Τόμος 22, Supplement 1, Νοέμβριος 2014

Volume 22, Supplement 1, November 2014

AIDS
Ελληνικά Αρχεία

Hellenic Archives

Πρακτικά Συνεδρίου

ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ AIDS
EDITION OF THE HELLENIC ASSOCIATION FOR THE STUDY AND CONTROL OF AIDS

http: //www.aids.org.gr
e-mail: eemaa@aids.org.gr
ISSN 1105-8900

ΙΣΧΥΣ: 11/2014-11/2015
GR/ABC3TC/0007/14

Λ. Κηφισίας 266, 152 32 Αθήνα, Τηλ.: 210 6882100
Αδριανουπόλεως 3, 551 33 Καλαμαριά Θεσ/νίκη, Τηλ.: 2310 422788
Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από τον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας κατόπιν αιτήσεως

Η διαφήμιση είναι σύμφωνη με την ισχύουσα νομοθεσία Υπουργική απόφαση ∆ΥΓ3 (α)/ 32221 (ΦΕΚ 1049Β/29-04-2013)
και τον κώδικα δεοντολογίας του ΣΦΕΕ.

A-01198

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την πλήρη Περίληψη Χαρακτηριστικών
του Προϊόντος.
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην εταιρία:
ABBOTT LABORATORIES (ΕΛΛΑΣ) Α.Β.Ε.Ε.
Αθήνα: Αγίου ∆ημητρίου 63, 174 56 Άλιμος, Τηλ. 210 99 85 222
Θεσ/νίκη: 12ο χλμ Νέας Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης - Ν. Μουδανιών,
Μέγαρο Θερμαΐς, Τ.Θ. 60682 - 570 01 Θέρμη, Τηλ. 2310 810 470

PRE/tabs/ADS/SEP2014/GRE002

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: PREZISTA 600 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 600 mg δαρουναβίρης (ως αιθανολικό εστέρα). Έκδοχο με γνωστή δράση: Κάθε δισκίο περιέχει 2,750 mg κίτρινο (E110). ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ:
Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο. Πορτοκαλί ωοειδές δισκίο 21,1 mm, που έχει εγχάραξη “600MG” στη μία πλευρά και “TMC” στην άλλη
πλευρά. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: Janssen-Cilag International NV, Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, Bέλγιο. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ)
ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: EU/1/06/380/002. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: 20 Μαρτίου 2014. Λεπτομερή πληροφοριακά στοιχεία για το παρόν φαρμακευτικό προϊόν είναι διαθέσιμα στον δικτυακό τόπο του 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 αγωγής. Η χορήγηση γίνεται μόνο από τα φαρμακεία των νοσοκομείων.
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ/ΤΙΜΗ
PREZISTA 600 mg F.C.TAB, BT x 60 TABS

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΤΙΜΗ
478,32€

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: PREZISTA 800 mg
επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει
800 mg δαρουναβίρης (ως αιθανολικό εστέρα). ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο. Σκούρο κόκκινο
ωοειδές δισκίο 20,0 mm, που έχει εγχάραξη “800” στη μία πλευρά και “T” στην άλλη πλευρά. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:
Janssen-Cilag International NV, Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, Bέλγιο. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: EU/1/06/380/007
- 30 επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: 20 Μαρτίου 2014. Λεπτομερή
πληροφοριακά στοιχεία για το παρόν φαρμακευτικό προϊόν είναι διαθέσιμα στον δικτυακό τόπο του 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 αγωγής. Η χορήγηση γίνεται μόνο από τα φαρμακεία των νοσοκομείων.
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ/ΤΙΜΗ
PREZISTA 800 mg F.C.TAB, BT x 30 TABS

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εταιρεία Janssen-Cilag Φαρμακευτική Α.Ε.Β.Ε., Λ. Ειρήνης 56, 151 21 Πεύκη, τηλ. 210 80 90 000.

Η πλήρης Περίληψη των Χαρακτηριστικών
του Προϊόντος διατίθεται από την Janssen-Cilag.

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»

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΤΙΜΗ
326,05€
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Συμβουλευτείτε τις Περιλήψεις Χαρακτηριστικών των Προϊόντων που διατίθενται από τη Pfizer Hellas Α.Ε.

PFIZER HELLAS A.E. Λεωφ. Mεσογείων 243, 154 51 Ν. Ψυχικό, Τηλ. Επιστημονικής Ενημέρωσης: 210 6785 800
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Ε.Ε.Μ.Α.AIDS, Ταχυδρομική θυρίδα 14085, 11521 ΑΘΗΝΑ
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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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Οδηγίες για τους συγγραφείς

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, ή info@aids2012.gr, Website: www.aids2012.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
Γ. Χρύσος
Β. Παπασταμόπουλος
Κ. Θωμάτου
Π. Γαργαλιάνος-Κακολύρης
Π. Κολλάρας

Α. Παπαδόπουλος
Β. Παπαρίζος

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
26ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ AIDS
Πρόεδρος:
Αντιπρόεδρος:
Μέλη:

Ε. Σαμπατάκου
Κ. Θωμάτου
Π. Κολλάρας
Σ. Κουρκουντή
Α. Λέκκου
Μ. Λελέκης
Γ. Λουρίδα
Μ. Μαραγκός

Α. Παπαδόπουλος
Κ. Παπανικολάου
Δ. Παρασκευά
Μ. Χίνη
Γ. Χρύσος

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
26ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ AIDS
Πρόεδρος:
Αντιπρόεδρος:
Μέλη:
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Α. Αντωνιάδου
Π. Παναγόπουλος
Μ. Αστρίτη
Δ. Δημητροπούλου
Δ. Κοφτερίδης
Σ. Μεταλλίδης
Γ. Πάνος
Β. Παπαρίζος
Β. Παπασταμόπουλος

Δ. Παρασκευής
Θ. Πέππας
Β. Σπούλου
Ν. Τσόγκας
Α. Ψαρρά
Μ. Ψυχογυιού

Mήνυμα του προέδρου της Ε.Ε.Μ.Α.Α.
και του προέδρου της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου
Αγαπητοί Συνάδελφοι, Φίλες και Φίλοι,
Το ∆.Σ. της Ε.Ε.Μ.Α.Α. και η Οργανωτική Επιτροπή του 26ου Πανελληνίου Συνεδρίου AIDS
ευρίσκονται στην ευχάριστη θέση να σας προσκαλέσουν στο φετινό συνέδριο που θα
διεξαχθεί στην Αθήνα από 28 Νοεμβρίου έως 30 Νοεμβρίου 2014.
Με την πεποίθηση ότι τόσο η Οργανωτική όσο και η Επιστημονική Επιτροπή του
συνεδρίου μας έχουν καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την κατάρτιση ενός Επιστημονικού
προγράμματος το οποίο θα καλύπτει όλα τα νεώτερα δεδομένα και τις τρέχουσες εξελίξεις.
Παρά την καλή πρόγνωση και ποιότητα ζωής των ήδη διαγνωσθέντων ασθενών και
την πρόσβαση σε νεώτερες θεραπείες, τα επιδημιολογικά δεδομένα και ο αριθμός των
νεοδιαγνωσμένων περιστατικών σε εθνική και παγκόσμια κλίμακα απαιτεί επαγρύπνηση
και συνεχή εγρήγορση για ενημέρωση και λήψη μέτρων πρόληψης.
Έναντι αυτών των καταστάσεων, το συνέδριο θα επιδιώξει να φέρει τους συμμετέχοντες κοντά
στις τελευταίες εξελίξεις της διεθνούς έρευνας για την HIV λοίμωξη, για την καλύτερη ενημέρωση
των ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων, αλλά και όλων των επιστημόνων υγείας και φοιτητών.
Με βάση τα δεδομένα αυτά, στο φετινό πρόγραμμα του συνεδρίου περιλαμβάνονται
στρογγυλά τραπέζια, διαλέξεις, φροντιστήρια και παράλληλες συνεδρίες, περιλαμβάνοντας
και ποικιλία ακροατηρίου, πέραν του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού, που το αφορά
άμεσα ή έμμεσα με τη συμβολή έμπειρων κλινικών και εργαστηριακών επιστημόνων.
Με τη συναίσθηση του σημαντικού ρόλου που διαδραματίζει η HIV λοίμωξη σε επίπεδο
δημόσιας υγείας, ο προγραμματισμός παράλληλων εκδηλώσεων, με αφορμή τις εργασίες
του συνεδρίου, έχει ως σκοπό να ευαισθητοποιήσει ευρύτερες ομάδες πληθυσμού, πέρα
από τα στενά πλαίσια ενός επιστημονικού συνεδρίου.
Η επιτυχία του συνεδρίου στηρίζεται σε σημαντικό βαθμό στην ενεργό συμμετοχή σας και
ευελπιστούμε να φανούμε αντάξιοι των προσδοκιών σας.
Με φιλικούς χαιρετισμούς
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της
Ε.Ε.Μ.Α.Α.

Η Πρόεδρος της Οργανωτικής
Επιτροπής του Συνεδρίου

Μάριος Κ. Λαζανάς

Ελένη Σαμπατάκου

xv

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 26ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ AIDS
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014
9:00-10:30 Ελεύθερες Ανακοινώσεις

Πρόεδροι: Α. Λιονή, Θ. Πέππας
ΕΑ01
Μακροχρόνια εξέλιξη του απόλυτου αριθμού CD4 λεμφοκυττάρων σε ασθενείς υπό
συνδυασμένη αντιρετροϊκή αγωγή
Ν. Πανταζής, Σ. Κουρκουντή, Α. Αντωνιάδου, Μ.Κ. Λαζανάς, Π. Γαργαλιάνος-Κακολύρης,
Γ. Δαΐκος, Θ. Κορδώσης, Ε. Σαμπατάκου, Γ. Χρύσος, Ό. Κατσαρού, Χ. Γώγος, Γ. Πάνος,
Γ. Τουλούμη
ΕΑ02
Συμμόρφωση HIV-1 οροθετικών ατόμων στην αντιρετροϊκή θεραπεία:
Παράγοντες που την επηρεάζουν και διαχρονικές τάσεις
Α. Τραμπέλη, Ν. Πανταζής, Σ. Κουρκουντή, Π. Γαργαλιάνος-Κακολύρης, Κ. Πρωτοπαπάς,
Μ.Κ. Λαζανάς, Θ. Κορδώσης, Γ. Δαΐκος, Γ. Χρύσος, Ε. Σαμπατάκου, Χ. Γώγος, Γ. Πάνος,
Ά. Κουραμπά, Γ. Τουλούμη
ΕΑ03
Καταγραφή επαγγελματικής έκθεσης σε αιματογενώς μεταδιδόμενους παράγοντες
στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Έβρου κατά το χρονικό διάστημα μιας εξαετίας
Μ. Μπαλτατζίδου, Β. Κυργιαννάκη, Α. Γανίτης, Αγ. Δημισκίδου, Π. Παναγόπουλος, Ε. Τερζή,
Ε. Μαλτέζος
ΕΑ04
Αξιολόγηση της σύνδεσης (linkage) και διατήρησης σε παρακολούθηση
(retention to care) των Χρηστών Ενδοφλεβίων Ναρκωτικών (ΧΕΝ) με HIV λοίμωξη:
Εμπειρία από μια Μονάδα Λοιμώξεων
Μ. Ψυχογυιού, Π. Φιλιππίδης, Δ. Τσιλιγγίρης, Κ. Σπυριδοπούλου, Ε. Καραμάνου,
Μ. Δημητροπούλου, Μ. Μιχαήλ, Β. Σύψα, Ά. Χατζάκης, Γ. Δαΐκος
ΕΑ05
HIV και κύηση: Η 20ετής εμπειρία μιας Μονάδας Λοιμώξεων
Ε. Mίληση, Κ. Αργυράκη, Π. Λουρίδα, Ι. Μπληζιώτης, Γ. Ξυλωμένος, Π. Γαργαλιάνος-Κακολύρης
ΕΑ06
Διερεύνηση της σχέσης των επιπέδων του παράγοντα ενεργοποίησης αιμοπεταλίων (PAF)
με τις διατροφικές συνήθειες ασθενών με HIV λοίμωξη: Προκαταρκτικά αποτελέσματα
Π. Ντετοπούλου, Β.Δ. Παπακωνσταντίνου, Μ. Χίνη, Ε. Φραγκοπούλου, Γ. Σταματάκης,
Π. Γαργαλιάνος-Κακολύρης, Κ.Α. Δημόπουλος, Σ. Αντωνοπούλου, Μ.Κ. Λαζανάς
ΕΑ07
Ποσοτική και ποιοτική αποτίμηση των διατροφικών συνηθειών ασθενών με HIV λοίμωξη
Γ. Καλονάρχη, Μ. Χίνη, Ν. Τσόγκας, Σ. Καούστου, Ν. Πιτσούνης, Π.-Δ. Ρεκατσίνα, Μ. Κοντογιάννη
ΕΑ08
Επιπολασμός οστεοπενίας/οστεοπόρωσης και παράγοντες κινδύνου σε HIV+ άτομα
που ζουν στην Ελλάδα
Ά. Οικονόμου, Ι. Κατσαρόλης, Κ. Πρωτοπαπάς, Α. Παπαευσταθίου, Γ. Ζαμπέτας,
Α. Παπαδόπουλος, Δ. Χατζηδάκης, Α. Αντωνιάδου
ΕΑ09
Πολυκεντρική κοορτική μελέτη χορήγησης atazanavir/ritonavir σε
πρωτοθεραπευόμενους ασθενείς με HIV λοίμωξη στην Ελλάδα
Ν. Τσόγκας, Γ. Ξυλωμένος, Θ. Κακκαβάς, Μ. Χίνη, Ν. Παΐσιος, Β. Παπασταμόπουλος,
Α. Σκουτέλης, Π. Γαργαλιάνος-Κακολύρης, Μ.Κ. Λαζανάς
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 26ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ AIDS

10:30-12:30 Κλινικό Φροντιστήριο Νοσηλευτών (Διαδραστική συνεδρία)

Γνώσεις-απόψεις φοιτητών Νοσηλευτικής και Μαιευτικής σχετικά με την HIV λοίμωξη
Η νοσηλευτική και μαιευτική αντιμετώπιση ατόμων με HIV/AIDS
Προεδρείο: Ζ. Βαρδάκη, Κ. Θωμάτου
• Η νοσηλευτική αντιμετώπιση ασθενών με HIV/AIDS
• Προστασία του νοσηλευτή στο χώρο εργασίας
• Ο ρόλος του νοσηλευτή στην πρόληψη
Σπουδαστές Νοσηλευτικής Τ.Ε.Ι. Αθήνας: Φ. Αχμέτι, Ν.Α. Μέρα, Α. Ντολλάνι, Γ. Παχτίτη
Συντονιστής ομάδας: Ε. Κυρίτση
• Γονιμότητα σε ζευγάρια με HIV/AIDS. Προβληματισμοί και δυνατότητες
• HIV/AIDS στην κύηση. Φαρμακευτική αγωγή
• HIV/AIDS στον τοκετό και στη λοχεία. Διατροφή νεογνού
• HIV/AIDS & γυναικολογικός καρκίνος
Σπουδαστές Μαιευτικής Τ.Ε.Ι. Αθήνας: Γ. Καράβα, Κ. Ταβελίδου, Ά.Μ. Τριαντογιάννη,
Κ. Τσιπούρα, Μ. Χαραλαμπίδου, Μ. Χρονοπούλου, Ε. Ψαρράκη
Συντονιστής ομάδας: Γ. Ιατράκης
Συντονιστής σεμιναρίου: Π. Πετρίδης

12:30-13:00 Διάλειμμα
13:00-13:30 Διάλεξη: HIV λοίμωξη: Η τοπική αγωγή ως πρόληψη
Πρόεδρος: Γ. Πλουμίδης
Ομιλητής: Β. Παπαρίζος

13:30-15:30 Κλινικό Φροντιστήριο Φοιτητών (Διαδραστική συνεδρία)

Συντονισμός: Α. Αντωνιάδου, Ε. Σαμπατάκου, Ν. Σύψας
Προεδρείο: Ν. Σύψας, Δ. Ντεντάκης
• Επιδημιολογία - Διάγνωση Α. Κατσούλη
• Η HIV λοίμωξη στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας Π. Φιλιππίδης
• Η HIV λοίμωξη σαν χρόνιο νόσημα Α. Ανάγνου
• Πρόληψη και προφύλαξη πριν και μετά από έκθεση Σ.Δ. Ελευθεριάδου

15:30-16:00 Διάλεξη: Εμβόλιο HIV: Ουτοπία ή μακρινή ελπίδα;

Πρόεδρος: Β. Καψιμάλη
Ομιλήτρια: Β. Σπούλου
16:00-16:30 Διάλειμμα
16:30-18:00 Στρογγυλό Τραπέζι: HIV λοίμωξη στα παιδιά
Προεδρείο: Μ. Θεοδωρίδου, Α. Μίχος
• Το μωρό του Μισισιπή: Ο δρόμος για την εξάλειψη Μ. Σαμάρκος
• Τα νεώτερα δεδομένα στη μετάδοση από τη μητέρα στο παιδί Β. Κοντέ
• Ψυχοκοινωνικοί και εξελικτικοί παράγοντες στην HIV λοίμωξη Β. Χαντζαρά
• Αντιρετροϊκή θεραπεία: Επιτυχίες και προβληματισμοί Ι. Κοντού

18:00-19:30 Στρογγυλό Τραπέζι: Αντιρετροϊκή αγωγή 2014: Υπέρ και κατά
Προεδρείο: Π. Γαργαλιάνος-Κακολύρης, Μ. Χίνη
• NNRTIs Σ. Μεταλλίδης
• Αναστολείς πρωτεασών Π. Παναγόπουλος
• Αναστολείς ιντεγκράσης Ν. Τσόγκας

19:30 Τελετή έναρξης

Με την ευγενική χορηγία της εταιρείας AbbVie
Προεδρείο: Ε. Σαμπατάκου
Cocktail

Παράλληλες εκδηλώσεις (αίθουσα ΒΕΡΓΙΝΑ)
11:30-13:30 Εκπαίδευση σε προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος
Συντονιστές: Ε. Κάκαλου, Β. Παπασταμόπουλος

14:00-16:00 Εκπαίδευση σε προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας
Συντονιστές: Ε. Κάκαλου, Β. Παπασταμόπουλος
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ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014
9:00-10:00 Ελεύθερες Ανακοινώσεις
Προεδρείο: Ε. Μπαρμπουνάκης, Γ. Μπουλμέτης
ΕΑ10
Δίκτυο αντοχής στην Ανατολική Μακεδονία-Θράκη
Π. Παναγόπουλος, Δ. Παρασκευής, Α. Γανίτης, Α. Ζαβιτσάνου, Ζ. Κριαράκη, Γ. Λαζαρίδης,
Α. Χατζάκης, Ε. Μαλτέζος
ΕΑ11
Μελέτη των αιματολογικών παραμέτρων κατά τη διάγνωση HIV οροθετικών
ασθενών και η συμβολή τους στον καθορισμό προγνωστικού μοντέλου για την
εκτίμηση των επιπέδων των CD4+ Τ- λεμφοκυττάρων
Σ. Μπάμπαλη, Μ. Χάιδιτς, Σ. Μεταλλίδης, Π. Κολλάρας, Θ. Χρυσανθίδης, Δ. Βαλαγκούτη,
Ε. Χριστάκη, Λ. Σκούρα, Μ. Δανιηλίδης, Π. Νικολαΐδης, Μ. Παπαϊωάννου
ΕΑ12
Γονοκοκκική ουρηθρίτιδα σε HIV(+) ασθενείς
Ε. Μπελεσιώτου, Ε. Κάκαλου, Θ. Κακκαβάς, Ζ. Ψαρουδάκη, Α. Νικολουζάκη, Ε. Περιβολιώτη,
Μ. Νέπκα, Α. Αργυροπούλου, Β. Γεννηματά, Β. Παπασταμόπουλος, Α. Σκουτέλης
ΕΑ13
Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα και συμμόρφωση στη θεραπεία επί
HIV ασθενών στο Νοσοκομείο «Α. Συγγρός»
Ο. Κοτσαύτη, Σ. Γελέκη, Σ. Κουρκουντή, Θ. Ρέτσας, Ε. Δασκαλάκης, Β. Παπαρίζος
ΕΑ14
Το Eviplera® ως επιλογή αντιρετροϊκού σχήματος σε HIV+ άτομα με μεμονωμένη
υποκατάσταση Κ103Ν
Π. Παναγόπουλος, Κ. Πρωτοπαπάς, Β. Παπαρίζος, Π. Λουρίδα, Ι. Κατσαρόλης,
Σ. Κουρκουντή, Π. Φιλιππίδης, Α. Παπαδόπουλος, Μ. Ψυχογυιού, Ε. Μαλτέζος,
Ε. Σαμπατάκου, Α. Αντωνιάδου
ΕΑ15
Η ελληνική εμπειρία με το Eviplera® σε πρωτοθεραπευόμενα άτομα με HIV λοίμωξη
Π. Λουρίδα, Κ. Πρωτοπαπάς, Μ. Ψυχογυιού, Ι. Κατσαρόλης, Σ. Κουρκουντή, Π. Παναγόπουλος,
Π. Φιλιππίδης, Ε. Σχορτσιανίτη, Α. Παπαδόπουλος, Β. Παπαρίζος, Ε. Μαλτέζος, Ε. Σαμπατάκου,
Α. Αντωνιάδου
10:00-11:30 Στρογγυλό Τραπέζι: Εργαστηριακή διάγνωση και παρακολούθηση
Προεδρείο: Ν. Μαλισιόβας, Α. Ψαρρά
• Διαπίστευση, πιστοποίηση, έλεγχος ποιότητας των κλινικών εργαστηρίων
Χ. Κρούπης
• Εργαστήρια διάγνωσης Π. Σπυροπούλου
• Εργαστήρια επιβεβαιωτικής δοκιμασίας και μέτρησης ιικού φορτίου
Μ. Κοτσιανοπούλου
• Εργαστήρια κυτταρομετρίας ροής Κ. Τσαλιμαλμά
11:30-12:00 Διάλεξη: HPV και HIV 2014
Πρόεδρος: Μ. Μαραγκός
Ομιλητής: Κ. Πρωτοπαπάς
12:00-12:30 Διάλειμμα
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12:30-14:00 Στρογγυλό Τραπέζι: HIV και νεοπλασίες
Προεδρείο: Α. Γκίκας, Γ. Χρύσος
• Λεμφώματα Ό. Κατσαρού
• Σάρκωμα Kaposi Σ. Κουρκουντή
• Συμπαγείς όγκοι Π. Λουρίδα
14:00-16:30 Διάλειμμα - Εκλογοαπολογιστική συνέλευση
16:30-18:30 Στρογγυλό Τραπέζι: Ηπατίτιδα C και HIV λοίμωξη: Η εποχή της ελπίδας
Προεδρείο: Χ. Γώγος, Α. Σκουτέλης
• Επιδημιολογία Π. Τουλούμη
• Νέες θεραπείες για την ηπατίτιδα C Γ. Πάνος
• Κατευθυντήριες οδηγίες για την ηπατίτιδα C Κ. Παπανικολάου
• Συλλοίμωξη HIV/HCV Α. Ψυχογυιού
18:30-19:00 Οι καλύτερες Δημοσιεύσεις
Πρόεδρος: Ε. Μαλτέζος
Ομιλήτρια: Μ. Αστρίτη
19:00-19:30 Διάλεξη: Η HIV λοίμωξη και τα οικονομικά της Υγείας
Πρόεδρος: Π. Νικολαΐδης
Ομιλητής: Κ. Αθανασάκης

Παράλληλη εκδήλωση (αίθουσα ΒΕΡΓΙΝΑ)
10:00-12:00 Εκπαίδευση Φοιτητών Βιολογικού Τμήματος

Συντονιστές: Α. Αντωνιάδου, Ε. Σαμπατάκου, Ν. Σύψας
• Παθογένεια και φυσική πορεία HIV λοίμωξης Α. Παπαδόπουλος
• Θεραπευτική αντιμετώπιση, κλινική πορεία την εποχή της HAART Β. Σακκά
• HIV λοίμωξη: Χρόνια νόσος, νέες μακροπρόθεσμες επιπλοκές Ε. Σαμπατάκου
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ΚΥΡΙΑΚΗ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014
9:30-11:00 Κλινικό Φροντιστήριο Οδοντιάτρων
Προεδρείο: Ο. Νικολάτου-Γαλίτη, Γ. Τσεκές
• Νεότερα δεδομένα στην επιδημιολογία & πρόληψη Γ. Τσεκές
• Οι βλάβες του στόματος Α. Κολοκοτρώνης
• Απολυμαντικά στο οδοντιατρείο: Ποια είναι τα κατάλληλα; Ι. Τζούτζας
• Το νέο προφίλ της HIV λοίμωξης AIDS στο οδοντιατρείο Ε. Παπαδοπούλου
• Συζήτηση - Συμπέρασμα
11:00-11:30 Διάλειμμα
11:30-12:00 Διάλεξη: Αναβολικά και συμπληρώματα διατροφής: Όφελος ή ζημία;
Πρόεδρος: Χ. Μιχαηλίδης
Ομιλητής: Δ. Καραγεωργόπουλος
12:00-14:00 Στρογγυλό Τραπέζι ΜΗ.ΚΥ.Ο.:
Οι ΜΗ.ΚΥ.Ο. παρακολουθούν, καταγράφουν, παρεμβαίνουν
Προεδρείο: Τ. Αντύπας, Ο. Γεωργίου
• Άνθρωποι που ζουν με HIV, ανάγκη, στόχοι και πραγματικότητα:
Η εμπειρία του Κέντρου Ζωής Γ.Δ. Κούβελος
• Παρεμβάσεις της κοινότητας για την πρωτογενή και δευτερογενή πρόληψη
στους Άνδρες που κάνουν Σεξ με Άνδρες (ΑΣΑ) Σ. Χάνος
• Παρεμβάσεις στους πιο ευάλωτους πληθυσμούς - Καταγραφή προβλημάτων
πρόσβασης στο σύστημα υγείας για τους ανθρώπους που ζουν με HIV/AIDS
Ν. Βουδούρη
14:00-14:30 Διάλειμμα
14:30-16:30 Στρογγυλό Τραπέζι: HIV λοίμωξη και χρήστες ουσιών: Ελλάδα 2014
Προεδρείο: Β. Παπασταμόπουλος, Δ. Παρασκευά
• Παρουσίαση καταγραφής χρηστών με HIV λοίμωξη Μ. Πύλλη
• Προβλήματα στη διαχείριση του χρήστη ουσιών Ε. Κάκαλου
• Υπάρχοντα προγράμματα Β. Σύψα
• Νεώτερα για την αντιμετώπιση της επιδημίας Γ. Νικολόπουλος
16:30-17:00 Διάλειμμα
17:00-18:30 Διαδραστική συνεδρία: Επιλέγοντας αντιρετροϊκή αγωγή
Παρουσίαση περιστατικών
Προεδρείο: Π. Κολλάρας, Γ. Ξυλωμένος
Σχολιαστής: Δ. Παρασκευής
Παρουσιάζουν: Μ. Γκαμαλέτσου, Ν. Παΐσιος, Β. Σακκά, Θ. Χρυσανθίδης
18:30-19:30 Τι νεώτερο στο AIDS
Προεδρείο: Α. Αντωνιάδου, Μ.Κ. Λαζανάς
• Στο Εργαστήριο Λ. Σκούρα
• Στην Κλινική Α. Παπαδόπουλος
Λήξη Συνεδρίου
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ΣτρογγυλΑ τραπέζια

Στρογγυλό Τραπέζι
HIV λοίμωξη στα παιδιά
Το μωρό του Μισισιπή: Ο δρόμος για την εξάλειψη
Μ. Σαμάρκος
Πλήρης ίαση της HIV λοίμωξης έχει τεκμηριωθεί μέχρι στιγμής μόνο σε έναν ασθενή παγκοσμίως («ο
ασθενής του Βερολίνου»). Ο ασθενής αυτός εμφάνισε οξεία μυελογενή λευχαιμία και υποβλήθηκε σε
μεταμόσχευση αρχεγόνων αιμοποιητικών κυττάρων από δότη ομόζυγο για τον υποδοχέα χημειοκινών
5 δέλτα 32 (CCR5-Δ32). Της μεταμόσχευσης προηγήθηκε χημειοθεραπεία και ακτινοθεραπεία εξάλειψης
του μυελού των οστών, ενώ μετά τη μεταμόσχευση εμφάνισε νόσο του μοσχεύματος κατά του ξενιστή.
Το τελικό αποτέλεσμα ήταν ότι στον ασθενή αυτό 5 χρόνια μετά τη διακοπή της αντιρετροϊκής αγωγής
(ART) δεν ανιχνεύεται πλέον HIV στα κύτταρα του αίματος, το εγκεφαλονωτιαίο υγρό, τους λεμφαδένες
και το λεπτό έντερο, ενώ ανιχνεύεται ακόμα HIV στο πλάσμα και HIV DNA στο ορθό, αν και σε ποσότητες σημαντικά χαμηλότερες σε σύγκριση με ασθενείς που λαμβάνουν ART.
Η δεύτερη περίπτωση πιθανής ίασης υπήρξε το «μωρό του Μισισιπή», ένα νεογνό το οποίο μολύνθηκε
ενδομήτρια από μητέρα που δεν γνώριζε ότι ήταν HIV(+), και άρχισε ART 30 ώρες μετά τη γέννησή του. Σε
ηλικία 18 μηνών το μωρό, με ευθύνη της μητέρας του, σταμάτησε να παρακολουθείται και να λαμβάνει
ART μέχρι την ηλικία των 23 μηνών. Τότε διαπιστώθηκε ότι τα επίπεδα HIV-1 RNA στο πλάσμα του παιδιού
δεν ήταν ανιχνεύσιμα με τις μεθόδους ρουτίνας, δεν υπήρχαν αντισώματα έναντι του HIV-1 στον ορό, ενώ
ο αριθμός των CD4+ Τ λεμφοκυττάρων στο αίμα ήταν απόλυτα φυσιολογικός. Ειδικές υπερευαίσθητες
ιολογικές μέθοδοι απέτυχαν να ανιχνεύσουν προϊικό DNA σε CD4+ Τ λεμφοκύτταρα σε ηρεμία, ενώ ήταν
επίσης αδύνατη η ανίχνευση HIV-1 ικανού για πολλαπλασιασμό σε καλλιέργειες CD4+ Τ λεμφοκυττάρων.
Η μόνη ένδειξη παραμονής του HIV ήταν η ανεύρεση ιχνών πυρηνικών οξέων του HIV-1. Μέχρι την ηλικία
των 36 μηνών το παιδί δεν εμφάνιζε καμία ένδειξη λοίμωξης HIV και θεωρήθηκε ότι πιθανώς η πρώιμη
έναρξη ART είχε εμποδίσει την εδραίωση λανθανόντων δεξαμενών του ιού και είχε ίσως οδηγήσει στην
εκρίζωση του ιού. Με βάση αυτή την περίπτωση σχεδιάστηκε και μια κλινική μελέτη [International
Maternal Pediatric Adolescent AIDS Clinical Trials (IMPAACT) Group] με προγραμματισμένη συμμετοχή 71
κέντρων παγκοσμίως με σκοπό να μελετήσει νεογνά που μολύνονται από μητέρες που δεν ελάμβαναν
θεραπεία ή από μητέρες των οποίων η λοίμωξη δεν ελεγχόταν στη διάρκεια της εγκυμοσύνης.
Ωστόσο, πολύ πρόσφατα, 27 μήνες μετά τη διακοπή της ART, διαπιστώθηκε ότι το παιδί είχε ανιχνεύσιμο HIV-1 RNA στο αίμα, αντισώματα έναντι του HIV-1 και μειωμένο αριθμό CD4+ Τ λεμφοκυττάρων
στο αίμα. Η εξέλιξη αυτή δημιούργησε απογοήτευση, αν και το γεγονός ότι η υποτροπή έγινε 27 μήνες,
αντί των συνήθων λίγων εβδομάδων, μετά τη διακοπή της ART είναι εξαιρετικά σημαντικό.
Η ίαση του HIV, με την έννοια της πλήρους απαλλαγής από την ανάγκη για ART, μπορεί να οριστεί σαν
λειτουργική και εκριζωτική. Λειτουργική είναι η ίαση που επιτυγχάνεται μέσω του ελέγχου του ιικού
πολλαπλασιασμού από τον ξενιστή χωρίς τη βοήθεια ART, όπως συμβαίνει στην περίπτωση των “elite
controllers”. Η εκριζωτική ίαση αντίθετα, προϋποθέτει την απόλυτη εξάλειψη του ικανού προς πολλαπλασιασμού ιού, όπως συνέβη στην περίπτωση του «ασθενή του Βερολίνου».
Το κύριο εμπόδιο στην ίαση της λοίμωξης HIV είναι η λανθάνουσα δεξαμενή του ιού, η οποία εδραιώνεται πρώιμα. Οι στρατηγικές για την ίαση της HIV λοίμωξης περιλαμβάνουν τη γονιδιακή θεραπεία, την
εντατικοποίηση της ART καθώς και μια συνδυαστική προσέγγιση τριών σταδίων για την εξάλειψη της
λανθάνουσας δεξαμενής του ιού.
Αν και η πρώιμη και επιθετική χορήγηση ART μπορεί να μειώσει το συνολικό μέγεθος της δεξαμενής,
δεν μπορεί να την εξαλείψει εντελώς. Το μωρό του Μισισιπή ίσως αποτελεί ένα παράδειγμα των ορίων
της μεθόδου αυτής η οποία μπορεί να μειώσει το μέγεθος και την πολυπλοκότητα της λανθάνουσας
δεξαμενής και να οδηγήσει σε παρατεταμένο έλεγχο της λοίμωξης ακόμα και χωρίς ART.

Επίκουρος Καθηγητής
Παθολογίας, Α’ Παθολογική
Κλινική, Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α.
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Η γονιδιακή θεραπεία είναι αυτή η οποία έχει επιτύχει τη μοναδική περίπτωση ίασης. Ωστόσο, αυτό
που έγινε στον ασθενή του Βερολίνου, δηλαδή αλλογενής μεταμόσχευση μυελού από δότη CCR5-Δ32
δεν είναι εφικτό να γενικευθεί. Η μεταμόσχευση μυελού των οστών ως μέσο για την καταστροφή της
δεξαμενής δεν φαίνεται να επαρκεί, όπως δείχνουν τα παραδείγματα δύο ασθενών οι οποίοι έλαβαν
μεταμόσχευση μυελού οστών λόγω νόσου Hodkgin και κατάφεραν να ελέγξουν τη λοίμωξη χωρίς ART
για 12 και 32 εβδομάδες αντίστοιχα. Η έρευνα στον τομέα αυτό αφορά μεταξύ άλλων παθητική μεταφορά αυτολόγων Τ λεμφοκυττάρων με έλλειψη CCR5, χρήση anti-sense RNA ολιγονουκλεοτιδίων,
ωστόσο οι μελέτες που γίνονται είναι ακόμα σταδίου 1.
Η συνδυαστική προσέγγιση αφορά τρία βήματα:
1. Επανενεργοποίηση της λανθάνουσας δεξαμενής ώστε να είναι δυνατή η εξάλειψή της.
2. Στόχευση του υπολειμματικού ιικού πολλαπλασιασμού, ουσιαστικά μέσω καταστολής της χρόνιας
φλεγμονής που επάγει η HIV λοίμωξη.
3. Ενίσχυση των μηχανισμών κάθαρσης του υπολειμματικού ιού από τον ξενιστή.
Η προσέγγιση αυτή είναι προς το παρόν θεωρητική, καθώς δεν έχει δοκιμαστεί συνολικά σε κλινικό
επίπεδο, όμως για καθένα από τα βήματα υπάρχουν πλέον αρκετά δεδομένα, ακόμα και σε επίπεδο
κλινικών μελετών.
Συμπερασματικά, το δίδαγμα από την περίπτωση του «μωρού του Μισισιπή» αλλά και από άλλες
παρόμοιες περιπτώσεις είναι το ότι η πλήρης ίαση της HIV λοίμωξης είναι μεν ένας εφικτός προορισμός,
αλλά χρειάζεται να διανυθεί σημαντική απόσταση μέχρι να τον φτάσουμε.

Τα νεώτερα δεδομένα στη μετάδοση από τη μητέρα στο παιδί
Παιδίατρος Λοιμωξιολόγος,
Γραφείο HIV Λοίμωξης &
Σεξουαλικώς Μεταδιδομένων
Νοσημάτων, ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.
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Β. Κοντέ
Η HIV λοίμωξη είναι από τα λοιμώδη νοσήματα που έχουν μεγάλη νοσηρότητα και θνητότητα και από
τις προτεραιότητες της Δημόσιας Υγείας στη χώρα μας και παγκοσμίως. Πριν τη συστηματική χρήση
αντιρετροϊκής αγωγής για την πρόληψη της κάθετης μετάδοσης, ο κίνδυνος μόλυνσης του παιδιού
ανερχόταν σε 13-32% στις αναπτυγμένες χώρες και 25-48% στις αναπτυσσόμενες χώρες, διαφορές που
οφείλονταν κυρίως στη διάρκεια του μητρικού θηλασμού. Η σημαντικότερη μελέτη που κατέδειξε την
ευεργετική δράση της ζιδοβουδίνης στην πρόληψη της κάθετης μετάδοσης είναι η PACTG 076, το 1993.
Πρόσφατες μελέτες δείχνουν ότι με την εφαρμογή των συστηματικών παρεμβάσεων τα ποσοστά μετάδοσης είναι πλέον 1-2%. Για το λόγο αυτό, όλο και περισσότερες HIV οροθετικές μητέρες επιθυμούν να
αποκτήσουν παιδί με αποτέλεσμα ο αριθμός των κυήσεων σε HIV+ γυναίκες συνεχώς να αυξάνεται.
Κάθετη μετάδοση του ιού της Ανθρώπινης Ανοσοανεπάρκειας τύπου 1 (Ηuman Immunodeficiency
Virus, HIV-1) από τη μητέρα στο νεογνό μπορεί να συμβεί κατά την ενδομήτρια περίοδο, την περιγεννητική περίοδο ή μετά τον τοκετό και έχει συσχετισθεί κυρίως με το ιικό φορτίο στο μητρικό αίμα, τα
επίπεδα των CD4 T-λεμφοκυττάρων, την προωρότητα, τον τρόπο τοκετού, τη διάρκεια ρήξης των εμβρυϊκών υμένων και τον θηλασμό.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του UNAIDS, το 2013 ζούσαν 35 εκατομμύρια άνθρωποι με τον HIV από
τους οποίους 16,0 εκατομμύρια ήταν γυναίκες και 3,2 εκατομμύρια παιδιά <15 ετών. Το 2013 καταγράφηκαν 240.000 νέες μολύνσεις σε παιδιά, αριθμός σημαντικά χαμηλότερος από το 2008, οπότε και
καταγράφηκαν 430.00 νέες μολύνσεις. Τα περισσότερα εκ των οποίων μολύνθηκαν μέσω κάθετης
μετάδοσης από τη μητέρα τους. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων ο αριθμός νέων περιστατικών HIV λοίμωξης στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(EU/EEA countries) ανέρχεται το 2012 σε 29.381, από τις οποίες 24% είναι σε γυναίκες. Ο αριθμός των
νέων μολύνσεων μέσω κάθετης μετάδοσης μειώθηκε κατά 22%, από 246 το 2006 σε 191 το 2012. Στη
χώρα μας από την αρχή της επιδημίας έως το 2013 έχουν δηλωθεί 13.622 περιστατικά HIV λοίμωξης
από τα οποία 2.385 σε γυναίκες και 64 περιστατικά κάθετης μετάδοσης. Τα τελευταία περιστατικά
κάθετης μετάδοσης καταγράφηκαν το 2011.
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Θα συζητηθούν οι νεώτερες κατευθυντήριες οδηγίες για τον προγεννητικό έλεγχο της εγκύου, καθώς
και οι τρέχουσες κατευθυντήριες οδηγίες για την αγωγή της μητέρας κατά τη διάρκεια της κύησης, τη
χορήγηση ΙV ζιδοβουδίνης κατά τη διάρκεια του τοκετού, τις ενδείξεις Κ.Τ., αλλά και τον έλεγχο και την
ενδεικνυόμενη προφυλακτική αγωγή του νεογέννητου. Τέλος, θα αναφερθούν τα προβλήματα σε γυναίκες με HIV λοίμωξη που δεν προσέρχονται για παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της κύησης αλλά
προσέρχονται στα νοσοκομεία κατά τη διάρκεια του τοκετού.

Αντιρετροϊκή θεραπεία: Επιτυχίες και προβληματισμοί
Ι. Κοντού
Οι πρώτες προσπάθειες αντιμετώπισης των παιδιών με HIV λοίμωξη περιελάμβαναν την ενδοφλέβια
χορήγηση γ-σφαιρίνης και αργότερα τη μονοθεραπεία με zidovudine. Βαθμιαία, με την εξέλιξη στον
τομέα των αντιρετροϊκών φαρμάκων, προστέθηκαν και οι άλλες ομάδες NNRTIs και PIs με βάση την ήδη
αποκτηθείσα πείρα από την αντιμετώπιση των ενηλίκων.
Μέχρι σήμερα στη μονάδα του ΠΑΙΔΙΚΟΥ AIDS έχει χορηγηθεί αντιρετροϊκή θεραπεία σε περίπου 86
HIV(+) παιδιά και έχει δοθεί χημειοπροφύλαξη με zidovudine για πρόληψη της κάθετης μετάδοσης σε
περίπου 200 νεογνά.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η ART στα παιδιά έχει σημαντικές ιδιαιτερότητες. Αφορά σε αναπτυσσόμενους οργανισμούς και προβληματίζει η πιθανότητα για μακροπρόθεσμες ανεπιθύμητες ενέργειες. Η
συμμόρφωση στη θεραπεία αποτέλεσε το κύριο εμπόδιο στην πράξη. Όμως γενικά, η ανταπόκριση
στη θεραπεία, που περιλαμβάνει πλέον απλούστερα σχήματα, είναι ικανοποιητική, χωρίς περιπτώσεις
αντοχής στα φάρμακα. Σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες δεν έχουν σημειωθεί.
Με τη χορήγηση των αντιρετροϊκών φαρμάκων τα παιδιά ενηλικιώνονται έχοντας ζήσει με καλή ποιότητα ζωής και σχεδιάζουν με αισιοδοξία το μέλλον τους.

Παιδίατρος,
Εξειδικευόμενη
Λοιμωξιολογίας,
Α΄ Παιδιατρική Κλινική,
Πανεπιστήμιο Αθηνών

Στρογγυλό Τραπέζι
Αντιρετροϊκή αγωγή 2014: Υπέρ και κατά
Αναστολείς πρωτεάσης. Τα υπέρ και τα κατά
Π. Παναγόπουλος
Τα τελευταία έτη αυξήθηκαν σημαντικά οι επιλογές μας στην αντιρετροϊκή αγωγή. Νέα φάρμακα τόσο
παλαιοτέρων ομάδων όσο και νέες κατηγορίες αντιρετροϊκών αφενός αλλά και ευκολότερα σχήματα με
ολιγάριθμα δισκία και σχήματα σταθερής δόσης αφετέρου αύξησαν τις εναλλακτικές λύσεις μας. Μολαταύτα, στην ομάδα των αναστολέων πρωτεάσης δεν είχαμε κάτι καινοτόμο, πλην της περαιτέρω μείωσης
του αριθμού των δισκίων τους σε σχήματα που είναι άπαξ ημερησίως. Με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες, δύο αναστολείς πρωτεάσης έχουν θέση σε σχήματα αντιρετροϊκής αγωγής σε πρωτοθεραπευόμενους ασθενείς ως πρώτη επιλογή. Το Atazanavir και το Darunavir, ενώ το Lopinavir αποτελεί πρώτη επιλογή σε κύηση μαζί με το Atazanavir. Στα μειονεκτήματά τους εντάσσονται η συσχέτιση της λήψης τους με
την τροφή, η απουσία σχήματος ενός δισκίου, η παρουσία ριτοναβίρης και οι αλληλεπιδράσεις με σειρά
άλλων φαρμάκων λόγω CYP3A4 και P450 και μικρότερα ποσοστά ιολογικής επιτυχίας σε σύγκριση με εκπροσώπους άλλων ομάδων αντιρετροϊκών σε ορισμένες μελέτες (γεγονός που αποδόθηκε αρκετές φορές σε μεγαλύτερο ποσοστό διακοπών λόγω ανεπιθύμητων ενεργειών). Επιπλέον, το Atazanavir εμφανίζει
συχνότερα νεφροτοξικότητα, νεφρολιθιάση και ίκτερο. Στα πλεονεκτήματά τους καταγράφεται η άπαξ
ημερησίως χορήγησή τους, το καλό λιπιδαιμικό προφίλ και ο υψηλός γενετικός φραγμός που έχει οδηγήσει σε πολύ χαμηλό ποσοστό πρωτογενούς αντοχής σε σύγκριση με τους NNRTIs.
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Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος,
Επίκουρος Καθηγητής
Παθολογίας, Δημοκρίτειο
Πανεπιστήμιο Θράκης
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Στο άμεσο μέλλον περιμένουμε και σχήμα ενός δισκίου καθώς και συνδυασμό με το Cobicistat ως
αναστολέα του P450 αντί της ριτοναβίρης.

