Σ.Υ.,
Υπεύθυνος ΜΕΛ,
Νοσοκομείο Αφροδίσιων
και Δερματικών Νόσων
«Ανδρέας Συγγρός»
⁴Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής,
MSc «Έλεγχος του Στρες και
Προαγωγή της Υγείας» Ε.Κ.Π.Α.,
Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Τμήματος
Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής,
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
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ΔΑ08
Αξιολόγηση γνώσεων γύρω από την HIV λοίμωξη σε φοιτητές
Ιατρικής, Νοσηλευτικής και ειδικευόμενους ιατρούς
Μονάδα Ειδικών λοιμώξεων,
Α’ Παθολογική Κλινική,
Ε.Κ.Π.Α., Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»
2
Τμήμα Νοσηλευτικής,
Ε.Κ.Π.Α., Νοσοκομείο Παίδων
«Π. & Α. Κυριακού»
1
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Δ. Μπασούλης,1 Μ. Παπαδοπούλου,1 Χ. Ριζοπούλου,1 Ι. Παυλοπούλου,2 Γ. Δαΐκος,1 Μ. Ψυχογυιού 1
Σκοπός: Να εξετάσουμε τις γνώσεις των τελειόφοιτων Ιατρικής και Νοσηλευτικής Ε.Κ.Π.Α. καθώς και
νέων ειδικευόμενων ιατρών σχετικά με τους τρόπους μετάδοσης, διάγνωσης, θεραπείας και παρακολούθησης των ασθενών με HIV λοίμωξη.
Υλικό και Μέθοδοι: Ερωτηματολόγια γενικών γνώσεων μοιράστηκαν στα πλαίσια εκπαιδευτικών
μαθημάτων, τον Οκτώβριο του 2017 σε τελειόφοιτους φοιτητές Νοσηλευτικής, Ιατρικής και ειδικευόμενους ιατρούς του Λαϊκού Νοσοκομείου. Ο απαιτούμενος χρόνος συμπλήρωσης δεν ξεπερνούσε τα 5
λεπτά. Η σύγκριση των απαντήσεων έγινε με τη μέθοδο του x2. Η ανάλυση έγινε με τη χρήση λογισμικού SPSSv23.
Αποτελέσματα: Στη μελέτη συμμετείχαν 135 άτομα (36 ειδικευόμενοι, 24 φοιτητές ιατρικής και 75
νοσηλευτικής, 68,9% γυναίκες), ηλικίας 24,1±4.3 ετών. Οι μισοί μόνο έχουν εξεταστεί για HIV (67/134),
ενώ οι εξετασθέντες ήταν μεγαλύτεροι σε ηλικία (25,6±4,9 vs 22,6±2,9, p<0,001). Ως προς τη μετάδοση του ιού μέσω βιολογικών υγρών, τα ποσοστά ολόσωστων απαντήσεων ήταν χαμηλά [33,3% (12/36)
ιατρών vs 29,2% (7/24) φοιτητών ιατρικής vs 58,7% (44/75) φοιτητών νοσηλευτικής, p=0,007). Ειδικότερα, σημαντικές διαφορές με χαμηλά ποσοστά στις σωστές απαντήσεις έδωσαν ως προς τη μεταδοτικότητα μέσω κολπικών υγρών [69,4% (25/36) ιατροί vs 70,8% (17/24) φοιτητές ιατρικής vs 96%
(72/75) νοσηλευτικής, p<0,001] και μητρικού γάλακτος [41,7% (15/36) vs 37,5% (9/24) vs 65,3% (49/75),
p=0,013]. Σημαντικά ποσοστά δεν γνώριζαν: α) ότι η σεξουαλική μετάδοση φτάνει σε μηδενικά επίπεδα επί μη ανιχνεύσιμου φορτίου [36,1% (13/36) ιατρών vs 58,3% (14/24) φοιτητών ιατρικής vs 84%
(63/75) νοσηλευτικής, p<0,001], β) η παρουσία ενός άλλου STD είναι παράγων κινδύνου μετάδοσης
του HIV [22,2% (8/36) vs 4,2% (1/24) vs 42,7%(32/75), p=0,001], γ) τις πιθανότητες μετάδοσης από
τρύπημα με βελόνη [58,3% (21/36) vs 50% (12/24) vs 77,3% (58/75), p=0,017], δ) πως ο ιός δεν ζει εκτός
σώματος [36,1% (13/36) vs 4,2% (1/24) vs 42,7% (32/75), p=0,002]. Στην ερώτηση ποια είναι η εξέταση
εκλογής για screening, μόλις 8,1% (11/135) απήντησε σωστά (5,6% (2/36) ιατρών vs 0% (0/24) φοιτητών ιατρικής vs 12% (9/75) νοσηλευτικής, p=0,127]. Μικρά ποσοστά γνώριζαν τους όρους PEP και
PrEP [27,8% (10/36) vs 16,7% (4/24) vs 5,3% (4/75), p=0,004 και 36,1% (13/36) vs 16,7% (4/24) vs 1,3%
(1/75), p<0,001, αντίστοιχα]. Ως προς το προσδόκιμο επιβίωσης των ασθενών υπό αγωγή, σημαντικά
ποσοστά επίσης δεν απάντησαν σωστά [38,9% (14/36) vs 50% (12/24) vs 69,3% (52/75), p=0,007].
Συμπεράσματα: Οι γνώσεις των νέων ιατρών και νοσηλευτών σε πολλά από τα θέματα της HIV λοίμωξης είναι περιορισμένες. Είναι σκόπιμο να αφιερωθεί περισσότερος χρόνος μαθημάτων γύρω από το
αντικείμενο αυτό στα πλαίσια της εκπαίδευσης στη σχολή αλλά και στην ειδικότητα αργότερα.
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ΔΑ09
Αξιολόγηση της αντιπροσωπευτικότητας των Ευρωπαϊκών
κοορτών HIV ασθενών έναντι των αντίστοιχων δεδομένων
επιτήρησης
Γ. Βουρλή,1 A. Pharris,2 F. Cazein,3 D. Costagliola,4 F. Dabis,5 J. Del Amo,6 V. Delpech,7 A. Díaz,6 E. Girardi,8
A. Gourlay,9 B. Gunsenheimer-Bartmeyer,10 V. Hernando,6 Γ. Νικολόπουλος,11,12 Δ. Παρασκευά,11 K. Porter,9
M. Rosińska,13 C. Sabin,9 B. Suligoi,14 V. Supervie,4 F. Wit,15 Γ. Τουλούμη 1
Σκοπός: Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC) συλλέγει ατομικά δεδομένα νέων διαγνώσεων HIV μέσω των εθνικών συστημάτων επιτήρησης. Εντούτοις, κλινικά δεδομένα καθώς και δεδομένα παρακολούθησης δεν συλλέγονται συστηματικά. Οι κοορτές HIV ασθενών αποτελούν μια εξαιρετική πηγή τέτοιων δεδομένων, οι οποίες δυνητικά θα μπορούσαν να συμπληρώνουν τα δεδομένα
επιτήρησης, με την προϋπόθεση ότι αποτελούν αντιπροσωπευτικό δείγμα του πληθυσμού των διαγνωσμένων με HIV ατόμων στην αντίστοιχη χώρα. Ο σκοπός της παρούσας μελέτης, η οποία χρηματοδοτήθηκε από το ECDC, ήταν να εξετάσει την αντιπροσωπευτικότητα των μελετών κοορτής του δικτύου
EuroCoord έναντι των διαγνωσμένων με HIV ατόμων.
Υλικό και Μέθοδοι: Στη μελέτη συμμετείχαν οι: Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία και το
Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διέθεσαν ατομικά δεδομένα από μελέτες κοορτής. Έγιναν συγκρίσεις
των δημογραφικών χαρακτηριστικών (ηλικία, φύλο, ομάδα μετάδοσης, προέλευση και αριθμός CD4
λεμφοκυττάρων κατά τη διάγνωση) μεταξύ των συμμετεχόντων στις κοορτές και των διαγνωσμένων
ατόμων, μετά από στρωματοποίηση για το έτος διάγνωσης (2000-2004, 2005-2009, 2010-2013) ώστε
να επιτραπούν αλλαγές με το χρόνο στις κοορτές ή/και στα δεδομένα επιτήρησης. Η πιθανότητα
συμμετοχής σε μελέτη κοορτής εκτιμήθηκε με τη χρήση λογαριθμιστικών μοντέλων παλινδρόμησης.
Στη συνέχεια δημιουργήθηκαν στάθμες, οι οποίες μπορούν να εφαρμοστούν στα δεδομένα των κοορτών ώστε να αναπαραχθεί η δομή του αντίστοιχου πληθυσμού των διαγνωσμένων ατόμων σε
κάθε χώρα.
Αποτελέσματα: Φαίνεται ότι οι Ευρωπαϊκές κοορτές που συμπεριλήφθηκαν είναι αρκετά αντιπροσωπευτικές του αντίστοιχου πληθυσμού των HIV διαγνωσμένων ατόμων. Εντούτοις, χρήστες ενδοφλεβίων ναρκωτικών (ΧΕΝ) (OR για συμμετοχή στην κοορτή, 2010-2013: 0,27-0,93), μετανάστες (OR: 0,261,02), άτομα με χαμηλά CD4 στη διάγνωση (OR: 0,58-0,74) και άτομα >55 ετών (OR: 0,41-1,26) ήταν λιγότερο πιθανό να συμμετέχουν στις μελέτες κοορτής. Μετά από εφαρμογή των βαρών που δημιουργήθηκαν, οι παρατηρούμενες διαφορές εξισορροπήθηκαν. Για παράδειγμα, το ποσοστό των ΧΕΝ ανάμεσα
στα άτομα που διαγνώστηκαν με HIV μεταξύ των ετών 2010-2015 στην Ελλάδα ήταν 37%, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στους συμμετέχοντες της μελέτης κοορτής AMACS ήταν 27,2%. Μετά από στάθμιση,
το ποσοστό των ΧΕΝ στην AMACS εκτιμήθηκε ίσο με 37,2%, σχεδόν ίσο με αυτό που αναφέρεται στα
δεδομένα επιτήρησης.
Συμπεράσματα: Οι κοορτές που συμμετείχαν στην παρούσα μελέτη αποτελούν ένα αρκετά αντιπροσωπευτικό δείγμα των HIV διαγνωσμένων ατόμων και μπορούν να χρησιμοποιηθούν συμπληρωματικά των δεδομένων επιτήρησης. Εφαρμογή των βαρών μπορεί να βελτιώσει την εγκυρότητα των
ευρημάτων. Πρέπει να σημειωθεί ότι στην παρούσα μελέτη τα δεδομένα επιτήρησης θεωρήθηκαν
ως το πρότυπο έναντι του οποίου συγκρίθηκαν τα δεδομένα κοορτής. Εντούτοις, τα δεδομένα επιτήρησης μπορεί να πάσχουν από υψηλά ποσοστά ελλειπουσών τιμών, υπο-δηλώσεις και καθυστερημένες δηλώσεις.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ AIDS, 2017; 25(Suppl 1):1-52