Στρογγυλό Τραπέζι
Εργαστηριακή διάγνωση και παρακολούθηση
Διαπίστευση, πιστοποίηση, έλεγχος ποιότητας των
κλινικών εργαστηρίων
MSc, PhD, EurClinChem,
Επίκουρος Καθηγητής
Κλινικής Βιοχημείας-Μοριακής
Διαγνωστικής, Γ.Π.Ν. «Αττικόν»,
Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου
Αθηνών

Χ. Κρούπης
Το ακρωνύμιο της παγκόσμιας οργάνωσης-δικτύου για την προτυποποίηση (International Organization for Standardization) είναι για όλες τις γλώσσες το ίδιο και είναι το ISO, το οποίο προήλθε από την
ελληνική λέξη «ίσος». Είναι δε ενδεικτικό του στόχου αυτού του παγκόσμιου φορέα, ο οποίος ιδρύθηκε
το 1946 και έχει ως μέλη εθνικούς οργανισμούς τυποποίησης: να εκδίδει -μέσω τεχνικών επιτροπώνπρότυπα για την εναρμόνιση των προϊόντων και υπηρεσιών σε διάφορους τομείς της οικονομίας σε όλα
τα κράτη-μέλη. Την Ελλάδα αντιπροσωπεύει σε αυτόν τον οργανισμό ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛ.Ο.Τ.).
Η εφαρμογή προτύπων και στα κλινικά εργαστήρια προέκυψε από την ανάγκη για τεκμηρίωση και
αμοιβαία αναγνώριση των εργαστηριακών αποτελεσμάτων που διακινούνται και παρέχονται παγκοσμίως. Αυτό οδηγεί σε μια ελεύθερη διακίνηση των υπηρεσιών των κλινικών εργαστηρίων διεθνώς,
ισοδυναμία ελέγχων σε όλα τα κράτη-μέλη, εναρμόνιση μέσω ομοιόμορφης εφαρμογής οδηγιών, αποδοχή της αξιοπιστίας αποτελεσμάτων και δημόσιων πιστοποιητικών από όλα τα κράτη και υγιή ανταγωνισμό, ο οποίος αποβαίνει τελικά προς όφελος του «πελάτη-ασθενή».1
Στη σύγχρονη ιατρική πρακτική, ο ρόλος του κλινικού εργαστηρίου γίνεται ολοένα και πιο σημαντικός για τη διάγνωση, πρόγνωση, παρακολούθηση και θεραπευτική αγωγή των ασθενών. Η απαίτηση,
συνεπώς, για εργαστηριακά αποτελέσματα ακριβή και αξιόπιστα είναι προφανής και αναγκαία.2
Ένα κλινικό εργαστήριο πέραν της φήμης του, που ασφαλώς δεν αποτελεί μετρήσιμη και αντικειμενική ιδιότητα, μπορεί να επιδείξει κάποια από τα ακόλουθα επίσημα έγγραφα σε ιατρούς ή ασθενείς, τα
οποία θα αποδεικνύουν την αξία του:
Αδειοδότηση (Licensing): επίσημη άδεια λειτουργίας από το κράτος σε ένα εργαστήριο ότι με βάση
τη νομοθεσία μπορεί να διεξάγει εργαστηριακές μετρήσεις.
Πιστοποίηση (certification): γραπτή βεβαίωση από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης ότι το εργαστήριο «συμμορφώνεται» σε ένα Πρότυπο ή σε μια Οδηγία με την εφαρμογή συστήματος διαχείρισης ποιότητας.
Διαπίστευση (accreditation): επίσημη αναγνώριση από τον αρμόδιο Εθνικό φορέα ότι ένα εργαστήριο είναι «τεχνικά επαρκές» να διεξάγει συγκεκριμένες δοκιμασίες.
Μερικά από τα ανωτέρω έγγραφα είναι υποχρεωτικά ανάλογα με τη νομοθεσία κάθε κράτους, ενώ
άλλα αναμένεται να γίνουν με την πάροδο του χρόνου, π.χ. στην Ευρώπη είναι υποχρεωτική η διαπίστευση στη Γαλλία και στη Ρουμανία σε όλα τα κλινικά εργαστήρια, στο Βέλγιο και στη Γερμανία μόνο
σε εκείνα που παρέχουν γενετικά αποτελέσματα ή/και νεογνικό έλεγχο. Σε άλλα κράτη η κάλυψη ή η
αποζημίωση από δημόσιους ή ιδιωτικούς ασφαλιστικούς οργανισμούς για εκτέλεση παραπεμπτικών
με εργαστηριακές εξετάσεις γίνεται μόνο όταν αυτές διενεργούνται από διαπιστευμένα εργαστήρια.
Φορείς πιστοποίησης μπορεί να υπάρχουν πολλοί, ωστόσο μόνο ένας αρμόδιος φορέας διαπίστευσης
λειτουργεί ανά χώρα. Στην Ελλάδα είναι το Ε.ΣΥ.Δ (Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης) το οποίο έχει ενταχθεί
μαζί με τον ΕΛ.Ο.Τ. και το Ε.Ι.Μ. (Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας) στο Εθνικό Σύστημα Υποδομών
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Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.). Το Ε.ΣΥ.Δ συμμετέχει σε συμφωνίες αμοιβαίας αναγνώρισης με πολλούς αντίστοιχους
εθνικούς φορείς άλλων χωρών, αλλά και με ανώτερους διακρατικούς οργανισμούς, όπως η EA (European
co-operation for Accreditation) και η ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation). Οι φορείς
πιστοποίησης διαπιστεύονται για πιστοποίηση σε διάφορους τομείς από τον φορέα διαπίστευσης.
Το κατάλληλο πρότυπο για τα κλινικά εργαστήρια είναι το ISO 15189, το οποίο αρχικά συντάχθηκε το
2003 από την τεχνική επιτροπή TC 212 για να αναθεωρηθεί στη συνέχεια το 2007 και προσφάτως το
2012.3,4 Το πρότυπο έχει και διοικητικές και διαχειριστικές απαιτήσεις οι οποίες είναι παρόμοιες με αυτές του προτύπου πιστοποίησης ISO 9001:2000 και από το Σεπτέμβριο του 2009 υπάρχει διεθνή συμφωνία με βάση την οποία θεωρείται ότι τα διαπιστευμένα εργαστήρια πληρούν ταυτόχρονα τις απαιτήσεις πιστοποίησης.
Τα οφέλη της διαπίστευσης ενός κλινικού εργαστηρίου κατά ISO 15189 είναι πολλά για το εργαστήριο,
τους ασθενείς και το κράτος:
Για το εργαστήριο:
• Απόδειξη ότι εφαρμόζει σύστημα ποιότητας, είναι τεχνικά επαρκές και παράγει αξιόπιστα αποτελέσματα σύμφωνα με διεθνή πρότυπα
• Ενισχύεται η αναγνώριση και το κύρος του (marketing)
• Μακροπρόθεσμα περιορίζει το «κόστος ποιότητας»
Για τους ασθενείς:
• Διασφάλιση αξιοπιστίας αποτελεσμάτων
• Μικρότερη ανάγκη για επανέλεγχο
Για τους κρατικούς φορείς:
• Αυξημένη εμπιστοσύνη για λήψη αποφάσεων με βάση τεκμηριωμένα δεδομένα
• Μείωση «αβεβαιότητας»
• Αύξηση αποτελεσματικότητας ελέγχων.
Είναι φανερό ότι οι απαιτήσεις του προτύπου ISO 15189 μπορούν να καλυφθούν μόνο από εργαστήρια στα οποία εφαρμόζονται αρχές φιλοσοφίας διαχείρισης και διοίκησης ολικής ποιότητας (Total Quality Management, TQM) όπως αυτές θεμελιώθηκαν το 1950 από τον στατιστικολόγο W.E. Deming και
από τον μηχανικό J.M. Juran και περιλαμβάνουν τα 5Q:
1. Σχεδιασμό ποιότητας (Quality planning, QP),
2. Εργαστηριακές διαδικασίες ποιότητας (Quality laboratory process, QLP),
3. Έλεγχο ποιότητας (Quality control, QC),
4. Αποτίμηση ποιότητας (Quality assessment, QA) και
5. Βελτίωση ποιότητας (Quality improvement, QI).
Με την αποτίμηση ποιότητας, ξαναρχίζει ο εσωτερικός αέναος κύκλος PDCA του Deming (Plan, Do,
Check, Act) με τελικό στόχο τη βελτίωση ποιότητας.2,5,6 Η κάλυψη των απαιτήσεων του προτύπου επιφέρει αρχικά οικονομικό «κόστος ποιότητας» στο εργαστήριο, ωστόσο εκτιμάται ότι μέσω των μειωμένων επαναλήψεων των εργαστηριακών εξετάσεων, των μειωμένων άστοχων ενεργειών του εργαστηρίου, αλλά και της αυξημένης ικανοποίησης των ιατρών και των ασθενών, η οποία δημιουργεί αυξημένο
κύρος στο εργαστήριο, μακροπρόθεσμα δημιουργούνται οικονομικά οφέλη. Οι περισσότερες από τις
διοικητικές απαιτήσεις που εξετάζει το πρότυπο ISO 15189:2012 αναφέρονται στη συνέχεια επιγραμματικά:1,4
•
•
•
•
•
•
•

Οργάνωση - ορισμός υπευθύνου ποιότητας
Σύστημα ποιότητας και εγχειρίδιο ποιότητας
Συμβάσεις, υπηρεσίες και προμήθειες
Τήρηση και έλεγχος αρχείων
Αρχείο παραπόνων
Καταγραφή και έλεγχος μη συμμορφώσεων (non conformities)
Διορθωτικές και προληπτικές ενέργειες
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• Διεξαγωγή εσωτερικών επιθεωρήσεων (internal audits)
• Θέσπιση δεικτών ποιότητας (quality indicators)
• Ανασκόπηση από τη διοίκηση (management review). Η λειτουργία ενός συστήματος ποιότητας
ασφαλώς απαιτεί γραφειοκρατική εργασία κατά την εγκατάστασή του, αλλά και τη διατήρησή του,
ωστόσο τα πέντε σημεία στα οποία πρέπει να επικεντρωθούν οι εργαστηριακοί επιστήμονες και
είναι και τα πιο δύσκολα αλλά και τα πιο σημαντικά για την αναγνώριση της «τεχνικής επάρκειας»
ενός κλινικού εργαστηρίου κατά ISO15189 είναι τα ακόλουθα:7-9
Α. Υποδομή εργαστηρίου: Το προσωπικό πρέπει να είναι επαρκές σε αριθμό και γνώσεις και να
ακολουθεί πρόγραμμα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης. Οι εγκαταστάσεις πρέπει να είναι άριστες ως
προς την άνεση και την ασφάλεια χώρου και φιλικές ως προς το περιβάλλον (κατάλληλη διαχείριση βιολογικών αποβλήτων). Πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για την ασφάλεια του προσωπικού από δυνητικά
επικίνδυνα δείγματα και αντιδραστήρια. Για HIV μοριακές δοκιμασίες πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα
τουλάχιστον για τον διαχωρισμό των pre-PCR διαδικασιών από τις post-PCR διαδικασίες και επίσης πρέπει ο κάθε χώρος να έχει τον δικό του εξοπλισμό (π.χ. πιπέττες, vortex) ώστε να μην γίνονται μετακινήσεις μικροεξοπλισμού. Ο κρίσιμος μετρητικός εξοπλισμός για τη λειτουργία ενός εργαστηρίου πρέπει
να διακριβώνεται για την ορθή λειτουργία του. Ψυγεία, καταψύκτες, φυγόκεντροι, vortex, ζυγοί και
πεχαμετρικές συσκευές πρέπει να καθαρίζονται και να συντηρούνται.
Β. Επιλογή των κατάλληλων εργαστηριακών μεθόδων για τις υπό διαπίστευση παραμέτρους
(scope of accreditation) με βάση τη βιβλιογραφία και συγκεκριμένους στόχους (π.χ. ελάττωση του
εργαστηριακού σφάλματος, κλινική χρησιμότητα) και τα πρακτικά χαρακτηριστικά της εφαρμογής
της (application characteristics): είδος και ποσότητα δείγματος, ταχύτητα προσδιορισμού και χρόνος
απόκρισης του εργαστηρίου, είδος δοκιμασίας (π.χ. Screening test), απαιτούμενοι χειρισμοί του δείγματος, απαιτούμενες γνώσεις από το προσωπικό, κόστος, συχνότητα βαθμονόμησης εξοπλισμού και μεθόδου, διαθεσιμότητα υλικών ελέγχου ποιότητας (QC controls), δυνατότητα αποθήκευσης του δείγματος κ.λπ.8-10
Οι κλινικές δοκιμές που εκτελούνται στα HIV εργαστήρια είναι συνήθως ορολογικές (ανίχνευση αντιγόνου ή αντισώματος), Western blot επιβεβαιωτική μέθοδος, μοριακή ανίχνευση και φυλογενετική
ανάλυση για ανίχνευση μεταλλάξεων, κυτταρομετρία ροής (CD4+ κύτταρα κ.λπ.).
Οι μέθοδοι πρέπει να περιγράφονται επαρκώς στο Εγχειρίδιο των μεθόδων και να ακολουθεί σύνταξη τυποποιημένων οδηγιών (SOPs, Standard Operating Procedures) για την κατάλληλη εφαρμογή τους από το προσωπικό του εργαστηρίου. Η πιστή εκτέλεση των ανωτέρω μεθόδων αλλά και των
κανόνων της ορθής εργαστηριακής πρακτικής (GLP, Good Laboratory Practice) πρέπει να είναι αντικείμενο συχνών εσωτερικών επιθεωρήσεων (internal audits).
Πρέπει να γίνεται προσπάθεια μείωσης της προ-αναλυτικής διακύμανσης με κατάλληλες οδηγίες
προς το προσωπικό, τους «χρήστες» (ιατρούς) και τους «πελάτες» (ασθενείς) ως προς τη σωστή προετοιμασία του ασθενούς για τη δειγματοληψία στο σωστό χρονικό σημείο αναφορικά με την πορεία της
νόσου (specimen timing), τη σωστή επιλογή αντιπηκτικού για το σωληνάριο δειγματοληψίας, τη σωστή
ταυτοποίηση του δείγματος, ο σωστός χειρισμός και την ταχεία μεταφορά του δείγματος, τη θερμοκρασία μεταφοράς και αποθήκευσής του έως την ώρα του προσδιορισμού, τη σωστή φυγοκέντρηση κ.
λπ.11 [11]. Επί αρχικού υλικού RNA, απαιτείται είτε άμεση και γρήγορη απομόνωση και αποθήκευσή του
στους -80°C είτε προσθήκη κατάλληλων σταθεροποιητών (π.χ. RNAlater).12,13 Επίσης, ο τρόπος λύσης
των ερυθρών αιμοσφαιρίων ή ο τρόπος μονιμοποίησης (π.χ. στα δείγματα από ιστούς έγκλειστους σε
παραφίνη) είναι παράμετροι στην κατεργασία για την απομόνωση DNA/RNA που μπορεί να οδηγήσει
σε μεταβλητότητα του δείγματος προς μοριακή ανάλυση (αναστολή της αντίδρασης PCR).
Επίσης πρέπει να ελέγχονται και οι μετα-αναλυτικές διαδικασίες: αφορούν τη σωστή μεταφορά
των αποτελεσμάτων (π.χ. ιδανικά μέσω Laboratory Information System), την τήρηση των χρονικών διαστημάτων για τη φύλαξη των πρωτογενών δειγμάτων, των απομονωθέντων DNA/RNA και των ληφθέντων δεδομένων και τέλος, τον σωστό τρόπο παρουσίασης στην έκθεση των αποτελεσμάτων (report).14
Το πρότυπο περιλαμβάνει επίσης μέριμνα για την ασφάλεια του εργαστηριακού υπολογιστικού συστήματος (Laboratory Information System, LIS) καθώς και τον κώδικα Δεοντολογίας στην εργαστηριακή
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Ιατρική (συλλογή πληροφοριών και δειγμάτων, ιατρικό απόρρητο, πρόσβαση και διατήρηση αρχείων
με εργαστηριακά αποτελέσματα, οικονομικές συναλλαγές εργαστηρίου).
Γ. Επικύρωση ή επαλήθευση μεθόδων αναλόγως του εάν είναι εσωτερική (in house) μέθοδος ή
προτυποποιημένη μέθοδος κατασκευαστή (kit, κατά προτίμηση CE-IVD) ως προς τα:
1) Αναλυτικά χαρακτηριστικά (analytical characteristics):
i. μεθοδολογικά χαρακτηριστικά (methodology characteristics) όπως: αναλυτική ευαισθησία
και αναλυτική ειδικότητα (analytical sensitivity and specificity)
ii. χαρακτηριστικά επίδοσης (performance characteristics) της μεθόδου όπως: πιστότητα
(precision), ορθότητα (trueness, bias), ακρίβεια (accuracy), όριο ανίχνευσης και ποσοτικοποίησης (limit of detection and quantification), γραμμικότητα (linearity) και αναλυτικό εύρος μέτρησης (range), ανάκτηση (recovery), παρεμβολή (interference), υπολογισμός αβεβαιότητας (uncertainty), ανθεκτικότητα (robustness) και αντοχή (ruggedness) της μεθόδου, όρια αναφοράς του
πληθυσμού (reference values).15-17
2) Κ λινικά χαρακτηριστικά: η μέθοδος προς διαπίστευση πρέπει να δίνει ικανοποιητικά αποτελέσματα ως προς την κλινική αξιολόγηση (clinical validation) σε σχέση με το νόσημα (διαγνωστική
κλινική ευαισθησία και ειδικότητα, αρνητική και θετική προβλεπτική αξία). Επίσης, να έχει κλινική
αξία (clinical utility), δηλαδή να είναι χρήσιμη στη διάγνωση και θεραπεία του ασθενούς και όχι να
έχει απλά ερευνητική χρήση.18
Επίσης πρέπει να αποδεικνύεται όπου είναι δυνατόν η ιχνηλασιμότητα (traceability) των μετρήσεων
με σύγκριση με μεθόδους αναφοράς και χρήση πιστοποιημένων υλικών αναφοράς (CRM, certified
reference materials).19
Τα ανωτέρω χαρακτηριστικά αξιολογούνται με βάση βιβλιογραφικά δεδομένα, οδηγίες που έχουν εκδοθεί από τις διάφορες επιστημονικές ενώσεις ή ομάδες εργασίας πάνω σε ένα κλινικό πρόβλημα ή τη
διαπίστευση ή από δεδομένα που παρέχουν οι κατασκευαστές διαγνωστικών αντιδραστηρίων ή κιτς.20-22
Το εργαστήριο καλείται απλά να επαληθεύσει (verification) τις μεθόδους που επιλέγει όταν αυτές
είναι πρότυπες μέθοδοι αναφοράς ή αποδεκτές προτυποποιημένες (π.χ. εγκεκριμένες από το FDA
με IVD/CE αντιδραστήρια ή κιτς), δηλαδή καλείται να αποδείξει ότι στα «δικά του χέρια», στις δικές του
εργασιακές συνθήκες, με το δικό του προσωπικό και εξοπλισμό, μπορεί να επιτύχει τα ίδια ή καλύτερα
αποτελέσματα στα χαρακτηριστικά επίδοσης από αυτά που αναφέρει ο κατασκευαστής.
Εάν επιλέξει να αναπτύξει δική του εσωτερική in-house μέθοδο με αντιδραστήρια που προς το παρόν είναι για ερευνητική χρήση (π.χ. RUO), πρέπει να διεξάγει πειράματα βελτιστοποίησης (optimization) και να τα καταγράψει κατάλληλα (documentation) και στη συνέχεια:
1. να επικυρώσει (analytical validation) τη μέθοδο, διαδικασία που απαιτεί και την τεκμηρίωση των
μεθοδολογικών χαρακτηριστικών πέραν των χαρακτηριστικών επίδοσης,
2. να αποδείξει ότι η μέθοδος δίνει ικανοποιητικά αποτελέσματα ως προς την κλινική αξιολόγηση
και αξία και συνεπώς είναι κατάλληλη για τη χρήση της (fit for purpose),
3. να τη συγκρίνει με μια πρότυπη μέθοδο αναφοράς (reference method) και
4. εάν παρέχει όρια αναφοράς στην έκθεση αποτελεσμάτων, τότε να πραγματοποιήσει μελέτη σε
ένα μεγάλο αριθμό τεκμηριωμένα φυσιολογικών ατόμων, ισορροπημένο όσον αναφορά την ηλικία
και το φύλο.
Η σύγκριση (method comparison) πρέπει να γίνει με ικανοποιητικό αριθμό δειγμάτων, (συνήθως
40), τα οποία πρέπει να καλύπτουν όλο το αναλυτικό εύρος μέτρησης και να μετρηθούν και με τις δύο
μεθόδους εις διπλούν και σε βάθος χρόνου. Όταν εκτελείται η μία μέθοδος με ένα δείγμα, τότε πρέπει σε σύντομο χρονικό διάστημα ή παράλληλα να εκτελείται και η δεύτερη μέθοδος. Ακολουθεί
στατιστική επεξεργασία των δεδομένων.8 Εάν τα αποτελέσματα είναι ποιοτικά, πάλι επιλέγονται 40
δείγματα που να είναι ανήκουν και στις τρεις κατηγορίες (αρνητικά, ασθενώς θετικά, θετικά) και εξετάζεται η συμφωνία των μεθόδων (concordance) με υπολογισμό του ποσοστού συμφωνίας, αλλά και
με στατιστικό τρόπο (McNemar’s test). Ενίοτε ένα εργαστήριο απλά τροποποιεί ελαφριά μια πρότυπη

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ AIDS, 2014; 22(Suppl 1):1-70

7

Στρογγυλά τραπέζια

μέθοδο (assay modification): σε αυτή την περίπτωση, πάλι απαιτείται σύγκριση των μεθόδων πέραν
της επαλήθευσης.
Δ. Εσωτερικός έλεγχος ποιότητας εργαστηριακών δοκιμασιών με την ενδεδειγμένη συχνότητα και
τη χρήση κατάλληλων δειγμάτων ελέγχου (internal QC controls). Υλικά ελέγχου διατίθενται πλέον από
αρκετούς οργανισμούς ή εταιρείες όπως τις JRC-IRMM, WHO, CDC, ATCC/Coriell, NIBSC, NGRL, LGC, Acrometrix, Advanced Biotechnologies, MMQCI κ.λπ. Η επίδοση στον εσωτερικό έλεγχο ποιότητας αξιολογείται με βάση τους κανόνες Westgard σε διαγράμματα Levey-Jennings.6
Ε. Εξωτερικός έλεγχος ποιότητας με τουλάχιστον ετήσια επιτυχημένη συμμετοχή του εργαστηρίου σε
διεργαστηριακά σχήματα (EQA, external quality assessment ή PT, proficiency testing). Ήδη υπάρχει
ένας ικανοποιητικός αριθμός διεργαστηριακών σχημάτων για έλεγχο αντισωμάτων, ιικό φορτίο HΙV, έλεγχος
αντίστασης στην HIV αντιρετροϊκή αγωγή, CD4+ κύτταρα κ.λπ. Αυτά προσφέρονται από οργανισμούς όπως
UK-NEQAS, EMQN, CAP, QCMD, UNIQ, INSTAND, EHEQAS κ.λπ. οι περισσότεροι από τους οποίους έχουν
προχωρήσει και σε διαπίστευση των διεργαστηριακών σχημάτων που προσφέρουν κατά το πρότυπο ISO
17043. Η επίδοση στον εσωτερικό έλεγχο ποιότητας σε ποσοτικές παραμέτρους αξιολογείται με βάση τον
δείκτη SDI (Standard Deviation Index) δηλαδή πόσες φορές σε μονάδες τυπικής απόκλισης διαφέρει η
μέτρησή που έδωσε από την τιμή στόχο: <2 είναι ικανοποιητικά, 2-3 οριακά, >3 μη ικανοποιητικά.
Η μη επιτυχής επίδοση του εργαστηρίου σε οποιονδήποτε από τους ανωτέρω πέντε τομείς οι οποίοι
αποτελούν τους «πυλώνες της ποιότητας» αποτελεί σοβαρή μη συμμόρφωση (non conformity) και
μπορεί να αποτελέσει αιτία για τη μη απονομή ή απώλεια της διαπίστευσης του, είτε κατά την αρχική
αξιολόγηση είτε και κατά την ετήσια επιτήρηση ή την επαναξιολόγηση ανά τετραετία, αντίστοιχα.
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Εργαστηριακή ανίχνευση του HIV
Π. Σπυροπούλου

Βιολόγος, MSc. PhD,
N.Y. Αιμοδοσίας,
Γ.Ν. Πειραιά «Τζάνειον»

1. Εισαγωγή
Εκτιμάται πως 1,2 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν μολυνθεί από τον ιό της ανοσοανεπάρκειας στις
ΗΠΑ, εκ των οποίων το 20% δεν το γνωρίζει. Κάθε χρόνο συμβαίνουν περισσότερες από 50.000 νέες
λοιμώξεις στις ΗΠΑ, ενώ 30%-50% από αυτές εκτιμάται πως έχουν προκληθεί από άτομα που βρίσκονται στην οξεία φάση της νόσου.1
Σημαντικές βελτιώσεις έγιναν τα τελευταία χρόνια στις μεθόδους ανίχνευσης της HIV λοίμωξης, οι
οποίες μπορούν να συμβάλουν στην ελάττωση του αριθμού των νέων λοιμώξεων. Οι σύγχρονες εργαστηριακές δοκιμασίες ανίχνευσης του HIV, εντοπίζουν τα άτομα με την πρόσφατη λοίμωξη, τα οποία
είναι πολύ μολυσματικά σε αυτό το στάδιο της νόσου, έχουν υψηλή ευαισθησία και ειδικότητα, δίνουν
αποτελέσματα σε μικρό χρονικό διάστημα και με χαμηλό κόστος.
Η γνώση για τις διαθέσιμες εργαστηριακές μεθόδους ανίχνευσης του HIV, αποτελεί σημαντικό όπλο
στον αγώνα ενάντια στη διάδοση του ιού.

2. Ο ιός HIV-1
gp120
gp41
host cell proteins

lipid layer
p17 matrix antigen

integrace

HIV-RNA

p24 core antigen

reverse
transcriptase

p7 gag
p9 gag

Εικόνα 1. Η δομή του ιού ΗIV-1 (αριστερά) Πηγή: http://biology.kenyon.edu/slonc/gene-web/Lentiviral/
Lentivi2.html2 (δεξιά) Πηγή: http://hivbook.com/tag/viral-genome/.3
Φυλογενετικές αναλύσεις κατατάσσουν τον ιό HIV-1 στις ομάδες Μ (Majority), Ν (μη-Μ, μη-Ο) και Ο
(Outlier).4,5 Η ομάδα Μ είναι υπεύθυνη για την παγκόσμια επιδημία. Αντίθετα, οι ομάδες Ν και Ο είναι
σχετικά σπάνιες και ενδημούν στη δυτική και κεντρική Αφρική. Ωστόσο, μολύνσεις από την ομάδα Ο
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έχουν εντοπιστεί στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ. Η ομάδα Μ περιλαμβάνει 9 υποτύπους, με βάση το συνολικό γονιδίωμά τους, που εμφανίζουν διαφορετική γεωγραφική κατανομή. Οι πιο συχνοί υπότυποι είναι
ο Β, που απαντάται στη Β. Αμερική και στην Ευρώπη, οι Α και D, που απαντώνται κυρίως στην Αφρική
και ο C, που απαντάται κυρίως στην Αφρική και στην Ασία.

3. Ο ιός HIV-2
Ο ιός της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας τύπου 2 (HIV-2), μοιάζει με τον ιό HIV-1 ως προς τη δομική
μορφολογία, τη γονιδιακή οργάνωση, την κυτταροπαθογένεια, τις οδούς μετάδοσης και την ικανότητα
πρόκλησης της νόσου.
Είναι λιγότερο παθογόνος από τον HIV-1, εμφανίζει χαμηλότερους τίτλους του ιού και βραδύτερους
ρυθμούς μετάδοσης. Ενδημεί στη δυτική Αφρική, ωστόσο μολύνσεις από τον HIV-2, σε μικρή συχνότητα συγκριτικά με τον HIV-1, έχουν εντοπιστεί στις Η.Π.Α, στην Ευρώπη, την Ασία και άλλες περιοχές της
Αφρικής.6

HIV-1
Polymerase
Gene Products
(p66/51; p31)

Lipid
Membrane

Reverse
Trascriptase
Gag
Proteins

p17
p24

Envelope
Proteins

gp120

HIV-2

p16
p26

Gag
Proteins

gp36
gp105

Envelope
Proteins

gp41

p66
p34

Polymerase
Gene Products

RNA

Εικόνα 2. Η δομή των HIV-1 και HIV-2.

4. Η εμφάνιση των εργαστηριακών δεικτών της HIV-Ι λοίμωξης
Τo HIV-RNA ανιχνεύεται πρώτο στο πλάσμα, περίπου 10 ημέρες μετά τη λοίμωξη, φτάνει στη μέγιστη
συγκέντρωση (peak) σε 30 ημέρες και αρχίζει να ελαττώνεται μετά από 40 περίπου ημέρες, όπου και
σταθεροποιείται (plateau). Το p-24 αντιγόνο του HIV ανιχνεύεται περίπου τη 14η ημέρα, εμφανίζει peak
περίπου την 30η και εξαφανίζεται μέχρι την 45η ημέρα.
Ο ανθρώπινος οργανισμός απαντά στην εισβολή του HIV με την παραγωγή αντισωμάτων. Τα αντισώματα αυτά παράγονται ανάμεσα στην τρίτη και την όγδοη εβδομάδα, μετά την έκθεση στον ιό. Σε σπάνιες περιπτώσεις δεν ανιχνεύονται αντισώματα για μήνες ή χρόνια.
Τα αντισώματα, τα οποία ανιχνεύονται στην αρχή της ορομετατροπής, είναι απέναντι στις πρωτεΐνες
p24 του καψιδίου του πυρήνα και στις gp41 και gp120 του περιβλήματος του ιού.
Ακολουθεί η ανάπτυξη αντισωμάτων και για τις υπόλοιπες ιικές πρωτεΐνες.
Αρχικά συντίθενται αντισώματα της τάξης IgM και ακολουθούν τα αντισώματα IgG. Τα IgM αντισώματα ανιχνεύονται περίπου την 22η ημέρα, εμφανίζουν peak την 35η ημέρα και ελαττώνονται μέχρι την
38η ημέρα, οπότε και εμφανίζονται τα IgG αντισώματα.7,8
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5. Η εμφάνιση των εργαστηριακών δεικτών και η κατάταξη της HIV-Ι λοίμωξης σε
διακριτά εργαστηριακά στάδια
Η φάση της έκλειψης (eclipse), είναι το αρχικό διάστημα μετά την HIV-Ι λοίμωξη κατά το οποίο ουδείς εργαστηριακός δείκτης ανιχνεύεται.
Το παράθυρο ορομετατροπής (seroconversion) είναι το διάστημα ανάμεσα στην HIV-Ι λοίμωξη και
στην πρώτη ανίχνευση των αντισωμάτων. Η διάρκειά του εξαρτάται από τον σχεδιασμό και την ευαισθησία της ανοσολογικής μεθόδου που χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της ορομετατροπής.
Η φάση της οξείας (acute) HIV-Ι λοίμωξης είναι το διάστημα ανάμεσα στην εμφάνιση ανιχνεύσιμου
HIV RNA και στην πρώτη ανίχνευση των αντισωμάτων. Η διάρκειά της εξαρτάται επίσης, από τον σχεδιασμό και την ευαισθησία της ανοσολογικής μεθόδου που χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της ορομετατροπής.
Εγκατεστημένη (established) HIV-Ι λοίμωξη είναι το στάδιο που χαρακτηρίζεται από την πλήρη ανάπτυξη IgG αντισωμάτων, τα οποία μπορούν να δώσουν μια θετική δοκιμασία Western-blot.
HIV RNA (plasma)

HIV Antibody

HIV-1 p24 Antigen

HIV Infection
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Detection
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Immuneassay
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Εικόνα 3. Η εμφάνιση των εργαστηριακών δεικτών της HIV-Ι λοίμωξης συναρτήσει του χρόνου και η
ανίχνευσή τους με διαγνωστικές μεθόδους. Laboratory Testing for the Diagnosis of HIV Infection: Updated Recommendations http://stacks.cdc.gov/view/cdc/23447.7

6. H εργαστηριακή ανίχνευση του HIV
Το 1985 εισήχθη το πρώτο test για την ανίχνευση των αντισωμάτων του HIV. Αυτό αρχικά σχεδιάστηκε για τον έλεγχο μεγάλου αριθμού αιμοδοτών, ώστε να προστατευθούν οι μεταγγιζόμενοι ασθενείς,
από τη διασπορά του ιού μέσω των μεταγγίσεων. Ιδιαίτερο βάρος δόθηκε στην υψηλή ευαισθησία του
test, εις βάρος της ειδικότητας. Από το 1985 μέχρι σήμερα έχουν γίνει αξιοσημείωτες βελτιώσεις στην
ανίχνευση του HIV, τόσο με τις ορολογικές όσο και με τις μοριακές τεχνικές.

Η μέθοδος ELISA πρώτης γενιάς

Η μέθοδος ELISA για την ανίχνευση των αντισωμάτων χρησιμοποιήθηκε ευρύτατα. Στo αντιδραστήριο πρώτης γενιάς (1985) για την ανίχνευση των αντισωμάτων του ιού HIV I συνδέθηκαν στη στερεά
φάση, δηλαδή σε σφαιρίδια ή σε μικροφρεάτια, ιικές πρωτεΐνες, μετά από τη λύση του ιού και την κατάλληλη επεξεργασία τους.
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Η ανίχνευση του συμπλόκου αντιγόνου-αντισώματος, γίνεται συνήθως με τη βοήθεια του ενζύμου
υπεροξειδάση της αγριοραπανίδας (HRP), το οποίο είναι συνδεδεμένο με ανθρώπινο αντι-αντίσωμα,
αναπτυγμένο σε κατσίκα. Αυτό το σχήμα ανίχνευε μόνο τα IgG-αντισώματα, του ιού HIV I, περίπου
30-40 ημέρες μετά τη λοίμωξη.

Τα αντιδραστήρια δεύτερης γενιάς

Στα αντιδραστήρια δεύτερης γενιάς (1987), οι πρωτεΐνες που συνδέονταν στη στερεά φάση, ήταν ανασυνδυασμένες από τον πυρήνα και το περίβλημα (cor, env) του ιού HIV I group O, αλλά και του HIV IΙ.
Το σχήμα εξακολουθούσε να ανιχνεύει τα IgG-αντισώματα.

Τα αντιδραστήρια τρίτης γενιάς

Στα αντιδραστήρια τρίτης γενιάς (1990) στη στερεά φάση είναι συνδεδεμένες ανασυνδυασμένες
πρωτεΐνες και συνθετικά πεπτίδια (cor, env) για τους HIV I και HIV IΙ. Η διαφορά εδώ είναι ότι το ένζυμο
είναι συνδεδεμένο με το αντιγόνο και όχι με το αντίσωμα.
Αυτό το σχήμα ανιχνεύει τα IgG και τα IgΜ αντισώματα την 22η περίπου ημέρα μετά τη λοίμωξη,
αυξάνοντας την ευαισθησία της μεθόδου, ιδιαίτερα στα πρώτα στάδια της ορομετατροπής, αλλά και
την ειδικότητα, ελαττώνοντας τις ψευδώς θετικές (μη ειδικές) αντιδράσεις.

Τα αντιδραστήρια τέταρτης γενιάς

Σήμερα, τα αντιδραστήρια τέταρτης γενιάς (2010) ανιχνεύουν ταυτόχρονα: το αντιγόνο Ρ24 του HIV I
και τα αντισώματα IgG και IgΜ για τους HIV I (ομάδες Μ και Ο) και HIV IΙ.
Για την ανίχνευση των αντισωμάτων ευρίσκονται συνδεδεμένα στη στερεά φάση ανασυνδυασμένα αντιγόνα και συνθετικά πεπτίδια, που προέρχονται από αλληλουχίες πρωτεϊνών του περιβλήματος
του ιού. Και τούτο, διότι τα αντισώματα έναντι της διαμεμβρανικής πρωτεΐνης είναι συνήθως από τα
πρώτα που εμφανίζονται κατά την ορομετατροπή των ατόμων που έχουν προσβληθεί από τον HIV. Η
αντίδραση των αντισωμάτων έναντι αυτής παραμένει σχετικά ισχυρή σε όλη την πορεία της νόσου.
Επιπλέον, οροδιαγνωστικές μελέτες έχουν δείξει ότι παρόλο που ο HIV-1 και ο HIV-2 παρουσιάζουν πολλούς κοινούς επιτόπους στα πυρηνικά αντιγόνα τους, οι γλυκοπρωτεΐνες του περιβλήματος παρουσιάζουν πολύ λιγότερες διασταυρούμενες αντιδράσεις.
Για την ανίχνευση του ιικού P24 αντιγόνου, ευρίσκονται συνδεδεμένα στη στερεά φάση αντισώματα έναντι της δομικής πρωτεΐνης του πυρήνα του ιού P24.7,9,10

7. Περαιτέρω εξελίξεις των ανοσοχημικών τεχνικών
Παράλληλα με την εξέλιξη των μεθόδων αυτοματοποίησης της ELISA, εμφανίστηκαν παραλλαγές της
μεθόδου, όπως η εισαγωγή νέων αντισωμάτων, νέων ενζύμων, π.χ. η αλκαλική φωσφατάση στη θέση
της HRP, νέων υποστρωμάτων π.χ. το 4-MUP που απελευθερώνει τη φθορίζουσα MU, ως φορέα του
σήματος της ΜΕΙΑ (ανοσοφθορισμός), νέων μεθόδων, όπως η ανοσοχημειοφωταύγεια (CHLIA) η οποία
βασίζεται στην οξειδοαναγωγή της ακριδίνης κ.λπ.

H αντίδραση της χημειοφωταύγειας

Στην κλασική ELISA το ένζυμο αντιδρά με το υπόστρωμα και παράγεται «χρώμα». Στη χημειοφωταύγεια, το αποτέλεσμα της χημικής αντίδρασης είναι η εκπομπή φωτός.
Η ιδιότητα αυτή της χημειοφωταύγειας να προφέρει ένα υψηλής ευαισθησίας σύστημα ανίχνευσης,
με τη χρήση του εστέρα της ακριδίνης για τη σήμανση βιολογικών μορίων, την κατέστησε μέθοδο πρώτης προτεραιότητας στην εργαστηριακή διάγνωση του HIV (και όχι μόνον).

Πλεονεκτήματα της χημειοφωταύγειας

• Η εκπομπή του σήματος ανίχνευσης (φωτός) είναι πολύ γρήγορη, διότι η αντίδραση ολοκληρώνεται
σε χρόνο μικρότερο του 1 sec.
• Εμφανίζει καλύτερη γραμμικότητα στις μικρές συγκεντρώσεις, αυξάνοντας έτσι το εύρος ανίχνευσης
της μεθόδου.
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• Έχει χαμηλότερο υπόβαθρο θορύβου (background) και κατά συνέπεια υψηλό λόγο σήματος/θόρυβο.
• Θεωρείται μία από τις πιο ευαίσθητες μεθόδους ανίχνευσης τελικού σημείου.

8. Ευαισθησία και ειδικότητα των ανοσοχημικών τεχνικών
Η ειδικότητα των σύγχρονων ανοσοχημικών τεχνικών είναι μεγαλύτερη του 99,5% και η ευαισθησία
τους εγγίζει το 100%.10

9. Η αυτοματοποίηση της μεθόδου ELISA
Η εξέλιξη των μεθόδων οι οποίες χρησιμοποιούσαν ως στερεά φάση σφαιρίδια, οδήγησαν στη διαμόρφωση της Micro Enzyme Immuno Assay (ΜΕΙΑ), όπου ο όγκος της στερεάς φάσης σμικρύνθηκε και
πολλαπλασιάστηκε ο αριθμός των μικροσωματιδίων, προσφέροντας πολύ μεγαλύτερη δραστική επιφάνεια για τον ίδιο όγκο, γεγονός που επιτάχυνε τη διαδικασία και συνέβαλε στην αυτοματοποίηση.
Η εξέλιξη των μεθόδων οι οποίες χρησιμοποιούσαν ως στερεά φάση μικροφρεάτια, ακολούθησε
άλλη κατεύθυνση, διατηρώντας σταθερό τον πυρήνα της μεθόδου, αλλά αυξάνοντας την ταχύτητα και
την παραγωγικότητα με τη χρήση κατάλληλου λογισμικού, αυτοματισμών και συστημάτων ρομποτικής, στις διάφορες φάσεις της αναλυτικής διαδικασίας.

10. Ο αρχικός αλγόριθμος επιβεβαίωσης της HIV λοίμωξης (CDC & APHL1989)
Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του CDC (Center for Disease Control and Prevention) και του
APHL (Association of Public Heath Laboratories), τα κατ’ επανάληψη θετικά δείγματα πρέπει να επιβεβαιώνονται με μια πιο ειδική μέθοδο:
a. Την WB (Western Blot)
ή
b. την IFA (Indirect Immunofluorescence Assay).
Συμπληρωματικά, σε ειδικές περιπτώσεις αδιευκρίνιστων αποτελεσμάτων, χρησιμοποιούνται:
c. Μία δεύτερη ανοσολογική μέθοδος,
d. Η ανίχνευση του HIV-Ag
e. Η ανίχνευση του HIV-RNA.

11. Ο νέος αλγόριθμος επιβεβαίωσης της HIV λοίμωξης (CDC & APHL 2014)
Από το 2004, συνεστήθη επιτροπή από το CDC και το APHL για να μελετήσει την αναγκαιότητα ενός
νέου αλγορίθμου. Οι επικαιροποιημένες κατευθυντήριες οδηγίες, περιέχουν βελτιώσεις και κρίθηκαν
απαραίτητες για τους παρακάτω λόγους:
• Οι νέες βελτιωμένες ανοσομέθοδοι (3ης και 4ης γενεάς) ανιχνεύουν νωρίτερα τη λοίμωξη από τις
προηγούμενες.
• Σε μια πρόσφατη λοίμωξη, η WB και η IFA είναι δυνατόν να δώσουν αδιευκρίνιστα ή ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα.
• Στην πρόσφατη λοίμωξη ο κίνδυνος μετάδοσης είναι πολύ μεγαλύτερος.
• Υπάρχουν ενδείξεις για κλινικά πλεονεκτήματα με τη χορήγηση αντιρετροϊκής αγωγής και στην
οξεία φάση.
• Οι περισσότερες HIV-2 λοιμώξεις ταξινομούνται λανθασμένα με την WB για HIV-1 λοιμώξεις.
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Εικόνα 4. Σχηματική παράσταση του νέου αλγορίθμου επιβεβαίωσης της HIV λοίμωξης. Ως δοκιμασία
(Test) διαφοροποίησης των HIV 1 και HIV 2, προτείνεται η μέθοδος της BioRad Multi-spot HIV1/HIV2
differentiation immunoassay.7

12. ELISA HIV ψευδώς θετικά αποτελέσματα
Ως ELISA HIV ψευδώς θετικά θεωρούνται τα δείγματα που δίνουν κατ’ επανάληψη θετικό αποτέλεσμα
με τη μέθοδο ELISA, τα οποία, όμως, δεν επιβεβαιώνονται από τις μεθόδους Western Blot και HIV-RNA.
Συνήθως εμφανίζουν τιμές κοντά στο cut-off της μεθόδου και παραμένουν ασθενώς θετικά και μετά
την παρέλευση εξαμήνου, ενώ εξακολουθούν να μην επιβεβαιώνονται.
Τα ELISA ψευδώς θετικά αποτελέσματα είναι πιθανόν να οφείλονται:
Στην παρουσία ρευματοειδών παραγόντων, σε αυτοάνοσα νοσήματα, στην αιμοκάθαρση, σε πολλαπλό μυέλωμα, σε αλκοολογενή ηπατίτιδα, σε πρόσφατο αντιγριπικό εμβολιασμό, σε ιογενή λοίμωξη, σε
νεφρική ανεπάρκεια, σε κυστική ίνωση, σε πολλαπλές εγκυμοσύνες, σε παρεντερική χρήση ουσιών, σε
εμβόλιο ενάντια στην ηπατίτιδα Β, σε μετάγγιση αίματος.13,14

13. Οι ταχείες δοκιμασίες ανίχνευσης αντισωμάτων HIV (Rapid test)
Οι ταχείες δοκιμασίες ανίχνευσης αντισωμάτων HIV είναι κατάλληλες για χρήση στο σημείο φροντίδας του ασθενούς (παρά την κλίνη του ασθενούς), σε περιοχές έξω από ένα παραδοσιακό εργαστήριο.
Όπως τα συμβατικά tests EIA, οι ταχείες δοκιμές HIV, εάν εκτελούνται σωστά, ανιχνεύουν τα αντισώματα HIV με ευαισθησίες παρόμοιες με τις διαθέσιμες σήμερα εργαστηριακές δοκιμασίες EIA.
Οι ταχείες δοκιμασίες είναι εγκεκριμένες από το FDA από το 2002. Από τότε έχει εγκριθεί μεγάλος
αριθμός δοκιμασιών οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν από επαγγελματίες υγείας. Βασίζονται
σε μεθοδολογίες συγκόλλησης, ανοσο-χρωματογραφίας, ανοσοδιήθησης, ανοσοκηλίδων κ.λπ. Ανιχνεύουν αντι-HIV IgG και IgM σε σάλιο, πλήρες αίμα, πλάσμα και ορό. Τo αποτέλεσμα εκτιμάται οπτικά σε λιγότερο από 30’.
Το 2012 εγκρίθηκε το πρώτο self test (OraQuick In-Home HIV Test) μετά από έντονο προβληματισμό, ο οποίος εξακολουθεί να υπάρχει. Το 2013 εγκρίθηκε η ταχεία δοκιμασία για την ταυτόχρονη ανίχνευση του αντι-HIV
1/2 και του αντιγόνου Ρ24 (Alere HIV 1/2 Ag/Ab Combo test) για χρήση από επαγγελματίες υγείας.15,16,17,18

14. Ο ορολογικός έλεγχος του μεταγγιζόμενου αίματος
Ο ορολογικός έλεγχος του μεταγγιζόμενου αίματος για τον HIV εισήχθη στις αιμοδοσίες το 1985, με
την ELISA 1ης γενιάς, για την ανίχνευση των αντισωμάτων του ιού HIV I. Σήμερα, ο ορολογικός έλεγχος
του μεταγγιζόμενου αίματος για τον HIV γίνεται με τα αντιδραστήρια 4ης γενιάς, τα οποία ανιχνεύουν
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ταυτόχρονα αντιγόνα και αντισώματα του HIV Ι των ομάδων Μ και Ο και τον HIV IΙ, όπως περιγράφτηκε
προηγουμένως.
Ο έλεγχος αυτός γίνεται σε αυτόματους αναλυτές, ως επί το πλείστον, βασισμένους στη χημειοφωταύγεια, ενώ με τη βοήθεια κατάλληλου λογισμικού, επιτυγχάνεται η ασφαλής μεταφορά των αποτελεσμάτων των αναλυτών, σε τοπικά δίκτυα μέσα στις αιμοδοσίες.
Ο έλεγχος του αίματος με μοριακές τεχνικές (NAT, Nucleic Acid Techniques), με στόχο τη βελτίωση της
ασφάλειας του αίματος και των παραγώγων του, επετεύχθη την τελευταία δεκαπενταετία με την εφαρμογή διαφόρων τεχνικών πολλαπλασιασμού πυρηνικών οξέων.
Στη χώρα μας ο έλεγχος όλων των μονάδων του μεταγγιζόμενου αίματος με μοριακές τεχνικές, γίνεται από το 2008, σε 9 κέντρα ελέγχου και από το 2014 σε 4 κέντρα ελέγχου.
Η μέθοδος PCR της Roche και η μέθοδος TMA της Chiron έχουν πρακτικά επικρατήσει στον έλεγχο
του μεταγγιζόμενου αίματος. Γίνεται ταυτόχρονη ανίχνευση του DNA του ιού της ηπατίτιδας Β και του
RNA των ιών της ηπατίτιδας C και HIV.19

15. Εγκατάσταση συστημάτων ποιότητας στα εργαστήρια ελέγχου του HIV
Η διαπίστευση των εργαστηρίων, αποτελεί το διεθνώς αποδεκτό πλαίσιο για την αποδοχή της τεχνικής επάρκειας των χρησιμοποιούμενων μεθόδων και συνεπώς, της διασφάλισης των εργαστηριακών
αποτελεσμάτων και τη μείωση της συχνότητας των εργαστηριακών σφαλμάτων.
Τα εργαστήρια ελέγχου του HIV διαπιστεύονται κατά ISO 15189 του 2012.20,21 Το ίδιο ισχύει και για τα εργαστήρια που λειτουργούν στα πλαίσια των Ν.Υ. Αιμοδοσίας. Οι Ν.Υ. Αιμοδοσίας, ως κλινικο-εργαστηριακά
τμήματα των νοσοκομείων, πιστοποιούν τις διαδικασίες τους κατά ISO 9001 του 2008. Επιπλέον, η εγκατάσταση συστήματος ποιότητας στις Υπηρεσίες Αιμοδοσίας υπαγορεύεται από την Ευρωπαϊκή και την Ελληνική Νομοθεσία.
Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/98 εκ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, θέτει το γενικό
πλαίσιο για τη θέσπιση προτύπων ποιότητας και ασφάλειας για τη συλλογή, τον έλεγχο, την επεξεργασία, την αποθήκευση και τη διανομή ανθρωπίνου αίματος και των συστατικών του. Για τη διαχείριση
ποιότητας ανατίθεται στα κράτη μέλη να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα, προκειμένου να εξασφαλίζουν, ότι κάθε Κέντρο Αίματος θεσπίζει και διατηρεί ένα σύστημα ποιότητας.
Καθορίζονται αναλυτικά τα κοινοτικά πρότυπα και οι προδιαγραφές, σχετικά με ένα σύστημα ελέγχου ποιότητας που πρέπει να διαθέτει ένα Κέντρο Αίματος. Επίσης, απαιτείται να λαμβάνονται όλα τα
αναγκαία μέτρα μέσω επιθεωρήσεων, προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι τα Κέντρα Αίματος θα τηρούν
έγγραφα σχετικά:
•
•
•
•

Με τις λειτουργικές διαδικασίες
Με τις κατευθυντήριες γραμμές
Εγχειρίδια κατάρτισης και αναφοράς
Έντυπα των εκθέσεων κ.λπ.

Η οδηγία 2002/98 ενσωματώθηκε τυπικά στο Εθνικό μας Δίκαιο με το Π.Δ. 138/2005, αλλά και επί της
ουσίας με την ψήφιση του Νόμου 3402/17-10-2005.22,23
Επίσης σημαντικό τεχνικό βοήθημα για την εγκατάσταση και διατήρηση συστήματος ποιότητας στην
Αιμοδοσία αποτελεί ο «Οδηγός για την παρασκευή, τη χρήση και τη διασφάλιση ποιότητας των προϊόντων αίματος». Είναι ένα τεχνικό παράρτημα της σύστασης R(95)15 του Συμβουλίου της Ευρώπης, το
οποίο επικαιροποιείται τακτικά, και περιέχει τις κατευθυντήριες οδηγίες για τη χρήση, την παρασκευή
και τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων του αίματος. Το προτεινόμενο σύστημα ποιότητας
βασίζεται στις αρχές της ορθής πρακτικής και διαχείρισης ποιότητας, όπως αυτές περιγράφονται στις
κατευθυντήριες οδηγίες της ΕΕ και τα πρότυπα της σειράς ISO-9000.
Στο σύστημα ποιότητας στις Υπηρεσίες Αιμοδοσίας πρέπει να περιγράφονται οι ακόλουθες διαδικασίες:
• Διαχείριση ποιότητας και έλεγχος διαδικασιών.
• Προσωπικό και οργάνωση.
• Κτιριακές εγκαταστάσεις.
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•
•
•
•
•

Εξοπλισμός και υλικά.
Τεκμηρίωση, παρακολούθηση και έλεγχος ποιότητας.
Διαχείριση συμβάσεων.
Αποκλίσεις, παράπονα, ανεπιθύμητα συμβάματα, διορθωτικές και προληπτικές ενέργειες.
Αυτοαξιολόγηση, ικανοποίηση πελατών και συνεχής βελτίωση.

Επίσης, αναφέρει (κεφάλαιο 9, παράγραφος 2, 17η έκδοση 2013) πως: «Τα εργαστήρια που εκτελούν
τις δοκιμασίες για λοιμώδη νοσήματα στις Αιμοδοσίες πρέπει να εφαρμόζουν καθημερινό έλεγχο ποιότητας και να συμμετέχουν σε ένα τακτικό εξωτερικό πρόγραμμα διασφάλισης ποιότητας».
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Επιβεβαίωση της HIV λοίμωξης
Μ. Κοτσιανοπούλου
Ο πιο κοινός αλγόριθμος για ορολογική διάγνωση της HIV λοίμωξης είναι η σειρά με την οποία εκτελούνται οι δοκιμασίες για την ανίχνευση των HIV αντισωμάτων σε ορό ή πλάσμα: τα δείγματα ελέγχονται για παρουσία αντισωμάτων με ανοσοενζυμική δοκιμασία με υψηλή ευαισθησία, που έχει σχεδιαστεί για να ανιχνεύσει όσο το δυνατόν περισσότερες HIV περιπτώσεις και επί θετικού αποτελέσματος
ακολουθεί η επιβεβαιωτική δοκιμασία Western Blot, με σκοπό να αποκλειστεί μια πιθανή ψευδώς HIV
θετική διάγνωση.
Οι επιβεβαιωτικές δοκιμασίες είναι περισσότερο χρονοβόρες, πιο επιρρεπείς στην υποκειμενική ερμηνεία, και πιο ακριβές απ’ ό,τι οι δοκιμασίες διαλογής.
Η δοκιμασία Western Blot είναι η πιο διαδεδομένη επιβεβαιωτική μέθοδος που εφαρμόζεται στα
Κέντρα Αναφοράς AIDS μέχρι και σήμερα στη χώρα μας και στην Ευρώπη.
Οι επιβεβαιωτικές δοκιμασίες αυξάνουν σημαντικά την εξειδίκευση της ανίχνευσης, όταν χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με τις δοκιμασίες διαλογής. Στις περισσότερες περιπτώσεις, είναι τουλάχιστον
τόσο ευαίσθητα όσο και οι συγκεκριμένες δοκιμασίες διαλογής, αν και όχι τόσο ευαίσθητα στην ανίχνευση της πρωτολοίμωξης.
Στην πλειονότητα των περιπτώσεων, τα αποτελέσματα είναι είτε σαφώς θετικά ή αρνητικά. Οι περισσότερες περιπτώσεις της HIV λοίμωξης σήμερα διαγιγνώσκονται στη χρόνια φάση της λοίμωξης. Οι
δυσχερείς προσπάθειες για την αντιμετώπιση της HIV λοίμωξης οφείλονται εν μέρει στη δυσκολία
εντοπισμού ατόμων με οξεία HIV λοίμωξη, επειδή η επιβεβαιωτική δοκιμασία ενός θετικού με EIA δείγματος μπορεί να δώσει ακαθόριστο αποτέλεσμα (δηλαδή να εμφανίζει θετική αντίδραση, χωρίς εντούτοις να πληρούνται τα κριτήρια θετικού για την HIV λοίμωξη αποτελέσματος) ή αρνητικό Western Blot.
Οι όροι «θετική», «αρνητική» και «ακαθόριστη» χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν την τελική ερμηνεία των αποτελεσμάτων για ένα δείγμα.
Παρά τη μεγάλη πρόοδο στην κλινική θεραπεία της λοίμωξης, τα HIV οροθετικά άτομα εξακολουθούν να αναγνωρίζονται πολύ αργά στην πορεία της λοίμωξης. Περίπου το ήμισυ των ασθενών που
έχουν ταυτοποιηθεί με τον ιό HIV γνωρίζουν την κατάσταση τους μόνο όταν έχουν προχωρημένη νόσο.
Πρόσφατες εκτιμήσεις του CDC δείχνουν ότι το 38,3% ασθενών αναπτύσσουν AIDS σε 1-3 χρόνια μετά
τη διάγνωση της HIV οροθετικότητάς τους.
Συμφώνα με τις εκτιμήσεις, στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι καθυστερημένες διαγνώσεις κυμαίνονται από 26% έως 53%. Τα στοιχεία αυτά υποδεικνύουν ότι οι προσπάθειες για τον εντοπισμό των
ατόμων νωρίς στην πορεία της HIV λοίμωξης είχαν περιορισμένη επιτυχία.
Κυριότερος στόχος για την κατανόηση παραγόντων που συνδέονται με την οξεία HIV λοίμωξη είναι η
προώθηση της αναγνώρισής της, επειδή η έγκαιρη διάγνωση και κατάλληλη αντιμετώπιση της οξείας HIV
λοίμωξης μπορεί να μεταβάλει σημαντικά τη μακροπρόθεσμη πορεία της νόσου και να συμβάλει στη μείωση της περαιτέρω μετάδοσης και συνεπώς, αποτελεί βασική επιδίωξη ενός συστήματος δημόσιας υγείας.
Μέχρι σήμερα, η διαδικασία που βασίζεται στην επιβεβαίωση anti-HIV θετικών αντισωμάτων που
χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό της επίπτωσης αποδείχθηκε ότι δεν είναι αρκετά ακριβής για
να καθοδηγήσει την κλινική διαχείριση ή τη διερεύνηση επιδημιολογικών δεδομένων, αφού δεν μπορούν να εντοπισθούν οι οξείες λοιμώξεις.
Γι’ αυτό θα πρέπει να εφαρμοστεί ένας αλγόριθμος που να συνδυάζει τις δοκιμασίες διαλογής και τις
νέες τεχνικές μοριακής βιολογίας.
Υπάρχουν δοκιμασίες που είναι διαθέσιμες για τη διάγνωση της HIV λοίμωξης στη φάση της πρωτολοίμωξης και ο συνδυασμός αυτών μεγιστοποιεί την ευαισθησία και ειδικότητα της στρατηγικής ανίχνευσης της λοίμωξης.
Σήμερα, η κύρια διαγνωστική αρχή για την ανίχνευση της HIV λοίμωξης βασίζεται στη διενέργεια
μιας αρχικής ανοσοενζυμικής δοκιμασίας αναζήτησης αντισωμάτων-αντιγόνων στον ορό του εξεταζομένου (EIA 4ης γενιάς), ακολουθούμενης από μία επιβεβαιωτική δοκιμασία σε περίπτωση αρχικού θετικού αποτελέσματος.
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Για τη διάγνωση της οξείας HIV λοίμωξης, όταν η δοκιμασία Western Blot μπορεί να δώσει αρνητικά ή
απροσδιόριστα αποτελέσματα, θα μπορούσε να εφαρμοστεί εναλλακτικός αλγόριθμος επιβεβαίωσης
της HIV λοίμωξης, που συνιστά τη χρήση της δοκιμασίας ανίχνευσης του HIV-1 RNA για ασθενείς με
συμπεριφορά υψηλού κινδύνου και όταν υπάρχει υποψία για οξύ ρετροϊικό σύνδρομο (ΟΡΣ).
Η σύγχρονη εργαστηριακή διερεύνησης της HIV λοίμωξης περιλαμβάνει τεχνικές ανίχνευσης αντισωμάτων και αντιγόνων, μεθόδους μοριακού ελέγχου για τον ποσοτικό προσδιορισμό του νουκλεϊνικού οξέος του ιού (HIV RNA).
Στο ΚΑ AIDS Νοτίου Ελλάδας της ΕΣΔΥ σε συνεργασία με το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. σχεδιάσαμε μια 28-μηνη
μελέτη με σκοπό να αξιολογηθεί μια στρατηγική ανίχνευσης της HIV λοίμωξης. Αρχικός στόχος ήταν να
συγκριθεί η απόδοση της συμβατικής διαδικασίας διάγνωσης της λοίμωξης (επιβεβαίωση anti-HIV θετικού αποτελέσματος με τη δοκιμασία Western Blot) με έναν αλγόριθμο που περιλαμβάνει συνδυασμό
τυποποιημένων δοκιμασιών με την ιολογική δοκιμασία ανίχνευσης του HIV RNA και p24 Ag HIV.
Συνολικά ελέγξαμε 3.073 αρχικά anti-HIV θετικά δείγματα, προερχόμενα από διάφορα νοσοκομεία
και διαγνωστικά κέντρα.
Σε αυτή τη μελέτη βρήκαμε ότι με τη συμβατή διαδικασία εντοπίσαμε το 94,83% των HIV λοιμώξεων
(1.743 από τα 1.838 δείγματα) σε σύγκριση με έναν αλγόριθμο που περιλαμβάνει τη δοκιμασία ανίχνευσης του HIV RNA για τον καθορισμό της οξείας HIV λοίμωξης. Με τον αλγόριθμο αυτό, ο αριθμός HIV
οροθετικών δειγμάτων ήταν κατά 93 κρούσματα παραπάνω, αυξάνοντας έτσι την ακρίβεια και την αποτελεσματική εκτίμηση της HIV λοίμωξης.
Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων της παρούσας εργασίας, την πολυετή εμπειρία του Κέντρου
Αναφοράς AIDS της ΕΣΔΥ, τα διεθνή και εγχώρια βιβλιογραφικά δεδομένα και με βάση τις διάφορες
στρατηγικές που προτείνουν ο ΠΟΥ και τα CDC θα μπορούσε να εφαρμοσθεί μια πιο αποτελεσματική
διαδικασία για την οριστική διάγνωση ή αποκλεισμό της HIV λοίμωξης.
Οι τρέχουσες κατευθυντήριες οδηγίες που προτείνει το CDC υποστηρίζουν των αποκλεισμό της δοκιμασίας Western Blot από τον αλγόριθμο ανίχνευσης της HIV λοίμωξης. Αυτές οι κατευθυντήριες οδηγίες
συνιστούν τη χρήση -ως αρχικής δοκιμασίας- της ανοσοενζυμικής αναζήτησης αντισωμάτων-αντιγόνου
στον ορό του εξεταζομένου (EIA 4ης γενιάς). Εάν το αποτέλεσμα είναι αρνητικό το δείγμα θεωρείται αρνητικό για την HIV λοίμωξη. Επί θετικού αποτελέσματος ακολουθεί η ανίχνευση αντισωμάτων για HIV1 και
HIV2. Εάν τα αποτελέσματα είναι αρνητικά, συστήνεται αντίστοιχος έλεγχος για HIV1 RNA και HIV2 RNA.
Κατά πόσο αυτός ο αλγόριθμος θα μπορούσε να εφαρμοστεί θα πρέπει να διερευνηθεί από πλευράς
κόστους-αποτελεσματικότητας.
Εντούτοις, πιστεύουμε ότι η προσθήκη της δοκιμασίας ανίχνευσης νουκλεϊκών οξέων (HIV RNA) είναι
πλέον επαρκής για να μας επιτρέπουν να συμπεράνουμε ότι αυτή η μορφή των δοκιμών θα πρέπει να
είναι ένα πρότυπο εργαλείο για την πρόληψη και την επιτήρηση της HIV λοίμωξης και για τη φροντίδα
των οροθετικών ατόμων.

Εργαστήρια κυτταρομετρίας ροής.
Προσεγγίσεις στη διαχείριση ποιότητας της μέτρησης
των CD4 Τ λεμφοκυττάρων
Τμήμα ΑνοσολογίαςΙστοσυμβατότητας,
Γ.Ν.Α.«Λαϊκό»

Κ. Τσαλιμαλμά
Εισαγωγή
Η βαθμιαία ελάττωση του αριθμού των CD4 Τ λεμφοκυττάρων (CD4) είναι η θεμελιώδης εκδήλωση
παθογένειας στη λοίμωξη με τον ιό της επίκτητης ανοσοανεπάρκειας στον άνθρωπο (HIV). Η μέτρηση
των CD4 στο περιφερικό αίμα, αποτελεί τον πιο σημαντικό παράγοντα παρακολούθησης της HIV νόσου.1 Ως δείκτης του βαθμού ανοσιακής βλάβης που προκαλεί ο HIV, ο αριθμός των CD4 συνπροσδιορίζει (μαζί με το ιικό φορτίο) τον χρόνο έναρξης της αντιρετροϊικής θεραπείας και αποτελεί κριτήριο
απόφασης για τη χορήγηση προληπτικής αγωγής έναντι των ευκαιριακών λοιμώξεων. Επιπλέον, η κινη-
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τικότητα του αριθμού των CD4 μετά τη χορήγηση θεραπείας αντικατοπτρίζει την αποτελεσματικότητα
του θεραπευτικού σχήματος.1 Στις ανεπτυγμένες χώρες η αντιρετροϊική αγωγή χορηγείται κατά κανόνα
όταν ο αριθμός των CD4 ανιχνεύεται <350 κυττ. /μl. HIV+ άτομα, που είτε λαμβάνουν αγωγή είτε όχι,
παρακολουθούνται σε σχέση με τον αριθμό των CD4 τουλάχιστον 2 φορές τον χρόνο, ενώ καθ’ όλη τη
διάρκεια της ζωής τους μπορεί να ελεγχθούν έως και 50 ή περισσότερες φορές.
Καθώς ο ποσοτικός προσδιορισμός των CD4 είναι μια βασική εργαστηριακή παράμετρος περίθαλψης ατόμων με ΗΙV λοίμωξη, η ζήτηση της εξέτασης αυξάνεται, καθώς αυξάνεται ο χρόνος επιβίωσης
των HIV+ ασθενών.

Σύστημα διασφάλισης ποιότητας

Η διασφάλιση της ποιότητας (quality assurance) είναι ένα σύστημα διαδικασιών για την παρακολούθηση
και βελτίωση των πρακτικών στα κλινικά εργαστήρια. Οι θεμελιώδεις αρχές ενός προγράμματος για τη
διασφάλιση ποιότητας περιλαμβάνουν: α) Λειτουργικό και ασφαλές περιβάλλον εργασίας, β) εκπαιδευμένο και κατάλληλο προσωπικό, γ) συντήρηση εξοπλισμού, δ) επάρκεια αντιδραστηρίων και αναλωσίμων, ε)
κατάλληλα δείγματα, στ) εσωτερική παρακολούθηση ποιότητας, ζ) ακριβή αναφορά αποτελεσμάτων και
η) εξωτερικούς ελέγχους ποιότητας. Όλες οι παραπάνω παράμετροι είναι απαραίτητες για να παραχθεί με
ακρίβεια (accuracy) και πιστότητα (precision) η κάθε μέτρηση των CD4 Τ λεμφοκύτταρων.

Παράμετροι ποιότητας
Εργαστηριακό περιβάλλον

Το περιβάλλον στο οποίο εκτελείται η μέτρηση των CD4 πρέπει να ευνοεί την αποτελεσματικότητα
των εργασιών, να μην εκθέτει την ασφάλεια του προσωπικού ή την ποιότητα των αποτελεσμάτων.
Επαρκής και λογικά οργανωμένος χώρος διαθέσιμος για όλες τις εργασίες εκτέλεσης της εξέτασης είναι
μια βασική προϋπόθεση.
Στοιχεία ελέγχου του περιβάλλοντος αποτελούν: 1) Η τακτική παρακολούθηση (καταγραφή) της θερμοκρασίας του χώρου εκτέλεσης των εργασιών ή φύλαξης δειγμάτων και συντήρησης αντιδραστηρίων. 2) Η
εξασφάλιση συνεχούς και σταθεράς τροφοδοσίας ηλεκτρικού ρεύματος (σταθεροποιητές τάσης, σύνδεση με γεννήτριες ρεύματος). Η αστάθεια του ηλεκτρικού ρεύματος μπορεί να προκαλέσει σοβαρές βλάβες στα όργανα με τα οποία εκτελούνται οι εξετάσεις και να οδηγήσει σε παύση των υπηρεσιών.
Σημαντικό στοιχείο εξοπλισμού του εργαστηριού είναι επίσης η δυνατότητα εύκολης πρόσβασης σε
τρεχούμενο νερό για το πλύσιμο των χεριών.

Ανθρώπινο δυναμικό

Τα προσόντα του προσωπικού του εργαστηρίου πρέπει να είναι επαρκή για την εκτέλεση, ερμηνεία και
αντιμετώπιση σφαλμάτων της εν χρήση μεθόδου. Οι ικανότητες του προσωπικού στην εκτέλεση της μεθόδου και τη συντήρηση των μηχανημάτων αξιολογούνται πριν την έναρξη των εργασιών τους με δείγματα ασθενών και σε ετήσια βάση σύμφωνα με τα πρότυπα λειτουργίας. Επιπλέον, όλα τα μέλη του προσωπικού εκπαιδεύονται στις διαδικασίες ασφάλειας, που έχουν θεσπιστεί για τον χώρο (πρακτικές ασφάλειας στον χειρισμό μολυσματικών δειγμάτων, διαχείριση μολυσματικών αποβλήτων, πυρασφάλεια).

Εξοπλισμός και συντήρηση εξοπλισμού

Η τεχνική του ανοσοφθορισμού με κυτταρομετρία ροής είναι ο χρυσός κανόνας στη μέτρηση των
CD4 Τ λεμφοκυττάρων και μέθοδος επιλογής, όταν πρόκειται για μετρήσεις μεγάλου αριθμού δειγμάτων. Η πλειονότητα των οργάνων εκτέλεσης κυτταρομετρίας ροής (κυτταρόμετρα), που είναι σε χρήση
για τη μέτρηση των CD4, είναι εξοπλισμένα με τεχνολογία μονής πλατφόρμας (single-platform system),
δηλ. με δυνατότητα μέτρησης του απόλυτου αριθμού των CD4 απευθείας από το ολικό αίμα στο κυτταρόμετρο, χωρίς την επιπρόσθετη ανάγκη ενός αιματολογικού αναλυτή.2
Τυποποιημένες διαδικασίες λειτουργίας (SOPs) για τη χρήση και συντήρηση των μηχανημάτων ακολουθούν τις οδηγίες του κατασκευαστή. Οι οδηγίες πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμες και κατανοητές. Η συμμόρφωση στις οδηγίες εξασφαλίζει την προτυποποίηση της εφαρμογής και ελαχιστοποιεί
τη μεταβλητότητα των αποτελεσμάτων και τα σφάλματα. Η καθημερινή συντήρηση εξασφαλίζει τη
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σωστή λειτουργία των οργάνων. Η καταγραφή των απαραίτητων ενεργειών συντήρησης γίνεται σε
ειδική φόρμα, η οποία περιλαμβάνεται στις τυποποιημένες διαδικασίες λειτουργίας.
Η ελεύθερη ροή των υγρών σε ένα κυτταρόμετρο είναι ζωτικής σημασίας για σωστά αποτελέσματα. Το
ολικό αίμα έχει την τάση να δημιουργεί πήγματα στα συστήματα σωληνώσεων του κυτταρομέτρου, γι’ αυτό
συνίσταται καθαρισμός του οργάνου σε καθημερινή βάση, ακόμη και όταν αυτό δεν χρησιμοποιείται, προς
αποφυγή σχηματισμού ιζημάτων στις σωληνώσεις. Επιπλέον διαδικασίες συντήρησης εβδομαδιαίως, μηνιαίως και ετησίως διενεργούνται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και καταγράφονται.
Οι εργασίες συντήρησης περιλαμβάνουν προληπτικές και έκτακτες εργασίες, βάσει συμβάσεων με
εταιρείες τεχνικής υποστήριξης. Ο Πίνακας 1 περιέχει κατάλογο των διαθέσιμων κυτταρομέτρων τεχνολογίας μονής πλατφόρμας με επικύρωση για τη μέτρηση των CD4.
Πίνακας 1. Μέτρηση CD4, κυτταρόμετρα και τύπος ανάλυσης.
Τύπος/ Μηχάνημα/ Εταιρεία

Τύπος ανάλυσης

Δείγματα
ανά ημέρα

Μεθοδολογία

Είδος και διάρκεια
καταλληλότητας δείγματος

Υψηλής απόδοσης
EPICS XL, FC 500
(Beckmann Coulter)
FACSCalibur, Canto (BD)

PanLeukogating
CD4

30-300

Κυτταρομετρία
ροής με
μικροσφαιρίδια

EDTA έως 5 ημέρες

Tritest και Multitest

30-300

Κυτταρομετρία
ροής με
μικροσφαιρίδια

EDTA έως 48 ώρες

FACSCount reagent
και CD4 reagent

<50

Κυτταρομετρία
ροής με
μικροσφαιρίδια

EDTA έως 72 ώρες

Easy CD4, Easy CD4%
και Auto CD4

<75

Κυτταρομετρία
ροής με
ογκομέτρηση

EDTA έως 48 ώρες

Partec Easy Count
CD4 και CD4%

<50

Κυτταρομετρία
ροής με
ογκομέτρηση

EDTA έως 48 ώρες

Μέτριας – χαμηλής απόδοσης
FACSCount(BD)

Guava PCA (Millipore)

CyFlow SL and Counter (Partec)

Πέραν των μεθόδων που αναγράφονται στον πίνακα, τα τελευταία χρόνια έχουν κυκλοφορήσει εύχρηστα τεστ, μονής πλατφόρμας για επιτόπου χρήση (point of care).3,4 Τα τεστ αυτά έχουν επιβεβαιωθεί
και αξιολογηθεί και είναι χρήσιμα όταν μια άμεση μέτρηση είναι αναγκαία (πρόληψη κάθετης μετάδοσης), ή αν δεν υπάρχει εύκολη πρόσβαση σε κατάλληλο εργαστήριο.

Αντιδραστήρια

Η προμήθεια αντιδραστηρίων και αναλωσίμων πρέπει να πλαισιώνεται από συγκεκριμένο, εύληπτο
πρωτόκολλο για την αποφυγή λαθών. Το πρωτόκολλο περιλαμβάνει λεπτομερώς την περιγραφή της διαδικασίας και τα χαρακτηριστικά των αντιδραστηρίων. Η έλλειψη κάποιου αντιδραστηρίου ή ακατάλληλη
παραγγελία είναι μεγάλο πρόβλημα, όταν γίνεται αιτία για την παύση των παρεχομένων υπηρεσιών.
Η κατανάλωση και το απόθεμα των αντιδραστηρίων ελέγχονται συνεχώς (έντυπα παρακολούθησης
αντιδραστηρίων, αναγραφή ημερομηνίας παραλαβής και πρώτης χρήσης).

Δείγματα, συλλογή, μεταφορά

Τα κατάλληλα δείγματα, η θερμοκρασία συντήρησης, η μεταφορά και ο χρόνος εκτέλεσης της εξέτασης είναι σημαντικά για την εξασφάλιση της ποιότητας και την ακρίβεια των αποτελεσμάτων. Λάθη
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στην ταυτοποίηση του ασθενούς ή στο υλικό και τη διαδικασία αιμοληψίας μπορεί να οδηγήσουν σε
απόρριψη του δείγματος ή ανακριβή αποτελέσματα.
Τα δείγματα του ολικού αίματος για τη μέτρηση των CD4 συλλέγονται σε σωληνάρια συστήματος
κενού με αντιπηκτικό EDTA. Προσοχή για αποφυγή πήξης κατά την αιμοληψία παιδιατρικών δειγμάτων!
Τα σωληνάρια πρέπει να επισημαίνονται αμέσως μετά τη λήψη και με δύο τουλάχιστον στοιχεία ταυτότητος του ασθενούς, επιπλέον την ημερομηνία και ώρα λήψης. Προς αποφυγή απόρριψης ενός δείγματος, η δειγματοληψία δεν θα πρέπει να γίνεται όταν η εξέταση δεν μπορεί να εκτελεστεί το αργότερο
εντός 48 ωρών, εκτός και αν έχει χρησιμοποιηθεί σωληνάριο με σταθεροποιητικό διάλυμα.
Τα δείγματα κατά τη μεταφορά τους, απαραιτήτως μέσα σε στεγανή συσκευασία, δεν πρέπει να εκτεθούν σε θερμοκρασία <4⁰ και >30⁰C.5 Σχετικά με τις διαδικασίες μεταφοράς πρέπει οπωσδήποτε να
εφαρμόζονται οι ισχύοντες νόμοι και οι εθνικοί κανονισμοί ασφάλειας για τη μεταφορά μολυσματικών
ή επικίνδυνων υλικών, οι οποίοι οφείλουν να προσαρμόζονται στα διεθνή πρότυπα.

Παραπεμπτικό εξέτασης

Τo δείγμα και ο ασθενής ταυτοποιούνται με διασταύρωση στοιχείων μεταξύ παραπεμπτικού και σωληναρίου του δείγματος. Στο παραπεμπτικό πρέπει να αναγράφονται ολοκληρωμένα τα στοιχεία του
ασθενούς, τα οποία συμπεριλαμβάνουν ημερομηνία γέννησης, φύλο, κλινική ή ιατρείο προέλευσης του
δείγματος, ημερομηνία και ώρα δειγματοληψίας καθώς και το όνομα του ιατρού που έκανε τη λήψη.

Παρακολούθηση ποιότητας
Η συμμόρφωση στα τυποποιημένα πρωτοκόλλα λειτουργίας είναι το Α και το Ω στη διατήρηση υψηλής
επίδοσης της μεθόδου. Η πιστή εφαρμογή των πρωτοκόλλων λειτουργίας ελαχιστοποιεί τα σφάλματα
που σχετίζονται με τη μεταβλητότητα των μετρήσεων. Σημαντικά και απαραίτητα στοιχεία αυτών των
οδηγιών είναι η εύκολη προσβασιμότητα και η συνεχής επικαιροποίηση.

Έλεγχος ποιότητας

Ο έλεγχος ποιότητας γίνεται καθημερινά με δείγματα έλεγχου με γνωστές τιμές και αποδεκτό εύρος
διακύμανσης. Η εξέταση του δείγματος έλεγχου αποκαλύπτει μη φυσιολογικές τάσεις και προβλήματα
στο όργανο και τα αντιδραστήρια, ώστε αυτά να αναγνωριστούν και να διορθωθούν άμεσα. Δείγματα
ελέγχου με χαμηλή τιμή CD4 είναι απαραίτητα στον καθημερινό έλεγχο ποιότητας, ώστε να ελέγχεται
η ικανότητα μέτρησης του οργάνου στις χαμηλές τιμές. Το δείγμα ελέγχου πρέπει επίσης να αναλύεται,
μετά από κάθε εργασία συντήρησης στο κυτταρόμετρο. Ο Πίνακας 2 περιέχει μερικά δείγματα έλεγχου
που είναι διαθέσιμα στο εμπόριο και την καταλληλότητα τους.
Η παρακολούθηση των αποτελεσμάτων των δειγμάτων ελέγχου γίνεται με εισαγωγή της κάθε τιμής μέτρησης σε γράφημα Levey-Jennings ανά ημερομηνία. Οι τιμές των μετρήσεων πρέπει να εντοπίζονται εντός 2SD από τον μέσο όρο (Εικόνα 1). Τα γραφήματα Levey-Jennings βρίσκονται υπό τακτική επιθεώρηση και ελέγχονται σύμφωνα με προκαθορισμένα κριτήρια (κριτήρια ελέγχου
Westgard).
Πίνακας 2. Δείγματα ελέγχου διαθέσιμα στο εμπόριο.
Εταιρεία

Αντιδραστήριο*/
επίπεδα ελέγχου

Τύπος δείγματος

Διάρκεια ισχύος

Συντήρηση
(⁰C)

Beckmann
Coulter

Immuno-Trol/low
και normal

Σταθεροποιημένο ολικό αίμα για
έλεγχο της χρώσης και μέτρησης

6-9 μήνες (90 ημέρες
ανοικτό)

2-8

BD

Multi-Check/low και
normal

Σταθεροποιημένο ολικό αίμα για
έλεγχο της χρώσης και μέτρησης

1 μήνας

2-8

BD

True count Control/
low, medium, high

Μικροσφαιρίδια φθορισμού για έλεγχο
της μέτρησης στον FACSCalibur

1 έτος

2-8
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Αντιδραστήριο*/
επίπεδα ελέγχου

Τύπος δείγματος

Διάρκεια ισχύος

Συντήρηση
(⁰C)

CD4 count/low,
normal

Σταθεροποιημένο ολικό αίμα για
έλεγχο της χρώσης και μέτρησης

3 μήνες

2-10

Streck

CD4 Chex Plus/low,
normal

Σταθεροποιημένο ολικό αίμα για
έλεγχο της χρώσης και μέτρησης

3 μήνες

2-10

Streck

CD4 Chex Plus BC/
low, normal

Σταθεροποιημένο ολικό αίμα για
έλεγχο της χρώσης και μέτρησης για
όργανα Beckman Coulter

3 μήνες

2-10

LymphoSure/
normal

Ολικό αίμα για έλεγχο της χρώσης και
μέτρησης

1 μήνας

2-8

Εταιρεία
Streck, Omaha

Synexa, Bellvile,
South Africa

*Τα αντιδραστήρια μπορεί να μην είναι κατάλληλα για όλους τους τύπους ανάλυσης.

Τα κριτήρια ελέγχου Westgard διαφοροποιούνται στις κατηγορίες των τυχαίων και συστηματικών
σφαλμάτων. Τα κριτήρια αυτά είναι:
12s
13s
22s
R4s
41s
10

Προειδοποιητικό μήνυμα
Τυχαίο σφάλμα
Συστηματικό σφάλμα
Τυχαίο σφάλμα
Συστηματικό σφάλμα
Συστηματικό σφάλμα

Μία τιμή ελέγχου μεταξύ μ±2S και μ±3S
Μία τιμή ελέγχου πέρα από τα όρια μ±3S
Δύο συνεχόμενες τιμές ελέγχου μεταξύ μ±2S και μ±3S
Δύο τουλάχιστον τυχαίες τιμές ελέγχου απέχουν μεταξύ τους 4S
Τέσσερις συνεχόμενες τιμές ελέγχου είναι πάνω από μ±1S
Δέκα συνεχόμενες τιμές ελέγχου είναι πάνω ή κάτω από τη μέση τιμή

Εκτός από την πρώτη περίπτωση, η μέθοδος θεωρείται εκτός ελέγχου και δεν επιτρέπεται η απόδοση των αποτελεσμάτων στον ασθενή. Η αιτία πρέπει άμεσα να εντοπίζεται και να διορθώνεται το σφάλμα. Κάθε λανθασμένη τιμή του δείγματος ελέγχου καταγράφεται μαζί με τις διορθωτικές ενέργειες.
Εικόνα 1. Παράδειγμα διαγράμματος Levey-Jennings για την παρακολούθηση χαμηλών τιμών CD4.
Σημεία μέτρησης

Μέσος όρος

3 SD

2 SD

1 SD

225

CD4 κύτταρα/μl

200
175
150

125

30/12/13

29/12/13

27/12/13

24/12/13

23/12/13

19/12/13

18/12/13

17/12/13

11/12/13

10/12/13

04/12/13

100

Παραλαβή δειγμάτων

Η παραλαβή της παραγγελίας των εξετάσεων πρωτοκολλείται και εισάγεται στο σύστημα μηχανογράφησης του εργαστηρίου (ή καταγράφεται σε ειδικό βιβλίο). Κατά την παραλαβή των δειγμάτων
γίνεται η ταυτοποίηση και ο έλεγχος καταλληλότητας δείγματος και παραπεμπτικών σημειωμάτων.
Δείγματα με αιμόλυση, πήγματα ή δείγματα που δεν μπορούν να αναλυθούν εντός 48 ωρών (αργίες,
Σ/Κ) απορρίπτονται και ο αποστολέας του δείγματος ενημερώνεται άμεσα για τον λόγο απόρριψης.
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Μέτρηση CD4

Η μέτρηση των CD4 εκτελείται βάσει των τυποποιημένων οδηγιών λειτουργίας (SOPs) και σύμφωνα
με το πρωτόκολλο του κατασκευαστή, στο οποίο μπορεί να γίνουν προσαρμογές ανάλογα με τις ειδικές
συνθήκες κάθε εργαστηρίου. Η ακριβής εκτέλεση των οδηγιών (SOPs) είναι υποχρεωτική.
Οι χρησιμοποιούμενες πιπέτες υπόκεινται σε τακτικό έλεγχο (βαθμονόμηση, διαπίστευση). Ακατάλληλο πιπετάρισμα είναι συχνή αιτία λαθών. Μια πολύ σημαντική βελτίωση στην ακρίβεια των αποτελεσμάτων επιτυγχάνεται με τη χρήση αυτόματων συστημάτων προετοιμασίας δειγμάτων ή με τη χρήση ηλεκτρονικής πιπέτας. Οι δύο αυτές τεχνικές θα πρέπει να επιδιώκονται όταν υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι.
Το όργανο μέτρησης επιβλέπεται συνεχώς κατά τη διάρκεια της ανάλυσης των δειγμάτων. Τα αποτελέσματα της μέτρησης CD4 επικυρώνονται με την παράλληλη μέτρηση του δείγματος ελέγχου. Σε δείγματα με αδόκιμο αποτέλεσμα γίνεται επανάληψη της μέτρησης.

Απόδοση αποτελέσματος

Προϋπόθεση για την απόδοση του αποτελέσματος είναι τα εντός αποδεκτών ορίων αποτελέσματα
του τακτικού ελέγχου. Μετά την επιθεώρηση του αποτελέσματος στον αναλυτή, οι τιμές εισάγονται
σε ειδικό έντυπο (απαντητικό) ή στο σύστημα διαχείρισης του εργαστηρίου, στην καλύτερη περίπτωση με απευθείας σύνδεση. Το απαντητικό ως το τελικό προϊόν επανελέγχεται και αποδίδεται στον
υπεύθυνο ιατρό.

Διατήρηση αρχείου

Όλες οι εξετάσεις θα πρέπει να αποθηκεύονται με ένα εύχρηστο μεθοδικό σύστημα. Οι διαδικασίες
να είναι σε θέση να διαφυλάττουν το απόρρητο του ασθενούς και να είναι διαθέσιμα τα κατάλληλα
μέσα για την αχρήστευση των εντύπων μετά από προκαθορισμένο χρονικό διάστημα.

Διαπίστευση
Το σύστημα διαπίστευσης παρακολουθεί και αξιολογεί την ποιότητα των εξετάσεων. Τρεις βασικές
παράμετροι χαρακτηρίζουν ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα διαπίστευσης: Η επί τόπου επιθεώρηση
από ειδήμονες μιας ανεξάρτητης αναγνωρισμένης αρχής, η επιβεβαίωση της μεθόδου και ο εξωτερικός
έλεγχος ποιότητας. Στη χώρα μας η επιθεώρηση των εργαστηριών μέτρησης CD4 γίνεται από το Εθνικό
Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ).
Ο εξωτερικός έλεγχος ποιότητας είναι ο πιο διαδεδομένος τρόπος για την παρακολούθηση της ποιότητας της μέτρησης CD4 και κάθε εργαστήριο οφείλει να συμμετέχει σε ένα πρόγραμμα εξωτερικού
ελέγχου ποιότητας.6 Το κόστος για τη συμμετοχή θα πρέπει να προϋπολογίζεται στα ετήσια έξοδα του
εργαστηρίου.
Η επίδειξη θετικής αξιολόγησης από τον εξωτερικό έλεγχο ποιότητας πληροφορεί τους αποδέκτες
των υπηρεσιών του εργαστηρίου για την ποιότητα της εξέτασης και οικοδομεί την εμπιστοσύνη στην
ακρίβεια των αποτελεσμάτων κάθε ασθενούς.

Βιβλιογραφία
1. World Health Organization Consolidated guidelines on the use of antiretroviral drugs for treating and preventing HIV infection Recommendations for a public health approach. 30 June 2013 ISBN: 978 92 4 150572 7.
2. Centers for Disease Control and Prevention. Guidelines for performing single-platform absolute CD4+ T-cell determinations
with CD45 gating for persons infected with human immunodeficiency virus. MMWR Recomm Rep. 2003;52(RR-2):1-13.
3. Stevens W, Gelman R, Glencross DK, et al. Evaluating new CD4 enumeration technologies for resource-constrainedcountries.
Nat Rev Microbiol. 2008;6(suppl):S29-S38.
4. Glencross DK, Janossy G, Coetzee LM, et al. Large-scale affordable PanLeucogated CD4 testing with proactive internal and
external quality assessment: in support of the South African National Comprehensive Care, Treatment and Management
Programme for HIV and AIDS. Cytometry B Clin Cytom. 2008;74B(suppl 1):S40-S51
5. Ruiz AR, Perez Fernandez I, Perea Baena JM, et al. Influence of sample storage time and temperature on lymphocyte subset
counts using a FACSCount system [letter]. Haematologica. 2000;85:550-551.
6. Peter TF, Shimada Y, Freeman RR, et al. The need for standardization in laboratory networks. Am J Clin Pathol. 2009;131:867-874.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ AIDS, 2014; 22(Suppl 1):1-70

23

Στρογγυλά τραπέζια

Στρογγυλό Τραπέζι
HIV και νεοπλασίες
Το σάρκωμα Kaposi
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Β’ Ε.Σ.Υ., Νοσοκομείο
Αφροδισίων και Δερματικών
Νόσων «Ανδρέας Συγγρός»

Σ. Κουρκουντή
Το σάρκωμα Kaposi περιγράφηκε για πρώτη φορά το 1872, η συστηματική του όμως διερεύνηση ξεκίνησε τη δεκαετία του ’80 με την επέκταση της επιδημίας του AIDS. Η ανακάλυψη του ανθρώπινου
ερπητοϊού-8 (HHV-8) σε βλάβες του σαρκώματος το 1994, προώθησε την έρευνα για την κατανόηση
της αιτιοπαθογένειάς του χωρίς όμως να ερμηνεύει πλήρως την ανάπτυξή του.
Με βάση επιδημιολογικά και κλινικά χαρακτηριστικά το σάρκωμα Kaposi διακρίνεται σε 4 τύπους: το
κλασικό ή μεσογειακό, το αφρικανικό ή ενδημικό, το σχετιζόμενο με AIDS και το σχετιζόμενο με ιατρογενή ανοσοκαταστολή. Το σχετιζόμενο με AIDS σάρκωμα εμφανίζεται κυρίως σε άνδρες ομοφυλόφιλους HIV ασθενείς. Παρουσιάζεται συνήθως σε ασθενείς με προχωρημένη ανοσοκαταστολή, μπορεί
όμως να εμφανιστεί και σε οποιοδήποτε στάδιο της HIV λοίμωξης.
Το μοντέλο ανάπτυξης του σαρκώματος περιλαμβάνει την ανοσοκαταστολή, τον πολλαπλασιασμό
του HHV-8, την παραγωγή κυτοκινών φλεγμονής και αγγειογενετικών παραγόντων, καθώς και άλλους
πιθανούς συμπαράγοντες όπως η πρωτεΐνη tat του HIV. Στο πρώιμο στάδιο παρατηρείται μια αγγειουπερπλαστική φλεγμονώδης αλλοίωση η οποία σταδιακά, με την απόκτηση από τα ενδοθηλιακά κύτταρα του φαινοτύπου των spindle-cells, διαμορφώνεται σε κλινικά ώριμη οζώδη βλάβη
Η κλινική εικόνα του σαρκώματος Kaposi εξελίσσεται σε στάδια που περιλαμβάνουν ερυθροϊώδεις,
καστανόχρωμες ή και μελαγχρωματικές κηλίδες, βλατίδες/διηθημένες πλάκες και όγκους. Το σχετιζόμενο με AIDS σάρκωμα συχνά παρουσιάζει ταχεία πορεία και συνύπαρξη πολλών, διαφορετικής εξέλιξης βλαβών. Η προσβολή των βλεννογόνων είναι επίσης συνήθης σε HIV ασθενείς.
Η θεραπεία του σαρκώματος Kaposi που σχετίζεται με το AIDS στηρίζεται πρωτίστως στη χορήγηση
υψηλής αποτελεσματικότητας αντιρετροϊκής θεραπείας (ΗΑΑRΤ). Κυρίως προτείνονται οι αναστολείς
πρωτεάσης (PIs), χωρίς όμως να έχει επιβεβαιωθεί η υπεροχή τους έναντι των μη νουκλεοσιδικών αναστολέων ανάστροφης μεταγραφάσης (NNRTIs). Η θετική επίδραση της HAART φαίνεται ότι συνδέεται
περισσότερο με τη μείωση της HIV ιαιμίας και την ανασυγκρότηση του ανοσολογικού συστήματος. Η
συστηματική θεραπεία στο σάρκωμα Kaposi περιλαμβάνει και τη χορήγηση χημειοθεραπευτικών σχημάτων. Στο σχετιζόμενο με AIDS Κaposi, εξαιρετικά αποτελέσματα έχει δείξει η χρήση λιποσωμικής δοξορουβικίνης ως μονοθεραπεία ενώ σε ανθεκτικές ή υποτροπιάζουσες μορφές προτείνεται η χορήγηση
πακλιταξέλης. Τοπικές θεραπείες χρησιμοποιούνται συνήθως ως συμπληρωματικές της συστηματικής
θεραπείας για την αντιμετώπιση δυσμορφιών ή λειτουργικών προβλημάτων.
Η επιβίωση των ασθενών συνδέεται με το βαθμό της ανοσοκαταστολής και το στάδιο της HIV λοίμωξης καθώς και με την έκταση και τη βαρύτητα των βλαβών.

Συμπαγείς όγκοι
Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος,
Γιατρός ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.,
Α’ Παθολογική Κλινική και
Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων,
Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»
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Π. Λουρίδα
Οι κακοήθεις νόσοι σε ασθενείς με HIV λοίμωξη χωρίζονται σε αυτές που είναι σχετιζόμενες με το
AIDS (AIDS defining malignancies-ADM, δηλαδή σάρκωμα Kaposi, non-Hodgkin λεμφώματα και καρκίνωμα τραχήλου μήτρας) και στις μη σχετιζόμενες (non-AIDS defining malignancies-NADM).
Σύμφωνα με τα τρέχοντα επιδημιολογικά δεδομένα, η επίπτωση των ADM έχει υποτριπλασιαστεί και
των NADM υπερτριπλασιαστεί από την εποχή της HAART και υπάρχει συνεχιζόμενη τάση αύξησης των
τελευταίων. Στη μεγάλη επιδημιολογική μελέτη DAD, στο σύνολο των ασθενών που εμφάνισαν κακοήθη νόσο, το 58% είχε NADM.
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Από την πρώτη κατηγορία, σε ό,τι αφορά το καρκίνωμα τραχήλου μήτρας, είναι γνωστό ότι οι γυναίκες με HIV έχουν 9 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο για την εμφάνισή του από τον γενικό πληθυσμό, σε
έδαφος τραχηλικής δυσπλασίας. Ο κίνδυνος αυτός δεν μειώνεται με χορήγηση HAART και επακόλουθη
άνοδο CD4 λεμφοκυττάρων. Οι γυναίκες με HIV έχουν επίσης υψηλότερη επίπτωση χρόνιας HPV λοίμωξης και επακόλουθης δυσπλασίας. Ως εκ τούτου, υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα προσυμπτωματικού ελέγχου για κάθε ασθενή και έγκαιρη παρέμβαση αναλόγως βαθμού δυσπλασίας. Ένα ερώτημα προς διευκρίνιση μελλοντικά είναι, εάν ο εμβολιασμός έναντι του HPV είναι αποτελεσματικός στις
HIV θετικές γυναίκες.
Σχετικά με τις NADM, οι ασθενείς με HIV λοίμωξη έχουν έως 12 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο από τον
γενικό πληθυσμό για εμφάνιση νόσου και όταν αυτή εμφανιστεί είναι πιο πιθανό να είναι σε προχωρημένο στάδιο με αντίστοιχα αυξημένη θνητότητα. Οι συχνότεροι τύποι στους HIV ασθενείς είναι καρκίνος πνεύμονα, κεφαλής και τραχήλου, νόσος Hodgkin, πρωκτικό καρκίνωμα. Οι δύο τελευταίες κλινικές
οντότητες έχουν τόσο μεγάλη επίπτωση στον HIV πληθυσμό που ορισμένοι θεωρούν ότι πρέπει να
ενταχθούν στις ADM.
Ως προς τους προδιαθεσικούς παράγοντες, σημαντικότερος στις περισσότερες επιδημιολογικές μελέτες είναι, όπως είναι αναμενόμενο, η ηλικία και το κάπνισμα, καθώς και ο βαθμός της ανοσοκαταστολής όπως αυτός εκφράζεται από τον αριθμό των CD4 λεμφοκυττάρων. Αξίζει να σημειωθεί ότι μεγάλο
ποσοστό των NADM σχετίζεται με ογκογόνους ιούς, όπως HPV, EBV, HBV και HCV.
Το καρκίνωμα πρωκτού, για παράδειγμα, σχετίζεται με ογκογόνους τύπους HPV, ιδίως τους 16 και 18, και
κατ’ αντιστοιχία με το καρκίνωμα τραχήλου προκαλείται αρχικά δυσπλασία. Τα συχνότερα συμπτώματα
είναι αιμορραγία από το ορθό -για την οποία πάντα πρέπει να γίνεται πρωκτοσκόπηση- άλγος ή τοπικά
κνησμός. Η θεραπεία είναι ανάλογη με το στάδιο της ενδοεπιθηλιακής δυσπλασίας και την έκταση και το
στάδιο του καρκινώματος. Ερώτημα παραμένει ως προς τη συχνότητα του screening σε MSM ασθενείς,
καθώς και ως προς τον ρόλο του εμβολιασμού έναντι του HPV, εάν αυτός εφαρμοστεί μαζικά.
Υπάρχουν οδηγίες από την EACS για τον τύπο και τη συχνότητα προσυμπτωματικού ελέγχου για κακοήθεις νόσους των ασθενών με HIV λοίμωξη, όμως υπάρχουν ενδείξεις ότι αυτές δεν ακολουθούνται
πιστά. Από την άλλη μεριά, στον πληθυσμό αυτό προκύπτουν συγκεκριμένα ζητήματα σε περίπτωση
που διαγνωστεί κακοήθης νόσος, ως προς τις αλληλεπιδράσεις HAART και ΧΜΘ, και ως προς την ανοσοκατασταλτική δράση της τελευταίας. Γενικά, ακολουθείται η ίδια θεραπευτική προσέγγιση που εφαρμόζεται και στον γενικό πληθυσμό, αλλά σε κάθε περίπτωση, οι ιδιαιτερότητες του κάθε ασθενούς θα
πρέπει να λαμβάνοντα υπόψη.
Οι συμπαγείς όγκοι που ανήκουν στην κατηγορία των NADM, όσο ο πληθυσμός των ασθενών θα μεγαλώνει σε ηλικία λόγω της επιτυχούς αντιμετώπισης με την HAART της υποκείμενης ανοσοκαταστολής, τόσο θα αυξάνουν σε σχετική συχνότητα. Αποτελούν πολύπλοκα προβλήματα ως προς τη διαχείρισή τους, στην οποία απαιτείται η συμμετοχή ομάδας διαφόρων ειδικοτήτων.