Εργαστήριο Υγιεινής,
Επιδημιολογίας και Ιατρικής
Στατιστικής, Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α.
2
European Centre for Disease
Prevention and Control (ECDC),
Stockholm, Sweden
3
Institut national de Santé publique
France, Saint-Maurice, France
4
Sorbonne Universités, UPMC,
INSERM, IPLESP UMR S 1136, France
5
Université Bordeaux, ISPED,
Centre INSERM U1219 - Bordeaux
Population Health, Bordeaux, France
6
National Center of Epidemiology,
Instituto de Salud Carlos III,
Madrid, Spain
7
Public Health England, London, UK
8
Clinical Epidemiology Unit,
National Institute for Infectious
Diseases L. Spallanzani, Rome, Italy
9
Department of Infection and
Population Health, Faculty of
Population Health Sciences,
University College London,
London, UK
10
Robert Koch-Institute Dep. of
Infectious Disease Epidemiology
HIV/AIDS, STI Unit, Berlin, Germany
11
Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης
Νοσημάτων, Ελλάδα
12
Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο
Κύπρου, Λευκωσία, Κύπρος
13
Department of Epidemiology,
National Institute of Public HealthNational Institute of Hygiene,
Warsaw, Poland
14
Centro Operativo AIDS, Istituto
Superiore di Sanità, Rome, Italy
15
Stichting HIV Monitoring,
Amsterdam, the Netherlands
1

49

Ενθέσεις

ΔΑ10
Βακτηριαιμίες σε HIV ασθενείς τριτοβάθμιου νοσοκομείου
Ε’ Παθολογική Κλινική-Μονάδα
Ειδικών Λοιμώξεων,
Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»
2
Μικροβιολογικό Τμήμα,
Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»
3
Επιτροπή Νοσοκομειακών
Λοιμώξεων, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»
1

Χ. Νίχλος,1 Χ. Βαδάλα,1 Μ. Νέπκα,2 Σ. Κωστούρου,3 Ε. Περιβολιώτη,2 Φ. Βείνη,3 Β. Παπασταμόπουλος,1
Α. Σκουτέλης 1
Σκοπός: Οι HIV ασθενείς -ακόμη και αν βρίσκονται υπό ART- παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο βακτηριαιμιών οι οποίες χαρακτηρίζονται από υψηλή νοσηρότητα και θνησιμότητα. Σκοπός της μελέτης είναι η
περιγραφή των λοιμώξεων αυτών που σημειώθηκαν στη διάρκεια 15 μηνών στο Νοσοκομείο μας.
Υλικό και Μέθοδοι: Μελετήθηκαν αναδρομικά οι βακτηριαιμίες HIV ασθενών που καταγράφηκαν
από τον Ιούνιο του 2016 έως τον Σεπτέμβριο του 2017. Τα παθογόνα του δέρματος θεωρήθηκαν επιμολύνσεις όταν απομονώθηκαν σε 1 μόνο ζεύγος αιμοκαλλιεργειών. Οι υποτροπές με το ίδιο παθογόνο
εξαιρέθηκαν. Απομόνωση του ίδιου παθογόνου σε διάστημα ≥14 ημερών θεωρήθηκε νέα λοίμωξη.
Αποτελέσματα: Σε σύνολο 292 νοσηλειών που έγιναν κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα ελήφθησαν 410 αιμοκαλλιέργειες, με ποσοστό επιμόλυνσης 6,34%. Θετικοποιήθηκαν 34 οι οποίες αφορούσαν 26 ασθενείς (17 άνδρες, 9 γυναίκες) με μέση ηλικία 39 έτη (εύρος 25-85 έτη). Από αυτούς 16 ήταν
χρήστες ενδοφλέβιων ουσιών, 5 MSM και 5 ετεροφυλόφιλοι, ενώ 13 ελάμβαναν ART. Από τις λοιμώξεις
αυτές 11 ήταν εξωνοσοκομειακές, ενώ οι 21 ενδονοσοκομειακές με εστίες: αίμα 20, ουρολοιμώξεις 2,
λοιμώξεις μαλακών μορίων 2, πνευμονία 1, άγνωστες εστίες 10. Τα κύρια παθογόνα που απομονώθηκαν
ήταν Klebsiella pneumoniae 20,5%, Staphylococcus aureus 14,7%, Enterococcus faecium 11,7%, Streptococcus pyogenes 5,8%, E. coli, Enterobacter cloacae, Pseudomonas spp, Acinetobacter baumanii, Candida spp
2,9%, Pasterella pneumotropica, Proteus mirabilis, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus canis, Cryptococcus neoformans. Από τα στελέχη εκτεταμένα ανθεκτικά XDR ήταν 5 (14,7%): 3 Klebsiella pneumoniae
και 2 Acinetobacter baumanii, πολυανθεκτικά MDR 10 στελέχη (29,4%): 4 Enterococcus faecium (μεταξύ
των οποίων 2 VRE), 2 Κlebsiella pneumoniae, 2 Enterobacter cloacae, 2 Pseudomonas spp. Τα MDR και XDR
αφορούσαν ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις ενώ στις εξωνοσοκομειακές παρατηρήθηκε 1 λοίμωξη από
MRSA σε σύνολο 5 λοιμώξεων από S. aureus. Εκ των ασθενών 17 αρνητικοποίησαν τις αιμοκαλλιέργειες,
3 εξήλθαν λάθρα με άγνωστη έκβαση ενώ σημειώθηκαν 6 θάνατοι.
Συμπεράσματα: Στους μελετηθέντες ασθενείς οι εξωνοσοκομειακές βακτηριαιμίες οφείλονταν κατά
>70% σε Gram+ παθογόνα, πολυευαίσθητα κατά 92,8%. Αντιθέτως οι ενδονοσοκομειακές οφείλονται
κατά >70% σε Gram- με ποσοστό πολυανθεκτικών 66,8%. Η γνώση των παθογόνων των βακτηριαιμιών
κάθε κέντρου είναι σημαντική για τους κλινικούς για την επιλογή της κατάλληλης θεραπείας με στόχο
τη βελτίωση της πρόγνωσης.