Στρογγυλό Τραπέζι
Ηπατίτιδα C και HIV λοίμωξη: Η εποχή της ελπίδας
Κατευθυντήριες οδηγίες για την ηπατίτιδα C
Κ. Παπανικολάου

Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος

Οι κατευθυντήριες οδηγίες για τη θεραπεία της χρόνιας ηπατίτιδας C έως το 2014 περιελάμβαναν εκτός από την πεγκυλιωμένη ιντερφερόνη και τη ριμπαβιρίνη- τα πρώτα διαθέσιμα άμεσα δρώντα
αντι-ιικά φάρμακα telaprevir και boceprevir (αναστολείς πρωτεάσης). Η έγκριση σε Ευρώπη και Βόρεια
Αμερική των sofosbuvir (αναστολέας πολυμεράσης), simeprevir (αναστολέας πρωτεάσης β γενιάς) και
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daclatasvir (αναστολέας της μη δομικής πρωτεΐνης) κατά το τέλος 2013 - αρχές 2014, οδήγησε στην
αναθεώρηση μέσα στο 2014 των Ευρωπαϊκών (EASL, Απρίλιος 2014) και των Αμερικανικών (AASLD, Ιανουάριος 2014) οδηγιών καθώς και αυτών του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO, Απρίλιος 2014).
Τέλος, αναμένεται η επικαιροποίηση των Ελληνικών οδηγιών του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. (οι πλέον πρόσφατες είναι του Φεβρουαρίου 2013).
Οι κατευθυντήριες οδηγίες συγκλείνουν γενικά στα εξής συμπεράσματα: 1. Η θεραπεία της χρόνιας
ηπατίτιδας C έχει στόχο την ίαση και θα πρέπει να προσφέρεται σε όλους τους ασθενείς, με προτεραιότητα αυτών που βρίσκονται σε προχωρημένη ίνωση (Metavir score F3-4), έχουν εξωηπατικές εκδηλώσεις ή πάσχουν από συλλοίμωξη με HCV, HBV. 2. Πρώτη επιλογή για όλους του γονοτύπους είναι σχήματα που περιέχουν sofosbuvir. 3. Η διάρκεια της θεραπείας μπορεί να είναι μόλις 12 εβδομάδες για το
γονότυπο 1 σε πρωτοθεραπευόμενους ασθενείς που λαμβάνουν και ιντερφερόνη. 4. Ασθενείς με κίρρωση ή προηγούμενη αποτυχία θα λάβουν αγωγή για 24 ή 48 εβδομάδες. 5. Είναι εφικτή η θεραπεία
της ηπατίτιδας C με συνδυασμούς φαρμάκων per os, χωρίς ιντερφερόνη, σε ασθενείς που δεν την ανέχονται ή έχουν αντένδειξη προς αυτή (μη αντιρροπούμενη κίρρωση, κατάθλιψη, ψύχωση).

Στρογγυλό Τραπέζι ΜΗ.ΚΥ.Ο.:
Οι ΜΗ.ΚΥ.Ο. παρακολουθούν, καταγράφουν,
παρεμβαίνουν
Άνθρωποι που ζουν με HIV. Ανάγκη, στόχοι και
πραγματικότητα: Η εμπειρία του Κέντρου Ζωής.
Υπηρεσία Νομικής
Στήριξης - Κέντρο Ζωής
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Γ.Δ. Κούβελος
Η παρουσίαση των προσβαλλόμενων θεμελιωδών δικαιωμάτων οροθετικών ατόμων στην Ελλάδα
του σήμερα. Η αναγνώριση της ανάγκης αντιμετώπισης τέτοιων φαινομένων, μέσω της θέσεως βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων επίτευξης. Το Κέντρο Ζωής ως φορέας υποστήριξης οροθετικών ατόμων.
Επίκληση δεδομένων που έχουν αχθεί ύστερα από ανάλυση και επεξεργασία αληθινών περιστατικών
παραβίασης των πάσης φύσεως δικαιωμάτων ατόμων που ζουν με τον HIV, όπως τα περιστατικά αυτά
έχουν περιέλθει σε γνώση, κυρίως της Υπηρεσίας Νομικής Στήριξης του Κέντρου Ζωής, αλλά και των
Υπηρεσιών Κοινωνικής και Ψυχολογικής Στήριξης αυτού.
Η «κατηγοριοποίηση» των περιπτώσεων λαμβάνει χώρα με κριτήριο, μεταξύ άλλων: α) το είδος των
παραβιαζόμενων δικαιωμάτων, β) τη στάση που υιοθετούν τα θιγόμενα άτομα έναντι της παραβίασης
των δικαιωμάτων τους, γ) την ύπαρξη ή την ανυπαρξία, καθώς και τη «δυναμική» του νομοθετικού πλαισίου που απαιτείται για την αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων.
Η παρουσίασή τους γίνεται ύστερα από «ποσοτική» και «ποιοτική» τους ανάλυση, βασιζόμενη, για τις
ανάγκες της μελέτης, στις ανωτέρω κατηγοριοποιήσεις, ενώ, με βάση τα πορίσματα που ανακύπτουν,
επιχειρείται μια απόπειρα ανάδειξης βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων δράσης ή, ορθότερα, αντίδρασης έναντι των φαινομένων αυτών.
Παρουσίαση των ειδικών αποτελεσμάτων της μελέτης, μέσω παράλληλης παράθεσης ποσοτικών
στοιχείων και ποιοτικής φύσεως διαπιστώσεων, που αφορούν την παραβίαση των δικαιωμάτων ατόμων που ζουν με τον HIV, όπως, όλως ενδεικτικά, στην προσωπικότητα, την υγεία, την εργασία και άλλους τομείς.
Ερμηνεία των αποτελεσμάτων αυτών, υπό το πρίσμα της σύγχρονης ελληνικής πραγματικότητας, με
στόχο τη συνειδητοποίηση του πραγματικού όγκου του «προβλήματος». Το βάρος της ευθύνης του
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Κράτους ως κράτους Πρόνοιας και ως κράτους Δικαίου υπό τη δόκιμη έννοια του όρου, αλλά και της
ευθύνης των Ατόμων, ως συνειδητά ενεργών μελών του Κράτους αυτού.
Η πραγματική θέση ατόμων που ζουν με HIV στη σχέση τους με το Κράτος και το ευρύτερο ή στενότερο κοινωνικό περιβάλλον τους. Κοινωνικός αποκλεισμός «Στίγμα» και άλλοι ανασταλτικοί παράγοντες. Περιθώρια «απεγκλωβισμού».
Η μελέτη ολοκληρώνεται με τη διαπίστωση της αναγκαιότητας για συσπείρωση των δυνάμεων Κράτους και Ατόμων, με απώτερους στόχους: τη δημιουργία Νομοθετικού Πλαισίου προστασίας των δικαιωμάτων των οροθετικών ατόμων, την εξασφάλιση βιωσιμότητας και πεδίου δράσης στους Μη Κυβερνητικούς Φορείς που υποστηρίζουν παντοιοτρόπως τα άτομα που ζουν με τον HIV, το σχεδιασμό και
την υλοποίηση προγραμμάτων ενημέρωσης των πολιτών περί του ιού, προκειμένου για την εξάλειψη
του κοινωνικού στίγματος που τα συνοδεύει και, εν γένει, την αποδοχή των οροθετικών ατόμων ως
υγειών μελών της κοινωνίας.

Παρεμβάσεις στους πιο ευάλωτους πληθυσμούς - καταγραφή
προβλημάτων πρόσβασης στο σύστημα υγείας για τους
ανθρώπους που ζουν με HIV/AIDS - ΜΚΟ PRAKSIS
Ν. Βουδούρη
Στόχος της εισήγησης είναι να ενημερώσει την ιατρική κοινότητα αλλά και το ευρύ κοινό για τις
παρεμβάσεις που υλοποιεί η ΜΚΟ PRAKSIS σε σχέση με την πρόληψη, την εξέταση, την παραπομπή
και τη μετά τη διάγνωση κοινωνικοπρονοιακή φροντίδα των ανθρώπων που ανήκουν σε ευάλωτες
κοινωνικές ομάδες και που, κατά κύριο λόγο, έχουν χαμηλή ή καθόλου πρόσβαση στις υπηρεσίες
υγείας. Επιπλέον, θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα των εξετάσεων που υλοποίησε η PRAKSIS
στους ευάλωτους αυτούς πληθυσμούς για το 2014, καθώς και αποτελέσματα ερευνών μέσω ερωτηματολογίων που δείχνουν τη μειωμένη πρόσβαση που έχουν οι πληθυσμοί αυτοί στο σύστημα υγείας και τις δράσεις που αναλαμβάνει η PRAKSIS προκειμένου αυτοί οι άνθρωποι να αποκτήσουν πρόσβαση στην εξέταση, τη διάγνωση και τη θεραπεία αναφορικά με τον ιό του HIV.

Συντονίστρια Ιατρικής
Υπηρεσίας ΜΚΟ PRAKSIS

Στρογγυλό Τραπέζι
HIV λοίμωξη και χρήστες ουσιών: Ελλάδα 2014
Νεώτερα για την αντιμετώπιση της επιδημίας
Γ. Νικολόπουλος
Την τριετία 2011-2013, η Αθήνα βίωσε μία μεγάλη επιδημική έκρηξη του HIV στην ομάδα των χρηστών ενδοφλέβιων ναρκωτικών ουσιών (ΧΕΝ). Η εξάπλωση του HIV σημειώθηκε μέσα σε ένα εξαιρετικά δυσχερές οικονομικό περιβάλλον αποτελώντας μία πρωτοφανή πρόκληση για το σύστημα υγείας. Η πολύπλευρη αντιμετώπιση του προβλήματος μέσω της μεμονωμένης αλλά και κοινής δράσης
πολλών φορέων και οργανώσεων συντέλεσε στο μερικό έλεγχο της επιδημίας και στην καταγραφόμενη μείωση των περιστατικών HIV το πρώτο εξάμηνο του 2014. Σε κάθε περίπτωση, όμως, υπάρχει
πάντα το σοβαρό ενδεχόμενο νέων μεταδόσεων του HIV σε XEN και κυρίως η πιθανότητα εξάπλωσης
του ιού μέσω της σεξουαλικής επαφής, γεγονός που όχι μόνο απαγορεύει τον οποιοδήποτε περιορισμό των ειδικών παρεμβάσεων πρόληψης αλλά καθιστά αναγκαία την επέκτασή τους.
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HIV λοίμωξη: Η τοπική αγωγή ως πρόληψη
Β. Παπαρίζος
Η HIV λοίμωξη συνεχίζει να αποτελεί σημαντική προτεραιότητα για τη δημόσια υγεία. Οι έως τώρα
προσπάθειες περιστολής της διασποράς της επιδημίας κατέληξαν σε αποτελέσματα περιορισμένα έως
πενιχρά. Η μεθοδολογία μεταβολής της σεξουαλικής συμπεριφοράς προς ασφαλέστερα πρότυπα και
της συνεπούς χρήσης του ανδρικού προφυλακτικού ελάχιστα έχει αποδώσει. Στο πλαίσιο αυτό, η αναζήτηση εναλλακτικών μεθόδων προφύλαξης στρέφεται προς τη φαρμακευτική βιομηχανία και οι έρευνες εστιάζονται εντατικότερα στην κατεύθυνση των χημικών φραγμών.
Με τον όρο “microbicides” περιγράφονται διεθνώς φάρμακα και χημικά μέσα που εφαρμοζόμενα
τοπικά (κόλπος-πρωκτός) εξοντώνουν, αδρανοποιούν ή εμποδίζουν τον HIV ή άλλα παθογόνα, προστατεύοντας από μόλυνση.
Αν και οι δοκιμές τέτοιων μέσων χρονολογούνται από εικοσαετίας τουλάχιστον, τα έως πρότινος αποτελέσματα δεν είχαν δικαιώσει τις προσδοκίες. Πληθώρα τοπικών αντισηπτικών, επιφανειοδραστικών,
πολυανιόντων κ.λπ. δεν αποδείχθηκαν αποτελεσματικά σε κλινικές δοκιμές. Αντιθέτως, ορισμένα από
αυτά, όπως η Νονοξυνόλη-9, αύξαναν τον κίνδυνο HIV μόλυνσης αντί να τον ελαττώνουν.
Περισσότερο ελπιδοφόρα φαίνεται η χρήση αντιρετροϊκών φαρμάκων σε μορφή τοπικών σκευασμάτων. Έως τώρα, σε μία κλινική μελέτη, το 2010, ο νουκλεοτιδικός αναστολέας ανάστροφης μεταγραφάσης Tenofovir σε μορφή κολπικού gel έδειξε να μειώνει τον κίνδυνο μετάδοσης κατά περίπου
39% (CAPRISA 004). Τo ίδιο φάρμακο όμως, απέτυχε να επιβεβαιώσει την αποτελεσματικότητά του σε
επόμενη κλινική δοκιμή (VOICE study). Ακόμη μία μελέτη με Tenofovir gel έχει ολοκληρωθεί και τα
αποτελέσματά της αναμένονται (FACTS 001). Σε εξέλιξη ευρίσκονται δύο μεγάλες κλινικές δοκιμές τοπικού σκευάσματος Dapivirine (μη νουκλεοσιδικός αναστολέας μεταγραφάσης) σε μορφή κολπικού δακτυλίου. Οι μελέτες αυτές περιλαμβάνουν περισσότερες από 4.500 γυναίκες και τα αποτελέσματά τους
αναμένονται στην αρχή του 2015. Περαιτέρω, σε πρώιμη φάση δοκιμών είναι και άλλα αντιρετροϊκά
φάρμακα και συνδυασμοί τους (Raltegravir, Dapivirine/Darunavir, Tenofovir/Efavirenz, Darunavir/
Maraviroc, UC871 κ.λπ.). Συνολικά σήμερα, περισσότερα από 70 υποψήφια σκευάσματα ευρίσκονται σε
στάδιο προ-κλινικών ή πρώιμων κλινικών μελετών.
Πιθανή επιτυχία ενός ή περισσοτέρων από τα σκευάσματα αυτά θα επιδρούσε δυναμικά στην πορεία
της HIV επιδημίας, αποσοβώντας εκατομμύρια νέες μολύνσεις. Εντούτοις, τα εμπόδια και οι δυσχέρειες
που πρέπει να αντιμετωπισθούν, καθιστούν υπερβολική κάθε πρώιμη αισιοδοξία.
Το ιδανικό σκεύασμα τοπικής προφύλαξης θα πρέπει να συγκεντρώνει: ευκολία προμήθειας και αποθήκευσης, χαμηλό κόστος, ευκολία χρήσης με δυνατότητα εφαρμογής πολύ πριν την επαφή, αποτελεσματικότητα κατά πολλαπλών παθογόνων, απουσία επίδρασης στη φυσιολογική χλωρίδα, απουσία
ερεθιστικής δράσης στο επιθήλιο και αμελητέα συστηματική απορρόφηση. Περαιτέρω, πρέπει να είναι
ευρέως αποδεκτό από τις γυναίκες αλλά και τους ερωτικούς συντρόφους τους και η συμμόρφωση στη
χρήση του να είναι ευχερής. Επιθυμητή είναι η δυνατότητα προστασίας και του πρωκτικού επιθηλίου.
Σε μακροχρόνια χρήση θα πρέπει επίσης να αντιμετωπισθεί η πιθανότητα ανάπτυξης και διασποράς
ανθεκτικών στελεχών του HIV.

ΔερματολόγοςΑφροδισιολόγος,
Διευθυντής Ε.Σ.Υ.,
Νοσοκομείο Δερματικών
& Αφροδισίων Νόσων
Αθηνών «Α. Συγγρός»

HPV και HIV
Κ. Πρωτοπαπάς
Ο HPV (Human papilloma virus, ιός των ανθρωπίνων θηλωμάτων), είναι ένας DNA ιός που προσβάλλει το δέρμα και τους βλεννογόνους. Μέχρι στιγμής έχουν αναγνωριστεί 120 υπότυποι του ιού, εκ των
οποίων οι 40 μεταδίδονται με τη σεξουαλική επαφή. Οι υπότυποι του ιού ταξινομούνται σε χαμηλού
κινδύνου (κυρίως υπότυποι 6 και 11) που ευθύνονται για την εμφάνιση κονδυλωμάτων στην πρωκτογεννητική περιοχή, και σε υψηλού κινδύνου (κυρίως υπότυποι 16 και 18) που ευθύνονται για την εμφάνιση κακοηθειών.

Παθολόγος,
Επιστημονικός Συνεργάτης,
Δ’ Παθολογική Κλινική,
Π.Γ.Ν.Α. «Αττικόν»
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Η λοίμωξη από τον HPV αποτελεί το συχνότερο σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα και υπολογίζεται
ότι το 80% των ανθρώπων μολύνονται από τον ιό κατά τη διάρκεια της ζωής τους.
Η αλληλεπίδραση του HPV με τον HIV σε κυτταρικό επίπεδο είναι σημαντική και οι δύο λοιμώξεις
συμβάλλουν σε ένα φαύλο κύκλο που μπορεί να ευθύνεται για την κλιμάκωση των δύο πανδημιών σε
ορισμένες περιοχές του κόσμου.
Η παρουσία του HPV φαίνεται πως ευνοεί τη μόλυνση από τον HIV, τόσο στις γυναίκες όσο και στους
άντρες, ενώ αντίστοιχα τα άτομα που ζουν με τον HIV εμφανίζουν βαρύτερες δυσπλασίες και κακοήθειες που οφείλονται στον HPV, λόγω της προοδευτικής ανοσοκαταστολής.
Ο ρόλος της HAART στην ΗPV λοίμωξη παραμένει αμφιλεγόμενος. Η HAART μπορεί να δρα ευεργετικά στη μείωση της HPV λοίμωξης και των βλαβών που προκαλεί, αλλά αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο
μετά από αρκετά χρόνια με βέλτιστο έλεγχο της ιαιμίας. Ωστόσο, η συχνότητα εμφάνισης του καρκίνου
του τραχήλου της μήτρας και του καρκίνου του πρωκτού δεν έχει μειωθεί στη μετά ΗΑART εποχή.
Ορόσημο για την πρόληψη της λοίμωξης από τον HPV αποτελεί η εισαγωγή στην κλινική πράξη του
τετραδύναμου (HPV 6, 11, 16 και 18) και του διδύναμου (HPV 16 και 18) εμβολίου. Και τα δύο προστατεύουν από την εμμένουσα HPV λοίμωξη και τις σοβαρές ενδοεπιθηλιακές αλλοιώσεις στον τράχηλο της
μήτρας και τον πρωκτό. Το τετραδύναμο εμβόλιο επιπλέον παρέχει προστασία έναντι των κονδυλωμάτων της πρωκτογεννητικής περιοχής. Τα εμβόλια παρέχουν υψηλή προστασία υπό την προϋπόθεση ότι
ο εμβολιαζόμενος δεν έχει μολυνθεί ήδη από τους υπότυπους του ιού που συμπεριλαμβάνονται σε
αυτά. Αρκετές τυχαιοποιημένες μελέτες έχουν αποδείξει την ασφάλεια και αποτελεσματικότητα των
εμβολίων αυτών σε εφήβους και νεαρούς ενήλικες. Παρόλο που η αντισωματική απάντηση στα HIV+
άτομα φαίνεται να είναι χαμηλότερη σε σχέση με τους HIV-, η κλινική σημασία αυτού του ευρήματος
δεν είναι σαφής.
Παρά την αδιαμφισβήτητη αποτελεσματικότητα των εμβολίων, η ανάγκη για συστηματική παρακολούθηση των HIV+ γυναικών με τεστ Παπανικολάου παραμένει ζωτικής σημασίας για την έγκαιρη διάγνωση αλλοιώσεων στον τράχηλο. Τέλος, υπάρχει σύσταση για έλεγχο πρωκτικού επιχρίσματος με
κυτταρολογική εξέταση/μοριακές μεθόδους ή πρωκτοσκόπηση υψηλής ευκρίνειας στα κέντρα που
υπάρχει αυτή η δυνατότητα.

Αναβολικά και συμπληρώματα διατροφής:
Όφελος ή ζημία;
MD, PhD, Παθολόγος Λοιμωξιολόγος, Διδάκτωρ
Πανεπιστημίου Αθηνών,
Επιμελητής Κέντρου
Ελέγχου & Πρόληψης
Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.),
Μονάδα Λοιμώξεων,
Ε’ Παθολογικό Τμήμα,
Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»
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Δ. Καραγεωργόπουλος
Η χρήση των αναβολικών και των συμπληρωμάτων διατροφής είναι συχνή μεταξύ του γενικού πληθυσμού καθώς και των HIV οροθετικών ατόμων. Τα αναβολικά στεροειδή, όπως η ναδρολόνη και η
στανοζολόλη, έχουν συντεθεί ώστε να έχουν ισχυρότερη αναβολική προς ανδρογόνο δράση από την
τεστοστερόνη, αν και ο βαθμός στον οποίο αυτό επιτυγχάνεται είναι αβέβαιος. Χρησιμοποιούνται για
τη βελτίωση της αθλητικής επίδοσης από επαγγελματίες και ερασιτέχνες αθλητές, όπως επίσης για την
αλλαγή της εικόνας του σώματος. Στους πάσχοντες από HIV λοίμωξη/AIDS, τα ανδρογόνα στεροειδή
έχουν δοκιμασθεί κλινικά για την αντιμετώπιση του συνδρόμου απίσχνασης καθώς και των συμπτωμάτων που αποδίδονται σε ανδρικό υπογοναδισμό, όπως μειωμένη libido, καταβολή δυνάμεων, καταθλιπτική διάθεση, μειωμένη ενεργητικότητα και μείωση της οστικής μάζας. Το σύνδρομο απίσχνασης έχει
γίνει όμως ολοένα και σπανιότερο την εποχή της HAART, ενώ η διάγνωση του ανδρικού υπογοναδισμού απαιτεί προσοχή. Η αυξητική ορμόνη, που επίσης έχει αναβολικές ιδιότητες, έχει δοκιμαστεί στη
θεραπεία της λιποϋπερτροφίας που σχετίζεται με την HIV λοίμωξη.
Οι κίνδυνοι που σχετίζονται με τα αναβολικά πηγάζουν από τη χρήση παράνομων και μη ελεγμένων
προϊόντων, που μπορεί να περιέχουν διαφορετική δόση από την αναφερόμενη, να έχουν συστατικά
που προορίζονται για κτηνιατρική χρήση ή να είναι νοθευμένα με άλλες ουσίες. Η πιθανή τοξικότητα
από τη χρήση αναβολικών στεροειδών αφορά το καρδιαγγειακό (υπερτροφία καρδιάς, μυοκαρδίτιδα,
κ.ά.), νευροψυχιατρικές διαταραχές, αναπαραγωγικά/ενδοκρινολογικά προβλήματα σε γυναίκες και άν-
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δρες (ατροφία των όρχεων, μείωση του αριθμού των σπερματοζωαρίων, γυναικομαστία, καρκίνος του
προστάτη). Τα από του στόματος στεροειδή σχετίζονται ιδιαίτερα με ηπατοτοξικότητα και χαμηλή HDLχοληστερόλη. Ακόμα και οι δόσεις υποκατάστασης τεστοστερόνης σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο
για θρομβοεμβολικά επεισόδια. Η ενδομυϊκή/υποδόρια χρήση ενέχει και τον κίνδυνο μετάδοσης ιών.
Τα συμπληρώματα διατροφής περιλαμβάνουν πλειάδα προϊόντων, όπως βιταμίνες, άλλα θρεπτικά
συστατικά, μέταλλα και ιχνοστοιχεία. Χαμηλές τιμές βιταμίνης D έχουν σχετισθεί με μια σειρά ανεπιθύμητων εκβάσεων στους ασθενείς με HIV λοίμωξη, με πιο χαρακτηριστική τη χαμηλή οστική μάζα. Τα
άτομα μαύρης φυλής, όσοι δεν εκτίθενται επαρκώς στο ηλιακό φως, και όσοι λαμβάνουν θεραπεία με
συγκεκριμένα αντιρετροϊκά έχουν αυξημένο κίνδυνο να εμφανίσουν χαμηλή OH-25-βιταμίνη D.
In vitro μελέτες έχουν δείξει ότι ορισμένα θρεπτικά συστατικά μπορεί να έχουν δράση έναντι του ιού
HIV ή να ενισχύουν το ανοσοποιητικό σύστημα. Τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές έχουν δείξει όφελος
από τη χορήγηση πολυβιταμινούχων σκευασμάτων σε πληθυσμούς με HIV λοίμωξη/AIDS, αναφορικά
με την ανοσολογική αποκατάσταση, τον ιολογικό έλεγχο και κλινικά σημαντικές εκβάσεις. Η μεγάλη
πλειοψηφία των μελετών αυτών έχουν λάβει χώρα σε περιοχές με περιορισμένους πόρους, όπου ο υποσιτισμός είναι συχνός. Δεν έχει τεκμηριωθεί ότι η χορήγηση τέτοιων σκευασμάτων είναι ωφέλιμη όταν
δεν υπάρχει έλλειψη θρεπτικών συστατικών από τη διατροφή ούτε και ότι οι μεγαλύτερες δόσεις υπερτερούν των δόσεων που καλύπτουν τις ημερήσιες ανάγκες. Συμπληρώματα διατροφής έχουν δοκιμασθεί και για την αντιμετώπιση ορισμένων εκδηλώσεων που σχετίζονται με την HIV λοίμωξη όπως η διάρροια, η περιφερική νευροπάθεια από τα φάρμακα και η υπερτριγλυκεριδαιμία.
Πρέπει να τονισθεί ότι η διαδικασία ρυθμιστικού ελέγχου των συμπληρωμάτων διατροφής είναι διαφορετική από αυτή των φαρμάκων, με κίνδυνο πολλά σκευάσματα να μην έχουν τα συστατικά που
αναφέρουν στην ορισμένη ποσότητα, να είναι νοθευμένα και να παραπλανούν το κοινό όσον αφορά
την αποτελεσματικότητά τους. Υπάρχει ο κίνδυνος της παραπληροφόρησης των ασθενών όταν γίνεται
από μη αξιόπιστες πηγές και ακόμη κάποιοι ασθενείς να παραβλέψουν την αντιρετροϊκή θεραπεία
στρεφόμενοι προς εναλλακτικές επιλογές.
Τα συμπληρώματα διατροφής και ιδίως τα φυτικά εναλλακτικά σκευάσματα δεν είναι ελεύθερα φαρμακολογικής δράσης και πιθανών παρενεργειών, με κυριότερη την ηπατοξικότητα που μπορεί να είναι
σοβαρή. Κάποια προϊόντα μπορεί να αλληλεπιδρούν με αρκετά αντιρετροϊκά φάρμακα επηρεάζοντας
την αποτελεσματικότητα της θεραπείας. Για παράδειγμα, το σκόρδο μειώνει τα επίπεδα των αναστολέων πρωτεάσης, τα δισθενή κατιόντα μειώνουν τα επίπεδα αναστολέων ιντεγκράσης, ενώ το βαλσαμόχορτο (St John’s wort), αλληλεπιδρά με τους αναστολείς πρωτεάσης.
Ο κλινικός γιατρός θα πρέπει να έχει σχέση εμπιστοσύνης με τον ασθενή, να ερωτά και να καταγράφει τη χρήση συμπληρωμάτων ή άλλων σκευασμάτων, ώστε να μπορεί να ερμηνεύει και τις πιθανές
επιδράσεις τους στην υγεία. Θα πρέπει επίσης να συμβουλεύει υπεύθυνα για την πιθανή αποτελεσματικότητα και τους κινδύνους από το κάθε σκεύασμα.
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Κλινικό Φροντιστήριο Φοιτητών
Επιδημιολογία και διάγνωση
Α. Κατσούλη
Η λοίμωξη από τον ιό HIV διατηρεί επιδημικό χαρακτήρα και επιπολάζει σε σημαντικό ποσοστό του
Δυτικού Κόσμου. Μεταδίδεται με τρεις οδούς: τη σεξουαλική, την αιματογενή και την κάθετη μετάδοση. Οι ομάδες που παρουσιάζουν τα μεγαλύτερα ποσοστά είναι τα άτομα που επιδίδονται σε επισφαλείς σεξουαλικές δραστηριότητες και τα άτομα που έρχονται σε απρόσκοπτη επαφή με μολυσμένο
αίμα και παράγωγά του [MSM (άνδρες που έχουν σεξουαλική επαφή με άνδρες), χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών (ΧΕΝ), εκδιδόμενα άτομα και κρατούμενοι φυλακών]. Στην Ελλάδα οι MSM παρουσιάζουν τα μεγαλύτερα ποσοστά, αλλά πρόσφατα μόλις αναχαιτίστηκε επιδημία του ιού ανάμεσα
στους ΧΕΝ.
Η πιθανότητα μετάδοσης του ιού αυξάνει ανάλογα με τον τρόπο απροστάτευτης σεξουαλικής επαφής (κολπική-στοματική-πρωκτική, ενεργητική-παθητική), το κλινικό στάδιο και ιικό φορτίο του οροθετικού συντρόφου, τον αριθμό των επαφών και συντρόφων, τις συνοδές σεξουαλικώς μεταδιδόμενες
λοιμώξεις, τη λήψη αντιρετροϊκής αγωγής και την ύπαρξη περιτομής. Όσον αφορά τους ενδοφλέβιους
χρήστες, εκτός από την κοινή χρήση συριγγών και βελονών, η μετάδοση εξαρτάται από τις σεξουαλικές
δραστηριότητες (με άλλους τοξικομανείς ή μη), και το είδος της ναρκωτικής ουσίας. Η κάθετη μετάδοση είναι η μετάδοση από τη μητέρα στο παιδί, η οποία μπορεί να γίνει είτε κατά τη διάρκεια της κύησης,
είτε κατά τον τοκετό, είτε μετά τη γέννηση. Με τη χορήγηση της αντιρετροϊκής αγωγής, τα ποσοστά
κάθετης μετάδοσης έχουν υποδεκαπλασιαστεί (<1%). Παράγοντες όπως η λήψη αντιρετροϊκής αγωγής,
η νεογνική χημειοπροφύλαξη, το ιικό φορτίο της μητέρας, οι συνοδές σεξουαλικώς μεταδιδόμενες λοιμώξεις, ο τρόπος γέννησης, οι μαιευτικές επιπλοκές και ο τρόπος σίτισης του νεογνού επηρεάζουν την
πιθανότητα μετάδοσης.
Η διάγνωση της οροθετικότητας γίνεται με την ανίχνευση αντισωμάτων έναντι του ιού, αντιγόνων
του ιού ή του RNA του ιού. Ως 10 ημέρες μετά την αρχική λοίμωξη κανένας δείκτης δεν είναι ανιχνεύσιμος, ενώ κατά την περίοδο «παραθύρου», η οποία διαρκεί από 2 εβδομάδες έως και 6 μήνες (συνήθως
3 εβδομάδες έως 3 μήνες), δεν έχει γίνει ακόμα ορομετατροπή και ιός μπορεί να ανιχνευθεί μόνο με
μοριακές μεθόδους. Οι διαγνωστικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται συχνότερα είναι η ανοσοενζυμική
μέθοδος ELISA, όπου μπορούν να ανιχνευτούν αντισώματα και για τον HIV-1 και για τον HIV-2, τα αποτελέσματα της οποίας επιβεβαιώνονται από ηλεκτροφόρηση Western blot ή ανοσοφθορισμό για την
ανίχνευση ιικών αντιγόνων. Οι ανοσοενζυμικές μέθοδοι τέταρτης γενεάς ανιχνεύουν ταυτόχρονα και
αντισώματα και το ιικό αντιγόνο p24, το οποίο αυξάνει κατά πάρα πολύ την ευαισθησία.
Ιολογικές μοριακές διαγνωστικές μέθοδοι ανιχνεύουν το ίδιο το RNA του ιού με αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR), σύλληψη σε μόρια DNA (bDNA) και ενζυμική ενίσχυση του γονιδιώματος
(NASBA). Υπάρχουν επίσης μέθοδοι ανίχνευσης του προϊικού DNA με PCR, υπάρχει η δυνατότητα καλλιέργειας του ιού, αλλά πλέον βρίσκονται στο προσκήνιο δοκιμασίες ταχείας διάγνωσης, οι οποίες μπορούν να προσφέρουν αξιόπιστα αποτελέσματα σε λίγα λεπτά. Η ανίχνευση των αντισωμάτων μπορεί
να γίνει από σταγόνα αίματος, σίελο, ούρα και γεννητικές εκκρίσεις. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων
πρέπει να ερμηνεύονται ανάλογα με το χρόνο από την έκθεση στον ιό και την ευαισθησία της εξέτασης,
σύμφωνα με ειδικό αλγόριθμο. Η εξέταση πρέπει να διενεργείται σε όλους τους νοσηλευόμενους ασθενείς σε νοσοκομεία με επιπολασμό της νόσου >0,1%, στις εγκύους, σε όσους οι βλεννογόνοι ή σημεία
λύσης του δέρματος έχουν έρθει σε επαφή με μολυσμένα βιολογικά υγρά, καθώς και σε όσους λαμβάνουν αγωγή για φυματίωση ή σεξουαλικώς μεταδιδόμενες λοιμώξεις. Πρέπει να εξετάζονται τα άτομα
που ανήκουν στις ομάδες κινδύνου, ιδίως οι ΧΕΝ, οι σύντροφοί τους και οι MSM/ετεροφυλόφιλοι που
έχουν επισφαλείς σεξουαλικές σχέσεις. Τέλος, η εξέταση είναι απαραίτητο να διεξάγεται επί κλινικής
υποψίας, είτε οξείας λοίμωξης, είτε κλινικής εικόνας ενδεικτικής για AIDS. Σε κάθε περίπτωση είναι απαραίτητη η συναίνεση του ασθενούς στην εξέταση.

Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής,
Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών
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Η HIV λοίμωξη στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας
Ιατρός, Απόφοιτος Ιατρικής
Σχολής Αθηνών

Π. Φιλιππίδης
Η φυσική πορεία της HIV λοίμωξης χαρακτηρίζεται από μία πολυετή ασυμπτωματική ή με αμβληχρά
συμπτώματα φάση, μετά την πρωτολοίμωξη. Τόσο τα συμπτώματα της πρωτολοίμωξης, όσο και της
ασυμπτωματικής φάσης είναι μη ειδικά και συνήθως αυτοπεριοριζόμενα, με αποτέλεσμα την καθυστερημένη διάγνωση. Επί αναζήτησης ιατρικής βοήθειας, η συνήθης τακτική είναι η εκτίμηση από επαγγελματίες υγείας της πρωτοβάθμιας περίθαλψης, λόγω της εικόνας «ιογενούς συνδρομής» ή της εμφάνισης άλλων εκδηλώσεων με μεγάλη επίπτωση και στον γενικό πληθυσμό (π.χ. έρπητα ζωστήρα). Τα
αυτοπεριοριζόμενα αυτά συμπτώματα σε συνδυασμό με τη μειωμένη επαγρύπνηση των επαγγελματιών υγείας συμβάλλουν συχνά στη μη διάγνωση και καθιστούν τη λοίμωξη αυτή μείζον πρόβλημα δημόσιας και ατομικής υγείας.
Δεν είναι σπάνιο λοιπόν να ανακαλύπτονται, αναδρομικά, κλινικά στοιχεία σταδίου Β κατά CDC ή
πρωτολοίμωξης στο ιστορικό ασθενών που προσέρχονται με τελικού σταδίου νόσο («late presenters»)
ή ασθενών σε κλινικές αυξημένου κινδύνου (κλινικές σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων, ηπατολογικά ιατρεία, αιματολογικές κλινικές και ασθενείς με λεμφώματα, άλλες κλινικές με νοσήματα με αυξημένη επίπτωση στην HIV λοίμωξη την εποχή της HAART-«indicator diseases»).
Έτσι, η αύξηση της ιατρικής επαγρύπνησης και η έγκαιρη αναγνώριση των ασθενών υψηλού κινδύνου (με επιδημιολογικό ιστορικό πιθανής έκθεσης στην HIV λοίμωξη), με σκοπό την πρώιμη διάγνωση, αποτελούν πλέον επιταγή της σύγχρονης πρωτοβάθμιας φροντίδας και αφορούν γιατρούς όλων
σχεδόν των ειδικοτήτων, οδοντιάτρους και δη νέους γιατρούς που εργάζονται στην πρωτοβάθμια
περίθαλψη.

Πρόληψη και προφύλαξη πριν και μετά την
επαγγελματική έκθεση στον HIV
Ιατρός

Σ.Δ. Ελευθεριάδου
Η επαγγελματική έκθεση στον ιό HIV είναι αποτέλεσμα της επαφής των επαγγελματιών υγείας με
υλικά που είναι η μπορεί να είναι μολυσμένα από τον ιό HIV, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.
Σύμφωνα με επιδημιολογικά στοιχεία, η πρώτη επαγγελματική έκθεση αναφέρεται το 1984 και παγκοσμίως έχουν καταγραφεί 344 περιστατικά επαγγελματικής μετάδοσης του ιού. Πιο συγκεκριμένα,
στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί 124 περιστατικά έκθεσης στα οποία όλοι οι εκτεθέντες έλαβαν χημειοπροφύλαξη και δεν παρατηρήθηκε καμιά μετάδοση.
Όσον αφορά στο κομμάτι της πρόληψης της επαγγελματικής έκθεσης, κυριότερο σημείο είναι η τήρηση των μέτρων υγιεινής. Τα βασικότερα μέτρα είναι η χρήση γαντιών και το σχολαστικό πλύσιμο των
χεριών πριν και μετά την επαφή με κάθε ασθενή, ανεξαρτήτως αν αυτός είναι οροθετικός ή όχι! Πολύ
σημαντικό ρόλο στην πρόληψη της επαγγελματικής έκθεσης έχει η αποφυγή λαθών τα οποία συμβαίνουν συνήθως λόγω αυξημένων ωρών εργασίας και μεγάλης κούρασης των επαγγελματιών υγείας. Τέλος, βασικό ρόλο στην πρόληψη έχει η σωστή χρήση των ειδικών κάδων απορριμμάτων και μολυσματικών υλικών στους χώρους του νοσοκομείου.
Αφού συμβεί η επαγγελματική έκθεση προσπαθούμε να προφυλάξουμε τον ασθενή με διάφορα
μέσα έτσι ώστε να μειωθεί όσο το δυνατόν περισσότερο η πιθανότητα προσβολής και νόσησης από
τον ιό HIV. Η προφύλαξη αυτή του εκτεθέντος περιλαμβάνει 6 βήματα. Το Βήμα 1 αφορά τη διατήρηση της ψυχραιμίας του επαγγελματία υγείας αλλά και των γύρω του, έτσι ώστε να μπορέσουν να
πραγματοποιηθούν σωστά και τα επόμενα βήματα και να αποφευχθούν περαιτέρω λάθη. Το Βήμα 2
αφορά στην άμεση φροντίδα του σημείου, με τοποθέτηση του τραύματος ή του βλεννογόνου που
εκτέθηκε κάτω από άφθονο τρεχούμενο νερό. Στο Βήμα 3 ο γιατρός, ο οποίος θα συμβουλέψει και θα
αντιμετωπίσει τον επαγγελματία υγείας που έχει εκτεθεί, καλείται να εκτιμήσει τον κίνδυνο μετάδοσης του ιού στο συγκεκριμένο περιστατικό. Αυτό επιτυγχάνεται με τη συνεκτίμηση τριών παραγόντων.
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Πρώτον τον τύπο της έκθεσης, που ανάλογα με το αν είναι α) διαδερμικός τραυματισμός, β) έκθεση
βλεννογόνων, ή γ) δέρμα με ρωγμές ή διαβρώσεις, χωρίζεται σε μικρής και μεγάλης βαρύτητας έκθεση.
Δεύτερον τον τύπο του βιολογικού υγρού στο οποίο γίνεται η έκθεση, με πιο μολυσματικά να θεωρούνται το αίμα και τα αιματηρά υγρά. Και τελικά, τρίτον τη μολυσματικότητα της πηγής η οποία
κατηγοριοποιείται ως υψηλής, χαμηλής η άγνωστης μολυσματικότητας. Αφού εκτιμηθεί ο κίνδυνος
για την κάθε επαγγελματική έκθεση ξεχωριστά περνάμε στο Βήμα 4 στο οποίο χορηγείται χημειοπροφύλαξη σε όσους ασθενείς κρίνεται απαραίτητη με βάση τα στοιχεία που συλλέχθηκαν στο προηγούμενο βήμα (Βήμα 3). Το Βήμα 5 αφορά την παρακολούθηση του ασθενούς και διαρκεί 4 εβδομάδες, όσο και το σχήμα της χημειοπροφύλαξης. Κατά το διάστημα αυτό, ο ασθενής σε καθορισμένα
χρονικά διαστήματα υποβάλλεται σε εξετάσεις που περιλαμβάνουν εξέταση για HIV αντισώματα,
γενική εξέταση αίματος, ορολογικό και βιοχημικό έλεγχο καθώς και test κυήσεως. Τέλος, η προφύλαξη του ασθενούς ολοκληρώνεται με το Βήμα 6 στο οποίο προσφέρεται συμβουλευτική καθοδήγηση
στον εκτεθέντα και τονίζεται η σημασία της χρήσης προφυλακτικού και η αποφυγή αιμοδοσίας για
τους επόμενους 6 μήνες.
Συμπερασματικά, τα κύρια σημεία στα οποία πρέπει να δίνεται έμφαση για να αποφευχθεί η επαγγελματική μετάδοση του HIV ιού είναι η πρόληψη με τη σωστή χρήση των μέτρων υγιεινής, ενώ σε κάθε
περίπτωση έκθεσης, απαιτείται διατήρηση της ψυχραιμίας και η σωστή εκτίμηση και αντιμετώπιση του
κάθε περιστατικού.

Κλινικό Φροντιστήριο Οδοντιάτρων
Νεότερα δεδομένα στην επιδημιολογία και πρόληψη
Γ. Τσεκές
Σε παγκόσμιο επίπεδο, ο επιπολασμός της HIV λοίμωξης αυξάνει, επειδή οι ασθενείς που λαμβάνουν
αντιρετροϊική αγωγή ζουν περισσότερο. Υπολογίζεται ότι κατά το 2012 περίπου 35,3 εκατομμύρια άνθρωποι ζούσαν με τον HIV, ενώ ο αριθμός των νέων μολύνσεων μειώθηκε από 3,3 εκατομμύρια το 2002
σε 2,3 εκατομμύρια το 2012. Ο αριθμός των θανάτων από AIDS επίσης μειώθηκε σημαντικά, από 2,3
εκατομμύρια το 2005 σε 1,6 εκατομμύρια το 2012. Παγκοσμίως, ο αριθμός των ατόμων που λαμβάνουν
αντιρετροϊική αγωγή έχει τριπλασιαστεί την τελευταία 5ετία, στις χώρες όμως με μικρό και μεσαίο εισόδημα αντιρετροϊική αγωγή λαμβάνει μόνο το 34% των ατόμων που έχουν ένδειξη θεραπείας σύμφωνα
με τις οδηγίες του WHO του 2013.
Στον ελληνικό χώρο, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., μέχρι την 31/12/2013 είχαν δηλωθεί
συνολικά 13.622 άτομα (82,2% άνδρες) με HIV λοίμωξη (περιλαμβανομένων των περιπτώσεων AIDS). Η
επιδημία της HIV λοίμωξης στην Ελλάδα παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια αυξητικές τάσεις. Κατά το
2013 καταγράφηκαν 8,3 νέες περιπτώσεις HIV λοίμωξης ανά 100.000 πληθυσμού, ενώ κατά το 2010
δηλώθηκαν στο σύστημα καταγραφής 5,5 νέες περιπτώσεις ανά 100.000 πληθυσμού. Ιδιαίτερα σημαντική αύξηση των νέων περιστατικών HIV λοίμωξης παρατηρήθηκε κατά τα έτη 2011 και 2012 (8,7 και
10,7 νέες περιπτώσεις ανά 100.000 πληθυσμού, αντίστοιχα), η οποία αποδόθηκε σε δραματική αύξηση
των μολύνσεων στους χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών (ΧΕΝ). Κατά το 2013 και το πρώτο εξάμηνο
του 2014 καταγράφεται μείωση των νέων μολύνσεων στους ΧΕΝ, και η σεξουαλική επαφή μεταξύ ανδρών αποτελεί και πάλι τον κυριότερο τρόπο μετάδοσης του HIV στη χώρα μας. Στη μείωση της διασποράς της HIV λοίμωξης μεταξύ των χρηστών συνετέλεσαν η ενημέρωση για αλλαγή συμπεριφοράς,
η αύξηση του αριθμού των συρίγγων και βελόνων που διανέμονται, η ένταξη σε προγράμματα υποκατάστασης μέσω της αύξησης του αριθμού των προγραμμάτων σε λειτουργία και, τέλος, η σύνδεση με
μονάδες λοιμώξεων για χορήγηση αντιρετροϊικής αγωγής.
Ουσιαστικές πρόοδοι στην πρόληψη της διασποράς της HIV λοίμωξης αποτελούν η ανδρική περιτομή
και η χορήγηση αντιρετροϊικής αγωγής για πρόληψη της κάθετης μετάδοσης, καθώς και της μετάδοσης
μεταξύ ατόμων διαφορετικού HIV προφίλ. Η χορήγηση προφυλακτικής αγωγής μετά από επαγγελματική
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έκθεση στον HIV (post-exposure prophylaxis, PEP) μειώνει την πιθανότητα ορομετατροπής κατά 80% περίπου, ενώ η χορήγηση αντιρετροϊικής αγωγής πριν την έκθεση (pre-exposure prophylaxis, PrEP) μειώνει
κατά 44-92% τον κίνδυνο HIV λοίμωξης σε άτομα με συμπεριφορές αυξημένου κινδύνου. Η αποτελεσματικότητα του κολπικού gel τενοφοβίρης βρίσκεται υπό μελέτη. Στον χώρο των εμβολίων η έρευνα συνεχίζεται χωρίς ιδιαίτερα μέχρι στιγμής αποτελέσματα, λόγω της γενετικής ποικιλομορφίας του HIV και της
ικανότητας διαφυγής από τους ανοσολογικούς μηχανισμούς του ξενιστή.