ΔΑ11
Κρυπτοσποριδιακή λοίμωξη
ΜΕΛ, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»
Mικροβιολογικό Τμήμα,
Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»

1
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Ε. Μπελεσιώτου,2 Ε. Μυλωνά,1 Ε. Κάκαλου,1 Ζ. Ψαρουδάκη,1 Α. Σκουτέλης,1 Β. Παπασταμόπουλος 1
Εισαγωγή: Το Cryptosporidium είναι πρωτόζωο που προκαλεί αναπνευστικές και γαστρεντερικές λοιμώξεις, με υδαρή διάρροια (εντερική κρυπτοσποριδίαση) ειδικά σε ανοσοκατασταλμένους ασθενείς (ο
αριθμός των ωοκύστεων που χρειάζεται για να νοσήσει ένα άτομο είναι χαμηλός). Συνήθως οφείλεται
στα είδη C. hominis, C. parvum, C. muris, αλλά και C. canis, C. felis, C. meleagridis. Στους ανθρώπους αποικίζει το κατώτερο έντερο στο οποίο μπορεί να παραμείνει έως και πέντε εβδομάδες.
Σκοπός: Η καταγραφή της επίπτωσης της κρυπτοσποριδίωσης των HIV θετικών ασθενών είναι πολύ
σημαντική, διότι μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρή ή απειλητική για τη ζωή λοίμωξη.
Υλικό και Μέθοδοι: Κατά την τελευταίο έτος σε 18 διαρροϊκά δείγματα κοπράνων HIV θετικών ασθενών με υποψία κρυπτοσποριδιακής λοίμωξης έγινε οξεάντοχη χρώση (τροποποιημένη Ziehl–Neelsen)
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με την οποία αναγνωρίζονται οι ωοκύστεις του κρυπτοσποριδίου (διαμέτρου 3-6 μm) και κατόπιν έγινε
επιβεβαίωση με ανοσοχρωματογραφική μέθοδο, η οποία είναι πολύ χρήσιμη και για τη διαφορική διάγνωση από άλλα μερικώς οξεάντοχα παράσιτα, όπως τα Cyclospora cayetanensis.
Αποτελέσματα: Σε 13 δείγματα κοπράνων ανευρεύθη Cryptosporidium. Σε 2 ασθενείς με συνεχιζόμενη
επιδείνωση της κλινικής εικόνας, αύξηση κενώσεων, πυρετό και κοιλιακά άλγη η κολονοσκόπηση και η
λήψη βιοπτικού υλικού κατέδειξε ευρήματα συμβατά με νόσο του Crohn. Σε άλλους 2 ασθενείς η λοίμωξη
ήταν υποτροπιάζουσα και ένας ασθενής κατέληξε κατά τη διάρκεια της διάγνωσης της λοίμωξης.
Συμπεράσματα: Η λοίμωξη από Cryptosporidium μπορεί να είναι αυτοπεριοριζόμενη, αλλά σε επιμένουσα συμπτωματολογία πρέπει να αναζητούνται και άλλα αίτια και με ενδοσκοπική μέθοδο, διότι
μπορεί να επάγει μία υπάρχουσα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νόσο του εντέρου σε ασθενείς με γενετική
προδιάθεση. Η θεραπεία περιλαμβάνει ενυδάτωση, αντικατάσταση ηλεκτρολυτών. Οι ασθενείς με
CD4+ >180 κύτταρα/μL συνήθως ανακάμπτουν με υποστηρικτική φροντίδα και φαρμακευτική αγωγή,
ενώ η λοίμωξη αποβαίνει συνήθως θανατηφόρα σε ασθενείς με CD4+ <50 κύτταρα/μL, εντός τριών
έως έξι μηνών. Η καλύτερη θεραπευτική προσέγγιση είναι η προσπάθεια βελτίωσης της ανοσολογικής
κατάστασης, έτσι ώστε τα συμπτώματα να υποχωρήσουν. Εάν τα υποστηρικτικά μέτρα δεν οδηγήσουν
στην εξάλειψη των συμπτωμάτων η αντιρετροϊκή ή η αντιβιοτική αγωγή και η νιταζοξαμίδη μπορεί να
βοηθήσουν. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται σε ανοσοκατεσταλμένα άτομα με HIV λοίμωξη λόγω
της σχέσης κρυπτοσποριδίου -MSM με HIV λοίμωξη και οδό της σεξουαλικής μετάδοσης καθώς και στα
άτομα που σχετίζονται με τους φορείς, αλλά και κατά τη χρήση κολυμβητικών δεξαμενών, διότι ορισμένα στελέχη του Cryptosporidium είναι χλώριο-ανθεκτικά και επιβιώνουν στις πισίνες (αποφυγή κολύμβησης σε πισίνες για δύο εβδομάδες μετά το πέρας της διάρροιας). Οι σπουδαιότεροι τρόποι πρόληψης
της μόλυνσης είναι το καλό πλύσιμο των χεριών, η ορθή διαχείριση των μολυσματικών υλικών και η
αποφυγή επαφής με νερό που μπορεί να έχει ωοκύστεις του κρυπτοσποριδίου.

ΔΑ12
Επιδημιολογική διερεύνηση επαγγελματικών
ατυχημάτων με έκθεση σε βιολογικά υγρά σε
τριτοβάθμιο νοσοκομείο της Αθήνας
Χ. Ντάφλος,1 Θ. Σπηλιοπούλου,1 Α. Μουστακλή,1 Μ. Πάντζαλης,1 Μ. Μπομπολή,1 Σ. Καούστου,1
Ν. Μαγκαφάς,1 Α. Λιονή,1 Α. Λιώση,2 Μ. Χίνη 1
Σκοπός: Τα επαγγελματικά ατυχήματα με έκθεση σε βιολογικά υγρά αποτελούν μείζον ζήτημα ασφάλειας στο νοσοκομειακό περιβάλλον καθώς σχετίζονται με τον κίνδυνο μετάδοσης του HIV και των ιών
της ηπατίτιδας B και C. Σκοπός της μελέτης είναι η καταγραφή των επαγγελματικών ατυχημάτων στο νοσοκομείο μας και η συσχέτισή τους με τις συνθήκες επέλευσης και τα χαρακτηριστικά των εργαζομένων.
Υλικό και Μέθοδοι: Αναδρομική μελέτη των δηλώσεων επαγγελματικού ατυχήματος σε τριτοβάθμιο νοσοκομείο 550 κλινών από 1/1/2014 έως 31/12/2016. Μελετήθηκαν τα δημογραφικά στοιχεία, η ειδικότητα, το τμήμα εργασίας, η προϋπηρεσία, ο χώρος και οι συνθήκες τραυματισμού καθώς και τα
μέτρα αντιμετώπισης σε δείγμα 100 εργαζομένων, 14 ανδρών και 86 γυναικών.
Αποτελέσματα: Καταγράφηκαν συνολικά 107 ατυχήματα (2014: 30, 2015: 37, 2016: 40) σε 23 γιατρούς,
51 νοσηλευτές, 17 σπουδαστές νοσηλευτικής, 3 καθαριστές και 6 από το βοηθητικό προσωπικό. Το 36%
είχε προϋπηρεσία 0-2 έτη, 23% 2-10, ενώ 41% >10 έτη. 49% των ατυχημάτων έγιναν στον Παθολογικό,
34% στον Χειρουργικό και 17% στον Εργαστηριακό Τομέα. 32% των ατυχημάτων συνέβη κατά την απόρριψη ΕΑΑΜ (Επικίνδυνων Αποβλήτων Αμιγώς Μολυσματικών) στο κίτρινο δοχείο, 21% κατά τη μέτρηση
τριχοειδικού σακχάρου, 15% κατά τη διάρκεια χειρουργικών χειρισμών, 12% στο πλαίσιο αιμοληψίαςφλεβοκέντησης-ένεσης και 7% σχετιζόταν με επανατοποθέτηση καλύμματος βελόνης. Στο 85% (91/107)
των περιστατικών η πηγή ήταν γνωστή. Στο 72% (78/107) των ατυχημάτων είχαν χρησιμοποιηθεί γάντια
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Γ’ Παθολογικό Τμήμα-Μονάδα
Λοιμώξεων Γ.Ν.Α.
«Κοργιαλένειο-Μπενάκειο Ε.Ε.Σ.»
2
Τμήμα Αιμοδοσίας, Γ.Ν.Α.
«Κοργιαλένειο-Μπενάκειο Ε.Ε.Σ.»
1
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Ενθέσεις