Αποστείρωση-απολύμανση με χημικά μέσα
Αναπληρωτής Καθηγητής
Οδοντιατρικής Σχολής
Αθηνών

Ι. Τζούτζας
Στις περιπτώσεις εκείνες όπου η επίτευξη αποστείρωσης με φυσικά μέσα είναι αδύνατον να επιτευχθεί για λόγους τόσο τεχνικούς όσο και πρακτικούς, προτείνεται η χρησιμοποίηση διαφόρων εξειδικευμένων χημικών μέσων, κύρια με τη μορφή διαλυμάτων δραστικών ουσιών, που σκοπό έχουν τον κατά
το δυνατόν περιορισμό του αριθμού των παθογόνων μικροοργανισμών.
Οι χημικοί αυτοί παράγοντες καλούνται μικροβιοστατικές ουσίες όταν αναστέλλουν τον πολλαπλασιασμό των μικροβίων και μικροβιοκτόνες όταν τα θανατώνουν.
Η δράση των αντιμικροβιακών αυτών παραγόντων οφείλεται άλλοτε στην πρόκληση βλαβών στο
DNA των παθογόνων μικροοργανισμών, άλλοτε στη μετουσίωση της πρωτεΐνης, άλλοτε στη διάσπαση
της κυτταρικής μεμβράνης, στην αφαίρεση των ελεύθερων σουλφυδρυλικών ομάδων και τέλος, σε χημικό ανταγωνισμό.
Η αποτελεσματικότητα των απολυμαντικών ουσιών επηρεάζεται από ποικιλία παραγόντων όπως:
1. Το εύρος του αντιμικροβιακού φάσματος
2. Ο αριθμός των μικροβίων
3. Τη δυνατότητα να έλθει σε επαφή με το μικρόβιο
4. Τη θερμοκρασία, την πυκνότητα και το pH του απολυμαντικού
5. Τον χρόνο εμβάπτισης
6. Τον χρόνο ζωής του διαλύματος
7. Τις αλλαγές της αντοχής των μικροβίων και τέλος,
8. Την παρουσία οργανικών ουσιών ή απορρυπαντικών.
Από την πλευρά του μικροοργανισμού, η αποτελεσματικότητα των διαλυμάτων αυτών εξαρτάται
από το εξωτερικό φυσικό περιβάλλον, από τη φύση, δομή σύνθεση και κατάσταση του μικροοργανισμού και τέλος, από την ικανότητά του να αδρανοποιεί ή αποδομεί τον παράγοντα.
Το ιδανικό απολυμαντικό θα πρέπει να διαθέτει ευρύ αντιμικροβιακό φάσμα, να είναι ταχέως δραστικό έναντι ιών, πρωτοζώων, μυκήτων, βακτηριδίων καθώς και των σπόρων τους, να διατηρεί τη δραστικότητά του παρουσία οργανικού ρύπου και να είναι συμβατό με την παρουσία απορρυπαντικών και
άλλων χημικών ουσιών που εμπλέκονται στον κύκλο της ασηψίας.
Θα πρέπει επίσης να είναι ατοξικό για το προσωπικό, να μην προκαλεί διαβρώσεις στα εργαλεία ή σε
μεταλλικές επιφάνειες και να μην καταστρέφει τον ιματισμό, τα πλαστικά, τα ελαστικά ή άλλα υλικά.
Επιπλέον θα πρέπει να έχει παρατεταμένη δράση επί των επιφανειών που χρησιμοποιείται και τέλος,
να είναι εύκολο στη χρήση, άοσμο και οικονομικό.
Οι κυριότερες οικογένειες αντιμικροβιακών διαλυμάτων είναι οι αλκοόλες, οι φαινόλες, οι αλδεΰδες,
τα αλογόνα, οι δι-γουανίδες, οι ενώσεις του τεταρτοταγούς αμμωνίου, οι ενώσεις απελευθέρωσης ενεργού οξυγόνου, συνδυασμοί των παραπάνω και σχετικά πρόσφατα προστέθηκαν τα διάφορα ενζυμικά
διαλύματα.
Τα αλκοολούχα απολυμαντικά παρουσιάζουν ταχεία βακτηριοκτόνο δράση -καταστρέφοντας το μυκοβακτηρίδιο της φυματίωσης και τους λιπόφιλους ιούς -είναι ελαφρά ερεθιστικά, αλλά εξαιρετικά οικονομικά. Παρόλα αυτά, δεν καταστρέφουν τους σπόρους, παρουσιάζουν μειωμένη δραστικότητα
όπου υπάρχει οργανικό φορτίο και όταν η πυκνότητά τους είναι κάτω του 60%. Καταστρέφουν ελαστικά και πλαστικά, διαβρώνουν τα μέταλλα και εξατμίζονται ταχύτητα.
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Τα τελευταία χρόνια έχουν προταθεί και κυκλοφορούν σκευάσματα για την απολύμανση επιφανειών
αλλά και εμβύθιση σηπτικών εργαλείων που η περιεκτικότητά τους σε πολυαλκοόλες φθάνει το 72% και
συνδυάζονται με παράγοντες του τεταρτοταγούς αμμωνίου.
Τα φαινολικά διαλύματα παρουσιάζουν μεγάλο αντιμικροβιακό φάσμα, λειτουργούν χωρίς να καταστρέφουν τα μέταλλα, το γυαλί, τα ελαστικά και τα πλαστικά, είναι λιγότερο τοξικά σε σχέση με τις αλδεΰδες και έχουν χαμηλό κόστος παραγωγής. Εντούτοις, δεν έχουν την ικανότητα να καταστρέφουν
τους σπόρους, το διάλυμα πρέπει να παρασκευάζεται καθημερινά, η παρατεταμένη έκθεση καταστρέφει ορισμένα πλαστικά, δημιουργούν υμένιο επί της επιφάνειας όπου λειτουργούν και τέλος, είναι ερεθιστικά για τα μάτια και το δέρμα.
Οι αλδεΰδες, με χαρακτηριστικό εκπρόσωπο τη γλουταραλδεΰδη και τη φορμαλδεΰδη, έχουν να επιδείξουν υψηλή και ευρεία αντιμικροβιακή δράση, είναι σποροκτόνα σε θερμοκρασία δωματίου μετά
την παρέλευση 6-10 ωρών, προκαλούν μέτρια διάβρωση, διαπερνούν το αίμα, το πύον και τα οργανικά
ξέσματα, εμφανίζουν μεγάλο χρόνο ζωής, είναι σχετικά ακίνδυνα για πλαστικά και λάστιχα και χρησιμοποιούνται σαν απολυμαντικά ή αποστειρωτικά εργαλείων.
Εντούτοις, δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν σαν αντισηπτικά, ούτε προτείνονται για απολύμανση επιφανειών, εμφανίζονται πολύ ερεθιστικά για τους ιστούς και έχουν ισχυρή αλλεργιογόνο δράση και αποτελούν πηγές εκπομπής μεγάλων ποσοτήτων πτητικών οργανικών ενώσεων (VOCs/Volatile
Organic Compounds). Αποχρωματίζουν τα διάφορα μέταλλα και ο χρόνος ζωής τους εξαρτάται από το
οργανικό φορτίο και η αραίωσή τους αυξάνει την οξειδωτική τους ικανότητα. Κατά το πρόσφατο παρελθόν και στην προσπάθεια να αντικατασταθεί η γλουταραλδεΰδη, αποτελεσματική μεν αλλά επικίνδυνη για τη γενική υγεία των εργαζομένων σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας, προτάθηκε η χρήση
της OPA, δηλαδή της ορθο-φθαλαλδεΰδης που παρουσιάζει εξαιρετικά υψηλή μικροβιοκτόνο δραστηριότητα και παράλληλα είναι λιγότερο επιβλαβής για το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό.
Τα αλογόνα διακρίνονται σε ιωδιούχα και χλωριούχα απολυμαντικά. Από αυτά τα ιωδιούχα παρουσιάζουν μεγάλο αντιμικροβιακό φάσμα, είναι δραστικά σε μικρό χρόνο, οικονομικά, με παρατεταμένη
δραστικότητα και με μικρές παρενέργειες. Παρουσιάζουν το μειονέκτημα ότι δεν μπορούν να αποστειρώσουν, είναι ασταθή σε υψηλές θερμοκρασίες, το διάλυμα πρέπει να παρασκευάζεται καθημερινά,
απενεργοποιείται από νερό μεγάλης σκληρότητας και απενεργοποιείται από τις αλκοόλες. Μεταξύ των
μειονεκτημάτων τους είναι η έντονη ικανότητά τους να χρωματίζουν τις επιφάνειες, τις οποίες και οξειδώνουν ταχύτατα.
Τα χλωριούχα εμφανίζουν ταχεία μικροβιοκτόνο δράση, ενώ είναι σποροκτόνα μόνο σε υψηλές συγκεντρώσεις. Είναι οικονομικά, αλλά απαιτείται καθημερινή παρασκευή του διαλύματος, η δράση του
περιορίζεται από την ύπαρξη οργανικού φορτίου και διαβρώνουν τα μέταλλα, τα πλαστικά και τον ιματισμό, έχουν έντονη οσμή και είναι ερεθιστικά για το δέρμα και τους οφθαλμούς.
Οι ενώσεις του τεταρτοταγούς αμμωνίου είναι διαλύματα βακτηριοκτόνα σε Gram+ μικροοργανισμούς
αλλά δεν είναι δραστικά στο μυκοβακτηρίδιο της φυματιώσεως, τους σπόρους και τους υδρόφιλους ιούς.
Δεν είναι ερεθιστικά, είναι οικονομικά αλλά απενεργοποιούνται από ανιονικά απορρυπαντικά, καθώς και
από το οργανικό φορτίο. Τα διαλύματα πολλές φορές ευνοούν την ανάπτυξη Gram-μικροβίων. Κατά συνέπεια, δεν συνιστώνται για χρήση σε εργαλεία ή επιφάνειες από διεθνείς οργανισμούς.
Οι παράγοντες απελευθέρωσης οξυγόνου, αποδεικνύονται δραστικοί επί βακτηρίων, ιών και σπόρων, ενώ δεν αδρανοποιούνται από οργανικά υλικά. Διαθέτουν καθαριστική και απολυμαντική ικανότητα καθώς και χρωματικό δείκτη δραστικότητας. Σε μορφή διαλύματος δεν ερεθίζουν το δέρμα και τα
μάτια και οι ατμοί τους δεν είναι τοξικοί, ενώ αντίθετα υπό μορφή σκόνης έχουν έντονη ερεθιστικά
δράση. Τέλος, πιθανά χρωματίζουν τις πορώδεις επιφάνειες, ενώ είναι εξαιρετικά διαβρωτικοί για τα
μεταλλικά εργαλεία, ιδιαίτερα εάν και εφόσον αυτά παραμείνουν μέσα στο διάλυμα για περισσότερο
χρόνο από τον προβλεπόμενο ή εάν το εργαλείο έχει επιφάνεια διαταραγμένη από τη χρήση ή από
φθορά λόγω τριβής με άλλο εργαλείο ή επιφάνεια.
Πρόσφατα προτείνονται επίσης διάφορα ενζυμικά διαλύματα τα οποία ισχυρίζονται ότι με την παρουσία σειράς ενζύμων στη σύνθεσή τους, είναι ικανά να καθαρίζουν και απολυμαίνουν σε υψηλό βαθμό όλα
τα μεταλλικά και πλαστικά εργαλεία, χωρίς να προκαλούν βλάβες στην επιφάνεια των εργαλείων,
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ενώ παράλληλα είναι εξαιρετικά φιλικά προς το περιβάλλον. Συγκεκριμένα τα διαλύματα αυτά διαθέτουν σειρά ενζύμων όπως λιπάση, πρωτεάση, καρβοανυδράση και αμυλάση, τα οποία είναι ικανά να
αποδομούν τους αντίστοιχους βιολογικούς ρύπους και να αποδίδουν το εργαλείο καθαρό και έτοιμο
προς αποστείρωση.
Στην παρουσίαση αυτή γίνεται περιγραφή των δυνατοτήτων αλλά και των περιορισμών χρήσης όλων
αυτών των απολυμαντικών διαλυμάτων και παρουσιάζεται πρωτότυπο ερευνητικό υλικό που συνδέεται με τη δραστηριότητά τους και τις ενδείξεις χρήσης τους.

Το νέο προφίλ της HIV λοίμωξης στο οδοντιατρείο
Οδοντίατρος-Στοματολόγος,
Υποψήφια Διδάκτορας
Παθοβιολογίας Στόματος,
Κλινική Νοσοκομειακής
Οδοντιατρικής, Οδοντιατρική
Σχολή, ΕΚΠΑ
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Ε. Παπαδοπούλου
Οι ασθενείς με HIV λοίμωξη παρουσιάζουν στοματικές βλάβες, με επίπτωση 50%-90% ανάλογα με το
στάδιο. Οι βλάβες αυτές συμβάλλουν στη διάγνωση της νόσου αλλά και στη σταδιοποίησή της. Με τη
σύγχρονη αντιρετροϊκή αγωγή, η HIV λοίμωξη είναι πλέον χρόνια νόσος και οι ασθενείς προσέρχονται
στο οδοντιατρείο για την αντιμετώπιση οδοντιατρικών προβλημάτων.
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιάσουμε το νέο προφίλ των ασθενών με HIV λοίμωξη
στο οδοντιατρείο.
Κατά το χρονικό διάστημα 2011-24/10/2014 προσήλθαν 32 ασθενείς με HIV λοίμωξη στην Κλινική
Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής στην Οδοντιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ. Στους ασθενείς πραγματοποιήθηκε
οδοντιατρικός και στοματολογικός έλεγχος.
Από τους 32 ασθενείς που προσήλθαν, 31 ήταν άνδρες και μία γυναίκα, με μέσο όρο ηλικίας 39,5 έτη
(εύρος 22 έως 73 έτη). Είκοσι ασθενείς ελάμβαναν αντιρετροϊκή θεραπεία, 10 ασθενείς δεν ελάμβαναν
θεραπεία και 2 δεν γνώριζαν εάν ελάμβαναν θεραπεία. Πέντε ασθενείς προσήλθαν για προληπτικό
στοματολογικό έλεγχο, 10 για οδοντιατρικά προβλήματα και 17 για στοματολογικό πρόβλημα. Από
τους 17 ασθενείς, 6 παρουσίασαν: βλεννοκήλη (1 ασθενής), πυογόνο κοκκίωμα (1), τραυματικό ίνωμα
(1), κοκκία Fordyce (1) και φυσιολογικό βλεννογόνο (2). Έντεκα ασθενείς (34,4%) παρουσίασαν βλάβες
σχετιζόμενες με την HIV λοίμωξη όπως σάρκωμα Kaposi (1 ασθενής), καντιντίαση (3), τριχωτή λευκοπλακία (2), θηλώματα/μυρμηκίες (2), ελκονεκρωτική ουλίτιδα (1) και ελκώσεις (2) παρουσίασαν οι 11.
Δύο από αυτούς τους ασθενείς είχαν CD4 9 και 75 κύτταρα/mm3 (<200 κύτταρα/mm3), ενώ όλοι οι ασθενείς με βλάβες μη σχετιζόμενες με την HIV λοίμωξη είχαν CD4 >200 κύτταρα/mm3.
Με τη σύγχρονη αντιρετροϊκή αγωγή, η πλειονότητα των HIV-οροθετικών ασθενών προσέρχεται στο
οδοντιατρείο για την αντιμετώπιση οδοντιατρικών προβλημάτων, όντας σε ικανοποιητική ανοσολογική κατάσταση.
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ΕΑ01
Μακροχρόνια εξέλιξη του απόλυτου αριθμού CD4
λεμφοκυττάρων σε ασθενείς υπό συνδυασμένη
αντιρετροϊκή αγωγή
Ν. Πανταζής,1 Σ. Κουρκουντή,2 Α. Αντωνιάδου,3 Μ.Κ. Λαζανάς,4 Π. Γαργαλιάνος-Κακολύρης,5 Γ. Δαΐκος,6
Θ. Κορδώσης,7 Ε. Σαμπατάκου,8 Γ. Χρύσος,9 Ό. Κατσαρού,10 Χ. Γώγος,11 Γ. Πάνος,12 Γ. Τουλούμη 1
Σκοπός: Παρότι οι ευεργετικές επιδράσεις της συνδυασμένης αντιρετροϊκής θεραπείας (combined
antiretroviral treatment - cART) στο ανοσοποιητικό σύστημα των HIV+ ασθενών είναι γνωστές και τεκμηριωμένες, παραμένει ασαφές το κατά πόσο η cART μπορεί να επαναφέρει τον απόλυτο αριθμό των
CD4 λεμφοκυττάρων (CD4) σε επίπεδα συγκρίσιμα με αυτά των HIV ατόμων. Στη μελέτη αυτή διερευνούμε τη μακροχρόνια εξέλιξη των CD4 μετά την έναρξη cART καθώς και τις πιθανές επιδράσεις διαφόρων παραγόντων, όπως ο βαθμός ιολογικής καταστολής, τα αρχικά επίπεδα CD4, ο τύπος της cART και
άλλα δημογραφικά/κλινικά χαρακτηριστικά.
Υλικό και Μέθοδοι: Τα δεδομένα προέρχονται από την πολυκεντρική μελέτη AMACS (Athens Multicenter Cohort Study). Τα άτομα της μελέτης ήταν ηλικίας άνω των 15 ετών και ξεκίνησαν cART βασισμένη σε ενισχυμένους αναστολείς πρωτεάσης ή μη νουκλεοσιδικούς αναστολείς αντίστροφης μεταγραφάσης, από το 2002 και μετά, χωρίς να έχουν λάβει προηγουμένως άλλα αντιρετροϊκά. Οι τιμές των CD4
αναλύθηκαν με μοντέλα μικτών επιδράσεων.
Αποτελέσματα: Συνολικά 1.525 άτομα περιελήφθησαν στη μελέτη. Η πλειονότητα (85,4%) ήταν
άνδρες με διάμεση (Ενδοτεταρτομοριακό Εύρος - ΕΕ) ηλικία 35,6 (30,2-43,7) έτη. Ο κυρίαρχος τρόπος
μετάδοσης ήταν η ομοφυλοφιλική επαφή μεταξύ ανδρών (56,9%) ενώ ο διάμεσος (ΕΕ) χρόνος παρακολούθησης μετά την έναρξη της cART ήταν 2,7 (1,2-5,1) έτη. Οι αρχικές διαφορές στα επίπεδα των
CD4 παρέμειναν καθ’ όλη τη διάρκεια της παρακολούθησης. Εκτιμήθηκε ότι άτομα που κατά την
έναρξη της cART είχαν 100 CD4 κύτταρα/μL, οριακά επετύγχαναν άνοδο των CD4 στα 600 κύτταρα/
μL ακόμα και μετά από 5 έτη επιτυχούς ιολογικά cART. Άτομα με 250 CD4 κύτταρα/μL κατά την έναρξη της cART αύξαναν τα CD4 στα 600 κύτταρα/μL κατά μέσο όρο, σε λιγότερο από 3 έτη, με την
προϋπόθεση ικανοποιητικού ελέγχου της ιαιμίας. Ωστόσο, και στα δύο προηγούμενα παραδείγματα,
η επίτευξη φυσιολογικών επιπέδων CD4 (800 κύτταρα/μL) δεν ήταν κατά μέσο όρο δυνατή αλλά
ήταν εφικτή μόνο για τα άτομα που ξεκίνησαν θεραπεία έχοντας >350 CD4 κύτταρα/μL. Μετά τα
πρώτα 5 έτη θεραπείας, οι εκτιμώμενες αυξήσεις των CD4 ήταν είτε στατιστικά μη σημαντικές, είτε
πολύ αργές.
Συμπεράσματα: Χαμηλά αρχικά επίπεδα CD4 συσχετίζονται με σχετικά χαμηλά επίπεδα CD4 ακόμα
και μετά από 5 έτη ιολογικά επιτυχούς cART. Παρότι ένα σύγχρονο και βελτιστοποιημένο σχήμα cART
μπορεί να οδηγήσει σε παρατεταμένη ιολογική καταστολή, η επαναφορά των CD4 σε φυσιολογικά επίπεδα εξαρτάται πολύ ισχυρά από την έγκαιρη έναρξη της θεραπείας και συγκεκριμένα πριν τα CD4
πέσουν κάτω από 350 κύτταρα/μL. Τα παραπάνω ευρήματα αναδεικνύουν τη ζωτική σημασία που έχει
η έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία της HIV λοίμωξης.

Εργαστήριο Υγιεινής,
Επιδημιολογίας και Ιατρικής
Στατιστικής, Ιατρική Σχολή,
Πανεπιστήμιο Αθηνών
2
Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων,
Νοσοκομείο Αφροδίσιων και
Δερματικών Νοσημάτων
«Α. Συγγρός»
3
Δ’ Παθολογική Κλινική,
Π.Γ.Ν. «Αττικόν»
4
Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων,
Γ.Ν.Α. «ΚοργιαλένειοΜπενάκειο Ε.Ε.Σ»
5
Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»
6
Α’ Προπαιδευτική Κλινική,
Πανεπιστήμιο Αθηνών
7
Κλινική Παθολογικής
Φυσιολογίας, Ιατρική Σχολή,
Πανεπιστήμιο Αθηνών
8
Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων,
Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
9
Μονάδα Λοιμώξεων,
Γ.Ν. Πειραιά «Τζάνειο»
10
Κέντρο Αίματος, Εθνικό
Κέντρο Αναφοράς
Αιμορραγικών Διαθέσεων,
Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»
11
Πανεπιστημιακή
Παθολογική Κλινική και
Τμήμα Λοιμώξεων,
Π.Γ.Ν. Πατρών
12
Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων,
1ο Νοσοκομείο Ι.Κ.Α. Αθηνών
«Η Πεντέλη»
1
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ΕΑ02
Συμμόρφωση HIV-1 οροθετικών ατόμων στην
αντιρετροϊκή θεραπεία: Παράγοντες που την
επηρεάζουν και διαχρονικές τάσεις
Εργαστήριο Υγιεινής,
Επιδημιολογίας και Ιατρικής
Στατιστικής, Ιατρική Σχολή,
Πανεπιστήμιο Αθηνών
2
Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων,
Νοσοκομείο Αφροδίσιων και
Δερματικών Νοσημάτων
«Α. Συγγρός»
3
Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»
4
Δ’ Παθολογική Κλινική,
Π.Γ.Ν. «Αττικόν»
5
Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων,
Γ.Ν.Α. «ΚοργιαλένειοΜπενάκειο Ε.Ε.Σ»
6
Κλινική Παθολογικής
Φυσιολογίας, Ιατρική Σχολή,
Πανεπιστήμιο Αθηνών
7
Α’ Προπαιδευτική Κλινική,
Πανεπιστήμιο Αθηνών
8
Μονάδα Λοιμώξεων,
Γ.Ν. Πειραιά «Τζάνειο»
9
Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων,
Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
10
Πανεπιστημιακή Παθολογική
Κλινική και Τμήμα Λοιμώξεων,
Π.Γ.Ν. Πατρών
11
Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων,
1ο Νοσοκομείο Ι.Κ.Α. Αθηνών
«Η Πεντέλη»
12
Κέντρο Αίματος,
Εθνικό Κέντρο Αναφοράς
Αιμορραγικών Διαθέσεων,
Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»
1
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Α. Τραμπέλη,1 Ν. Πανταζής,1 Σ. Κουρκουντή,2 Π. Γαργαλιάνος-Κακολύρης,3 Κ. Πρωτοπαπάς,4
Μ.Κ. Λαζανάς,5 Θ. Κορδώσης,6 Γ. Δαΐκος,7 Γ. Χρύσος,8 Ε. Σαμπατάκου,9 Χ. Γώγος,10 Γ. Πάνος,11
Ά. Κουραμπά,12 Γ. Τουλούμη 1
Σκοπός: Η συμμόρφωση στη συνδυασμένη αντιρετροϊκή θεραπεία (cART) είναι καθοριστική παράμετρος για την επίτευξη μακροχρόνιας ιολογικής ανταπόκρισης. Σκοπός της μελέτης είναι η διερεύνηση διαχρονικών τάσεων και παραγόντων που επηρεάζουν τη συμμόρφωση στην cART.
Υλικό και Μέθοδοι: Τα δεδομένα προέρχονται από την πολυκεντρική μελέτη AMACS (Athens Multicenter Cohort Study). Στην παρούσα μελέτη συμμετείχαν άτομα ηλικίας άνω των 15 ετών, που λάμβαναν cART βασισμένη σε ενισχυμένους αναστολείς πρωτεάσης (Boosted-PIs) ή μη νουκλεοσιδικούς αναστολείς αντίστροφης μεταγραφάσης (NNRTIs) από το 2002 και μετά. Ως καλή συμμόρφωση ορίζεται η
σωστή λήψη >90% των φαρμακευτικών δόσεων. Η ανάλυση βασίστηκε σε μοντέλα λογιστικής παλινδρόμησης που λαμβάνουν υπόψη τις πολλαπλές μετρήσεις ανά ασθενή.
Αποτελέσματα: Από το σύνολο των ασθενών της AMACS, το 66,7% (n=3.733) πληρούσαν τα κριτήρια εισαγωγής. Το 83,4% (n=3.115) των ασθενών ήταν άνδρες και το 83,1% (n=3.102) ήταν ελληνικής
καταγωγής. Η σεξουαλική επαφή μεταξύ ομοφυλόφιλων ανδρών (50,2%) ήταν ο κυρίαρχος τρόπος
μετάδοσης του ιού, ενώ για 194 (5,2%) άτομα ήταν η χρήση ενδοφλέβιων ναρκωτικών. Από τα 6.491
σχήματα cART που ελήφθησαν κατά τη διάρκεια της μελέτης, τα 3.720 (57,3%) ήταν βασισμένα σε
Boosted-PIs και 2.771 (42,7%) σε NNRTIs. Συνολικά, η συμμόρφωση ήταν καλή για το 59,9% των σχημάτων. Υπήρχε στατιστικά σημαντική διαχρονική αυξητική τάση στο ποσοστό καλής συμμόρφωσης,
εντονότερη την περίοδο από το 2002 μέχρι το 2006 αν και η αυξητική τάση επέμενε και για την περίοδο 2006 έως 2013. Με εξαίρεση τη διετία 2002-2004, το ποσοστό καλής συμμόρφωσης ήταν υψηλότερο στα βασισμένα σε NNRTIs σχήματα (85,3%) συγκριτικά με τα βασισμένα σε Boosted-PIs (80,5%).
Οι χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών (IDUs) είχαν διαχρονικά χειρότερη συμμόρφωση (OR=0,288,
p-value<0,001) σε σύγκριση με τους ομοφυλόφιλους. Ωστόσο, φαίνεται πως υπάρχει διαχρονικά αυξητική τάση των ποσοστών καλής συμμόρφωσής τους (2005: 5,13% & 2012: 29,9%). Ασθενείς που
λάμβαναν θεραπεία βασιζόμενη σε σχήματα όπου ο αριθμός των χαπιών ήταν ≤3/ημέρα, είχαν αυξημένη κατά 36% πιθανότητα καλής συμμόρφωσης συγκριτικά με αυτούς που λάμβαναν σχήματα με
αριθμό χαπιών >3/ημέρα, ακόμα και μετά τη στάθμιση για άλλους πιθανούς συγχυτικούς παράγοντες
(p-value=0,009).
Συμπεράσματα: Η απλοποίηση των φαρμακευτικών σχημάτων συσχετίζεται με τη βελτίωση των
ποσοστών καλής συμμόρφωσης και κατ’ επέκταση της αποτελεσματικότητας της θεραπείας. Η διαχρονική πορεία της καλής συμμόρφωσης των IDUs είναι ανοδική. Ισχυρή ένδειξη πως αυτός ο τρόπος
ζωής δεν πρέπει να αποτελεί κριτήριο αποκλεισμού από τη λήψη cART. Η επίτευξη καλής συμμόρφωσης στην cART έχει σημαντικά οφέλη τόσο στην εξέλιξη της υγείας του ασθενούς, όσο και στη δημόσια υγεία.
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ΕΑ03
Καταγραφή επαγγελματικής έκθεσης σε αιματογενώς
μεταδιδόμενους παράγοντες στο Πανεπιστημιακό
Νοσοκομείο Έβρου κατά το χρονικό διάστημα μιας εξαετίας
Μ. Μπαλτατζίδου, Β. Κυργιαννάκη, Α. Γανίτης, Αγ. Δημισκίδου, Π. Παναγόπουλος, Ε. Τερζή, Ε. Μαλτέζος
Εισαγωγή: Οι εργαζόμενοι στο χώρο του νοσοκομείου, εκτίθενται σε αιματογενώς μεταδιδόμενους,
παθογόνους παράγοντες.
Σκοπός: Η καταγραφή των περιπτώσεων επαγγελματικής έκθεσης στο Νοσοκομείο μας κατά τη διάρκεια μίας εξαετίας
Υλικό και Μέθοδοι: Στο Π.Γ.Ν. Έβρου (Φορέας Αλεξανδρούπολης), γίνεται συστηματική καταγραφή
και παρακολούθηση των εργατικών ατυχημάτων από το 2002, βάσει πρωτοκόλλου από την Επιτροπή
Νοσοκομειακών Λοιμώξεων σε συνεργασία με το Κέντρο Αιμοδοσίας του νοσοκομείου.
Αποτελέσματα: Κατά το χρονικό διάστημα 01/01/2007-01/01/2013 εκτέθηκαν διαδερμικά σε δυνητικώς μολυσματικό υλικό 304 άτομα. Από αυτά 111 άτομα (36,5%) ανήκαν στο νοσηλευτικό, 91 άτομα
(29,4%) στο ιατρικό, 22 άτομα (7,5%) στο βοηθητικό προσωπικό και 15 άτομα (4,9%) στο λοιπό προσωπικό του νοσοκομείου. Τέλος, υπήρξαν και 65 φοιτητές (21,6%). Σε ποσοστό 50,98%, (155 άτομα) οι δέκτες ήταν ηλικίας 21-35 ετών, 35,52% (108 άτομα) ηλικίας 36-45 και 13,5% (41 άτομα) ηλικίας 46-65. Στο
91,1% των εκθέσεων ήταν γνωστή η προέλευση του μολυσματικού υλικού με το οποίο ήρθαν σε επαφή.
Το 66,77% (203 άτομα) των περιπτώσεων επρόκειτο για διαδερμική έκθεση σε χρησιμοποιημένη βελόνα αιμοληψίας ή μέτρηση σακχάρου, το 10,85% (33 άτομα) σε νυστέρι, το 7,56% (23 άτομα) σε βελόνα
συρραφής και σε ποσοστό 14,82 % (35 άτομα) υπήρξε έκθεση βλεννογόνων σε αίμα. Το 52,2% των
τραυματισμών από βελόνα έγινε κατά την προσπάθεια επανατοποθέτησης του πλαστικού καλύμματος
της χρησιμοποιημένης βελόνας, το 39,9% κατά τη διάρκεια της αιμοληψίας ή τοποθέτησης φλεβοκαθετήρα ή μέτρησης σακχάρου, ενώ ποσοστό 7,9% επρόκειτο για χρησιμοποιημένη βελόνα που βρισκόταν
εκτεθειμένη και ακάλυπτη στο δάπεδο ή σε σάκους απορριμμάτων. Το 78% των εκτεθειμένων σε δυνητικά μολυσματικό υλικό είχε ολοκληρώσει τον προληπτικό εμβολιασμό για HBV. Σε όλους τους εργαζόμενους και φοιτητές που υπέστησαν το ατύχημα και στους ασθενείς από τους οποίους προέρχονταν το
μολυσματικό υλικό, έγινε ορολογικός έλεγχος για δείκτες λοίμωξης από HBV, HCV και HIV. Το 82,3% των
ασθενών/δοτών από τους οποίους προήλθε το μολυσματικό υλικό ήταν αρνητικοί για HBV, HCV και HIV,
ενώ το 9% (25 ασθενείς) είχε HbsAg(+), το 6,8% (19 ασθενείς) είχε anti-HCV(+), το 0,7% (2 ασθενείς) είχε
HbsAg(+) και anti-HCV(+) και 1% (3 ασθενείς) είχε HIV(+).
Συμπεράσματα: Η επαγγελματική έκθεση είναι συχνή στο χώρο του νοσοκομείου. Πολλά από τα
συμβάντα οφείλονται σε λάθη ή αμέλεια του προσωπικού. Απαιτείται άμεση κινητοποίηση και έλεγχος
δότη και δέκτη για την ελαχιστοποίηση της πιθανότητας μόλυνσης μετά από έκθεση.
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ΕΑ04
Αξιολόγηση της σύνδεσης (linkage) και διατήρησης
σε παρακολούθηση (retention to care) των Χρηστών
Ενδοφλεβίων Ναρκωτικών (ΧΕΝ) με HIV λοίμωξη:
Εμπειρία από μια Μονάδα Λοιμώξεων
Μονάδα Λοιμώξεων,
Α’ Προπαιδευτική
Παθολογική Κλινική,
Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»
2
Εργαστήριο Υγιεινής και
Επιδημιολογίας, Ιατρική
Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών
3
Οργανισμός Καταπολέμησης
Ναρκωτικών
1

Μ. Ψυχογυιού,1 Π. Φιλιππίδης,1 Δ. Τσιλιγγίρης,1 Κ. Σπυριδοπούλου,1 Ε. Καραμάνου,2 Μ. Δημητροπούλου,3
Μ. Μιχαήλ,3 Β. Σύψα,2 Ά. Χατζάκης,2 Γ. Δαΐκος1
Σκοπός: Στην Αθήνα, το 2011, παρατηρήθηκε επιδημική έκρηξη ΗΙV λοίμωξης σε Χρήστες Ενδοφλεβίων
Ναρκωτικών (ΧΕΝ). Η σύνδεση των ασθενών που διαγιγνώσκονται, η παραμονή τους στη φροντίδα και μακροχρόνια παρακολούθηση, η δυνατότητα λήψης HAART καθώς και η συμμόρφωση με τη λαμβανόμενη αγωγή
δεν είναι τόσο επιτυχείς, με αποτέλεσμα να μην εκπληρώνονται οι αναμενόμενες προσδοκίες για την αναχαίτιση της HIV επιδημίας και τη βελτίωση των δεικτών υγείας τους. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η καταγραφή της σύνδεσης με τη Μονάδα Λοιμώξεων της Α’ Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής και της παραμονής
σε παρακολούθηση ασθενών με πρόσφατη διάγνωση HIV λοίμωξης που ανήκουν στην ομάδα των XEN.
Υλικό και Μέθοδοι: Καταγράφηκαν τα χαρακτηριστικά όλων των ασθενών ΧΕΝ με πρόσφατη διάγνωση
HIV λοίμωξης και συγκεκριμένα: α) το ποσοστό ασθενών που πραγματοποίησαν μια τουλάχιστον επίσκεψη
μέσα σε 3-6 μήνες από τη διάγνωση της HIV λοίμωξης, β) το ποσοστό ασθενών που συνδέθηκαν και ολοκλήρωσαν μια δεύτερη επίσκεψη σε διάστημα 3-6 μηνών από την πρώτη σύνδεση, γ) το ποσοστό ασθενών υπό
HAART, δ) το ποσοστό ασθενών με καταστολή του ιικού πολλαπλασιασμού (HIV RNA <50 c/ml) και ε) το ποσοστό σύνδεσης με πρόγραμμα υποκατάστασης οπιοειδών (OST) ή πρόγραμμα απεξάρτησης.
Αποτελέσματα: Συνολικά από 117 ασθενείς με πρόσφατη διάγνωση HIV λοίμωξης, παρουσιάζονται
οι 75 για τους οποίους έχει παρέλθει διάστημα τουλάχιστον 18 μήνες από τη διάγνωση. Οι 62 (82,7%)
είναι άνδρες, με μέση ηλικία 34,5 έτη. Ο μέσος χρόνος από τη διάγνωση μέχρι την πρώτη επίσκεψη
ήταν 3,7 μήνες. Κατά την 1η εξέταση το 81,3% των ασθενών ήταν σταδίου Α κατά CDC, ενώ 4 ασθενείς
ήταν σταδίου C (2 σύνδρομο απίσχνανσης, 1 με PCP, 1 με MAC). Η μέση τιμή των CD4 κατά τη διάγνωση
ήταν 392 κυτ/μl (εύρος: 28-1661). Οι 74 ήταν anti-HCV(+). Οι 55 (74,3%) παρέμειναν στη φροντίδα για
μέσο διάστημα 12,8 μηνών, 54 (72%) ξεκίνησαν HAART σε μέσο διάστημα 5,5 μηνών και σε 31 (57%)
επετεύχθη HIV RNA <50 c/ml. Σε πρόγραμμα υποκατάστασης οπιοειδών (OST) συνδέθηκε το 77,4%,
ενώ 4 (5,3%) εντάχθηκαν σε άλλα θεραπευτικά προγράμματα. Η διασύνδεση και η διατήρηση της σύνδεσης παρουσίασε εξαρχής σημαντικά προβλήματα λόγω των ποικίλλων ψυχοκοινωνικών προβλημάτων των ασθενών. Η παρουσία διασυνδετών-καθοδηγητών, εφόσον απουσιάζουν δομές συνδυασμένης φροντίδας, διευκόλυνε κάθε βήμα της σύνδεσης και παραμονής στη φροντίδα.
Συμπεράσματα: Η σύνδεση και η διατήρηση της παρακολούθησης σε ασθενείς ΧΕΝ επιδέχεται βελτίωσης. Η συμμετοχή διασυνδετών κρίνεται απαραίτητη για την έγκαιρη ένταξη σε παρακολούθηση
των ΧΕΝ ασθενών.

ΕΑ05
HIV και κύηση: Η 20ετής εμπειρία μιας Μονάδας Λοιμώξεων
Μονάδα Λοιμώξεων,
Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»
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Ε. Mίληση, Α. Αργυράκη, Π. Λουρίδα, Ι. Μπληζιώτης, Γ. Ξυλωμένος, Π. Γαργαλιάνος-Κακολύρης
Σκοπός: Καταγραφή των κυήσεων και της έκβασής τους σε HIV θετικούς γονείς της Μονάδας Λοιμώξεων Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς».
Υλικό και Μέθοδοι: Αναδρομική μελέτη φακέλων ασθενών που απέκτησαν φυσικά τέκνα μετά τη
μόλυνση από HIV.
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Αποτελέσματα: Καταγράφηκαν συνολικά 11 κυήσεις (10 τελειόμηνες, ένας πρόωρος τοκετός την 27η
εβδομάδα) σε διάστημα 18 ετών. Αφορούσαν 10 οροθετικούς ασθενείς, 7 γυναίκες και 3 άνδρες, διάμεσης ηλικία 34 ετών (εύρος 28-46) και μέσης διάρκειας HIV λοίμωξης 7,6 έτη. Οι τρεις άνδρες ήταν σταδίου A, B και C αντίστοιχα στη διάγνωση. Όλοι υποβλήθηκαν σε έκπλυση σπέρματος και ακολούθησε
εξωσωματική γονιμοποίηση (IVF). Είχαν όλοι μη ανιχνεύσιμο ιικό φορτίο πριν την IVF. Οι γυναίκες σύντροφοί τους ήταν όλες οροαρνητικές και παρέμειναν στους μήνες 2 και 6 μετά την επιτυχή σπερματέγχυση καθώς και στον τοκετό. Από τις εγκύους με HIV λοίμωξη, 5 ήταν γνωστές οροθετικές (4 υπό παρακολούθηση), μία διαγνώστηκε στον 5ο μήνα της 1ης εγκυμοσύνης και μία άμεσα μετά τον τοκετό. Από
αυτές, 2 ασθενείς ήταν σταδίου Α, 3 σταδίου Β και 2 σταδίου C και 3 ήταν μετανάστριες από Αφρική, 2
εκδιδόμενες εκ των οποίων η μία και χρήστης ενδοφλεβίων ουσιών. HIV θετικούς συντρόφους είχαν 3,
ενώ στις υπόλοιπες η ταυτότητα του συντρόφου παρέμεινε άγνωστη. Σε 5 γυναίκες η σύλληψη ήταν
φυσική και σε 2 μέσω IVF. ART έλαβαν 4 γυναίκες από την αρχή της κύησης, μία από τον 2ο μήνα και μία
από τον 5ο. Σε 6/7 περιπτώσεις χορηγήθηκε περιγεννητικά προφυλακτική ART. Η ασθενής που δεν έλαβε ART κατά την κύηση διαγνώστηκε με HIV στη λοχεία και μετά τη διάγνωση του βρέφους. Στις 4 από
τις εγκύους που η έναρξη ART είχε προηγηθεί της κύησης, το ιικό φορτίο πριν τον τοκετό ήταν μη ανιχνεύσιμο, σε αντίθεση με τις υπόλοιπες τρεις. Συνολικά, από τους HIV θετικούς πατέρες γεννήθηκαν
δύο υγιή βρέφη και αναμένεται ολοκλήρωση δίδυμης κύησης (8ος μήνας). Από τις HIV θετικές μητέρες
γεννήθηκαν με καισαρική τομή 7 οροαρνητικά βρέφη, έλαβαν όλα ART για 1-2 μήνες και παρέμειναν
υγιή (1 νεογνό παραμένει σε αγωγή και αναμένεται το status του). 1 παιδί γεννήθηκε οροθετικό με φυσιολογικό τοκετό.
Συμπέρασμα: Σήμερα η HIV λοίμωξη δεν αποτελεί αποτρεπτικό παράγοντα για τεκνοποίηση. Όταν
ο ένας ή και οι δύο σύντροφοι είναι οροθετικοί μπορούν υπό προϋποθέσεις να αποκτήσουν υγιή βιολογικά τέκνα. Ωστόσο, ο προγεννητικός έλεγχος, ιδίως των εγκύων που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου και έχουν ελλιπή πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, κρίνεται απαραίτητος ώστε να εκμηδενιστεί η
πιθανότητα κάθετης μετάδοσης.

ΕΑ06
Διερεύνηση της σχέσης των επιπέδων του παράγοντα
ενεργοποίησης αιμοπεταλίων (PAF) με τις διατροφικές
συνήθειες ασθενών με HIV λοίμωξη: Προκαταρκτικά
αποτελέσματα
Π. Ντετοπούλου,¹ Β.Δ. Παπακωνσταντίνου,2 Μ. Χίνη,3 Ε. Φραγκοπούλου,4 Γ. Σταματάκης,2
Π. Γαργαλιάνος-Κακολύρης,5 Κ.Α. Δημόπουλος,2 Σ. Αντωνοπούλου,4 Μ.Κ. Λαζανάς 3
Σκοπός: Ο Παράγοντας Ενεργοποίησης Αιμοπεταλίων (PAF) εμπλέκεται στην παθογένεση της αθηροσκλήρωσης και επίσης είναι γνωστό ότι τα επίπεδά του σχετίζονται με διατροφικούς παράγοντες σε
φαινομενικά υγιή πληθυσμό. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση της σχέσης των επιπέδων PAF και των ενζύμων του με τις διατροφικές συνήθειες ασθενών με HIV λοίμωξη.
Υλικό και Μέθοδοι: Στη μελέτη περιελήφθησαν 21 ασθενείς της Μονάδας Λοιμώξεων του Νοσοκομείου «Κοργιαλένειο Μπενάκειο Ε.Ε.Σ.» που ξεκίνησαν αντιρετροϊκή αγωγή και επανεξετάστηκαν
σε 1, 3, 6, 9 και 12 μήνες. Οι ασθενείς ξεκίνησαν αντιρετροϊκή αγωγή tenofovir-DF/emtricitabine/
atazanavir-r (7 ασθενείς, 33%), abacavir/lamivudine/atazanavir-r (5 ασθενείς, 23,8%), abacavir/
lamivudine/ efavirenz (4 ασθενείς, 19%), tenofovir-DF/emtricitabine/darunavir-r (4 ασθενείς, 19%) και
tenofovir-DF/emtricitabine/efavirenz (1 ασθενής, 4,8%). Οι ασθενείς συμπλήρωσαν ερωτηματολόγιο
συχνότητας κατανάλωσης τροφίμων και αξιολογήθηκε η κατανάλωση διαφόρων ομάδων τροφίμων,
η συμμόρφωση με τη μεσογειακή δίαιτα (MedDietScore) και η αντιοξειδωτική ικανότητα της δίαιτας
(FRAP). Έγιναν μοντέλα ανάλυσης διακύμανσης επαναλαμβανόμενων μετρήσεων (RM ANOVA) με
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¹Τμήμα Διατροφής,
Γ.Ν.Α. «ΚοργιαλένειοΜπενάκειο Ε.Ε.Σ.»
²Εργαστήριο Βιοχημείας,
Τμήμα Χημείας,
Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών
3
Γ’ Παθολογικό ΤμήμαΜονάδα Λοιμώξεων,
Γ.Ν.Α. «ΚοργιαλένειοΜπενάκειο Ε.Ε.Σ.»
4
Τμήμα Επιστήμης
Διαιτολογίας-Διατροφής,
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
5
Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων,
Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»
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εξαρτημένες μεταβλητές τα επίπεδα PAF, PAF-CPT, lyso-PAF-AT, PAF-AH, Lp-PLA2 και ανεξάρτητες μεταβλητές τη λήψη φαρμακευτικής αγωγής, την ηλικία, την περιφέρεια μέσης και διάφορους διατροφικούς παράγοντες.
Αποτελέσματα: Η κατανάλωση φρούτων συσχετίστηκε με μειωμένα επίπεδα PAF κατά τον 1ο μήνα
παρακολούθησης (Β=-0,134, P=0,04). Ο βαθμός συμμόρφωσης με τη μεσογειακή δίαιτα συσχετίστηκε
αρνητικά, ενώ η κατανάλωση αλκοόλ συσχετίστηκε θετικά με τη δραστικότητα της PAF-CPT στον 9ο
μήνα παρακολούθησης (B= -0,37, P=0,06 και B=0,018, P=0,04, αντίστοιχα). Η κατανάλωση κρέατος συσχετίστηκε θετικά με τη δραστικότητα της PAF-AH στα λευκοκύτταρα στους 3 μήνες και της Lp-PLA2
στους 6 μήνες (Β=0,52, P=0,05 και Β=0,542, P=0,06, αντίστοιχα).
Συμπεράσματα: Aπό τα προκαταρκτικά δεδομένα της μελέτης προκύπτει ότι στοιχεία της μεσογειακής διατροφής μπορούν να ελαττώσουν τα επίπεδα PAF, αν και απαιτείται περαιτέρω μελέτη για την
επιβεβαίωση των ευρημάτων αυτών. Η γνώση της επίδρασης της μεσογειακής διατροφής στον μεταβολισμό και τα επίπεδα PAF μπορεί να αποτελέσει πεδίο παρέμβασης για την αποτροπή των μεταβολικών
και καρδιαγγειακών επιπλοκών της HIV λοίμωξης.

ΕΑ07
Ποσοτική και ποιοτική αποτίμηση των διατροφικών
συνηθειών ασθενών με HIV λοίμωξη
Τμήμα Διατροφής,
Γ.Ν.Α. «ΚοργιαλένειοΜπενάκειο Ε.Ε.Σ.»
2
Τμήμα Επιστήμης
Διαιτολογίας-Διατροφής,
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
3
Γ’ Παθολογική Κλινική,
Μονάδα Λοιμώξεων,
Γ.Ν.Α. «ΚοργιαλένειοΜπενάκειο Ε.Ε.Σ.»
1
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Γ. Καλονάρχη,1,2 Μ. Χίνη,3 Ν. Τσόγκας,3 Σ. Καούστου,3 Ν. Πιτσούνης,3 Π.Δ. Ρεκατσίνα,3 Μ. Κοντογιάννη2
Σκοπός: Η υιοθέτηση υγιεινών διατροφικών προτύπων από ασθενείς με HIV λοίμωξη συμβάλλει
στην ενίσχυση του ανοσοποιητικού τους συστήματος και στη μείωση των ανεπιθύμητων ενεργειών της
αντιρετροϊκής αγωγής (HAART). Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η ποιοτική και ποσοτική αξιολόγηση των διατροφικών συνηθειών ασθενών με HIV λοίμωξη.
Υλικό και Μέθοδοι: Ο πληθυσμός της μελέτης αποτελείται από 57 ενήλικες καυκάσιους ασθενείς με
HIV λοίμωξη (52 άντρες, 42 υπό HAART), μέσης ηλικίας 42,7±11,4 έτη, με Δείκτη Μάζας Σώματος 24,7±4,
που παρακολουθούνται στο Εξωτερικό Ιατρείο της Μονάδας Λοιμώξεων του Νοσοκομείου «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο Ε.Ε.Σ.». Η αξιολόγηση των διαιτητικών συνηθειών πραγματοποιήθηκε μέσω ενός ερωτηματολογίου συχνότητας κατανάλωσης τροφίμων. Από την επεξεργασία του προέκυψαν στοιχεία για
την πρόσληψη ενέργειας και μακροθρεπτικών συστατικών, ομάδων τροφίμων, καθώς και για τον βαθμό υιοθέτησης της μεσογειακής δίαιτας μέσω υπολογισμού του δείκτη (MedDietScore).
Αποτελέσματα: Η διάμεσος της ενεργειακής πρόσληψης εκτιμήθηκε στις 27 kcal/kg/ημέρα (23, 42
kcal/kg/ημέρα) και της πρωτεϊνικής στα 1,15 gr/kg/ημέρα (0,75, 1.46 gr/kg/μέρα). Η διάμεσος της εβδομαδιαίας κατανάλωσης κόκκινου κρέατος ήταν τα 420 γρ. (270, 660 γρ.), ψαριού τα 210 γρ. (60, 450 γρ.)
και οσπρίων οι 2,5 μερίδες (0,5, 2,5 μερίδες). Η ημερήσια κατανάλωση γάλακτος/γιαουρτιού ήταν 0,33
μερίδες (0,13, 1 μερίδα), τυριού στα 20 γρ. (8,5, 30 γρ.), μη επεξεργασμένων δημητριακών στο 0,33 της
μερίδας (0, 1 μερίδα), φρούτων στις 2 μερίδες (1, 3 μερίδες), λαχανικών στις 1,5 μερίδες (1, 2 μερίδες). Η
διάμεση εβδομαδιαία κατανάλωση αλκοόλ ήταν 1 μονάδα (1, 3 μονάδες). Ο μέσος MedDietScore ήταν
28±6 αντανακλώντας έναν μέτριο βαθμό υιοθέτησης της μεσογειακής δίαιτας. Επιπλέον, 35% των
ασθενών ανέφερε πρόσληψη συμπληρωμάτων διατροφής.
Συμπεράσματα: Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, οι ασθενείς της μελέτης καταναλώνουν κόκκινο
κρέας σε ποσότητες μεγαλύτερες των συνιστώμενων και φρούτα, λαχανικά, ελάχιστα επεξεργασμένα
δημητριακά και ψάρι σε ποσότητες χαμηλότερες των συνιστώμενων. Επιπρόσθετα, οι ασθενείς έχουν
μέτριο βαθμό υιοθέτησης της μεσογειακής δίαιτας και αυξημένη κατανάλωση συμπληρωμάτων διατροφής. Όλα τα παραπάνω πρέπει να διερευνώνται κατά τη διατροφική αξιολόγηση των ασθενών και
τον σχεδιασμό διατροφικών παρεμβάσεων.
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ΕΑ08
Επιπολασμός οστεοπενίας/οστεοπόρωσης και παράγοντες
κινδύνου σε HIV+ άτομα που ζουν στην Ελλάδα
Ά. Οικονόμου,1 Ι. Κατσαρόλης,1 Κ. Πρωτοπαπάς,1 Α. Παπαευσταθίου,2 Γ. Ζαμπέτας,1 Α. Παπαδόπουλος,1
Δ. Χατζηδάκης,2 Α. Αντωνιάδου1
Σκοπός: Η αξιολόγηση της οστικής πυκνότητας (ΟΠ) και των παραγόντων κινδύνου για οστεοπενία/
οστεοπόρωση σε ασθενείς με HIV λοίμωξη που παρακολουθούνται σε ΜΕΛ στην Αθήνα.
Υλικό και Μέθοδοι: Συγχρονική μελέτη (cross-sectional) σε HIV+ άτομα της ΜΕΛ Δ’ Π.Κ. «Αττικόν» στην
οποία προσδιορίστηκε η ΟΠ σε δύο θέσεις (ΟΜΣΣ και ισχίο) με διπλή απορροφησιομετρία με ακτίνες Χ
(DEXA) και χρησιμοποιήθηκαν τα κριτήρια WHO για κατάταξη σε οστεοπενία και οστεοπόρωση. Συλλέχθηκαν δημογραφικά και κλινικοεργαστηριακά δεδομένα. Η συσχέτιση μεταξύ της οστικής πυκνότητας
και της ηλικίας, του φύλου, του δείκτη μάζας σώματος (ΔΜΣ), τις συνήθειες, 25(ΟΗ) βιταμίνης D, HIV-RNA,
CD4 λεμφοκυττάρων, τη χρήση HAART, ερευνήθηκαν χρησιμοποιώντας πολυπαραγοντική ανάλυση.
Αποτελέσματα: Αξιολογήθηκαν 143 άτομα (117 άνδρες, 96 MSM, ΔΜΣ 25,5, στάδιο Α 77%, 116 σε
θεραπεία-81%, ηλικία 45 και διάρκεια οροθετικότητας 7,7, μέσες τιμές σε έτη). Διάμεση τιμή ναδίρ CD4
ήταν 285 κύτταρα/μL και διάμεση τιμή υψηλότερου ιστορικού VL ήταν 68.851 αντίγραφα/mL (εύρος
28882-186881). Κατά τη στιγμή της DEXA η διάμεση τιμή CD4 ήταν 403/μL και το VL<50 σε 107/143
(75%). H διάμεση λήψη αντιρετροϊκής θεραπείας ήταν 4,96 έτη (εύρος 1,2-12,8). Οι 102/116 είχαν λάβει
σε κάποια στιγμή σχήμα που περιείχε τενοφοβίρη, ενώ 93/116 συνέχιζαν να βρίσκονται υπό τενοφοβίρη την ώρα της εξέτασης. Οι 53/117 λάμβαναν αναστολέα πρωτεάσης και 39/117 εφαβιρένζη. Η διάμεση
τιμή βιταμίνης D ήταν 18,7 ng/mL (IQR 1-3 10.86-30.6) και 25% είχαν τιμή εντός φυσιολογικών ορίων. Η
οστεοπενία και οστεοπόρωση διαγνώστηκαν σε 43,4% και 11,9%, αντίστοιχα. Παράγοντες που συσχετίστηκαν με οστεοπενία/οστεοπόρωση ήταν ο χαμηλός αριθμός CD4 ναδίρ (P=0,02) και οι χαμηλές τιμές βιταμίνης D (P=0,007). Δεν αναδείχθηκε συσχέτιση με το είδος της αντιρετροϊκής θεραπείας, το
φύλο, τον αριθμό των CD4 ή το ιικό φορτίο κατά τη στιγμή της εξέτασης.
Συμπεράσματα: Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν τον υψηλό επιπολασμό της οστεοπενίας/οστεοπόρωσης (55,3%) σε HIV+ άτομα και στη χώρα μας. Στην παρούσα μελέτη δεν καταγράφηκε συσχέτιση με
την αντιρετροϊκή θεραπεία και τη διάρκειά της, αλλά αναδείχθηκε η σημασία της τιμής CD4 ναδίρ, όπως
συμβαίνει και σε άλλες συννοσηρότητες που δεν σχετίζονται άμεσα με HIV/AIDS. Η εφαρμογή προγραμμάτων αξιολόγησης της οστικής πυκνότητας με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες είναι απαραίτητη, όπως
επίσης και η αξιολόγηση της βιταμίνης D και η συστηματική υποκατάσταση επί ενδείξεων.

Δ’ Παθολογική Κλινική
Πανεπιστημίου Αθηνών,
Π.Γ.Ν. «Αττικόν»
2
Β’ Προπαιδευτική
Παθολογική Κλινική,
Μονάδα Έρευνας
Πανεπιστημίου Αθηνών,
Π.Γ.Ν. «Αττικόν»
1

ΕΑ09
Πολυκεντρική κοορτική μελέτη χορήγησης atazanavir/
ritonavir σε πρωτοθεραπευόμενους ασθενείς με HIV
λοίμωξη στην Ελλάδα
Ν. Τσόγκας,1 Γ. Ξυλωμένος,2 Θ. Κακκαβάς,3 Μ. Χίνη,1 Ν. Παΐσιος,2 Β. Παπασταμόπουλος,3 Α. Σκουτέλης,3
Π. Γαργαλιάνος-Κακολύρης,2 Μ.Κ. Λαζανάς1
Σκοπός: H αξιολόγηση, σε πρωτοθεραπευόμενους ασθενείς με atazanavir/ritonavir, της ιολογικής ανταπόκρισης, της επίδρασης της θεραπείας στις μεταβολικές παραμέτρους, του ποσοστού των ασθενών που
λαμβάνουν υπολιπιδαιμική θεραπεία, της συχνότητας και βαρύτητας των ανεπιθύμητων ενεργειών (και
τυχόν διακοπές θεραπείας εξαιτίας αυτών), της συμμόρφωσης και της αναφερόμενης ποιότητας ζωής.
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Γ’ Παθολογικό Τμήμα-Μονάδα
Λοιμώξεων, «ΚοργιαλένειοΜπενάκειο Ε.Ε.Σ.»
2
Α’ Παθολογικό Τμήμα-Μονάδα
Λοιμώξεων Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»
3
Ε’ Παθολογικό ΤμήμαΜονάδα Λοιμώξεων,
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Υλικό και Μέθοδοι: Μελετήθηκαν 60 ασθενείς (52 άνδρες, 8 γυναίκες) από 3 Μονάδες Λοιμώξεων. Οι
45 μελετήθηκαν αναδρομικά, έως και τις 96 εβδομάδες θεραπείας, ενώ οι 15 προοπτικά. Συγκεντρώθηκαν
κλινικοεργαστηριακά δεδομένα πριν την έναρξη HAART και κατά την 48η και 96η εβδομάδα θεραπείας.
Αποτελέσματα: Ο μέσος όρος (μ.ο.) ηλικίας των υπό μελέτη ασθενών ήταν τα 39 έτη. Προ έναρξης
HAART, ο μ.ο. CD4+ ήταν 261 κυτ/μl, και ο μ.ο. ιικού φορτίου 132.183 copies/ml. Σχετικά με τις μεταβολικές
παραμέτρους κατά την ίδια επίσκεψη οι ασθενείς είχαν μ.ο. ολικής χοληστερόλης 166 mg/dl, HDL 36 mg/
dl, LDL 101 mg/dl, τριγλυκεριδίων 128 mg/dl και γλυκόζης 90 mg/dl, αντίστοιχα. Επίσης, 17/53 είχαν LDL
≤130 mg/dL και 19/53 μη HDL ≤160 mg/dL. 46/60 έλαβαν σχήμα με tenofovir DF/emtricitabine και 14/60
με abacavir/lamivudine. Κανένας δεν ελάμβανε υπολιπιδαιμική αγωγή. Κατά την επίσκεψη των 48 εβδομάδων (59/60 ασθενείς με ολοκλήρωση παρακολούθησης), ο μ.ο. CD4 ήταν 598 κυτ/μl και 58/60 ασθενείς
(96,6%) είχαν ιικό φορτίο <50 copies/ml, οι μ.ο. ολικής χοληστερόλης ήταν 197 mg/dl, HDL 43 mg/dl, LDL
118 mg/dl, τριγλυκερίδια 156 mg/dl και γλυκόζης 85 mg/dl, αντίστοιχα. Όσον αφορά τη μελέτη των λιπιδαιμικών παραμέτρων, 44/52 είχαν LDL ≤130 mg/dL και 24/52 μη HDL ≤52 mg/dL. Κατά την επίσκεψη των
96 εβδομάδων (55/60 ασθενείς με ολοκλήρωση παρακολούθησης), ο μ.ο. CD4 ήταν 618 κυτ/μl και 58/60
ασθενείς (96,6%) συνέχιζαν να έχουν ιικό φορτίο <50 copies/ml, οι μ.ο. ολικής χοληστερόλης 184 mg/dl,
HDL 42 mg/dl, LDL 119 mg/dl, τριγλυκερίδια 154 mg/dl και γλυκόζης 85 mg/dl, αντίστοιχα. Επίσης, 38/50
είχαν LDL ≤130 mg/dL και 27/50 μη HDL ≤160 mg/dL. Κατά την ολοκλήρωση της παρακολούθησης υπήρξε μόνο 1 (1,6%) διακοπή θεραπείας λόγω ίκτερου, 1 (1,6%) μόνο ασθενής παραπονέθηκε για ελαφριές
γαστρεντερικές διαταραχές κατά τον πρώτο μήνα έναρξης HAART. Όλοι σχεδόν οι ασθενείς (πλην 2 [3,2%])
ανέφεραν πολύ καλή έως άριστη συμμόρφωση και όλοι, ανεξαιρέτως, ανέφεραν τουλάχιστον ικανοποιητική ποιότητα ζωής. Τέλος, κανείς δεν έλαβε υπολιπιδαιμική θεραπεία έως σήμερα.
Συμπεράσματα: Η παρούσα μελέτη επιβεβαιώνει τα διεθνή επιστημονικά δεδομένα: η χορήγηση atazanavir/ritonavir σε συνδυασμό με tenofovir DF/emtricitabine ή abacavir/lamivudine επιτυγχάνει πλήρη και παρατεταμένη ιολογική και ανοσιακή ανταπόκριση σε υψηλό ποσοστό, με τιμές μεταβολικών παραμέτρων που
παραμένουν εντός φυσιολογικών ορίων χωρίς τη χρήση υπολιπιδαιμικής αγωγής.

ΕΑ10
Δίκτυο αντοχής στην Ανατολική Μακεδονία-Θράκη
Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων,
Β’ Παθολογική Κλινική,
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο
Θράκης
2
Εργαστήριο Υγιεινής και
Επιδημιολογίας, Εθνικό
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών
1
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Π. Παναγόπουλος,¹ Δ. Παρασκευής,² Α. Γανίτης,¹ Α. Ζαβιτσάνου,² Ζ. Κριαράκη,¹ Γ. Λαζαρίδης,¹
Ά. Χατζάκης,² Ε. Μαλτέζος ¹
Σκοπός: Η καταγραφή της αντοχής σε πρωτοδιαγνωσθέντα HIV(+) άτομα χωρίς αντιρετροϊκή αγωγή
στη Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων του Γενικού Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης και ο
καθορισμός των κυρίαρχων μεταλλαγών.
Υλικό και Μέθοδοι: Μελετήθηκαν προοπτικά οι πρωτοδιαγνωσθέντες HIV(+) ασθενείς που προσήλθαν στη Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων του Γενικού Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης
τους τελευταίους 18 μήνες. Οι ασθενείς προέρχονταν από την ευρύτερη περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης και ήταν όλοι άνδρες που είχαν επαφές με άλλους άνδρες (MSM) με προέλευση από την
Ελλάδα. Αποκλείσθηκαν από τη μελέτη γυναίκες, χρήστες ενδοφλεβίων ουσιών που προκαλούν εξάρτηση, αλλοδαποί καθώς και οι late presenters. Έγινε ανάλυση αλληλουχιών στην περιοχή της πρωτεάσης και της ανάστροφης μεταγραφάσης, έλεγχος μεταλλαγών και εκτιμήθηκαν οι αντοχές στα υπάρχοντα αντιρετροϊκά φάρμακα με αλγόριθμο διαθέσιμο στη βάση δεδομένων HIVdb (Genotypic Resistance
Interpretation Algorithm). Σε περιπτώσεις αντοχής έγινε προσπάθεια ταυτοποίησης δικτύων μετάδοσης με φυλογενετική ανάλυση.
Αποτελέσματα: Εκ του δείγματος των ατόμων που μελετήθηκαν, το 59% (10/17) είχε τη μεταλλαγή
K103N, η οποία προσδίδει αντοχή στους μη νουκλεοσιδικούς αναστολείς ανάστροφης μεταγραφάσης
(NNRTIs). Άλλες συχνές μεταλλαγές που κατεγράφησαν ήταν E138Α/Q και η G333E με ποσοστό 12%
(2/17). Η έναρξη του δικτύου φαίνεται να τοποθετείται το 2009, με έξαρση το τελευταίο έτος.

HELLENIC ARCHIVES of AIDS, 2014; 22(Suppl 1):1-70

Ελεύθερες ανακοινώσεις

Συμπεράσματα: Τα προαναφερθέντα αποτελέσματα καθιστούν απαγορευτική τη χορήγηση μίας εκ
των επιλογών πρώτης γραμμής για την αντιρετροϊκή αγωγή στους πρωτοδιαγνωσθέντες οροθετικούς
ασθενείς μας, το Atripla. Τα ποσοστά αντοχής (πολύ υψηλότερα από αυτά της Ευρώπης, πρόσφατα καταγεγραμμένα με τη SPREAD) οδηγούν στην αναγκαιότητα της συνεχούς καταγραφής και επιτήρησης.

ΕΑ11
Μελέτη των αιματολογικών παραμέτρων κατά τη διάγνωση
HIV οροθετικών ασθενών και η συμβολή τους στον
καθορισμό προγνωστικού μοντέλου για την εκτίμηση των
επιπέδων των CD4+ Τ-λεμφοκυττάρων
Σ. Μπάμπαλη,1 Μ. Χάιδιτς,2 Σ. Μεταλλίδης,3 Π. Κολλάρας,3 Θ. Χρυσανθίδης,3 Δ. Βαλαγκούτη,3
Ε. Χριστάκη,3 Λ. Σκούρα,4 Μ. Δανιηλίδης,1,3 Π. Νικολαΐδης,1,3 Μ. Παπαϊωάννου 1
Σκοπός: Η μελέτη των αιματολογικών παραμέτρων κατά τη διάγνωση HIV οροθετικών ασθενών και
η συμβολή τους στον σχεδιασμό μοντέλου αξιολόγησης του ανοσολογικού σταδίου, όπως αυτό καθορίζεται από τα CD4+ λεμφοκύτταρα.
Υλικό και Μέθοδοι: Πραγματοποιήθηκε αναδρομική έρευνα κοόρτης σε βάθος δεκατριών ετών (από το
2001 έως και το 2013) με καταγραφή δεδομένων από τους ιατρικούς φακέλους των 919 HIV οροθετικών ασθενών που βρίσκονταν εν ζωή και παρακολουθούνταν ενεργά στο Κέντρο Αναφοράς AIDS του νοσοκομείου μας
από τη στιγμή έναρξης της έρευνας. Η καταγραφή αφορούσε παραμέτρους της γενικής αίματος και τον αριθμό
των CD4+ λεμφοκυττάρων κατά την αιμοληψία της πρώτης επίσκεψης, η οποία γινόταν πάντα πρωινές ώρες.
Σε προηγούμενη πιλοτική μελέτη μας, που αφορούσε τυχαίο δείγμα του ιδίου πληθυσμού, χρησιμοποιήθηκαν
παράμετροι της γενικής αίματος (αιμοσφαιρίνη, απόλυτος αριθμός λεμφοκυττάρων, ουδετερόφιλων και αιμοπεταλίων) που συσχετίζονταν γραμμικά με τα CD4+ λεμφοκύτταρα για τον σχεδιασμό γραμμικών μοντέλων
που προσεγγίζουν τις τιμές των CD4+ λεμφοκυττάρων. Στη συνέχεια, έγινε καθορισμός των cut off ορίων με
καμπύλες ROC για την ταξινόμηση των περιπτώσεων σε κατηγορίες CD4+ λεμφοκυττάρων <200, <350 και
>500 Κ/μL. Η εγκυρότητα του παραπάνω σχεδιασμού αξιολογήθηκε στην παρούσα έρευνα στον συνολικό
πληθυσμό των HIV οροθετικών του κέντρου αναφοράς και υπολογίστηκαν η ευαισθησία, η ειδικότητα, η θετική (PPV) και αρνητική (NPV) προγνωστική αξία και ο λόγος πιθανοφάνειας (LR). Η στατιστική επεξεργασία έγινε
με το πρόγραμμα IBM SPSS Statistics 20 και το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας ορίστηκε <0,05.
Αποτελέσματα: Η καταγραφή κατέστη δυνατή σε 822 ασθενείς, από τους οποίους οι 725 (88,2%)
ήταν άντρες και οι 97 (11,8%) γυναίκες. Οι «αργοπορημένοι» οροθετικοί, δηλαδή όσοι παρουσιάστηκαν
με CD4+ <200 K/μL, αντιστοιχούσαν στο 21,3% των αρρώστων. Κατά σειρά συχνότητας, οι αιματολογικές διαταραχές που παρατηρήθηκαν ήταν: λεμφοπενία (31,6%), αναιμία (20,5%), θρομβοπενία (19,9%),
λευκοπενία (15,1%), ουδετεροπενία (5,6%). Η λευκοπενία, η λεμφοπενία, η ουδετεροπενία, η αναιμία και
η θρομβοπενία συσχετίστηκαν με το προχωρημένο ανοσολογικό στάδιο και παρουσίαζαν γραμμική
συσχέτιση με τις τιμές των CD4+ λεμφοκυττάρων. Το προγνωστικό μοντέλο των CD4 λεμφοκυττάρων
περιλάμβανε τον απόλυτο αριθμό λεμφοκυττάρων και την αναιμία, που ήταν οι βέλτιστοι προγνωστικοί δείκτες τους και προέβλεπαν το 39,6% της μεταβλητότητάς τους. Η ταξινόμηση των περιπτώσεων
στις κατηγορίες CD4+ <200, <350 και >500 ήταν δυνατή με ειδικότητα: 96,9%, 93,2% και 96,5%, ευαισθησία: 51,4%, 56% και 31,8%, PPV: 81,8%, 87,4% και 81,7% NPV: 88%, 71,6% και 74,5% αντίστοιχα. Το
41,9% των ασθενών μπορούσε να ταξινομηθεί με ασφάλεια στις τρεις κατηγορίες.
Συμπεράσματα: Οι διαταραχές των αιματολογικών παραμέτρων αποτελούν σύνηθες πρόβλημα
στους HIV οροθετικούς ασθενείς κατά τη διάγνωση. Η χρήση παραμέτρων της γενικής αίματος στον
σχεδιασμό μοντέλου πρόβλεψης του αριθμού των CD4+ λεμφοκυττάρων φαίνεται να είναι εν μέρει
εφικτή με δυνητική εφαρμογή τον περιορισμό των περιπτώσεων που απαιτούν μέτρηση των CD4+
λεμφοκυττάρων στους HIV-naïve αρρώστους.
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Τμήμα Αιματολογίας,
Α’ Παθολογική Κλινική Α.Π.Θ.,
Π.Γ.Ν. «ΑΧΕΠΑ»
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Τμήμα Υγιεινής Α.Π.Θ.
3
Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων,
Α’ Παθολογική Κλινική Α.Π.Θ.,
Π.Γ.Ν. «ΑΧΕΠΑ»
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Μικροβιολογικό Εργαστήριο
Α.Π.Θ., Π.Γ.Ν. «ΑΧΕΠΑ»
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ΕΑ12
Γονοκοκκική ουρηθρίτιδα σε HIV(+) ασθενείς
Μικροβιολογικό Τμήμα,
Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»
2
Μ.Ε.Λ. & Ε’ Παθολογική
Κλινική, Γ.Ν.Α.
«Ο Ευαγγελισμός»
3
Πανεπιστήμιο Αθηνών
1

Ε. Μπελεσιώτου,1 Ε. Κάκαλου,2 Θ. Κακκαβάς,2 Ζ. Ψαρουδάκη,1 Α. Νικολουζάκη,1 Ε. Περιβολιώτη,1
Μ. Νέπκα,1 Α. Αργυροπούλου,1 Β. Γεννηματά,3 Β. Παπασταμόπουλος,2 Α. Σκουτέλης 2
Εισαγωγή: Η γονόρροια, μία από τις παλαιότερες βακτηριακές λοιμώξεις του ανθρώπου οφείλεται
στη Neisseria gonorrhoeae. Η μετάδοση γίνεται σχεδόν αποκλειστικά με τη σεξουαλική επαφή, αλλά
γίνεται και/ή περιγεννητικά και αρχικά επηρεάζει τον βλεννογόνο της ουρήθρας και τον βλεννογόνο
του τραχήλου της μήτρας στις γυναίκες και λιγότερο συχνά το ορθό, τον στοματοφάρυγγα και τον επιπεφυκότα. Χωρίς θεραπεία μπορεί να προκαλέσει λοίμωξη ανιόντως ή αιματογενώς με αποτέλεσμα
επιδιδυμίτιδα, επιδιδυμορχίτιδα, προστατίτιδα, περιουρηθρικό απόστημα, ενδοκαρδίτιδα, μηνιγγίτιδα,
αιμορραγικές δερματικές βλάβες ή πολυαρθρίτιδα.
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι καταγραφή της γονοκοκκικής ουρηθρίτιδας HIV(+)
ασθενών κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους (Σεπτέμβριος 2013-Σεπτέμβριος 2014).
Υλικό και Μέθοδοι: Σε δείγματα ουρηθρικών εκκριμάτων ασθενών με συμπτωματολογία ουρηθρίτιδας έγινε μικροσκοπική εξέταση (ενδοκυττάριοι αρνητικοί κατά Gram διπλόκοκκοι), καλλιέργεια και
αντιβιόγραμμα.
Αποτελέσματα: N. gonorrhoeae ανιχνεύθηκε σε συνολικά 6 ουρηθρικά δείγματα οροθετικών και
οροαρνητικών ασθενών, εκ των οποίων σε 3 (50%) από HIV(+) ασθενείς. Στους HIV(+) ασθενείς ανιχνεύθηκε N. gonorrhoeae σε 3 (42,9%) από τα 7 αποσταλθέντα ουρηθρικά δείγματα HIV(+) ασθενών. Οι δύο
HIV(+) ασθενείς εξ αυτών δεν ελάμβαναν αντιρετροϊκή αγωγή. Τα απομονωθέντα στελέχη ήταν ευαίσθητα στην κεφτριαξόνη, την κεφιξίμη και τη σπεκτινομυκίνη. Στη σιπροφλοξασίνη και πενικιλλίνη
ήταν ανθεκτικά. Ένα εκ των στελεχών είχε αντοχή στην τετρακυκλίνη. Ένα στέλεχος είχε ενδιάμεση
ευαισθησία στην ιμιπενέμη και στην αζιθρομυκίνη.
Συμπεράσματα: Οι θετικοί για N. gonorrhoeae ασθενείς ήταν Έλληνες που ζούσαν στην Αθήνα και έλαβαν εξ αρχής εκτός από κεφτριαξόνη 125 mg Ι.Μ., οι δύο ασθενείς και αζιθρομυκίνη 1 gr P.O. και ο ένας και
vibramycin (περίπου 30% των ασθενών με γονοκοκκική ουρηθρίτιδα έχουν συνοδό χλαμυδιακή λοίμωξη
C. trachomatis). Η λοίμωξη από N. gonorrhoeae χωρίς θεραπεία, λίγες ημέρες ή εβδομάδες μετά την εκδήλωση συμπτωμάτων μπορεί να γίνει ασυμπτωματική. Η αρνητική χρώση κατά Gram δεν είναι αρκετή για
να αποκλείσουμε λοίμωξη. Υπάρχει χρόνος επώασης από τη στιγμή της μόλυνσης μέχρι την έναρξη των
συμπτωμάτων. Οι γονόκοκκοι δεν μπορούν να καλλιεργηθούν από την ουρήθρα για περίπου 40 ώρες,
μέχρι που αρχίζει το έκκριμα (το ουρηθρικό επιθήλιο αποτελεί προστατευτικό περιβάλλον επιβίωσης και
πολλαπλασιασμού). Η αναζήτηση της N. gonorrhoeae στα άμεσα παρασκευάσματα απαιτεί ιδιαίτερη
εμπειρία και είναι απαραίτητη η καλλιέργεια και ο έλεγχος ευαισθησίας στα αντιβιοτικά λόγω της εμφάνισης ανθεκτικών στελεχών διότι τα απομονωθέντα στελέχη N. gonorrhoeae των προηγουμένων ετών δεν
είχαν αντοχή στα αντιβιοτικά. Απαραίτητη είναι η αποχή κατά τη διάρκεια της θεραπείας, η σύγχρονη
θεραπεία και του συντρόφου, και ο έλεγχος και η θεραπεία όλων των προηγούμενων συντρόφων.

ΕΑ13
Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα και συμμόρφωση στη
θεραπεία επί HIV ασθενών στο Νοσοκομείο «Α. Συγγρός»
Νοσοκομείο Αφροδίσιων
και Δερματικών Νοσημάτων
«Α. Συγγρός»
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Ο. Κοτσαύτη, Σ. Γελέκη, Σ. Κουρκουντή, Θ. Ρέτσας, Ε. Δασκαλάκης, Β. Παπαρίζος
Σκοπός: Η συμμόρφωση των HIV ασθενών στη θεραπεία σχετίζεται με πολλαπλούς παράγοντες, μεταξύ των οποίων η αντίληψη της σοβαρότητας της νόσου και των παραγόντων που την επηρεάζουν,
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όπως η έκθεση σε άλλες λοιμώξεις. Σκοπός της εργασίας ήταν η αξιολόγηση της εμφάνισης σεξουαλικώς μεταδιδομένων λοιμώξεων (ΣΜΛ), ως δείκτη επικίνδυνης συμπεριφοράς, και η συσχέτιση με τη
συμμόρφωση των ασθενών στη θεραπεία και, γενικότερα, στην παρακολούθησή τους.
Υλικό και Μέθοδοι: Το δείγμα απετέλεσαν 291 ασθενείς υπό αντιρετροϊκή θεραπεία, από τους παρακολουθούμενους στο Νοσοκομείο «Α. Συγγρός», που παρουσίασαν πρώιμη σύφιλη ή γονόρροια
κατά την τελευταία δεκαετία. Οι λοιμώξεις αυτές αποτελούν δείκτη συμπεριφοράς υψηλού κινδύνου
και, πιθανώς, μειωμένης δυνατότητας προσαρμογής των ασθενών στις ανάγκες περιφρούρησης της
υγείας τους. Στο πλαίσιο αυτό, είναι δυνατόν επίσης να υποδεικνύει μειωμένη συνέπεια στη φαρμακευτική αγωγή και στην τακτική παρακολούθηση. Ομάδα ελέγχου ήταν 150 ασθενείς, τυχαία επιλεγμένοι,
που δεν έχουν εμφανίσει σύφιλη, γονόρροια ή άλλο σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα μετά τη διάγνωση της HIV λοίμωξης. Αποτελέσματα: Από τους 291 ασθενείς του δείγματος οι 158 (54,3%) είχαν
καλή συμμόρφωση, όπως προκύπτει από την κίνηση του φαρμακείου, από τα αποτελέσματα των εξετάσεων, από την προσέλευση στα τακτικά ραντεβού και από τις συζητήσεις με τους γιατρούς. Από τους
υπολοίπους, οι 73 είχαν μειωμένη συμμόρφωση στη θεραπεία με συχνές απώλειες δόσεων, με παραλείψεις συνταγογράφησης και με ανάπτυξη μεταλλάξεων αντοχής. Περαιτέρω, 60 άτομα είχαν μακροχρόνια διαστήματα διακοπής της θεραπείας και συχνά και της παρακολούθησής τους. Συνολικά, κακή συμμόρφωση ή πλήρη διακοπή θεραπείας είχαν 133 ασθενείς (45,7%). Μεταξύ των 150 ασθενών χωρίς
ΣΜΛ, 98 είχαν καλή συμμόρφωση (65,3%), 28 κακή και 24 μακροχρόνιες διακοπές, ώστε οι μη επαρκώς
θεραπευόμενοι ήταν συνολικά 52 (34,7%). Η διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων ήταν στατιστικά σημαντική (p=0,032).
Συμπεράσματα: Η πληροφόρηση και η γνώση του κινδύνου από την HIV λοίμωξη ή τα ΣΜΝ δεν είναι
αρκετές, εφόσον ακόμη και με επαρκή κατανόηση του κινδύνου ένα άτομο δεν έχει πάντοτε την ικανότητα ή την ευχέρεια μεταβολής της συμπεριφοράς. Η ασταθής, δυσπροσαρμοστική ή και συνολικά
αρνητική στάση απέναντι στις προτεραιότητες που επιβάλλει η βασική νόσος, οδηγεί συχνά σε μείωση
της συμμόρφωσης, αλλά και σε συμπεριφορά που εκθέτει το άτομο σε κίνδυνο λοιμώξεων. Η επαγρύπνηση και οι προσπάθειες παρέμβασης των θεραπόντων ιατρών θα πρέπει να περιλαμβάνουν κατά το
δυνατόν, όλες τις συνιστώσες της ασφαλέστερης συμπεριφοράς.

ΕΑ14
Το Eviplera® ως επιλογή αντιρετροϊκού σχήματος σε HIV+
άτομα με μεμονωμένη υποκατάσταση Κ103Ν
Π. Παναγόπουλος,4 Κ. Πρωτοπαπάς,1 Β. Παπαρίζος,3 Π. Λουρίδα,2 Ι. Κατσαρόλης,1 Σ. Κουρκουντή,3
Π. Φιλιππίδης,5 Α. Παπαδόπουλος,1 Μ. Ψυχογυιού,5 Ε. Μαλτέζος,4 Ε. Σαμπατάκου,2 Α. Αντωνιάδου 1
Σκοπός: Στις μελέτες έγκρισης της ριλπιβιρίνης σε πρωτοθεραπευόμενους ασθενείς η μεμονωμένη
υποκατάσταση Κ103Ν δεν οδήγησε σε μειωμένη απόκριση στη θεραπεία. Εντούτοις, τα δεδομένα για
προθεραπευμένους και οι παρατηρήσεις σε πρωτοθεραπευόμενους με τη συγκεκριμένη υποκατάσταση χρήζουν επαύξησης σε αριθμό. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να αξιολογηθεί η ανταπόκριση
στη θεραπεία με EVP σε περιπτώσεις ύπαρξης Κ103Ν σε προθεραπευμένους και πρωτοθεραπευόμενους ασθενείς.
Υλικό και Μέθοδοι: Αναδρομική πολυκεντρική καταγραφή (μη παρεμβατική) HIV+ ατόμων, στα οποία
έγινε έναρξη αγωγής με EVP κατά το διάστημα Ιούλιος 2013-Ιανουάριος 2014. Συλλέχθηκαν δημογραφικά
και κλινικοεργαστηριακά δεδομένα κατά τη στιγμή της χορήγησης EVP και στον έκτο και δωδέκατο και
δέκατο όγδοο μήνα μετά την αλλαγή. Αναζητήθηκε η ύπαρξη Κ103Ν στον έλεγχο γονοτυπικής αντοχής
σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο πριν την έναρξη EVP όπου ήταν διαθέσιμη. Σε κάθε χρονικό σημείο έγινε
ανάλυση ασθενών με καταγεγραμμένα δεδομένα (on-treatment analysis, missing=excluded).
Αποτελέσματα: Από 211 άτομα ανευρέθησαν 10 με Κ103Ν (9 άνδρες, 6 πρωτοθεραπευόμενοι, 8
MSM, 7/10 στάδιο Α) (ηλικία 34,9 -διάρκεια οροθετικότητας 2,2- διάμεσες τιμές σε έτη). Ένα άτομα
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ AIDS, 2014; 22(Suppl 1):1-70

Δ’ Παθολογική Κλινική
Πανεπιστημίου Αθηνών,
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Β’ Παθολογική Κλινική
Πανεπιστημίου Αθηνών,
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3
Νοσοκομείο Αφροδίσιων
και Δερματικών Νοσημάτων
«Α. Συγγρός»
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B’ Παθολογική Κλινική,
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο,
Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης
5
Α’ Προπαιδευτική
Παθολογική Κλινική
Πανεπιστημίου Αθηνών,
Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»
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αποκλείσθηκε λόγω μη εμφάνισης στο μήνα 1 και έπειτα. Για την ομάδα αυτή, η διάμεση λήψη EVP
(IQR1-3) ήταν 17 μήνες (11-24). Διάμεση τιμή ναδίρ CD4 ήταν 330 κύτταρα/μL (2/10 με ιστορικό υψηλού VL>100.000 αντίγραφα/mL). Διάμεση τιμή CD4 κατά την έναρξη EVP ήταν 330/μL και VL 9506
αντίγραφα/mL (κανείς με VL<50). Το VL κατέστη μη ανιχνεύσιμο στους 4/5 στο 6μήνο (διάμεση τιμή
CD4 650/μL) και 5/6 στο 12μηνο (625/μL) και 2/2 στους 18 μήνες. Η τροποποίηση έγινε από efavirenz
σε 3 από τους 4 προθεραπευμένους. Σε 3/3 ασθενείς με ιστορικό κακής συμμόρφωσης καταγράφηκε
βελτίωση προς άριστη (>98%) υπό EVP.
Συμπεράσματα: Τα δεδομένα της παρούσας μελέτης δείχνουν επιτυχή απόκριση στην αγωγή με
EVP σε άτομα με μεμονωμένη ύπαρξη Κ103Ν τόσο σε επίπεδο μεταδιδόμενης αντοχής όσο και μετά
από ιολογική αποτυχία. Η μελέτη αυτή μπορεί να προστεθεί σε άλλες παρόμοιου αριθμού ασθενών
(Rokx C et al. HIV Med 2014;15:611), παρέχοντας περαιτέρω τεκμηρίωση στην επιλογή EVP ενός STR
σχήματος, τόσο στην πρώτη γραμμή όσο και στη δεύτερη γραμμή θεραπείας ασθενών με K103N.

ΕΑ15
Η ελληνική εμπειρία με το Eviplera® σε πρωτοθεραπευόμενα
άτομα με HIV λοίμωξη
Δ’ Παθολογική Κλινική
Πανεπιστημίου Αθηνών,
Π.Γ.Ν. «Αττικόν»
2
Β’ Παθολογική Κλινική
Πανεπιστημίου Αθηνών,
Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
3
Νοσοκομείο Αφροδίσιων
και Δερματικών Νοσημάτων
«Α. Συγγρός»
4
B’ Παθολογική Κλινική,
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο,
Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης
5
Α’ Προπαιδευτική
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Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»
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Π. Λουρίδα,2 Κ. Πρωτοπαπάς,1 Μ. Ψυχογυιού,5 Ι. Κατσαρόλης,1 Σ. Κουρκουντή,3
Π. Παναγόπουλος,4 Π. Φιλιππίδης,5 Ε. Σχορτσιανίτη,2 Α. Παπαδόπουλος,1 Β. Παπαρίζος,3
Ε. Μαλτέζος,4 Ε. Σαμπατάκου,2 Α. Αντωνιάδου 1
Σκοπός: Το Eviplera® (EVP) κυκλοφορεί στην Ελλάδα από τον Ιούλιο 2012 και ενδείκνυται για τη θεραπεία πρωτοθεραπευόμενων/προθεραπευμένων HIV+ ατόμων. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να
αξιολογηθεί η ελληνική εμπειρία με το EVP σε πρωτοθεραπευόμενα άτομα με HIV λοίμωξη ως προς την
αποτελεσματικότητα, την ασφάλεια και τη συμμόρφωση.
Υλικό και Μέθοδοι: Αναδρομική πολυκεντρική καταγραφή (μη παρεμβατική) ΧΕΝ-HIV+ ατόμων,
στα οποία έγινε έναρξη αγωγής με EVP κατά το διάστημα Ιούλιος 2012-Ιανουάριος 2014. Συλλέχθηκαν
δημογραφικά και κλινικοεργαστηριακά δεδομένα κατά τη στιγμή της έναρξης θεραπείας και στον τρίτο, έκτο, δωδέκατο και δέκατο όγδοο μήνα. Η συμμόρφωση στη θεραπεία αξιολογήθηκε με βάση την
περιγραφή στον ιατρικό φάκελο όπου ήταν διαθέσιμη. Σε κάθε χρονικό σημείο έγινε ανάλυση ασθενών
με καταγεγραμμένα δεδομένα (on-treatment analysis, missing=excluded).
Αποτελέσματα: Αξιολογήθηκαν 104 πρωτοθεραπευμένα άτομα (90 άνδρες, 81 MSM, στάδιο Α
81,6%) (ηλικία 33,9 -διάρκεια οροθετικότητας 2,2, διάμεσες τιμές σε έτη). Οι 37/104 ήταν anti-HCV+
και 2/104 HBsAg+. Διάμεση τιμή ναδίρ CD4 ήταν 324 κύτταρα/μL και διάμεση τιμή υψηλότερου ιστορικού VL πριν το EVP ήταν 29.439 αντίγραφα/mL (14 άτομα με VL>100.000). Διάμεση τιμή CD4 κατά
την έναρξη EVP ήταν 336/μL και το VL 14.613 αντίγραφα/mL (4 άτομα με >100.000). H διάμεση λήψη
EVP (IQR1-3) ήταν 18 μήνες (13-22). Το VL ήταν μη ανιχνεύσιμο στον 3ο μήνα στο 77,8% (42/54, διάμεση τιμή CD4 483/μL), στο 94,7% στο 6μηνο (54/57, CD4 527/μL), 98% στο 12μήνο (49/50, CD4 606/μL)
και 100% στο 18μηνο (20/20, CD4 559/μL). Όλα τα άτομα με φορτίο έναρξης >100.000 είχαν μη ανιχνεύσιμο φορτίο στους 6 και 12 μήνες. Δεν παρατηρήθηκαν μεταβολές στις τιμές χοληστερόλης,
τριγλυκεριδίων και ALT στο 6μηνο και το 12μηνο σε σχέση με τις τιμές έναρξης. Συμμόρφωση >98%
κυμάνθηκε μεταξύ 85-93% για τους πρώτους 18 μήνες θεραπείας. Ένα άτομο διέκοψε το EVP (λόγω
διαταραχών ΚΝΣ). Δεν καταγράφηκε άλλη ανεπιθύμητη ενέργεια >2ου βαθμού κατά WHO.
Συμπεράσματα: Το EVP είναι μια ασφαλής και αποτελεσματική αγωγή σε πρωτοθεραπευόμενα HIV+
άτομα. Το προφίλ ασφάλειας και ανοχής του EVP μπορεί να βοηθήσει στην ενίσχυση της ιδανικής συμμόρφωσης, μία απαραίτητη προϋπόθεση για μακροχρόνια ιολογική καταστολή.
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ΔΑ01
Η επίδραση του dolutegravir στην ανοσολογική, ιολογική και
κλινική ανταπόκριση πολυθεραπευμένου HIV(+) ασθενή
Λ. Λεωνίδου, Μ. Μαραγκός, Γ. Πάνος, Χ. Γώγος
Εισαγωγή: H παρουσία μεταλλάξεων και στις 3 κατηγορίες αντιρετροϊκών φαρμάκων (ΝRTIs, NNRTIs
και PIs) αποτελεί ένα αναδυόμενο πρόβλημα σε πολυθεραπευμένους ασθενείς. Το dolutegravir είναι
ένας νέος αναστολέας ιντεγκράσης που εγκρίθηκε το 2013, με δραστικότητα ακόμα και σε ασθενείς
που έχουν λάβει raltegravir. Παρουσιάζουμε περιστατικό ασθενή σε θεραπεία διάσωσης, στον οποίο η
προσθήκη του dolutegravir συνοδεύτηκε με σημαντική ιολογική και ανοσολογική βελτίωση.
Περιγραφή περιστατικού: Ασθενής 53 ετών διαγνώσθηκε με HIV λοίμωξη και σάρκωμα Kaposi το
1995 (CD4 187, VL 54550 copies)*. Αρχικά έλαβε ZDV (1995) κατόπιν DDI/3TC/saquinavir (1996) και
d4T/3TC/efavirenz/ritonavir το 2000, χωρίς επίτευξη ιολογικής καταστολής. Το 2003 (VL 78073) έλαβε
tenofovir/tipranavir/ritonavir/stavudine και παρέμεινε σε αυτήν την αγωγή ως το 2007 παρουσιάζοντας
προοδευτική επιδείνωση. To 2008 (CD4 115, VL 109536) ενώ ελάμβανε tenofovir/darunavir/ritonavir/
raltegravir, παρουσίασε νεόπλασμα ορθού για το οποίο χειρουργήθηκε και ακτινοβολήθηκε. Το 2010
προστέθηκε maraviroc (CR5 τροπισμός θετικός, CD4 214, VL 25662) και ενέσιμο Τ20 το οποίο προκάλεσε σοβαρές τοπικές αντιδράσεις. Το 2012 (CD4 94, VL 1.075.000) βάσει γονοτυπικού ελέγχου** προστίθεται rilpivirine σε συνδυασμό με tenofovir/3TC ενώ συνεχίζει raltegravir και maraviroc. Τον Ιούνιο του
2013 (CD4 52, VL 460.757) νοσηλεύεται με λοίμωξη αναπνευστικού και αιμόλυση από δαψόνη. Στο διάστημα αυτό παρουσιάζει εμπύρετο που πιθανά οφειλόταν σε αντίδραση υπερευαισθησίας σε σουλφαδιμινικά παράγωγα και υφέθη με τη διακοπή του darunavir. Ο ασθενής ετέθη σε σχήμα «διάσωσης» με
tenofovir/3TC/maraviroc και διπλό PI (saquinavir+lopinavir) κα για το επόμενο έτος παρουσίασε εμμένουσα λευκοπενία, προοδευτική ανοσολογική επιδείνωση, και κλινική επιβάρυνση (διαρροϊκό σύνδρομο, καταβολή, μείωση βάρους). Το Μάιο του 2014 (CD4 22, VL 1.049.000) προστίθεται dolutegravir 50
mg δις ημερησίως, ενώ διακόπτεται το saquinavir. Ο ασθενής έκτοτε είναι ασυμπτωματικός, παρουσιάζει σημαντική αύξηση των CD4 (183, 213 και 276 σε 1, 3 και 5 μήνες αντιστοίχως), μείωση του VL (695,
192 σε 1 και 3 μήνες αντιστοίχως) και φυσιολογικές τιμές λευκών.
Συμπεράσματα: Εν αναμονή νέων φαρμάκων, το dolutegravir φαίνεται να είναι πολλά υποσχόμενο
αντιρετροϊκό φάρμακο που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και σε πολυθεραπευμένους ασθενείς με
καλά αποτελέσματα.

Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων,
Πανεπιστημιακή Παθολογική
Κλινική, Π.Γ.Ν. Πατρών

*CD4 σε κυτ/mm³, VL=Viral load σε cop/ml, **μεταλλάξεις RT: M41L, E44D, D67N, L74V, V118I, M184V, T215C, T215Y, K219R, K103N, V179F, Y181C, PI: L10F, V11I,
V32I, M46I, I54T, Q58E, A71V, G73S, T74P, I84V, L89V, L90M, L33V, K55R, K20I, δεν γίνονται ιντεγκάσης στο εργαστήριο αποστολής.