κατά τον χειρισμό και μάλιστα διπλά στο 24% αυτών (19/78). Από τον έλεγχο των εργαζομένων για ηπατίτιδα Β, 27% (27/100) δεν είχαν προστατευτικό τίτλο αντισωμάτων, 44% (12/27) εμβολιάσθηκαν άμεσα,
ενώ 56% (15/27) αρνήθηκαν τον εμβολιασμό. Ένας εργαζόμενος έλαβε 1 δόση HBIG ΙΜ με ταυτόχρονη
έναρξη εμβολιασμού για ηπατίτιδα Β. Στο 14% (15/107) των περιστατικών χορηγήθηκε προφυλακτική
αντιρετροϊκή αγωγή (PEP) με TDF-FTC-LPV/r, ενώ στο 4% (4/107) ο εργαζόμενος αρνήθηκε να την λάβει.
Από την εξάμηνη παρακολούθηση δεν διαπιστώθηκε καμία ορομετατροπή για HIV και HBV λοίμωξη ενώ
υπήρξε ένα κρούσμα μετάδοσης ηπατίτιδας C, για την οποία χορηγήθηκε θεραπεία.
Συμπεράσματα: Ο αριθμός των ατυχημάτων στο νοσοκομείο μας, αν και χαμηλός ανά έτος, παρουσιάζει αυξητική τάση κατά την τελευταία τριετία. Το νοσηλευτικό προσωπικό, ως η πολυπληθέστερη κατηγορία εργαζομένων αλλά και εκείνη που χειρίζεται συχνότερα αιχμηρά εργαλεία, εμφανίζει το υψηλότερο
ποσοστό έκθεσης. Επιβάλλεται ο καθολικός εμβολιασμός όλων των επαγγελματιών υγείας για ηπατίτιδα
Β, δεδομένου ότι περίπου το 1/4 των εργαζομένων δεν είχε προστατευτικό τίτλο αντισωμάτων.

ΔΑ13
Οξεία εμμένουσα χολοστατική ηπατίτιδα Α σε οροθετικό
ασθενή με λέμφωμα Hodgkin υπό ανοσοθεραπεία με
νιβολουμάμπη
Δ’ Πανεπιστημιακή Παθολογική
Κλινική, Ιατρική Σχολή,
Ε.Κ.Π.Α., Π.Γ.Ν.Α. «Αττικόν»
2
Α’ Εργαστήριο Παθολογικής
Ανατομίας, Ιατρική Σχολή,
Ε.Κ.Π.Α., Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»
1
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Π.Χ. Φράγκου,1 Α. Χούντα,1 Α. Αντωνιάδου,1 Γ. Πουλάκου,1 Κ. Πρωτοπαπάς,1 Γ. Σιακαλλής,1
Ι. Δελλαδέτσιμα,2 Α. Παπαδόπουλος,1 Δ. Καββαθά 1
Σκοπός: Η παρουσίαση οροθετικού ασθενούς με εμμένουσα οξεία ηπατίτιδα Α σε έδαφος ανοσοκαταστολής από λέμφωμα Hodgkin και την ανοσοθεραπεία με νιβολουμάμπη.
Υλικό και Μέθοδοι: Ασθενής 28 ετών, με διάγνωση HIV λοίμωξης σταδίου Α2 προ 10 μηνών και
ιστορικό λεμφώματος Hodgkin από 5ετίας υπό ανοσοθεραπεία με νιβολουμάμπη τα τελευταία 2 έτη
(φάσης ΙΙΙ κλινική μελέτη) εισήχθη στη Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων λόγω επιδεινούμενου μη αποφρακτικού ικτέρου, με συνοδό αδυναμία, δεκατική πυρετική κίνηση, κνησμό και νυκτερινές εφιδρώσεις.
Τέσσερις εβδομάδες πριν την εισαγωγή του, διεγνώσθη με οξεία ηπατίτιδα Α η οποία αντιμετωπίστηκε
συντηρητικά σε εξωτερική βάση με αρχική βελτίωση των τιμών των τρανσαμινασών και της χολερυθρίνης. Ωστόσο, 10 ημέρες μετά, εμφάνισε επιδείνωση τόσο της συμπτωματολογίας του όσο και της ηπατικής του βιοχημείας με ασπαρτική αμινοτρανσφεράση (AST) 2.157 U/L και αλανινική αμινοτρανσφεράση (ALT) 2.811 U/L καθώς και αύξηση της άμεσης χολερυθρίνης >10 mg/dL. Στα πλαίσια διερεύνησης της
εμμένουσας ηπατικής βλάβης εστάλη ιολογικός έλεγχος για HBV, HCV (ορολογικός έλεγχος και PCR), και
HEV ο οποίος ήταν αρνητικός. Επίσης διενεργήθηκε ανοσολογικός έλεγχος προς αποκλεισμό αυτοάνοσης ηπατίτιδας καθώς και ηλεκτροφόρηση και ανοσηλεκτροφόρηση πρωτεϊνών ορού (με ανίχνευση
μονοκλωνικής IgG – κ χωρίς υπεργαμμασφαιριναιμία).
Αποτελέσματα: Υπεβλήθη σε αξονική τομογραφία κοιλίας, η οποία ανέδειξε σπληνομεγαλία και
ηπατομεγαλία (κεφαλουραία διάμετρος – 20 εκ.) με εικόνα περιπυλαίου οιδήματος, εικόνα συμβατή με
οξεία ηπατίτιδα. Διενεργήθηκε βιοψία ήπατος η οποία ανέδειξε στοιχεία υπέρ οξείας ηπατίτιδας Α χωρίς ίνωση ή λεμφοκυτταρική διήθηση. Στα πλαίσια αυτά, διενεργήθηκε ποιοτική μέτρηση φορτίου HAV
RNA ο οποίος ήταν θετικός 6 εβδομάδες μετά την αρχική διάγνωση. Ως εκ τούτου, η ηπατική βλάβη
αποδόθηκε σε οξεία (εμμένουσα) χολοστατική ηπατιτίδα Α σε έδαφος ανοσοκαταστολής τόσο από το
λέμφωμα Hodgkin και την HIV λοίμωξη, όσο και από τη λαμβανόμενη ανοσοθεραπεία με νιβολουμάμπη. Ο ασθενής αντιμετωπίστηκε συντηρητικά με επακόλουθη κλινική και εργαστηριακή βελτίωση.
Συμπεράσματα: Η ανοσοκαταστολή που επάγεται τόσο από τον HIV και το λέμφωμα Hodgkin όσο
και από την ανοσοθεραπεία με νιβολουμάμπη ενδεχομένως να προδιαθέτουν σε σοβαρότερες μορφές
οξείας ηπατίτιδας Α.
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Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην εταιρεία
BGP ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Μ.Ε.Π.Ε.
Αγίου Δημητρίου 63, Άλιμος 174 56,
Τηλ. 210 98 91 777