ΔΑ02
Περίπτωση ασθενούς με λοίμωξη από Mycobacterium avium
complex (MAC) και αντοχή στην κλαριθρομυκίνη
Λ. Ατσάλη, Ν. Σκληρός, Θ. Κακκαβάς, Μ. Καρβουνιάρης, Β. Παπασταμόπουλος, Α. Σκουτέλης
Εισαγωγή: Η κλαριθρομυκίνη αποτελεί βασικό παράγοντα του θεραπευτικού σχήματος για τη θεραπεία της λοίμωξης από MAC. Υπάρχει περιορισμένη εμπειρία για τη θεραπεία ασθενών με αντοχή στην
κλαριθρομυκίνη. Παρουσιάζεται η περίπτωση ασθενούς ΗIV(+) με λοίμωξη από MAC και αντοχή στην
κλαριθρομυκίνη.
Περιγραφή περιστατικού: Άντρας 30 ετών ΗIV(+) με CD4 17/mm3 εισάγεται στο νοσοκομείο με αναπνευστική ανεπάρκεια, πυρετό και καχεξία. Αντιμετωπίζεται με βάση την κλινική διάγνωση της λοίμω-

Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων,
Ε’ Παθολογική Κλινική,
Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»
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ξης από Pneumocystis jiroveci και βελτιώνεται με αποκατάσταση της αναπνευστικής του λειτουργίας και
υποχώρηση του πυρετού. Με την προοδευτική ωστόσο μείωση της δόσης της πρεδνιζολόνης ο ασθενής εμφανίζει εκ νέου υψηλό πυρετό χωρίς εμφανή εστία λοίμωξης, ενώ ο διαγνωστικός έλεγχος είναι
αρχικά αρνητικός. Ο ασθενής λαμβάνει κοινή αντιβιοτική αγωγή και αντιφυματική αγωγή εν αναμονή
των αποτελεσμάτων των καλλιεργειών για μυκοβακτηρίδια. Ένα περίπου μήνα μετά την εισαγωγή του
θετικοποιείται καλλιέργεια αίματος για άτυπα μυκοβακτηρίδια και ο ασθενής λαμβάνει πλέον κλαριθρομυκίνη, εθαμβουτόλη και μοξιφλοξασίνη και γίνεται έναρξη αντιρετροϊκής αγωγής με tenofovir,
emtricitabine και efavirenz, εξακολουθεί δε να πυρέσσει καθημερινά. Θετική για MAC είναι και η
καλλιέργεια μυελού των οστών και η χρώση Ζiehl-Nielsen σε υλικό από βιοψία ήπατος. Το στέλεχος
ενάμιση μήνα μετά ταυτοποιείται ως Μ. avium με αντοχή σε κλαριθρομυκίνη, ριφαμπικίνη, εθαμβουτόλη, κινολόνες, εθιοναμίδη και καναμυκίνη. Ο ασθενής λαμβάνει ριφαμπουτίνη, εθαμβουτόλη και αμικασίνη, παράλληλα γίνεται αντικατάσταση του efavirenz από darunavir/ritonavir. H αιμοκαλλιέργεια για
μυκοβακτηρίδια αρνητικοποιείται για πρώτη φορά 5 μήνες μετά την έναρξη του τελευταίου σχήματος.
Δέκα μήνες μετά την έναρξη της, η αμικασίνη διακόπτεται λόγω ωτοτοξικότητας και ο ασθενής λαμβάνει στη θέση της κυκλοσερίνη χωρίς μέχρι σήμερα να εμφανίζει κάποια παρενέργεια από το σχήμα
αυτό. Έχει ολοκληρώσει 16 μήνες θεραπείας και είναι απύρετος με CD4 130/mm (Σεπτέμβριος 2014).
Συμπεράσματα: Η θεραπεία της MAC λοίμωξης περιλαμβάνει οπωσδήποτε μία μακρολίδη, εθαμβουτόλη ως δεύτερο φάρμακο και σε ασθενείς με μεγάλου βαθμού ανοσοκαταστολή επιπλέον ριφαμπουτίνη και αμικασίνη ή στρεπτομυκίνη ως τέταρτο φάρμακο. Ο ασθενής θεραπεύτηκε επιτυχώς με
συνδυασμό φαρμάκων που δεν περιελάμβανε κλαριθρομυκίνη. Η διεθνής αύξηση της αντοχής του
MAC στις μακρολίδες καθιστά απαραίτητη τη διεξαγωγή κλινικών μελετών για να καθοριστούν εναλλακτικά θεραπευτικά σχήματα.

ΔΑ03
Οξεία διαλείπουσα πορφυρία σε HIV(+) ασθενή
Μονάδα Λοιμώξεων,
Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»
2
Ε’ Παθολογικό Τμήμα,
Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»
3
Μονάδα Εντατικής
Θεραπείας, Γ.Ν.Α.
«Ο Ευαγγελισμός»
1
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Ε. Καραντώνη,1 Β. Παπασταμόπουλος,1 Π. Σφακιανάκη,1 Ν. Χριστοφορίδης,1 Ι. Κοροβέση,3
Ι. Κουτσουβέλης,2 Α. Σκουτέλης 1,2
Σκοπός: Παρουσιάζουμε την περίπτωση HIV ασθενούς με συμπτωματολογία περιφερικής παράλυσης μετά την έναρξη αντιρετροϊκής αγωγής.
Περιγραφή περιστατικού: Πρόκειται για ασθενή θήλυ, 28 ετών με πρόσφατη διάγνωση HIV λοίμωξης υπό αντιρετροϊκή αγωγή (CD4:39) με tenofovir/emtricitabine, darunavir, ritonavir και προφύλαξη με
τριμεθοπρίμη/σουλφαμεθοξαζόλη. Από το ατομικό αναμνηστικό αναφέρεται σκληρίτιδα οφθαλμών
άμφω, σύφιλη (όψιμη λανθάνουσα) χωρίς αγωγή. Εισήχθη στο νοσοκομείο 15 μέρες μετά την έναρξη
της αντιρετροϊκής αγωγής (ART) λόγω επεισοδίων εμέτων, κοιλιακού άλγους και προοδευτικά επιδεινούμενης ανιούσας παράλυσης. Από την αντικειμενική εξέταση παρουσίαζε αρτηριακή υπέρταση, ταχυκαρδία, υπονατριαιμία, μειωμένη ισχύ ιδίως κάτω άκρων, νωθρά τενόντια αντανακλαστικά με διατήρηση της επιπολής, εν τω βάθει αισθητικότητας, οπτικές ψευδαισθήσεις και διαταραχές ύπνου. Η απεικόνιση του εγκεφάλου και η οσφυονωτιαία παρακέντηση δεν ανέδειξαν σαφή παθολογικά ευρήματα.
Τέθηκε ισχυρή κλινική υποψία οξείας διαλείπουσας πορφυρίας, η οποία επιβεβαιώθηκε με παθολογικές
τιμές πορφοχολινογόνου, πορφυρινών, δ-ALA ούρων και ανεύρεση γονιδιακής μετάλλαξης πορφυρίας
στην ασθενή. Ο έλεγχος στους συγγενείς ανέδειξε τη νόσο στον πατέρα και την αδερφή της ασθενούς.
Έγινε διακοπή του darunavir και της τριμεθοπρίμης-σουλφαμεθοξαζόλης ως πιθανών εκλυτικών παραγόντων για εκδήλωση κρίσης πορφυρίας και μεταβολή σε raltegravir και atovaquone με διατήρηση του
tenofovir/emtricitabine. Χορηγήθηκαν ενδοφλέβια διαλύματα ορών γλυκόζης και human hemin (5 συνεδρίες σε διάστημα 3 μηνών). Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας παρουσίασε επιδείνωση νευρολογικής
εικόνας: πάρεση άνω άκρων, κρανιακών νεύρων, παράλυση φωνητικών χορδών, μείωση κινητικότητας
ημιδιαφραγμάτων με κατάληξη την αναπνευστική ανεπάρκεια και τη διασωλήνωσή της στη Μονάδα
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Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ). Κατά την εκεί νοσηλεία επεπλάκη με σηπτικά επεισόδια, με κύρια αιτία το
αναπνευστικό και οξεία νεφρική ανεπάρκεια λόγω υπερασβεστιαιμίας ή/και λήψης της τενοφοβίρης.
Έγινε εκ νέου μεταβολή της ART σε abacavir, lamivudine, raltegravir. Η νεφρική λειτουργία αποκαταστάθηκε και παραμένει νοσηλευόμενη (έξι μήνες μετά την έναρξη της νόσου), τετραπαρετική, με τραχειοστομία, εκτός μηχανικής υποστήριξης, χωρίς εμφανή βελτίωση της νευρολογικής εικόνας παρά τις χαμηλές τιμές πορφυρινών.
Συμπεράσματα: Οι πορφυρίες είναι σπάνιες νόσοι, με συχνότητα για την οξεία διαλείπουσα 1/20.000.
Κληρονομείται με γονίδιο επικρατές αυτοσωματικό. Φάρμακα, λοιμώξεις, διατροφικές συνήθειες μπορεί να είναι εκλυτικοί παράγοντες εκδήλωσης της νόσου. Στην περίπτωση μας, η αντιρετροϊκή αγωγή
και η αγωγή προφύλαξης για την HIV λοίμωξη ήταν πιθανά αίτια που πυροδότησαν την εκδήλωση της
νόσου. Στη βιβλιογραφία δεν έχει αναφερθεί περίπτωση οξείας διαλείπουσας πορφυρίας σε HIV ασθενή, παρότι η ART μπορεί να ενοχοποιηθεί σαν εκλυτικός παράγοντας επιδείνωσης.

ΔΑ04
Περίπτωση οροθετικού HIV ασθενούς με
αιμοφαγοκυτταρικό σύνδρομο (ΑΣ) και πρώτη εκδήλωση
λοίμωξη του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος (ΚΝΣ)
Β. Βιολάκη, Κ. Πάλλα
Σκοπός: Το ΑΣ είναι σπάνιo, ταχέως θανατηφόρο νόσημα και συνιστά γενικευμένη νόσο. Το δευτεροπαθές ΑΣ μπορεί να είναι αποτέλεσμα της δράσης ιογενούς, μικροβιακού ή παρασιτικού παράγοντα ή
υποκείμενης κακοήθειας. Η HIV λοίμωξη χαρακτηρίζεται από διαταραχή της κυτταρικής ανοσίας που
προδιαθέτει σε συστηματικές μυκητιασικές λοιμώξεις. Συχνότερο αίτιο είναι ο κρυπτόκοκκος neoformans ο οποίος προσβάλλει δέρμα, πνεύμονες και ιδιαίτερα, το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (ΚΝΣ) εκδηλώνοντας μηνιγγίτιδα ή μηνιγγοεγκεφαλίτιδα. Εξετάζεται η περίπτωση οροθετικού HIV ασθενούς με πρώτη
εκδήλωση λοίμωξη ΚΝΣ από κρυπτόκοκκο και εκδηλώσεις από το αίμα, αναιμία και θρομβοπενία.
Περιγραφή περιστατικού: Γυναίκα αλλοδαπή 35 ετών, μητέρα ανήλικου παιδιού προσήλθε στο
τμήμα επειγόντων περιστατικών νομαρχιακού νοσοκομείου, αιτιόμενη κροταφική κεφαλαλγία με σφύζοντα χαρακτήρα από οκταημέρου, φρίκια χωρίς συνοδό πυρετική κίνηση ή φωτοφοβία, δυσκαταποσία από τετραημέρου, και εμφάνιση μη κνησμωδών δερματικών βλαβών ιδίως προσώπου, βλεννογόνου στοματικής κοιλότητας και λιγότερο ράχης από οκταημέρου. Ο αιματολογικός έλεγχος παρουσίαζε
δικυττοπενία με αιμοσφαιρίνη 10 g/dl και αιμοπετάλια=50.000/μl και άμεση Coombs IgG+/++. Aπό τη
μελέτη του επιχρίσματος του περιφερικού αίματος διαπιστώθηκε η παρουσία αυξημένου αριθμού μεγάλων κοκκιωδών λεμφοκυττάρων (large granular lymphocytes). Εξαιτίας της δικυττοπενίας η ασθενής
εισήχθη στην Αιματολογική Κλινική. Κατά την κλινική εξέταση δεν υπήρχε δυσκαμψία ή εστιακή νευρολογική σημπτωματολογία, ενώ τα σημεία Kerning και Bruzinski ήταν αρνητικά. Διαπιστώθηκαν ευμεγέθεις βλάβες προσώπου, ενάνθημα στοματικής κοιλότητας με συνοδό μυκητίαση, ολιγάριθμες βλάβες
ράχης, απουσία πρόσθετων ήχων από την εξέταση του καρδιαγγειακού συστήματος, τραχύτητα βάσεων αμφοτερόπλευρα, μικρού βαθμού ηπατομεγαλία και σπληνομεγαλία. Η ακτινογραφία θώρακος, η
αξονική τομογραφία εγκεφάλου και το υπερηχογράφημα κοιλίας δεν ανέδειξαν ιδιαίτερα παθολογικά
ευρήματα. Η μελέτη του επιχρίσματος μυελού ανέδειξε αυξημένη παρουσία μακροφάγων με λίγους
έγκλειστους και εξωκυττάριους μικροοργανισμούς, στο πλαίσιο αιμοφαγοκυτταρικού συνδρόμου. Ο
ιολογικός έλεγχος έδειξε θετικό ΗΙV και Ηbc-Total, ενώ RPR, ΗΒsAg, Αnti-HBs, ΗCV ήταν αρνητικά. Κατά
τη νοσηλεία της η ασθενής παρουσίασε επιδείνωση με εμπύρετο 38,5°C, επίταση της κεφαλαλγίας, επεισόδιο τροφώδους εμέτου χωρίς διαταραχές επιπέδου συνείδησης και ετέθη η υποψία κρυπτοκοκκικής
μηνιγγίτιδας. Ελήφθησαν αιμοκαλλιέργειες όπου ανευρέθησαν θετικές στον Cryptococcus neoformans
και ξεκίνησε άμεσα η χορήγηση ενδοφλέβιας αγωγής με μεροπενέμη και φλουκοναζόλη. Τη 2η ημέρα
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της νοσηλείας της η ασθενής διεκομίσθη στη Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων του πανεπιστημιακού νοσοκομείου της οικείας υγειονομικής περιφέρειας με γενικευμένη κρυπτοκοκκική λοίμωξη.
Συμπεράσματα: Η κλινική έκφραση του ΑΣ χαρακτηρίζεται από πολυπλοκότητα και ποικιλομορφία,
με αποτέλεσμα να καθίσταται δύσκολη η διάγνωση και συχνά να σημειώνεται καθυστέρηση ή αστοχία
της θεραπείας. Είναι απαραίτητη η έγκαιρη διάγνωση της HIV λοίμωξης και των επιπλοκών της με σκοπό τη γρήγορη αντιμετώπιση και κατ’ επέκταση, τη μείωση της μετάδοσης.

ΔΑ05
HIV λοίμωξη και μυελοδυσπλασία
Αιματολογική Κλινική,
Γ.Ν. Χανίων

Β. Βιολάκη Κ. Πάλλα
Σκοπός: Είναι γνωστό ότι οροθετικοί HIV ασθενείς μπορούν να αναπτύξουν αιματολογικές κακοήθειες (μη Hodgkin λέμφωμα, μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο, οξεία λευχαιμία). Η μελέτη του μυελού των
οστών στην HIV λοίμωξη αναδεικνύει μυελοδυσπλαστικές αλλοιώσεις που είναι δυνατόν να οφείλονται
στον ιό ή στη λήψη αντιρετροϊκής αγωγής. Περιγράφεται περίπτωση ασθενούς που εμφάνισε μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο ως αρχική εκδήλωση της HIV λοίμωξης.
Υλικό και Μέθοδοι: Άνδρας 67 ετών προσήλθε στο εξωτερικό αιματολογικό ιατρείο του νοσοκομείου για διερεύνηση πανκυτταροπενίας. Ανέφερε απώλεια βάρους 15 κιλών τα τελευταία 2 χρόνια με
συνοδό ανορεξία, χρόνια δυσκοιλιότητα, χωρίς συχνές λοιμώξεις. Ο ασθενής είχε γνωστό ιστορικό
σακχαρώδους διαβήτη και τριπλής αορτοστεφανιαίας παράκαμψης από 10ετίας. Κατά την αντικειμενική εξέταση δεν ανευρέθηκε οργανομεγαλία ή λεμφαδενοπάθεια. Ο εργαστηριακός έλεγχος έδειξε
WBC=2.580/μl, Ηb=11,2 gr/dl, Ht=34,3%, MCV=91,7 fl, MCH=29,9 pg, MCHC=32,7 g/dl, RDW=14,8%,
PLT=90.000/μl. TKE=90 mm.Η νεφρική και η ηπατική λειτουργία ήταν εντός φυσιολογικών ορίων,
LDH=593 U/L, σίδηρος ορού 29 μg/dl (59-158), φερριτίνη 1555 ng/dl. Οι καρκινικοί δείκτες, οι θυρεοειδικές ορμόνες, Β12 και φυλλικό οξύ ήταν εντός φυσιολογικών ορίων. Ο κολλαγονικός έλεγχος αρνητικός. Παρουσίαζε πολυκλωνική ανοσοσφαιρίνη. Ο απεικονιστικός έλεγχος ανέδειξε αναπνευστική
βρογχιολίτιδα των καπνιστών και εκκολπώματα στο κατιόν κόλον. Η μελέτη του μυελογράμματος, του
ανοσοφαινότυπου μυελού, της οστεομυελικής βιοψίας, και του καρυότυπου συνηγορούσαν υπέρ υποκυτταρικού μυελοδυσπλαστικού συνδρόμου. Παράλληλα, ο ασθενής υποβλήθηκε σε ιολογικό έλεγχο
όπου και διαπιστώθηκε οροθετικότητα στον HIV.
Αποτελέσματα: O ασθενής διαγνώσθηκε με HIV λοίμωξη, παραπέμφθηκε σε ειδικό κέντρο για χορήγηση αντιρετροїκής αγωγής και παρακολούθηση. Τρεις μήνες μετά την έναρξη της θεραπείας επανήλθε
στο αιματολογικό ιατρείο για έλεγχο όπου διαπιστώθηκε βελτίωση της κλινικής εικόνας και των αιματολογικών παραμέτρων.
Συμπεράσματα: Οι δυσπλαστικές διαταραχές σε ασθενείς με HIV λοίμωξη παρουσιάζουν διαφορετικά χαρακτηριστικά, μιμούνται αλλοιώσεις από το αίμα συμβατές με μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο και
εντάσσονται στην κατηγορία της HIV μυελοπάθειας.

ΔΑ06
Πρόληψη καρκίνου πρωκτού σε HIV ασθενείς
Χειρουργικό Ιατρείο Πρωκτού

Α. Σταματιάδης
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας ανακοίνωσης είναι να καταδειχθεί η αξία της πρωκτοσκόπησης υψηλής ευκρίνειας στην πρόληψη του καρκίνου του πρωκτού σε HIV ασθενείς. Οι ασθενείς ελέγχθηκαν για
υψηλόβαθμη επιθηλιακή δυσπλασία του πρωκτού που οφείλεται στη μόλυνση με τον ιό HPV.
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Υλικό και Μέθοδοι: Το χρονικό διάστημα 2011-2014 διερευνήθηκαν στο πρωκτολογικό ιατρείο 344
ασθενείς με παράγοντες κινδύνου για εμφάνιση καρκίνου πρωκτού. Οι 35 από τους παραπάνω ασθενείς
ανέφεραν μόλυνση με τον HIV. Οι παραπάνω ασθενείς διερευνήθηκαν με την πρωκτοσκόπηση υψηλής
ευκρίνειας (high resolution anoscopy). Οι εξέταση έγινε υπό μεγέθυνση και μετά από εφαρμογή οξικού
οξέος. Οι χαρακτηριστικές μορφολογικές αλλοιώσεις υψηλόβαθμης δυσπλασίας καταγράφηκαν φωτογραφικά και ελήφθησαν βιοψίες.
Αποτελέσματα: Σε 7/35 ασθενείς (ποσοστό 20%) οι βιοψίες έδειξαν υψηλού βαθμού επιθηλιακή δυσπλασία οφειλόμενη στον ιό HPV. Οι αλλοιώσεις αυτές αντιμετωπίσθηκαν στο πρωκτολογικό ιατρείο
με καυτηριασμό με τοπική αναισθησία.
Συμπεράσματα: Οι παράγοντες υψηλού κινδύνου για εμφάνιση καρκίνου του πρωκτού είναι η
πρωκτική επαφή, η ανοσοκαταστολή, τα κονδυλώματα πρωκτού, η μόλυνση με τον ιό HIV και οι δυσπλαστικές αλλοιώσεις του τραχήλου της μήτρας και του κόλπου. Η μόλυνση με τον ιό HIV αποτελεί
τον σημαντικότερο παράγοντα κινδύνου εμφάνισης καρκίνου του πρωκτού. Στο υλικό μας, το 20%
των ασθενών με HIV μόλυνση παρουσίασαν προκαρκινωματώδη δυσπλασία του πρωκτού οφειλόμενη στον ιό HPV. Η διάγνωση των πρωίμων δυσπλαστικών αλλοιώσεων του βλεννογόνου του πρωκτού, που μπορούν να εξελιχθούν σε διηθητικό καρκίνωμα του πρωκτού (υψηλόβαθμη επιθηλιακή
δυσπλασία), επιτυγχάνεται με την πρωκτοσκόπηση υψηλής ευκρίνειας η οποία είναι ανάλογη της
κολποσκόπησης της γυναικολογικής πρακτικής. Η επιλογή των ασθενών που θα εξετασθούν με την
πρωκτοσκόπηση υψηλής ευκρίνειας μπορεί να γίνει και με την κυτταρολογική του πρωκτού. Η μέθοδος αυτή επιλογής έχει μεγάλο ποσοστό ψευδών αρνητικών αποτελεσμάτων. Ο καυτηριασμός των
προκαρκινωματωδών δυσπλασίων έχει αποδειχθεί ότι αποτελεί αποτελεσματική μέθοδο εξάλειψης
της υψηλόβαθμης δυσπλασίας και πρόληψης του διηθητικού καρκινώματος.

ΔΑ07
Επιδημιολογία και AIDS
Χ. Νιοκαστρίτη, Π. Μαρινοπούλου
Πριν από την 3η δεκαετία της επιδημίας του HIV, οι παγκόσμιοι οργανισμοί υγείας, όλοι οι φορείς-κοινότητες και οι πολιτικοί ενώθηκαν για να καταπολεμήσουν το AIDS. Γενικότερα, προκλήσεις που συνεισφέρουν στη μετάδοση του AIDS είναι η φτώχεια, η διάκριση, η περιορισμένη πρόσβαση στο σύστημα
υγείας και η χρήση ναρκωτικών. Πλέον, με τις διάφορες επεμβάσεις η διάρκεια ζωής ατόμων με AIDS
έχει αυξηθεί. Παγκοσμίως, περίπου οι μισοί που πάσχουν από AIDS είναι γυναίκες και η πλειοψηφία τους
είναι έγκυες. Στην Αφρική, το 60% των ενηλίκων με AIDS είναι γυναίκες. Στην Ασία 4,8 εκατομμύρια
άνθρωποι ζουν με HIV. Στις ΗΠΑ οι άντρες που έρχονται σε σεξουαλική επαφή με άντρες αποτελούν τη
συνηθέστερη ομάδα που επηρεάζεται από AIDS. Η αρσενική σεξουαλική επαφή έχει αποτελέσει τις μισές από τις νέες μολύνσεις HIV (51%) μεταξύ των μαύρων. Το ίδιο συμβαίνει και στη χώρα μας, καθώς η
κατηγορία αυτή είναι η συχνότερη αιτία μετάδοσης (33,4%), ενώ η μεγάλη αύξηση των νέων λοιμώξεων
HIV το 2013 δείχνει να υποχωρεί το 2014. Επίσης, στις ΗΠΑ 1 στους 3 που πάσχουν από HIV έκαναν χρήση ναρκωτικών ή ήταν εθισμένοι στο αλκοόλ. Η Ρωσία και η Ουκρανία έχουν τα υψηλότερα ποσοστά
επικράτησης HIV. Το 28,5% των ενηλίκων είναι χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών, ενώ το 17,3% έχει
σεξουαλική επαφή με HIV οροθετικά άτομα. Η φυματίωση είναι το κύριο αίτιο θανάτου ατόμων που
πάσχουν από AIDS. Παγκοσμίως, 35 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν με AIDS, ενώ έχουμε 1,6 εκατομμύρια
θανάτους. Στην Ελλάδα, έχουμε 3.386 περιπτώσεις AIDS και 1,547 θανάτους.
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ΔΑ08
Η επίδραση της αντιρετροϊκής θεραπείας στο σωματικό
βάρος HIV(+) ενηλίκων μετά από δύο έτη επιτυχούς
θεραπείας
Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων,
Γ.Ν. Πειραιά «Τζάνειο»

Π. Μιστυλής, Π. Χατζηάστρος, Π. Μαρκόπουλος, Μ. Λειβαδάρα, Ε. Φριλίγκου, Δ. Παρασκευά, Γ. Χρύσος
Σκοπός: Μεταβολές στη δομή του σώματος οροθετικών ασθενών που λαμβάνουν αντιρετροϊκή θεραπεία (ART), έχουν δημοσιευθεί σε πολλές μελέτες. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να αξιολογήσει την επίδραση της ART στο σωματικό βάρος μετά από 2 έτη επιτυχούς θεραπείας με σταθερό σχήμα
και τη σχέση των μεταβολών με άλλους παράγοντες.
Υλικό και Μέθοδοι: Τον πληθυσμό μελέτης αποτέλεσαν 101 από τους 350 οροθετικούς ασθενείς της
Μονάδας μας. Όλοι οι συμμετέχοντες ήταν σε θεραπεία με σταθερό σχήμα για περισσότερα από 2 έτη
και είχαν ιικό φορτίο <50 copies/mL για περισσότερο από 6 μήνες. Η μέση/διάμεση ηλικία ήταν 39/36
έτη (εύρος 21-72), 83/101 (82,17%) ήταν άνδρες, η αρχική μέση/διάμεση τιμή CD4 κυττάρων ήταν
333/304 cells/mm3, η τελική 593/603 cells/mm3, η αρχική μέση/διάμεση τιμή ιικού φορτίου 228.762/30.422
copies/mL. Ασθενείς με χρόνια διάρροια ή με σύνδρομο απίσχνανσης πριν την έναρξη της ART εξαιρέθηκαν.
Αποτελέσματα: Το μέσο σωματικό βάρος πριν την έναρξη της αντιρετροϊκής θεραπείας ήταv
74,85±15,93 kg. Δύο έτη μετά τη χορήγηση ART το μέσο σωματικό βάρος αυξήθηκε σημαντικά σε
78,34±17,48 kg (μέση αύξηση 3,49 kg, p=0,0049). Δεν υπήρξε διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών
ασθενών, όμως σημαντικά μεγαλύτερη αύξηση στο βάρος παρατηρήθηκε σε ασθενείς που είχαν αρχική τιμή CD4 μικρότερη από 350 cells/mm3 (p=0,001). Ασθενείς με αρχικό ιικό φορτίο μεγαλύτερο από
30.000 copies/mL είχαν πολύ σημαντική αύξηση στο σωματικό βάρος μετά από 2 έτη έναρξης της ART,
αλλά ένα ενδιαφέρον εύρημα ήταν ότι σε ασθενείς με αρχικό ιικό φορτίο <30.000 copies/mL δεν υπήρξε στατιστικά σημαντική αύξηση σωματικού βάρους. Δεν υπήρξε καμία διαφορά μεταξύ των ασθενών
κάτω ή άνω των 35 ετών. Η θεραπεία με abacavir/3TC συσχετίσθηκε με μεγαλύτερη αύξηση βάρους απ’
ό,τι η θεραπεία με tenofovir/FTC. Μη σημαντικές αλλαγές στο σωματικό βάρος παρατηρήθηκαν σε
ασθενείς που έλαβαν NNRTIs, αλλά οι ασθενείς που έλαβαν αναστολείς πρωτεάσης (PIs) αύξησαν περισσότερο το βάρος τους (p=0,0001).
Συμπεράσματα: Στην ομάδα των ασθενών μας με επιτυχή θεραπεία, η ART σχετίζεται με αύξηση του
σωματικού βάρους 2 έτη μετά την έναρξη της. Παράγοντες που σχετίζονται με μεγαλύτερη αύξηση του
βάρους ήταν το αρχικό ιικό φορτίο μεγαλύτερο του 30.000 copies/mL, ο αρχικός αριθμός CD4 κυττάρων κάτω από 350 cells/mm3, η θεραπεία με PIs και με abacavir/3TC. Είναι απαραίτητο να γίνουν εκτενέστερες μελέτες σε μεγαλύτερες ομάδες για να επιβεβαιώσουν αυτά τα αποτελέσματα και να διερευνήσουν σχέσεις με άλλες μεταβολικές παραμέτρους.

ΔΑ09
Περίπτωση ταυτόχρονης πρωτολοίμωξης HIV και σύφιλης
Νοσοκομείο Αφροδίσιων
και Δερματικών Νοσημάτων
«Α. Συγγρός»
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Σ. Γελέκη, Ε. Πλατσιδάκη, Ε. Δασκαλάκης, Σ. Κουρκουντή, Β. Καψιμάλη, Β. Παπαρίζος, Χ. Αντωνίου
Σκοπός: Παρουσιάζεται περίπτωση ασθενούς, χωρίς προηγούμενο ατομικό αναμνηστικό, που παρουσιάστηκε στην εφημερία του Νοσοκομείου «Α. Συγγρός» με πυρετό, βλατιδώδες εξάνθημα προσώπου από 5ημέρου και μονήρες έλκος στο πέος. Μετά από εργαστηριακή διερεύνηση, διεγνώσθη ταυτόχρονη πρωτολοίμωξη σύφιλης και HIV λοίμωξης.
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Περιγραφή περιστατικού: Άνδρας 31 ετών, ασιατικής καταγωγής, εισήχθη στη Δερματολογική Κλινική
του Νοσοκομείου μας με ιστορικό μικρών επώδυνων ελκών της μαλακής υπερώας, ερύθημα γλώσσας και
μονήρες έλκος στο πέος με σύστοιχη βουβωνική λεμφαδενοπάθεια από 5ημέρου. Επιπλέον, εμφάνιζε πολλαπλές ερυθηματώδεις βλατίδες προσώπου. Περαιτέρω, παρουσίαζε υψηλό πυρετό, κακουχία και σχετική αφυδάτωση. Είχε λάβει αντιμικροβιακή και αντι-ιική θεραπεία το τελευταίο 24ωρο χωρίς καμία βελτίωση. Ο ασθενής είχε ελεύθερο ατομικό αναμνηστικό, δεν ανέφερε κατάχρηση ουσιών, πρόσφατο ταξίδι στο εξωτερικό ή
έναρξη νέας φαρμακευτικής αγωγής. Παραδέχθηκε ότι είχε σεξουαλική επαφή χωρίς χρήση προφυλακτικού
με παράνομη ιερόδουλη περίπου 4 εβδομάδες πριν την ανάπτυξη των βλαβών. Επέμεινε ότι δεν είχε προηγούμενη σεξουαλική επαφή τα τελευταία 3 έτη. Ο εργαστηριακός έλεγχος ανέδειξε αρνητική άμεση αναζήτηση για Treponema pallidum από την ελκωτική βλάβη του πέους, θετική δοκιμασία VDRL σε χαμηλούς τίτλους,
θετικά IgM και IgG T. pallidum EIA αντισώματα και θετική TPHA με τίτλο 1/2560. Τα παραπάνω τεκμηριώνουν
τη διάγνωση της συφιλιδικής λοίμωξης. Στον έλεγχο για HIV 1 και 2 αντισώματα, η ELISA ήταν θετική, αλλά η
Western Blot ήταν αρχικά αδιευκρίνιστη. Στον ασθενή δόθηκε επιτυχώς θεραπεία με 2,4 εκατομμύρια ενδομυϊκής βενζαθενικής πενικιλλίνης G. Στον επανέλεγχο ένα μήνα αργότερα, η Western Blot ήταν πλέον έντονα
θετική και στον περαιτέρω έλεγχο ο αριθμός των CD4 λεμφοκυττάρων ήταν 441, με CD4/CD8 λόγο 0,124 και
το ιικό φορτίο 140.000 copies/ml, επιβεβαιώνοντας τη διάγνωση της HIV πρωτολοίμωξης.
Συμπεράσματα: Η αύξηση της επίπτωσης της ταυτόχρονης HIV λοίμωξης και σύφιλης που παρατηρείται κατά την τελευταία δεκαετία είναι ιδιαίτερα συχνή σε άνδρες που είχαν απροφύλακτη σεξουαλική επαφή με άνδρες ή ιερόδουλες. Παρόλο που η κλινική εικόνα της σύφιλης σε ασθενείς που πάσχουν
από HIV λοίμωξη, είναι παρόμοια με εκείνη σε κατά τα άλλα υγιείς ασθενείς, διαφοροποιήσεις στην
κλινική εκδήλωση μπορεί να παρουσιαστούν. Καμία περίπτωση με ταυτόχρονη πρωτολοίμωξη HIV και
σύφιλης δεν βρέθηκε στη βιβλιογραφία. Τα δεδομένα οδηγούν στο συμπέρασμα ότι τα έλκη των γεννητικών οργάνων και ιδιαίτερα τα συφιλιδικά έλκη αποτελούν σημαντικό παράγοντα κινδύνου για μόλυνση από HIV. Η περιγραφόμενη περίπτωση αναδεικνύει την πρωτοπαθή εμφάνιση σύφιλης και HIV
και τονίζει την αναγκαιότητα να εξετάζεται για σύφιλη κάθε ασθενής με νέα διάγνωση HIV λοίμωξης και
αντιστρόφως. Ταχεία και αποτελεσματική αντιμετώπιση των συφιλιδικών ελκών και γενικά της πρώιμης
σύφιλης, αποτελεί χρήσιμο μέσο και για τη μείωση της μετάδοσης της HIV λοίμωξης.

ΔΑ10
Πρωτοδιάγνωση HIV οροθετικότητας σε εισαγωγές
παθολογικού τμήματος σε διάστημα 33 μηνών
Ι. Μουζακίτης, Χ.Η. Ταμβάκος, Δ. Κρανίου, Π. Τζαβάρα, Σ. Ελβανίδη, Θ.Α. Πέππας, Η.Χ. Ταμβάκος
Σκοπός: Σκοπός της εργασίας ήταν να παρουσιασθεί η κλινική εικόνα, τα δημογραφικά και άλλα
στοιχεία, έκβαση και παρακολούθηση ή μη, ασθενών Παθολογικού Τμήματος που η HIV οροθετικότητα
δεν ήταν γνωστή κατά την εισαγωγή, στο διάστημα των τελευταίων 33 μηνών.
Υλικό και Μέθοδοι: Kαταχώρηση σε βάση δεδομένων των στοιχείων ιστορικού, και ειδικά εάν είχαν
εξετασθεί ή εισαχθεί σε νοσοκομείο τα τελευταία δύο έτη, καθώς και δημογραφικών, κλινικών, εργαστηριακών, απεικονιστικών και μικροβιολογικών παραμέτρων, έκβασης νοσηλείας, εάν εζητήθη έναρξη αντιρετροϊκής αγωγής (HAART) όπως και εάν παρακολουθήθηκε, εν συνεχεία, ως συνεστήθη. Χρονικό διάστημα Ιαν. 2013-30/9/2014 Καταχώρηση/ανάλυση σε Η/Υ ΙΒΜ συμβατό με το πρόγραμμα Excel
και EPI5-Info (CDC, 2008). Μέτρηση CD4 με κυτταρομετρία ροής.
Αποτελέσματα: Υπήρξαν 15, συνολικά, ασθενείς (14 άνδρες, μ. ηλικίας 37,9 ετών) που διεγνώσθησαν
HIV+ μετά την εισαγωγή που αιτία είχε πνευμονία (5) εμπύρετο, φαρμακευτική υπερδοσολογία, ραβδομυόλυση (2 έκαστο) νεφροπάθεια, ενδοκαρδίτιδα, ηπατίτιδα και νεφροπάθεια. Χρήστες ουσιών ενδοφλεβίως ήταν οι 13/15 και CD4 oλιγότερα των 200 κκχ είχαν τα 2/3 (10/15) με διάμεση τιμή τα 124.
Πνευμονία κοινή σε 4, σε έναν Pneumocystis jirovecii. Στα λοιπά, ανά μία εντεροκοκκική ενδοκαρδίτιδα
με ανεπάρκεια αορτής, πνευμονική ΤΒ, μια περίπτωση νεφροπάθειας σχετιζόμενης με τον HIV (ΗΑΝ),
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μία σύφιλη και μία οξεία ηπατίτιδα Β. Διασωληνώθησαν τρεις, εξ αυτών οι δύο κατέληξαν σε ΜΕΘ άλλου
νοσοκομείου. Συνολικά εκ των 15, οι 4 κατέληξαν. HAART εζητήθη -και ενεκρίθη- σε 10, αλλά μόνο οι 4
παρακολουθούνται τακτικά μετά την έξοδο.
Συμπεράσματα: Το προφίλ των εν λόγω ασθενών ήταν μάλλον κοινότυπο και θα μπορούσε και νωρίτερα να είχε διαγνωσθεί, αλλά πολλές παθολογικές κλινικές στερούμενες λοιμωξιολόγου, είχαν παραλείψει, ή επιλέξει να παραλείψουν, έλεγχο HIV σε προηγούμενες εισαγωγές ή εξέταση σε ΤΕΠ. Η βαρεία
λεμφοπενία σε προηγούμενες, ανευρεθείσες, γενικές αίματος ομοίως θα έπρεπε να θέσει ένδειξη εξέτασης για HIV. Η εξοικείωση κλινικών νοσοκομειακών ιατρών μπορεί, και πρέπει, να βελτιωθεί καθώς ήδη
διατρέχουμε τη δεύτερη δεκαετία του 21ου αιώνα.

ΔΑ11
Συννοσηρότητες σε HIV ασθενείς της τρίτης ηλικίας
Νοσοκομείο Αφροδίσιων
και Δερματικών Νοσημάτων
«Α. Συγγρός»

Σ. Κουρκουντή, Β. Βασάλου, Θ. Ρέτσας, Γ. Κανελλοπούλου, Ε. Δασκαλάκης, Β. Παπαρίζος, Χ. Αντωνίου
Σκοπός: Σκοπός της εργασίας ήταν η διερεύνηση των συννοσηροτήτων σε HIV ασθενείς της τρίτης
ηλικίας και η συσχέτισή τους με παραμέτρους της HIV λοίμωξης.
Υλικό και Μέθοδοι: Το δείγμα της μελέτης ήταν 59 HIV ασθενείς, άνω των 65 ετών, που παρακολουθούνται αυτή την περίοδο στο Νοσοκομείο «Α. Συγγρός». Καταγράφηκαν οι διάφορες παθολογικές εκδηλώσεις από όλα τα όργανα και τα συστήματα, που εμφανίσθηκαν ή συνεχίζουν να υφίστανται κατά
τη διάρκεια της HIV νόσου. Καταγράφηκαν επίσης και συγκρίθηκαν με αυτές, οι εκδηλώσεις που σχετίζονται άμεσα με τη νόσο και περιλαμβάνονται στα στάδια Β και C στη σταδιοποίηση κατά CDC.
Αποτελέσματα: Η μέση ηλικία των ασθενών του δείγματος ήταν 69,66±4,88 έτη. Η αναλογία των γυναικών ήταν 8/59 (13,5%), αντίστοιχη με την αναλογία τους στο σύνολο των παρακολουθουμένων ασθενών
(13,4%). Οι 58/59 ήταν Έλληνες και μόνον ένας ασθενής αλλοδαπός (Λιβανέζος). Όλοι είναι υπό επιτυχή
αντιρετροϊκή αγωγή. Όλοι οι ασθενείς εμφάνιζαν τουλάχιστον μία μη HIV διαταραχή. Καταγράφηκαν συνολικά 29 εκδηλώσεις περιλαμβανόμενες στη σταδιοποίηση της HIV νόσου (0,49 ανά ασθενή) και196 εκδηλώσεις μη σχετιζόμενες άμεσα με αυτήν (3,32 ανά ασθενή). Συχνότερες HIV εκδηλώσεις ήταν η μυκητίαση του στοματοφάρυγγα (6/59) και το σάρκωμα Kaposi (5/59). Από τις άλλες, συχνότερες ήταν οι διάφορες διαταραχές στα λιπίδια (40/59, 67,8%), οι καταθλιπτικές συνδρομές (22/59, 37,3%), η υπέρταση (20/59,
33,9%), τα καρδιολογικά νοσήματα (14/59, 23,72%) και τα νεοπλάσματα (9/59, 15,25%).
Συμπεράσματα: Η συχνότητα εμφάνισης των διαφόρων συννοσηροτήτων, που συχνά χαρακτηρίζονται
ως «νοσήματα φθοράς», είναι υψηλή, σε βαθμό επταπλάσιο των άμεσα σχετιζομένων με τη HIV νόσο εκδηλώσεων. Η αναλογία αυτή είναι σύμφωνη με τη διεθνή βιβλιογραφία. Η παρουσία της πολυνοσηρότητας επί
των υπερηλίκων απαιτεί αυξημένη προσοχή στην επιλογή αντιρετροϊκού σχήματος, τόσο για την αποφυγή
επιπλοκών στα άλλα νοσήματα, όπως η υπερλιπιδαιμία, αλλά και για την αποφυγή αλληλεπιδράσεων με
τυχόν συγχορηγούμενα φάρμακα. Αξιοσημείωτη είναι η υψηλή αναλογία κατάθλιψης στο δείγμα, σχετιζόμενη και με την ηλικία, που απαιτεί επίσης αυξημένη επαγρύπνηση για τη διάγνωση και αντιμετώπισή της.

ΔΑ12
Συφιλιδική κολίτιδα σε HIV(+) ασθενή
Γαστρεντερολογικό Τμήμα,
Γ.Ν. Πειραιά «Τζάνειο»
2
Μονάδα Λοιμώξεων,
Γ.Ν. Πειραιά «Τζάνειο»
1
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Σ. Λαμπρινάκος,1 Π. Χατζηάστρος,2, Σ. Βρακάς,1 Π. Μιστυλής,2 Π. Μαρκόπουλος,2 Ε. Φριλίγκου,2
Δ. Παρασκευά,2 Χ. Τζάθας,1 Γ. Χρύσος 2
Εισαγωγή: Οι εκδηλώσεις από το γαστρεντερικό είναι συχνές στους HIV(+) ασθενείς, είτε ως συνέπεια
της λοίμωξης, είτε ως ανεπιθύμητες ενέργειες της αντιρετροϊκής θεραπείας. Επομένως, συχνά τίθενται
διαφοροδιαγνωστικά προβλήματα στην προσέγγιση και τη θεραπεία αυτών των διαταραχών. Με
HELLENIC ARCHIVES of AIDS, 2014; 22(Suppl 1):1-70

Ενθέσεις

αφορμή τα παραπάνω παρουσιάζουμε την περίπτωση ασθενούς της Μονάδας μας, ο οποίος παρουσίασε συμπτώματα από το κατώτερο γαστρεντερικό και προσήλθε για περαιτέρω διερεύνηση τον Απρίλιο του 2014.
Περιγραφή περιστατικού: Πρόκειται για άνδρα ηλικίας 29 ετών, ο οποίος διαγνώσθηκε με HIV λοίμωξη στην αρχή του 2012 και έγινε έναρξη θεραπείας με abacavir/3TC και atazanavir/ritonavir. Η συμμόρφωση του ασθενούς στη θεραπεία ήταν άριστη. Ο ασθενής ανέφερε επεισόδια βλεννοαιματηρών
διαρροϊκών κενώσεων από μηνός. Από το ιστορικό διαπιστώθηκε ότι ο σύντροφός του έπασχε από
πρόσφατη σύφιλη, για την οποία είχε λάβει αγωγή. Η καλλιέργεια και η παρασιτολογική των κοπράνων
απέβησαν αρνητικές για κάποιο παθογόνο. Λόγω επιμονής των συμπτωμάτων ο ασθενής εισήχθη στην
κλινική για περαιτέρω διερεύνηση. Κατά τον ενδοσκοπικό έλεγχο ανευρέθη σε απόσταση 8 εκατοστών
από τον δακτύλιο, πολυλοβωτό μόρφωμα με επιπολής έλκη επ’ αυτού, μαλακό και έντονα αιμορραγικό
κατά τη λήψη βιοψιών, το οποίο επεκτεινόταν κυκλοτερώς και καταλάμβανε το 50% της περιφέρειας
του αυλού. Η μακροσκοπική εικόνα δεν ήταν συμβατή με την τυπική εικόνα κολίτιδας. Η ιστολογική εικόνα παρουσίασε αλλοιώσεις μη ειδικής κολίτιδας, ενώ ο έλεγχος για ανίχνευση εγκλείστων κυτταρομεγαλοϊού απέβη αρνητικός. Ετέθη λοιπόν η υποψία της συφιλιδικής λοίμωξης. Έγινε ο σχετικός έλεγχος με RPR και FTA Abs ο οποίος και απέβη θετικός. Ο ασθενής έλαβε αγωγή με υψηλή δόση πενικιλίνης
G και δοξυκυκλίνη για 2 εβδομάδες. Οι διάρροιες υποχώρησαν και ο ασθενής παρουσίασε κλινική βελτίωση, η οποία επιβεβαιώθηκε και στον επόμενο ενδοσκοπικό έλεγχο, κατά τον οποίο διαπιστώθηκε η
υποχώρηση της ελκώδους εξεργασίας.
Συμπεράσματα: Συμπερασματικά, θα μπορούσαμε να πούμε πως κατά την αντιμετώπιση των προβλημάτων των HIV(+) ασθενών στην καθημερινή κλινική πράξη θα πρέπει να υπάρχει η εγρήγορση και
αυξημένη κλινική υποψία προκειμένου να εντοπιστούν καταστάσεις που απέχουν από τις συνηθισμένες και αναμενόμενες. Τη λύση σε αυτά τα διαφοροδιαγνωστικά προβλήματα παρέχει σαφώς η επιμελής λήψη ενός πλήρους ιατρικού ιστορικού και η διενέργεια συστηματικής κλινικής εξέτασης.

ΔΑ13
Η ελληνική εμπειρία με το Eviplera® σε χρήστες
ενδοφλεβίως ναρκωτικών (XEN) με HIV λοίμωξη
Μ. Ψυχογυιού,5 Κ. Πρωτοπαπάς,1 Ι. Κατσαρόλης,1 Π. Λουρίδα,2 Π. Παναγόπουλος,4 Π. Φιλιππίδης,5
Σ. Κουρκουντή,3 Α. Παπαδόπουλος,1 Β. Παπαρίζος,3 Ε. Μαλτέζος,4 Ε. Σαμπατάκου,2 Α. Αντωνιάδου1
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να αξιολογηθεί η ελληνική εμπειρία με το EVP,
ενός ολοκληρωμένου σχήματος σε ένα δισκίο (STR), σε ΧΕΝ HIV+ άτομα ως προς την αποτελεσματικότητα, την ασφάλεια και τη συμμόρφωση.
Υλικό και Μέθοδοι: Αναδρομική πολυκεντρική καταγραφή (μη παρεμβατική) ΧΕΝ-HIV+ ατόμων,
στα οποία έγινε έναρξη αγωγής με EVP κατά το διάστημα Ιούλιος 2012-Ιανουάριος 2014. Συλλέχθηκαν
δημογραφικά και κλινικοεργαστηριακά δεδομένα κατά την έναρξη θεραπείας και στον τρίτο, έκτο και
δωδέκατο μήνα. Η συμμόρφωση στη θεραπεία αξιολογήθηκε με βάση την περιγραφή στον ιατρικό
φάκελο όπου ήταν διαθέσιμη. Σε κάθε χρονικό σημείο έγινε ανάλυση ασθενών με καταγεγραμμένα
δεδομένα (on-treatment analysis, missing=excluded).
Αποτελέσματα: Αξιολογήθηκαν 38 XEN (2 προθεραπευμένοι, 28 άνδρες) (ηλικία 34,5 -διάρκεια οροθετικότητας 2,1, διάμεσες τιμές σε έτη, 37/38 anti-HCV+, 2/38 HBsAg+). Οι 29/38 παρακολουθούσαν
πρόγραμμα υποκατάστασης (ΟΚΑΝΑ, 26 βουπρενορφίνη/3 μεθαδόνη). Οι 11/38 ανέφεραν χρήση και
άλλων ουσιών (ηρωίνη, κοκαίνη, βενζοδιαζεπίνες). Διάμεση τιμή ναδίρ CD4 ήταν 275 κύτταρα/μL και
διάμεση τιμή υψηλότερου ιστορικού VL πριν το EVP ήταν 22.195 αντίγραφα/mL (4 άτομα με VL>100.000).
Διάμεση τιμή CD4 κατά την έναρξη EVP ήταν 292/μL και VL 1545 αντίγραφα/mL. H διάμεση λήψη EVP
(IQR1-3) ήταν 16 μήνες (10-22). Το VL ήταν μη ανιχνεύσιμο στο 72,2% στο 3μηνο (διάμεση τιμή CD4 363/
μL), 88% στο 6μήνο (CD4 331/μL) και 94,4% στο 12μηνο (CD4 400/μL). Συμμόρφωση >98% αναφέρθηκε
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κατά μέσο όρο 80% για τους πρώτους 12 μήνες. Για 12/37 (32%) και 14/37 (37%) στο 3μηνο και 6μηνο
αντιστοίχως δεν υπήρχαν δεδομένα, είτε λόγω μη επίσκεψης είτε λόγω μη διαθεσιμότητας αποτελεσμάτων. Δεν παρατηρήθηκαν μεταβολές στις τιμές λιπιδίων και ALT. Σε άτομα με εναρκτήρια ALT >45
IU/L (12/38), παρατηρήθηκε μέση μεταβολή στο μήνα -19, 6μηνο +6 και το 12μηνο -5,6 (P>0,05). Δύο
ασθενείς διέκοψαν το EVP (1 λόγω διαταραχών ΚΝΣ, 1 αλλαγή λόγω διαθέσιμου γονοτύπου). Δεν καταγράφηκε άλλη ανεπιθύμητη ενέργεια >2ου βαθμού κατά WHO.
Συμπεράσματα: Το EVP είναι μια ασφαλής και αποτελεσματική αγωγή σε ΧΕΝ HIV+ άτομα. Η
χρησιμοποίηση του EVP μπορεί να βοηθήσει στην ενίσχυση της ιδανικής συμμόρφωσης στην
ομάδα αυτή. Παράλληλα, είναι απαραίτητη η εφαρμογή προγραμμάτων για τον τακτικό επανέλεγχο, τη σύνδεση με τις ΜΕΛ και τη συνεργασία με τα προγράμματα απεξάρτησης.

ΔΑ14
Το Eviplera® ως επιλογή τροποποίησης αντιρετροϊκού
σχήματος: Δεδομένα ασφάλειας, αποτελεσματικότητας
και συμμόρφωσης σε προθεραπευμένα HIV+ άτομα
Δ’ Παθολογική Κλινική
Πανεπιστημίου Αθηνών,
Π.Γ.Ν. «Αττικόν»
2
Β’ Παθολογική Κλινική
Πανεπιστημίου Αθηνών,
Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
3
Νοσοκομείο Αφροδίσιων
και Δερματικών Νοσημάτων
«Α. Συγγρός»
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B’ Παθολογική Κλινική,
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο,
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Κ. Πρωτοπαπάς,1 Π. Λουρίδα,2 Ι. Κατσαρόλης,1 Π. Παναγόπουλος,4 Σ. Κουρκουντή,3 Π. Φιλιππίδης,5
Α. Παπαδόπουλος,1 Ε. Σχορτσιανίτη,2 Μ. Ψυχογυιού,5 Β. Παπαρίζος,3 E. Μαλτέζος,4 Ε. Σαμπατάκου,2
Α. Αντωνιάδου1
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να αξιολογηθεί η ελληνική εμπειρία με το EVP
σε περιπτώσεις τροποποίησης σχήματος ως προς την αποτελεσματικότητα, την ασφάλεια και
τη συμμόρφωση.
Υλικό και Μέθοδοι: Αναδρομική πολυκεντρική καταγραφή (μη παρεμβατική) HIV+ ατόμων, στα
οποία έγινε τροποποίηση αγωγής σε EVP κατά το διάστημα Ιούλιος 2012-Ιανουάριος 2014. Συλλέχθηκαν
δημογραφικά-κλινικοεργαστηριακά δεδομένα κατά την αλλαγή σχήματος και στον τρίτο, έκτο, δωδέκατο και δέκατο όγδοο μήνα μετά την αλλαγή. Η συμμόρφωση στη θεραπεία αξιολογήθηκε με βάση
την περιγραφή στον ιατρικό φάκελο όπου ήταν διαθέσιμη. Σε κάθε χρονικό σημείο έγινε ανάλυση
ασθενών με καταγεγραμμένα δεδομένα (on-treatment analysis, missing=excluded).
Αποτελέσματα: Αξιολογήθηκαν 107 προθεραπευμένα άτομα (91 άνδρες-81 MSM) (ηλικία 40,9 -διάρκεια οροθετικότητας 8,6- διάρκεια αντιρετροϊκής αγωγής 5,7, διάμεσες τιμές σε έτη). Δύο άτομα αποκλείσθηκαν λόγω μη εμφάνισης στο μήνα 1 και έπειτα. Διάμεση τιμή ναδίρ CD4 ήταν 292 κύτταρα/μL
και το υψηλότερο ιστορικό VL 63.000 αντίγραφα/mL. Διάμεση τιμή CD4 κατά την αλλαγή ήταν 700/μL
και σε 79/107 (79,4%) το VL ήταν <50. Η τροποποίηση έγινε από efavirenz σε 63/107 και από PI σε 34. H
διάμεση λήψη EVP (IQR1-3) ήταν 18 μήνες (12-22). Το VL ήταν <50 στο 98% στο 6μήνο (διάμεση τιμή CD4
673/μL), 95% στο 12μηνο (715/μL) και 100% (627/μL). Σε 57 άτομα η τροποποίηση έγινε λόγω δυσανεξίας
στην αγωγή (46 ΚΝΣ σχετιζόμενη) και λόγω απλούστευσης σε 46/107 (22/46 σε αγωγή με PI). Τα συμπτώματα υφέθησαν πλήρως σε 21 άτομα που άλλαξαν θεραπεία λόγω δυσανεξίας. Παρατηρήθηκε
μείωση της χοληστερόλης ορού στο 6μηνο και 12μηνο (μέση μείωση 23 και 31mg/dL, P=0,001) και των
τριγλυκεριδίων ορού (44 και 71 mg/dL, αντιστοίχως, P=0,001). Σε 8/10 ασθενείς με ιστορικό κακής συμμόρφωσης (<95% των δόσεων) καταγράφηκε βελτίωση προς άριστη (>98%) υπό EVP. Δύο ασθενείς διέκοψαν το EVP (1 λόγω κύησης, 1 αλλαγή λόγω διαθέσιμου γονοτύπου εκ των υστέρων). Δεν καταγράφηκε άλλη ανεπιθύμητη ενέργεια >2ου βαθμού κατά WHO.
Συμπεράσματα: Το EVP είναι μια ασφαλής και αποτελεσματική στρατηγική τροποποίησης
αγωγής σε προθεραπευμένα άτομα. Η χρησιμοποίηση του EVP σε αυτές τις περιπτώσεις έχει ως
αποτέλεσμα τη βελτιωμένη εμπειρία και ανοχή των ασθενών, καθώς και την ενίσχυση της συμμόρφωσης στη θεραπεία.

HELLENIC ARCHIVES of AIDS, 2014; 22(Suppl 1):1-70

Ενθέσεις

ΔΑ15
Σύνδρομο αυτόματης λύσης όγκου σε πολυκεντρική νόσο
Castleman σε ασθενή με HIV λοίμωξη και λοίμωξη από
ανθρώπειο ερπητοïό 8 (ΗΗV8)
Α. Κωτσάκη, Γ. Πουλάκου, Ι. Τσίμπος, Δ. Καββαθά, Κ. Πρωτοπαπάς, Α. Καμπόλη, Ε. Κουτσοστάθης,
Λ. Μαρέντης, Α. Αντωνιάδου, Α. Παπαδόπουλος

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

Σκοπός: Παρουσίαση περιστατικού με σύνδρομο λύσεως όγκου στα πλαίσια πολυκεντρικής νόσου
Castleman (ΠΝC). H ΠΝC αποτελεί σπάνια λεμφοϋπερπλαστική νόσο και συνδέεται με τον HHV 8, ενώ
συνοδεύεται από αξιοσημείωτη νοσηρότητα και θνητότητα. Aναφέρεται συχνά και ως σύνδρομο ανθρώπινης ιντερλευκίνης-6 λόγω της υπερέκκρισης της αντίστοιχης ιντερλευκίνης.1,2
Υλικό και Μέθοδοι: Ασθενής 42 ετών υπό αντιρετροїκή αγωγή από διετίας (emtricitabine, tenofovir,
darunavir, ritonavir), εισάγεται προς διερεύνηση εμπυρέτου και λεμφαδενοπάθειας (τραχηλικής, μασχαλιαίας βουβωνικής) και εμπυρέτου έως 39⁰C. Τρέχοντα CD4 191 κ/μl και μη μετρήσιμο HIV RNA.
Εκτεταμένος εργαστηριακός δεν ανέδειξε αξιοσημείωτα παθολογικά ευρήματα. Πραγματοποιήθηκε
βιοψία τραχηλικού λεμφαδένα.
Αποτελέσματα: Ο ασθενής εμφανίζει αρχικά σηπτικό σύνδρομο που αντιμετωπίζεται με χορήγηση
αντιμικροβιακής αγωγής και αυτόματο σύνδρομο λύσεως όγκου με υπερουριχαιμία, οριακή υπερφωσφαταιμία και νεφρική ανεπάρκεια, ενώ εμφανίζει σοβαρή αναιμία και θρομβοπενία. Η βιοψία ανέδειξε
ΠΝC, ενώ επιβεβαιώθηκε η παρουσία HHV 8 με μετρητό υψηλό φορτίο στο αίμα. Αντιμετωπίσθηκε με
χορήγηση rituximab και κορτικοειδών. Κατά την πρώτη έγχυση rituximab ο ασθενής εμφάνισε ανοσολογική αντίδραση στα πλαίσια υπερέκκρισης κυτταροκινών με μεταβολική οξέωση, άνοδο γαλακτικού
οξέος και προκαλσιτονίνης, βρογχόσπασμο, δικτυωτή πελίωση και εξάνθημα, όλα αναστρέψιμα με τη
διακοπή της έγχυσης. Ακολούθησε καταμερισμός της δόσης σε μικρές ημερήσιες ποσότητες με άμβλυνση της αντίδρασης, ενώ παρέμεινε η αξιοσημείωτη διακύμανση των τιμών της προκαλσιτονίνης σε
επίπεδα πολλαπλάσια του φυσιολογικού προ και κατά τη διάρκεια της έγχυσης. Με την ολοκλήρωση
της αγωγής με rituximab ο ασθενής παρουσίασε βελτίωση με αποκατάσταση αναιμίας και θρομβοπενίας, επάνοδο νεφρικής λειτουργίας εντός φυσιολογικών επιπέδων, ενώ αναμένεται έναρξη χημειοθεραπείας και βιολογικού παράγοντα έναντι του υποδοχέα της ΙL-6 (tocilizumab). Aξίζει να τονιστεί ότι, παρά
τις υψηλές τιμές PCT και CRP κατά την αρχική εκδήλωση σηπτικού συνδρόμου, μικροβιακός ή καιροσκοπικός παθογόνος παράγοντας ουδέποτε αναδείχθηκε.
Συμπεράσματα: Η παθογένεια της νόσου Castleman στηρίζεται στην υπέρμετρη ανοσολογική αντίδραση που επάγει η ΙL-6 προκαλώντας έκκριση χημειοτακτικής πρωτεΐνης των μονοκυττάρων, TNF-α,
IL-1β, ΙL-4, καταστολή των T-reg λεμφοκυττάρων και ενεργοποίηση των Τ και Β κυττάρων.3 Θεωρούμε
ότι στον ασθενή το φαινόμενο έδρασε αθροιστικά ως προς την αυτόματη λύση όγκου και κατέστη περισσότερο εμφανές κατά τη χορήγηση rituximab με τη συνακόλουθη δοσοεξαρτώμενη επαγωγή θύελλας κυτταροκινών κατά την έγχυση. Η έγκριση βιολογικών παραγόντων έναντι IL-6 σε ασθενείς με HIV
και HHV-8 στο μέλλον θα αποτελέσει ακρογωνιαίο λίθο στη θεραπεία αυτών των ασθενών.

Βιβλιογραφία
1. Sumerai JD, et al. Cancer Control. 2014 Oct;21(4):266-78.
2. Carbone A et al., Int J Cancer 2014; Ap:27.
3. Borden EC. J Lab Cllin Med 1994;123:824-29.
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ΔΑ16
Αιμοφαγοκυυταρικό σύνδρομο σε ασθενή πρώιμη HIV
λοίμωξη
Δ’ Παθολογική Κλινική,
Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

Γ. Πουλάκου, Α. Κωτσάκη, Α. Αντωνιάδου, Δ. Καββαθά, Ι. Τσίμπος, Ε. Κουτσοστάθης,
Κ. Πρωτοπαπάς, Α. Καμπόλη, Μ. Τσιλικά, Α. Παπαδόπουλος
Σκοπός: Παρουσίαση περιστατικού με διάγνωση αιμοφαγοκυτταρικού συνδρόμου στα πλαίσια πρώιμης
HIV λοίμωξης. Το αιμοφαγοκυτταρικό σύνδρομο αποτελεί επιθετική και πιθανά θανατηφόρο νόσο οφειλόμενη στην υπέρμετρη ενεργοποίηση του ανοσολογικού μηχανισμού και τη διατάραξη της ομοιόστασης του ανοσοποιητικού συστήματος, ιδιαίτερα με την υπερενεργοπoίηση των μονοκύτταρων-μακροφάγων, την υπερέκκριση κυτταροκινών και τη διατάραξη της λειτουργίας των κυτταροτοξικών κυττάρων και των κυττάρων φυσικών φονέων (Natural Killler Cells). Ο αριθμός των ασθενών με ΗIV ιδιαίτερα στο στάδιο ορομετατροπής και
αιμοφαγοκυτταρικό σύνδρόμο φαίνεται να αυξάνεται, αν και αποτελεί ιδιαίτερα σπάνια επιπλοκή.1
Υλικό και Μέθοδοι: Ασθενής 31 ετών εισάγεται για εμπύρετο-αφθώδη έλκη στόματος. Τίθεται η διάγνωση πρώιμης HIV λοίμωξης (αρνητικός ορολογικός έλεγχος προ έτους) και συλλοίμωξης από HSV I
και HSV II. Ο ασθενής ανταποκρίνεται πλημμελώς στη χορήγηση ακυκλοβίρης και βελτιώνεται μόνο με
τη χορήγηση υψηλών δόσεων κορτικοειδών. Τίθεται σε αντιρετροїκή αγωγή tenofovir, emtricitabine
(μέτρηση CD4 κατά τη διάγνωση 399κ/μL, HIV RNA 100.000 copies/ml) με ικανοποιητική ανταπόκριση.
Εντός τετραμήνου παρουσιάζει τρεις υποτροπές της αφθώδους ουλοστοματίτιδος και του πυρετού
κατά τη διακοπή των κορτικοειδών. Στην τελευταία διαπιστώνεται πανκυτταροπενία, υψηλά επίπεδα
φερριτίνης, LDH, d-Dimers και τριγλυκεριδίων, τρανσαμινασαιμία, υποїνωδογοναιμία και νεοεμφανισθείσα ηπατοσπληνομεγαλία. Από τον γενόμενο έλεγχο ανευρέθη μετρητό ιικό φορτίο Epstein-Barr
στο αίμα και από την οστεομυελική βιοψία αιμοφαγοκυττάρωση στο μυελό.
Αποτελέσματα: Ο ασθενής ετέθη σε γ-σφαιρίνη και ακολούθως σε κυκλοσπορίνη, κορτικοειδή και
ετοποσίδη βάσει HLH-2004 πρωτοκόλλου. Παρουσιάστηκε υποχώρηση του εμπυρέτου και μικρή εργαστηριακή βελτίωση, αλλά η νοσηλεία του επεπλάκη με επεισόδια όψιμων αιμορραγιών στα πλαίσια
υποїνωδογοναιμίας (ενδομυϊκά εκτεταμένα αιματώματα, ενδοκυψελιδική αιμορραγία), νεφροτοξικότητας εκ της κυκλοσπορίνης και σοβαρής σήψης στα πλαίσια εμπυρέτου ουδετεροπενίας. Ο ασθενής
διασωληνώθηκε και εισήχθη στη ΜΕΘ απ’ όπου εξήλθε βελτιωμένος.
Συμπεράσματα: Ο ιός HIV μπορεί να πυροδοτήσει την εμφάνιση αιμοφαγοκυτταρικού συνδρόμου.
Η κλινική εικόνα πολλές φορές είναι άτυπη, ενώ η διάγνωση δυσχεραίνεται περαιτέρω λόγω των μη
ειδικών ευρημάτων και τη δυνητική επικάλυψη με σηπτικό σύνδρομο ή διάχυτη ενδαγγειακή πήξη.
Καθώς οι γνώσεις μας αυξάνουν οφείλουμε να είμαστε σε επιφυλακή καθώς η έγκαιρη διάγνωση και η
επιθετική αγωγή αποτελούν θεραπευτικό μονόδρομο.
Βιβλιογραφία
1. Doyle T, et al. Curr Opin Infect Dis. 2009;22(1):1-6.

ΔΑ17
Καταγραφή περιστατικών πιθανής επαγγελματικής
έκθεσης σε HIV, HBV και HCV στο Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»
Μονάδα Λοιμώξεων,
Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»
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Ι. Μπληζιώτης, Ε. Μίληση, Α. Αργυράκη, Π. Λουρίδα, Γ. Ξυλωμένος, Π. Γαργαλιάνος-Κακολύρης
Σκοπός: Στην παρούσα μελέτη γίνεται καταγραφή των περιστατικών πιθανής επαγγελματικής έκθεσης στους ιούς HIV, HBV και HCV σε επαγγελματίες υγείας και υγειονομικό προσωπικό που αντιμετωπίστηκαν στη Μονάδα Λοιμώξεων του νοσοκομείου μας.
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Υλικό και Μέθοδοι: Υγειονομικό προσωπικό που επισκέφτηκε τη Μονάδα Λοιμώξεων του Γενικού
Νοσοκομείου Αθηνών «Γ. Γεννηματάς» στο διάστημα 6/2011-10/2014 λόγω πιθανής επαγγελματικής έκθεσης στους ιούς HIV,HBV και HCV. Σε κάθε περίπτωση καταγράφηκαν τα χαρακτηριστικά της έκθεσης
και στοιχεία που αφορούσαν στο ιστορικό μεταδοτικών νοσημάτων του ασθενή-πηγή και του εκτεθέντος. Έλεγχος για HIV1,2 και HBV/HCV διενεργούνταν σε επείγουσα βάση τόσο στον ασθενή-πηγή (όταν
ήταν δυνατό) όσο και στον εργαζόμενο.
Αποτελέσματα: Συνολικά καταγράφηκαν 33 επεισόδια πιθανής έκθεσης (33 διαφορετικοί εργαζόμενοι, μέση ηλικία 41 έτη). Σε ποσοστό 82% συνέβησαν σε γυναίκες, ενώ οι κύριες κατηγορίες των εργαζομένων που εκτέθηκαν ήταν ιατροί (24%), νοσηλευτές (21%) και προσωπικό καθαριότητας (21%). Τα
περιστατικά έκθεσης συνέβηκαν με παρόμοια συχνότητα σε χειρουργικές κλινικές (24%), παθολογικές
κλινικές (21%), και σε εξωτερικά ιατρεία και τμήματα επειγόντων περιστατικών (21%). Τα επεισόδια πιθανής έκθεσης προκλήθηκαν από νυγμούς με βελόνες (79%), διαδερματικούς τραυματισμούς από νυστέρια και χειρουργικά όργανα (15%) και επαφή βλεννογόνων με σωματικά υγρά (6%). Στις περιπτώσεις
νυγμών, η χρονική απόσταση από τη χρήση της βελόνας στον ασθενή-πηγή μέχρι την έκθεση διέφερε
σημαντικά ανάμεσα στα περιστατικά. Οι εργαζόμενοι ανέφεραν προηγούμενο εμβολιασμό για HBV σε
ποσοστό 36%. O έλεγχος των ασθενών-πηγών απέβη θετικός για λοίμωξη με HIV σε 6 περιστατικά
(18%), για HCV σε 3 (1 συλλοίμωξη με HIV), για το αντιγόνο HBsAg μόνο σε 1 ασθενή-πηγή, ενώ σε 12
(36%) περιπτώσεις δεν μπόρεσε να διενεργηθεί έλεγχος του ασθενή-πηγή για ιούς, οι μισές εκ των οποίων αφορούσαν σε νυγμούς από βελόνα εργαζόμενων στην καθαριότητα. Χορηγήθηκε προφυλακτική
αντιρετροϊκή αγωγή σε 9 (27%) περιστατικά. Υπεράνοση γ-σφαιρίνη και 1η δόση εμβολίου έναντι HBV
χορηγήθηκε σε 6 περιστατικά (18%), ενώ άλλα 2 έλαβαν μόνο εμβολιασμό. Συνολικά σε 24% των περιστατικών χρειάστηκε ενεργητική ανοσοποίηση έναντι HBV, ενώ στο προσωπικό καθαριότητας χρειάστηκε σε 6/7 (86%) των περιστατικών. Κανείς από τους 33 εργαζόμενους δεν εμφάνισε λοίμωξη από
τους ιούς HIV, HBV και HCV κατά την παρακολούθηση τους.
Συμπεράσματα: Το μεγάλο ποσοστό των επαγγελματικών εκθέσεων αφορούσαν σε νυγμούς από
βελόνα. Δυστυχώς, σε σημαντικό ποσοστό των εκθέσεων ο ασθενής-πηγή δεν μπορούσε να ελεγχθεί
τους ιούς HIV, HBV και HCV. Το ποσοστό των εργαζόμενων που αγνοούν στοιχεία εμβολιασμού είναι
μεγάλο και επεισόδια επαγγελματικής έκθεσης ανέδειξαν ελλιπή εμβολιασμό έναντι του HBV στο προσωπικό καθαριότητας, για τον οποίο λήφθηκαν μέτρα.

ΔΑ18
Προστατευτική δράση του πολυμορφισμού -590Τ της
Ιντερλευκίνης IL-4 στην εξέλιξη της νόσου ασθενών με
λοίμωξη από HIV-1
Ό. Τσαχουρίδου,1 Λ. Σκούρα,2 Ά. Νικοπούλου,1 Δ. Χατζηδημητρίου,2 Ι. Νικολαΐδης,1 Π. Ζεμπεκάκης,1
Θ. Χρυσανθίδης,1 Α. Κουρελής,2 Γ. Κοτορένη,1 Π. Κολλάρας,1 Δ. Βαλαγκούτη,1 Ν. Μαλισιόβας,2
Μ. Δανιηλίδης,1 Σ. Μεταλλίδης1
Σκοπός: Η ιντερλευκίνη IL-4 έχει πολλαπλές ανοσοτροποποιητικές δράσεις συμπεριλαμβανομένης
της αύξησης της παραγωγής IgE από τα Β-λεμφοκύτταρα και τη διαφοροποίηση των προγονικών
Τ-βοηθητικών κυττάρων προς την Τh2. Η IL-4 ελαττώνει την έκφραση του CCR5 στα CD4 κύτταρα και
έτσι αναστέλλει τον πολλαπλασιασμό των R5 HIV-1 στελεχών του ιού στα Τ-κύτταρα και στα μακροφάγα. Έχει καταδειχθεί ότι ένας πολυμορφισμός με αντικατάσταση του C από Τ αλληλίου στη θέση -590
του γονιδίου της IL-4 σχετίζεται με αυξημένη δραστικότητα της IL-4. Σκοπός της παρούσας μελέτης
ήταν η συσχέτιση του πολυμορφισμού -590Τ της Ιντερλευκίνης IL-4 στην εξέλιξη της νόσου ασθενών με
λοίμωξη από HIV-1.
Υλικό και μέθοδοι: 173 ασθενείς με HIV-1 λοίμωξη ετάχθησαν στη μελέτη. Εντάχθηκαν 48 ασθενείς
που εμφάνισαν AIDS κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης και 125 ασθενείς χωρίς. Για την ανίχνευση
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Α΄ Παθολογική Κλινική,
Τμήμα Λοιμωξιολογίας, ΠΓΝΘ
ΑΧΕΠΑ, Ιατρικό Τμήμα, ΑΠΘ
2
Εργαστήριο Μικροβιολογίας,
Ιατρικό Τμήμα Α.Π.Θ.
1
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του πολυμορφισμού στη θέση -590 της Ιντερλευκίνης IL-4 χρησιμοποιήθηκε το Cytokine Genotyping
Kit του οίκου DYNAL/Biotech.
Αποτελέσματα: 173 ασθενείς με HIV-1 λοίμωξη, άνδρες 76,3%, με μέση ηλικία κατά τη διάγνωση 35,5
έτη. Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνονται τα δημογραφικά στοιχεία των ασθενών σε σχέση με γονότυπο της IL-4 στη θέση -590. Οι ασθενείς δεν φάνηκαν να έχουν διαφορά ως προς το φύλο, την ηλικία, τη
διάγνωση πριν το 1998, τα αρχικά CD4 και τον τρόπο μετάδοσης. Οι ασθενείς που είχαν το αλλήλιο Τ
στη θέση -590 φαίνεται ότι εμφάνισαν λιγότερο συχνά AIDS (35 ασθενείς στην ομάδα που δεν εμφάνισαν AIDS σε σχέση με 5 στην ομάδα που εμφάνισαν).
Πολυμορφισμοί Ιντερλευκίνης IL-4 -590
CC

CT

TT

Σύνολο

Ρ

Ασθενείς

133 (76.9%)

36 (20,8%)

4 (2,3%)

173

0,001

Άνδρες
Γυναίκες

103 (77,4%)
30 (22,6%)

25 (69,4%)
11 (30,4%)

4 (3%)
0 (0%)

132 (76,3%)
41 (23,7%)

0,33

Ηλικία

35,2 ± 10,3

37,5 ± 11,5

27,5 ± 2

35,5 ±10,5

0,25

Διάγνωση πριν
το 98

52 (39,1%)

9 (25%)

4 (100%)

65 (37,6%)

0,26

86 (64,6%)

23(63,8%)

4 (100%)

113 (65,3%)

0.5

CD4

368

345

389

358

0,78

AIDS
Ναι
Όχι

43 (32,3%)
90 (67,7%)

5 (13,8%)
31 (86,2%)

0 (0%)
4 (100%)

48 (27,7%)
125 (72,2%)

0,04

Μετάδοση
MSM

Όταν εξετάσαμε το χρόνο μέχρι την εμφάνιση νοσήματος που καθορίζει το AIDS με καμπύλες
Kaplen–Meier φάνηκε να υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ως προς τη μη εμφάνιση AIDS στους
ασθενείς που είχαν το αλλήλιο Τ.
Συμπεράσματα: Προκύπτει ότι υπάρχει προστατευτική δράση του αλληλίου Τ στη θέση -590 της ιντερλευκίνης IL-4 και ίσως να αποτελέσει προγνωστικό δείκτη. Απαιτούνται μελέτες σε ευρύτερη κλίμακα.

ΔΑ19
Κόστος αντιρετροϊκής θεραπείας και νοσηλείες ασθενών με
HIV-1 λοίμωξη σε σχέση με το αρχικό θεραπευτικό σχήμα
Α΄ Παθολογική Κλινική,
Τμήμα Λοιμωξιολογίας, ΠΓΝΘ
ΑΧΕΠΑ, Ιατρικό Τμήμα, Α.Π.Θ.

1

Ό. Τσαχουρίδου,1 Π. Ζεμπεκάκης,1 Δ. Βαλαγκούτη,1 Ι. Ρενάσκο,1 Ε. Τερζή,1 Θ. Χρυσανθίδης,1
Ά.Μ. Ντζιοβάρα,1 Δ. Βασδέκη,1 Π. Κολλάρας,1 Μ. Δανιηλίδης,1 Σ. Μεταλλίδης 1
Σκοπός: Η αξιολόγηση του κόστους της αντιρετροϊκής θεραπείας και ο ανάγκη νοσηλείας με βάση τα
σχήματα πρώτης γραμμής στη μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων του ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ από το 2000-2010.
Υλικό: Στη μελέτη εντάχθηκαν 453 ασθενείς οι οποίοι παρακολουθήθηκαν και οι οποίοι έλαβαν θεραπεία. Καταγράφηκαν τα δημογραφικά στοιχεία, η διάρκεια και το είδος της θεραπεία πρώτης γραμμής, η θεραπεία δεύτερης γραμμής για τους ασθενείς που έκαναν αλλαγή. Οι τιμές των φαρμάκων υπολογίστηκαν με τις σημερινές τιμές. Επίσης έγινε καταγραφή του αριθμού των νοσηλειών που χρειάστηκαν οι ασθενείς.
Αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα της μελέτης σε σχέση με το αρχικό σχήμα θεραπείας συνοψίζονται στον πίνακα που ακολουθεί.
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Ασθενείς με αρχικό
σχήμα με NNRTIs

Ασθενείς με αρχικό
σχήμα με PIs

Σύνολο ασθενών

Ρ

Ασθενείς

179 (39,5%)

274 (60,5%)

453 (100%)

0,001

Άνδρες

149 (83,2 %)

220 (80,3 %)

369 (81,5 %)

0,254

Ηλικία

35,9 ± 11,7

41,5 ± 12

39,3 ± 12,2

0,001

Ηλικία >50 στη διάγνωση

24 (13,4%)

68 (24,8%)

92 (20,3%)

0,002

Χρόνος μέχρι την έναρξη της
πρώτης θεραπείας σε μήνες

15 ± 18,5

8 ± 14,4

10,8 ± 16,5

0,001

AIDS στη διάγνωση

14 (7,8%)

70 (25,5%)

84 (18,5 %)

0,001

AIDS στην πορεία

17 (10,4%)

45 (22,1%)

62 (16,8%)

0,002

502,7 ± 128,6

593,8 ± 122,8

557,8 ± 132,7

0,001

23,4 ±25,8

30,1 ± 25,5

27,5 ± 25,8

0,007

36,2 ± 27,5 (54)
17,9 ± 23 (110)

47,3 ±23,8 (106)
19,3 ± 20 (132)

43,6 ± 25,6 (160)
18,7 ± 21,3 (242)

0,002
0,56

10473,4 ± 9855,3

17749,5 ± 14656,3

14874,4 ± 13441,3

0,001

606,7 ± 117,1 (110)
NNRTIs (68) 576.2 ±
83.5
PIs (42) 643.9 ±117.4

578 ± 127,2 (132)
NNRTIs (30) 532.7 ±
11.5
PIs (102) 591.7 ± 129.1

590,9 ± 122,8 (242)
NNRTIs (98) 563.41
± 94.1
PIs (144) 607.3 ± 127.6

0,08

82 (45,8%)

186 (67,9%)

268 (59,2%)

0,001

1 (49)
2 (14)
>3 (18)

1 (79)
2 (62)
>3 (41)

1 (128)
2 (76)
>3 (59)

Μηνιαίο κόστος θεραπείας σε ευρώ
Διάρκεια πρώτης γραμμής
θεραπείας σε μήνες
Ασθενείς που δεν έκαναν αλλαγή
Ασθενείς που έκαναν αλλαγή
Συνολικό κόστος πρώτης γραμμής
θεραπείας σε ευρώ
Μηνιαίο κόστος θεραπείας
δεύτερης γραμμής

Νοσηλεία
Αριθμός νοσηλειών

Στη διάρκεια της δεκαετίας 2000-2010 το μεγαλύτερο ποσοστό των ασθενών έλαβαν αρχικό σχήμα
με PIs (60.5%). Οι ασθενείς που ελάμβαναν αγωγή με PI ήταν πιο μεγάλοι σε ηλικία (μέση ηλικία 41,5
έτη), είχαν πιο συχνά AIDS κατά τη διάγνωση (25,5% σε σχέση με 7,8%), εμφάνισαν συχνότερα AIDS
κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης (22,1% σε σχέση με 10,4%). Το μηνιαίο κόστος της θεραπείας
ήταν πιο ακριβό σε αγωγή με PIs. Η διάρκεια της αγωγής του πρώτου σχήματος ήταν μεγαλύτερη
στους ασθενείς με PIs (30,1 μήνες σε σχέση με 23,4) αλλά στους ασθενείς που έκαναν αλλαγή θεραπείας δεν φάνηκε να υπάρχει διαφορά ανάμεσα στις δύο κατηγορίες. Δεν υπήρξε διαφορά ανάμεσα
στο κόστος του σχήματος δεύτερης γραμμής σε σχέση με το αρχικό σχήμα. Τα σχήματα δεύτερης
γραμμής ήταν όμως πιο ακριβά από της πρώτης γραμμής όταν το αρχικό σχήμα ήταν NNRTIs. Οι
ασθενείς που ελάμβαναν NNRTIs είχαν λιγότερες νοσηλείες (45,8% σε σχέση με 67,9%) και πολύ λιγότερες σε αριθμό.
Συμπεράσματα: Οι ασθενείς σε αγωγή με NNRTIs έχουν μικρότερο μηνιαίο κόστος και επιπρόσθετα
φαίνεται να σχετίζονται με ανάγκη για λιγότερες νοσηλείες που επιπρόσθετα ελαττώνει το κόστος. Η
διάρκεια των σχημάτων πρώτης γραμμής δεν διαφέρουν ως προς τη διάρκεια μέχρι την πρώτη αλλαγή.
Η διάρκεια των σχημάτων πρώτης γραμμής στους ασθενείς που δεν έκαναν αλλαγή είναι μεγαλύτερη
στους PIs, φαινόμενο που αναστρέφεται όμως όταν δεν υπολογιστούν οι αλλαγές απλοποίησης των
NNRTIs. Η μελέτη αυτή θα συνεχιστεί εντάσσοντας και τα τελευταία έτη έτσι ώστε να αξιολογηθεί στο
κόστος και η κατηγορία των αναστολέων ιντεργκράσης.
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Ανάγκη νοσηλείας ασθενών ανάλογα με το σχήμα πρώτης γραμμής

Αριθμός νοσηλειών
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Overall Comparisonsa
Chi-Square

df

Sig.

Log Rank (Mantel-Cox)

,504

1

,478

Breslow (Generalized Wilcoxon)

2,878

1

,090

Tarone-Ware

1,797

1

,180

Test of equality of survival distributions for the different levels of pivsnnrtis.
a. switch = switch

Καμπύλη διάρκειας για τους ασθενείς που έκαναν αλλαγή θεραπείας με βάση το αρχικό σχήμα δεν
υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά
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ΔΑ20
Χρόνος μέχρι την εμφάνιση ιολογικής αποτυχίας ασθενών
με HIV-1 λοίμωξη που λαμβάνουν θεραπεία πρώτης
γραμμής και το προφίλ της αντοχής στη διάρκεια της
δεκαετίας 2000-2010
Α΄ Παθολογική Κλινική,
Τμήμα Λοιμωξιολογίας, ΠΓΝΘ
ΑΧΕΠΑ, Ιατρικό Τμήμα, Α.Π.Θ.
2
Εργαστήριο Μικροβιολογίας,
Ιατρικό Τμήμα Α.Π.Θ.
1

Ό. Τσαχουρίδου,1 Λ. Σκούρα,2 Ά. Νικοπούλου,1 Δ. Χατζηδημητρίου,2 Ε. Παπαδημητρίου,2 Ε. Χριστάκη,1
Δ. Βαλαγκούτη,1 Ι. Ρενάσκο,1 Ε. Τερζή,1 Θ. Χρυσανθίδης,1 Π. Ζεμπεκάκης,1 Π. Τσούκρα,1 Ε. Φοροζίδου,1
Α. Μαργαρίτη,2 Π. Κολλάρας,1 Ν. Μαλισιόβας, Μ. Δανιηλίδης,1 Σ. Μεταλλίδης1
Σκοπός: Η αξιολόγηση του χρόνου μέχρι την εμφάνιση ιολογικής αποτυχίας σε ασθενείς με HIV-1
λοίμωξη που λαμβάνουν θεραπεία πρώτης γραμμής με 2 NRTIs και PI ή NNRTI στη διάρκεια της δεκαετίας 2000-2010 και η καταγραφή του προφίλ αντοχής.
Υλικό - Μέθοδοι: Πρόκειται για αναδρομική μελέτη 453 ασθενών οι οποίοι παρακολουθήθηκαν στη
Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων του ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ και οι οποίοι έλαβαν θεραπεία. Κριτήρια εισαγωγής στη
μελέτη ήταν η έναρξη τριπλής θεραπείας, η ηλικία >18 έτη, η τακτική παρακολούθηση. Η ιολογική αποτυχία ορίστηκε ως η μη επίτευξη της μη ανιχνευσιμότητας μετά από 6 μήνες ή η αύξηση του ιικού φορτίου
>1000 μετά την καταστολή, ή η αύξηση του ιικού φορτίου σε δυο διαδοχικά δείγματα με διαφορά >14
ημέρες. Ο χρόνος μέχρι την ιολογική αποτυχία αξιολογήθηκε με καμπύλες επιβίωσης Kaplan-Meier.
Αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα της μελέτης σε σχέση με το αρχικό σχήμα θεραπείας συνοψίζονται στον πίνακα που ακολουθεί. Συνολικά 44 ασθενείς εμφάνισαν ιολογική αποτυχία. Παρόμοιο ποσοστό ασθενών με αρχική αγωγή με NNRTIs (10% σε σχέση 9.4%) εμφάνισαν ιολογική αποτυχία. Η ηλικία
των ασθενών με ιολογική αποτυχία ήταν μεγαλύτερη στους ασθενείς με PIs. Ο μέσος χρόνος μέχρι την
εμφάνιση ιολογικής αποτυχίας δεν φάνηκε να έχει διαφορά μεταξύ των δυο ομάδων (21.1 μήνες στην
ομάδα των NNRTIs σε σχέση με 19.3). Ο χρόνος μέχρι την εμφάνιση ιολογικής αποτυχίας δεν διέφερε
ανάμεσα στις δυο ομάδες.
Ασθενείς με αρχικό
σχήμα με NNRTIs

Ασθενείς με αρχικό
σχήμα με PIs

Σύνολο ασθενών

Ρ

Ασθενείς
Ασθενείς με VF

179 (39,5%)
18 (10%)

274 (60,5%)
26 (9.4%)

453 (100%)
44 (9.7%)

0,001
0,008

Άνδρες
Άνδρες με VF

149 (83,2 %)
14 (7.8%)

220 (80,3 %)
20 (7.2%)

369 (81,5 %)
34 (7.6%)

0,254
0.32

Ηλικία
Ασθενείς με VF

35,9 ± 11,7
34.8 ± 8.7

41,5 ± 12
43.1 ± 10.4

39,3 ± 12,2
39.7 ± 10.4

0,001
0.001

Ηλικία >50 στη διάγνωση
Ασθενείς με VF

24 (13,4%)
2 (1.1%)

68 (24,8%)
7 (2.5%)

92 (20,3%)
9 (1.9%)

0,002
0.34

AIDS στη διάγνωση
Ασθενείς με VF

14 (7,8%)
3

70 (25,5%)
2

84 (18,5 %)
5

0,001
0.35

17,9 ± 23 (110)

19,3 ± 20 (132)

18,7 ± 21,3 (242)

0,56

21,1 ± 16,4 (18)

19,3 ± 16,4 (26)

20 ± 16,2 (44)

0,45

10 (55.5%)

15 (57.6%)

25 (56.8%)

0.45

Διάρκεια θεραπείας σε μήνες
Ασθενείς που έκαναν αλλαγή για
οποιαδήποτε αιτία
Ασθενείς που έκαναν αλλαγή
λόγω ιολογικής αποτυχίας
Αγωγή με 2ης γραμμής NRTIs
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Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνονται οι μεταλλάξεις που αναπτύχθηκαν στους ασθενείς που παρουσίασαν ιολογική αποτυχία. Χαρακτηριστικό είναι ότι στους μισούς ασθενείς που εμφάνισαν ιολογική αποτυχία από PI δεν εμφανίστηκε καμία μετάλλαξη και ότι οι μεταλλάξεις στην πρωτεάση ήταν ελάσσονες.
Ασθενείς με αρχικό σχήμα με ΝΝRTIs
18 ασθενείς με VF, 3 χωρίς καμία μετάλλαξη

Ασθενείς με αρχικό σχήμα με ΡΙs
26 ασθενείς, με VF, 13 χωρίς καμία μετάλλαξη

Ν

Μεταλλάξεις RT

Ν

Μεταλλάξεις
Πρωτεάσης

Ν

Μεταλλάξεις RT

Ν

Μεταλλάξεις
Πρωτεάσης

6

K103N

4

L10I, M36I

4

M184V

7

M36I

5

M184V

3

I13V

2

D67N, K70R, K103N

4

L89M, I13V, L10I

3

Y181C

2

L63P, I62V, I93L

1

V106I, E138A, L74V,
Y75I, V75T, Y75A,
Y188L, T69N, G190A,
K219Q

3

H69K, L63P

2

E44D

1

K20I, L19I,
A71T, I54V,
H69K, L89M

2

L90M

1

V179D, M41L, L210W,
T215Y,K101Q, G190A,
G190S, P225H, D67N,
K70R, K219Q, K219E,
V118I, A62V, V75I, K101I,
Y115F, G190S

1

G16E, L33V, E35G, I54M,
A71T, K20M, I62V, A71I,
V77I, I93L

Συμπεράσματα: Δεν παρατηρήθηκε διαφορά στον χρόνο μέχρι την εμφάνιση ιολογικής αποτυχίας
μεταξύ των αρχικών σχημάτων με PIs ή NNRTIs. Παρόμοιο ποσοστό ασθενών εμφάνισε VF ανεξάρτητα
από το είδος της αρχικής αγωγής. Οι επιλογές αποτυγχάνοντας από ένα σχήμα με PI είναι περισσότερες
λόγω του μικρού αριθμού καθοριστικών μεταλλάξεων.

ΔΑ21
Συσχέτιση κυτταρικού ιϊκου φορτίου με τη μεταδιδόμενη
αντοχή σε HIV-1 νεοδιαγνωσθέντες ασθενείς που δεν
έχουν υποβληθεί σε θεραπεία
Ζ.Ά. Αντωνιάδου,1 Λ. Σκούρα,1 Σ. Μεταλλίδης,3 Δ. Πιλάλας,3 Ε. Σιδηροπούλου,1 Α. Κουρελής,2
Θ. Χρυσανθίδης,3 Π. Κολλάρας,3 Ό. Τσαχουρίδου,3 Λ. Κωστρίκης,4 Ι. Κιουσσάπα,4 J. Hezka,4
Ι. Μάμαης,4 Π. Νικολαΐδης,3 Ν. Μαλισιόβας 2
Εισαγωγή: Αποτελέσματα διαφόρων ερευνών έδειξαν ότι τα επίπεδα του κυτταρικού HIV-1 DNA στα
μονοπύρηνα κύτταρα του περιφερικού αίματος συνιστούν βασικό προγνωστικό παράγοντα της εξέλιξης της νόσου, ανεξάρτητα από το ιϊκό φορτίο του πλάσματος και τον αριθμό των CD4 T λεμφοκυττάρων (Kostrikis et al., 2002, Tierney etal., 2003,Goujard et al., 2006).
Σκοπός: Σκοπός της μελέτης ήταν να διερευνηθεί αν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των επιπέδων του
κυτταρικού HIV-1 DNA, του ιϊκού φορτίου του πλάσματος και της μεταδιδόμενης αντοχής. Ακόμη, εξετάστηκε η συσχέτιση των επιπέδων του κυτταρικού HIV-1 DNA με τον αριθμό των CD4 Τ λεμφοκυττάρων και τον υπότυπο.
Ασθενείς και μέθοδοι: Στην παρούσα μελέτη εξετάστηκαν 94 δείγματα αίματος HIV-1 νεοδιαγνωσθέντων ασθενών που δεν έχουν υποβληθεί σε θεραπεία κατά τη χρονική περίοδο 2009-2010. Επιδημιολογικά
δεδομένα συγκεντρώθηκαν από το αρχείο της Μονάδας Ειδικών Λοιμώξεων του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ.
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Μικροβιολογικό Εργαστήριο,
Π.Γ.Ν.Θ ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη
2
Α Εργαστήριο
Μικροβιολογίας Ιατρικό
Τμήμα Α.Π.Θ.
3
Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων,
Α’ Παθολογική Κλινική,
Π.Γ.Ν.Θ ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη
4
Τμήμα Μοριακής Βιολογίας
Πανεπιστημίου Κύπρου
1
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Η ποσοτικοποίηση του κυτταρικού HIV-1 DNA πραγματοποιήθηκε με την εφαρμογή μιας βελτιωμένης μεθόδου αναγνωριστικού σήματος (beacon) πραγματικού χρόνου(real-time) PCR (Kostrikis et al
2002, Demetriou et al 2010). Για την επεξεργασία των αλληλουχιών HIV-1 της περιοχής pol χρησιμοποιήθηκαν οι βάσεις δεδομένων REGA HIV-1 subtyping tool v2.0 (http://www.bioafrica.net/subtypetool),
HIV Drug Resistance Database (http://hivdb.stanford.edu) και Calibrated population resistance tool v.6
(Surveillance Drug Resistance Mutation list, 2009 http://hivdb.stanford.edu)
Για τη σύγκριση των επιπέδων του κυτταρικού HIV-1 DNA, του ιϊκού φορτίου του πλάσματος και της
μεταδιδόμενης αντοχής μεταξύ των οροθετικών ατόμων χρησιμοποιήθηκαν η δοκιμασία MannWhitney και ο συντελεστής συσχέτισης Pearson, ενώ για τον προσδιορισμό ύπαρξης διαφοράς των
επιπέδων του κυτταρικού ιϊκού φορτίου μεταξύ των υποτύπων του HIV-1 χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος
Kruskal-Wallis.
Αποτελέσματα: Ο μέσος όρος των επιπέδων του κυτταρικού HIV-1 DNA βρέθηκε 3.309 (IQR 2.8893.631 log10 αντίγραφα/ 106 PBMC).
Η στατιστική ανάλυση έδειξε ότι δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του κυτταρικού HIV-1 DNA των οροθετικών ατόμων και της μεταδιδόμενης αντοχής στα αντιρετροϊκά φάρμακα. Επίσης βρέθηκε πως δεν υπάρχει καμία συσχέτιση μεταξύ των επιπέδων του κυτταρικού HIV-1 DNA και του αριθμού των CD4 Τ λεμφοκυττάρων (R2 = 0,004, P = 0,969). Οι οκτώ υπότυποι του HIV-1 (A, B, C, CRF- AG, CRF04-cpx, CRF-01, F1 και
G) οι οποίοι ενδημούν στην Β. Ελλάδα δε σχετίζονται με διαφορετικά επίπεδα κυτταρικού DNA.
Συμπεράσματα: Τα ευρήματα της μελέτης επιβεβαιώνουν προηγούμενα πρόσφατα δημοσιευμένα
αποτελέσματα σύμφωνα με τα οποία δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των επιπέδων του κυτταρικού HIV1 DNA και της μεταδιδόμενης αντοχής σε νεοδιαγνωσθέντες ασθενείς και παράλληλα υπογραμμίζουν
την αναγκαιότητα περαιτέρω διερεύνησης προκειμένου να αποσαφηνιστεί η επίδραση της μεταδιδόμενης αντοχής στην εξέλιξη της νόσου σε HIV-1 ασθενείς που δεν έχουν υποβληθεί σε θεραπεία.
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