Α-01508

Α-01467

Η διαφήμιση είναι σύμφωνη με την ισχύουσα νομοθεσία – Υπουργική Απόφαση ΔΥΓ3(α)/32221 (ΦΕΚ 1049B/29-04-2013) και τον κώδικα δεοντολογίας του ΣΦΕΕ

Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον ταχύ προσδιορισμό 2017. Λεπτομερή πληροφοριακά στοιχεία για το παρόν φαρμακευτικό προϊόν είναι διαθέσιμα στον δικτυακό τόπο του
νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων http://www.ema.europa.eu. ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ: Περιορισμένη ιατρική συνταγή
από ιατρούς Μονάδων Λοιμώξεων, με την σύμφωνη γνώμη του ΚΕΕΛΠΝΟ και παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της
αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες.
αγωγής. Η χορήγηση γίνεται μόνο από τα φαρμακεία των νοσοκομείων.
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: REZOLSTA 800 mg/150 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία.
ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 800 mg δαρουναβίρης (ως ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ / ΤΙΜΗ
αιθανολικό εστέρα) και 150 mg κομπισιστάτης. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: Επικαλυμμένo με λεπτό υμένιο δισκίo.
Περιεκτικότητα
Μέγεθος Συσκευασίας
Νοσοκομειακή Τιμή
Ροζ ωοειδές δισκίο 23 mm x 11,5 mm, που έχει εγχάραξη ‘‘800’’ στη μία πλευρά και ‘‘TG’’ στην άλλη πλευρά. ΚΑΤΟΧΟΣ
ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: Janssen‑Cilag International NV, Turnhoutseweg 30, B‑2340 Beerse, Βέλγιο. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) REZOLSTA ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΟ ΜΕ ΛΕΠΤΟ ΥΜΕΝΙΟ
ΦΙΑΛΗ (HDPE) x 30 ΔΙΣΚΙΑ
349,32€
ΔΙΣΚΙΟ (800+150)MG/TAB
ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: EU/1/14/967/001. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: 23 Φεβρουαρίου

JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ A.E.B.E.
Λεωφόρος Ειρήνης 56, 151 21, Πεύκη, Αθήνα, Τηλ.: 210 8090000
www.janssen.com.gr

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

